
№ИММО С указ на президента на 
СФРЮ йосин Броз Тито от 
14 февруари 1975 година 
издателство „Братство" е 
удостоено с Орден братст
во и единство със сребърен 
вецец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.
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Н отговорността 

в плана
ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА
__ _------ —--;--- — ---- .

ЗА ПОВЕЧЕ ОТЧЕТНОСТ В РАБОТАТА&
Делегатите на трите съ

вета на Общинската скуп
щина обсъдиха на 11 фев
руари отчетите на органи
те на управление и инспек
ционните служби за изтек 
лата 1984 година и приеха 
програма за работа на Об
щинската скупщина и ней
ните тела за периода януа 

. ри—декември в настояща
та година, а 
решение за насоките на об 
ществения план на Бабуш 
нишка община в периода 
от 1986—1990 година.

Те отделно се ангажират в 
създаването на условия за 
осъществяване правата и 
задълженията на гражда
ните и организациите на 
сдружения труд, в подго
товката на материали за 
делегатската скупщина и 
т.н. Органите на управле
нието и инспекционните 
служби се борят за осъще 
ствяване на конституцион- 
ността и законността, ка
то осуетяват нарушаване
то им.

тич изтъкна, че инспекци
ята по пазара, а и други 
инспекционни служби, не 
действуват навреме. Не 
преследват по-енергично 
разни спекуланти и матра- 
пази. Той изнесе също, че 
и санитарната инспекция 
и ветеринарната служба 
в общината биха могли 
да предприемат мерки за 
изтребването на скитащи 
кучета, които могат да 
предизвикат епидемия. Ми 
лован Виданович предло
жи да се направи всичко 
необходимо та хигиената 
в „Църни връх" и в „Ти-

Законопроектът за осно 
вите на системата на об 
Ществено планиране и за 
обществения план на Юго 
славия се основава върху 
конституционните разпо
редби. Това становище бе
ше изнесено на заседание 
на съюзния законодателен 
комитет, проведено на 11 
февруари в Белград.

На заседанието Спасое 
Меденица, член на Съюз
ния изпълнителен съвет и 
член на работната група 
за изготвяне на законопро 
екта между другото е из
тъкнал, че досегашният За 
кон за системата на об
ществено планиране:е бил 
обременен с излишни фор 
малности, спъващи разви
тието на основните орга
низации на сдружения 
труд, Меденица е подчер
тал, че в предложения за 
конопроект системата на 
планиране се опростява, ка 
то на всички субекти в 
планирането се обезпечава

го се подчертава мястото 
и ролята на основната и 
трудовата организация, съ 
гласно конституционните 
разпоредби. Заето е ста
новище, че на основната 
организация на сдружения 
труд трябва да се отдели 
по-голямо внимание от- 
колкото досега, че има из 
вестни противоречия ме
жду предварителното им съ 
гласуване.

Мнозина участвуващи в 
разискванията оа изнесли 
забележки върху Законо
проекта, че в него не са 
вградени разпоредби за от 
говорността и санкции за 
неизпълнение на задачите 
в системата на планиране
то. Имаме различни мне
ния във връзка със зачита 
нето на специфичността на 
СР Сърбия. Накрая Коми 
тетът е приел принципно 
становището, според което 
федерацията трябва да во 
ди сметка за положението 
и специфичностите на СР 
Сърбия, като конкретно 
ще оценява как тази спе
цифичност ще се спазва и 
прилага.

гласуваха и

Необходимо е работното 
време на органите и служ
бите да се приспособява 
към потребите на гражда 
ните. Също така — изтък-

В началото на сесията 
делегатите бяха запозна
ти и за програмата по съ
биране на кървна плазма в
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ГТ 11Ч>■"а.не само право, но и задъл 
жение да участвуват в не- .иго. &В разискванията най-мно :•

'
аИИЗ СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ

Промени в избирателните 

закони—до юни
Бабу шпица*

гър" да бъде на желаното 
равнище.

общината. Изнесено беше, 
чс през изтеклата година 
този план е бил осъщест
вен.

на Джокич — 
канцеларии трябва да се 
подготвят за изпълнение на 
своята важна задача. Инс
пекционният контрол, осо 
бено в изграждането 
комунални обекти, безпра 
вното строителство, матра-

местните

Новица Любич изтъкна.
изби- 

закони и пуска- 
публично об-

на републиканските 
рателни 
нето им на 
съждане.

До края на първото шестме 
сечие Скупщината на Соци 
алистическа република Съ 
рбия трябва да внесе необ 
ходимите промени в съ?Ае 
ствуващите избирателни за 
кони, предимно ония, ко 
ито сега могат да се нап
равят и за които се изясн
ят гражданите и трудещи
те се по време на публич 
ното обсъждане. Това ще 
рече, че веднага трябва да 
се пристъпи към подготов
ката на конкретни предло 
жения и алтернативи за из 
менение на избирателните 
разпоредби — е заключе
но на съвместно 
ние на три скупЩински
комитети, компетентни
обществено-политическата
система в Скупщината на 
СР Сърбия, проведено на 
11 февруари. С разискване 
то в тези комитети за ак- 
гуалните въцроси в изби
рателната система факти
чески започна дейността 
на Скупщината на СР Сър 
бия 'върху утвърждаването 
на законопроектите на из 
мененията и допълненията

че по време на разисквани 
Проектозаклю-Вместо 5°/о от население 

то да се отзове в акцията 
по кръводаряване — в Ба 
бушнишка община този 
процент е само 2,00/о. Беше 
прието заключение в нас 
•гоящата година да се анга 
жира преди 
иизацията 
кръст, както и останалите 
обществено-политически си 
ли, така че акцията по кръ 
водаряване да бъде резул 
татна.

на ята върху
чегшята от 13-то заседание

на на ЦК на СЮК в местни 
те общности са били изне 

витието на дребното сто- сени много повече забеле 
панство и пр., трябва да 
се констатира, че не са 
използувани всички нали
чни възможности.

пазите,. използуването 
необработените имоти, разОсновна забележка на 

делегатите е, че с промени 
ге на избирателната сис
тема е трябвало да се поч 
не много по-рано и че оно 
ва, което сега ще се внесе в 

ще бъдат малки поп-

жки и предложения откол 
кото са били изнесени по 
време на обсъждането на 
отчетите на органите на 
управление и инспекцион
ните служби. Добросав 
Миладинови»! запозна де 
легатите с лошото снабдя
ване на село Лесковица.

всичко орга 
на Червения

нея
равки, все докато не 
извърши критичен анализ 
и обсъждане на обществе 
но-политическата 
докато не се обработи до
кументацията по ония въ 
проси от избирателната си 
стема., чието разрешаване 
търси промени в Конститу 
цията.

се Изхождайки от ролята 
па органите на управле
ние и инспекционните слу 
жби в осъществяването на 
законността и конституци- 
онностга — необходимо е 
да се установи по-тясио съ 
трудничество между орга 
низациите на сдружения 
труд и трудовите общнос 
ти. Трябва също, както под 
черта Джокич, навреме да 
ре решават исковете на 
гражданите.

ПО-ЕНЕРГИЧНО ПРО
ТИВ НАРУШИТЕЛИТЕ

Взимайки участие в ра
зискванията Бранчо Кос-

система,
ЗАДАЧИТЕ ОСЪЩЕСТВЕ
НИ

заседа-
Боян Николов поиска 

на една от следващите се- 
Общинската скуп-

йован Джокич, предсе
дател на Изпълнителния 
съвет при Общинската ску 
пщина запозна делегати
те с оценката на Изпълни 
телния съвет във връзка с 
работата на 
органи на, управление и 
инспекционните 
Той подчерта, че през из
теклата година са правени 
усилия да сс подобри ефи
касността п работата им.

за
очи иа
щипа да присъствува и де 
легатът от Бабушнишка об 
щипа в Скупщината на Со 
циалистнческа република 
Сърбия, като 
по-подробно своята делега

В досегашните разисква 
пия е изтъкнато, че на из
борите трябва да се възвър 
нс демократическата постъ 
пка, че трябва да бъдат оп 
ростени, но не в ущърб на 
демократическите права :иа 
трудещите се и гражданите 
да избират и да бъдат из
бирани.

общинските
информира

служби.

тека база.

М. Аидонав
Е



Н~А С |[ГШ С В Е ТА И У
ЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ЮГОСЛАВСКИЯ 
СТОКООБМЕН С ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СЬС СЪСЕДНИТЕ СТРАНИОТНОШЕНИЯТА НА ЮГОСЛАВИЯ

Добросъседетвото—дългосрочна насока
бе изтъкнато на за-Изгледи за 

по-голям износ
решните работи — 
селението на Комитета.
'1 в разговорите на югославските ръ

ководители с ръководителите на съсед. 
нГстрани са изнесени «Д«гй™и* 

близки становища вьв връзка с 
Тези ста-

Отношенията на Югославия със съсед
ните страни тези дни бяха обсъдени на 
заседание па Комитета по външнополи
тически въпроси към Съюзния съвет на 
Скупщината на СФРЮ. През 1984 г. 
Югославия положи завидни усилия за 
усъвършснствуваис па сътрудничеството 
си със съседните страни. Проведоха се 
среши на най-високо или високо равни
ще с представители па почти всички съ
седи. Активната политика на добросъсед 
ско сътрудничество обШо взето даде до
бри резултати. Отношенията си със съ
седните страни, както и с всички» оста
нали страни, Югославия развива и ще 
ги развива въз основа на взаимно ува
жаване, равноправие, суверенитет, тери
ториална цялост и ненамеса

твърде'
международните проблеми.

отнасят преди всичко до оцен 
обстановка, по• МИНАЛАТА ГОДИНА НАШАТА СТРАНА ИЗНЕ 

СЕ НА ПАЗАРА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СТОКИ 
И УСЛУГИ НА СТОЙНОСТ 457 МИЛИОНА ФУНТИ
• БРИТАНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРОЯВЯВАТ СИЛЕН 
ИНТЕРЕС ЗА ЮГОСЛАВИЯ

иовища се
на международната

и до значението на необвързаната поли 
тика като фактор на стабилността в 
международните отношения.

Политиката на добросъседство, под
ла Комитета, пред-

Според статистически 
данни за югославския из
нос през миналата година 
стопански организации от 
Югославия са изнесли във 
Великобритания стоки на 
стойност 117 милиона фун 
ти — 36 на сто над плана. 
Общият стокооборот чрез 
търговската ни мрежа в 
Лондон (износ на стоки, 
транспортни услуги, тури
зъм и съвместен износ в 
трети страни) достигна 
456 903 818 фунти. Това 
е внушителна цифра, но 
нашите стопански предста 
вители преценяват, че е 
създаден простор за още 
по-голям износ.

С югославския износ 
във Великобритания се по

крива 68 на сто от вноса 
ни от тази страна. Значи
телно е намален дългого
дишният ни дефицит в сто 
кообмена с Великобрита
ния.

чертаха членовете 
ставлява дългосрочна насока и един от 

външната политика наприоритетите във 
Югославия.във вът-Трябва да се подчертае, 

че напоследък югославски
те туристически организа
ции успешно продават 

своите така наречени
„пакет—аранжмани" на

бпитанските туристи. Ми
налогодишната стойност на 
тези аранжмани е 47 635 
350 фунти. През тази и

„ВОЙНАТА НА ЗВЕЗДИТЕ" ПРЕДИЗВИКВА 
НЕСЪГЛАСИЯ В ЗАПАДНА ЕВРОПА

КАМПУЧИЯ

Само морно 

решение
Париж се застъпва за 

мир в космоса
идната година съществу
ват реални изгледи Юго
славия да се нареди сред 
страните, които осъществя 
ват туристически бум.

Франция е против, Великобритания все още 
е скептик, а Германската федерална република 
оказва подкрепа на Рейгъновия проект за отбра
на от космическо нападение, наречен „Война на 
звездите". ____

Решението на кампу 
чнйския проблем непре 
менно трябва да се основа 
ва на изтеглянето на виет 
намските окупаторски вой 
ски

на Рейгън и Вайнбергер и 
се застъпил за „стратегиче 
ско единство на западните 
съюзници". При това той 
предупредил, 
планове „не смеят да разе
динят Западна Европа и 
САЩ'.

Министърът на отбрана
та на Франция Ерни енер
гично отхвърлил проекта 
„Война на звездите" и се 
застъпил за мир в космо
са. Изразявайки скептици
зъм във връзка с проекта, 
британският държавен ми
нистър на отбраната Пети 
заявил,
още много открити въпро
си, които предизвикват съ
мнения у европейците".

Тези позиции на най-сил 
западноевропейскиКоалиционното правител

ство на Демократична Кам 
пучия оказва пълна под
крепа на усилията на Пе 
рее де Куеляр за мирно 
решение на кампучийския 
проблем „въз основа на ре 
золюциите на Обединените 
нации" — се казва в пис
мото на постоянния пред
ставител на Демократична 
Кампучия в световната ор 
ганизация.

СЛЕД XXV КОНГРЕС НА ФРЕНСКАТА КОМУНИСТИ 
ЧЕСКА ПАРТИЯ

ните
страни ясно са се очерта
ли на състоялото се в Мюн
хен двудневно съвещание че новитеПризив за акция на военни експерти и поли 
тици от 12 страни на За
падна Европа. 

„Космическото оръжие 
няма да осуети войната, но

Френските комунисти са подчертали, че са един- 
партия в страната, която не се примирява с

може да отмени злото на 
ядрената война, която биствената

кризата и призовават народа на борба срещу нея сложила край на човечест
вото" написал амери
канският министър на от
браната в доклада си, кой
то бил прочетен 
щанието (Вайнбергер не 
успял да пристигне поради 
лошото време). Кол сдър
жано подкрепил визията

Генералният секретар на 
ООН е запознат със 
ченията 
съвет на

В „Апела към френския 
народ", който XXV кон
грес на ФКП прие след 
петдневна работа, се изтък 
ва че социализмът на фре 
нски начин е единственият 
правилен отговор на много 
странната криза, която за
хвана Франция и жертви 
на която са работниците и 
гражданите. Това е основ
ният акцент от приключи
лия на 10 т.м. конгрес на 
Френската комунистическа 
партия. Начело на партия
та е преизбран (за пети 
път) Жорж Марше.

С този конгрес е завър
шен един етап в развитие
то на Френската комунис
тическа партия и в учас
тието й в политическия жи 
вот на страната. Експери
ментът със съюза на леви
цата и участието в съвме
стното правителство със 
социалистите, по преценка 
на конгреса, 
безуспешно, 
циалистите и 
Митеран, според тези рцен 
ки, повече са се застъпва
ли за отслабване на Кому
нистическата партия, отко- 
лкото са изпълнявали даде 
ните обещания на избира

телите на левицата, кога- 
то през 1981 година са до 
шли на власт.

От неуспеха на политиче 
ската си борба в миналото 
те са, както са подчертали, 
извлекли „исторически по
уки". Те няма да позволят 
да бъдат изолирани, макар 
че са обявили „война" и

заклю
на Министерския

коалиционното 
правителство, в които 
подчертава, че решението 
на кампучийския проблем 
непременно трябва да 
основава на изтеглянето на 
виетнамските 
ки войски от 
на Кампучия.

на съве-
че „съществуватсе

се

• НИКАРАГУАокупаторе-
територията Отбрана на революциятана десницата и на Социа

листическата партия, която 
обвиняват по-остро откога- 
то и да е,. защото изневе
рила надеждите, макар че 
сега и самата има власт 
и болшинство в Парламен 
та. Конгресът се застъпи 
за единство в партията, а 
стратегията на Френската 
комунистическа

На заседание. състояло 
се в началото на февруа
ри, Министерският 
на Демократична 
чия е константирал, че по 
ложението в страната се 
развива благоприятно и на 
военен, и на политически, 
и на дилпоматически- план. 
Положението на 
ските окупаторски войс- 

„се влошава вече шест 
години поред", а особено 
по време на настоящия су
шен период.

Никарагуа проявява 
на преговорите готовност За възобновяване 

Вашингтон и съседните страни
съвет

Кампу- С мирни инициативи от 
една и пълна мобилност на 
народа и стопанството 
военно потушване на 
трареволюцията 
страна, ръководството 
Никарагуа настоява 
ка цена да отбрани санди- 
нисткта

нето на Сомоса 
то сандинистко 

за во по
целокупно- 
ръкоУюдст- 

начиндраматичен 
призовало народа 
ти редиците си

кон-
да спло-

нп - в отбрана
революцията. Обяснява

йки огромните трудности, 
Ред които е изправен ре

волюционният процес, ръ
ководството призовало на
рода да повиши усилията 
и лишенията Си ,за да не 
е осъ?Дествят ясните цели 

на Вашингтон ла 
или

от другапартия, 
приета на конгреса, Ще бъ
де на пробно приложение

виетнам
на вся-

киоколо месец и половина, 
когато във Франция Ще 
бъдат проведени кантонал 
ните избори. На последни
те избори за европейския. 
Парламент комунистите се 
избориха едвам за 11 на 
сто от избирателите. Кан- 
тоналните избори ще пока-

революдия. санди- 
нистките ръководители ще 
ползуват всички средства 
за да осуетят все по-силна
та контрареволюционна
йност и

Запознавайки 
ния секретар на ООН с об 
стаиовката в Кампучия, по
стоянният представител^ нд 
тази страна в 
организация подчертал ре
шимостта на 
иото правителство 
с Норо дом Сиханук да ук 
репи още повече „бойния 
си дух и единството".

е завършил 
Защото со- 
президентът

генерал-
Де-

чрез въстановява- 
не на диалога с Вашингтон 
и успешно

потуши 
революция-пренасочи 

Никарагуа. 
По вълннте 

ще ното

осъществяване 
на мирните решения 
„Групата Контадора"
“ опитат да осуетят по-на" 
татъ,шната

световната . та в
на

на национал- 
радио Даниел Орте- 

„ потвърдил готовността 
н Никарагуа да възобно
ви преговорите си с Ва- 

«тои и ДПлога си със 
седните страни.

жат как у народа е приет 
апелът и стратегията,

на XXV конгрес на

коалицион-
начелопри- помощ.тт която

на контра-революционери
те пристига от САЩ.

За втори ш>т

сти
ФКП.

след свадя.
СТРАНИЦА 2
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН В ЛЕСКОВАЦ СКУПЩИНАТА НА МРО В ЛЕСКОВАЦ ПО ВЪПРО
СА ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО НА СЪРБИ И ЧЕРНОГОР
ЦИ ОТ БУЯНОВАЦ, ПРЕШЕВО И МЕДВЕДЖАДВЕ АКЦИИ С 

ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
ДА СЕ СЪЗДАВАТ 

УСЛОВИЯ ЗА 

ЗАВРЪЩАНЕ
Членовете на Председателството положително 

оцениха работата на издателство „Братство" през 
1984 година и приеха концепциите на изданията му 
за тази година

забавният живот в селата. 
Акцията се води от май 
до май и вече сега е из
вестно че в същата ще уча
ствуват всички 13 общини 
в региона. Тази година в 
„Срещите на селата" ще 
бъдат внесени нови съдър
жания. Така например Ре
гионалният отбор на акци
ята подготвя въпроси за 
викторина. При сумиране
то на резултатите на акци
ята Ще се взимат предвид 
и резултатите в ограмотя
ването на възрастни и ре
зултатите в усъвършенству 
ването на делегатската си
стема.

В новооткритите цехове в Буяновац и Прешево 
са приети и около 100 лица, които преди няколко 
години са били принудени да напуснат родния си край

новац и Прешево са по
строени повече стопански 
обекти, в които са откри
ти над 1500 работни места. 
Сред новоприетите работ
ници са и около 100 лица, 
които преди няколко годи
ни са били принудени да 
се изселят от родния си 
край, а сега са се завърна
ли в него.

Според думите на пред
седателя на Общинската 
скупщина в Медведжа Ми- 
одраг Анджелкович от та
зи община са се изселили 
352 сърби и 164 албанци. 
Сърбите се заселват в ра
злични краища на СР Сър
бия без територията на со
циалистическите автоном
ни покрайнини, а албанци
те само на територията на 
САП Косово.

Скупщината на Между- 
общинската регионална об 
щност в Лесковац задължи 
всички компетентни орга
ни и организации да интен 
зивират дейността си в ре
ализацията на заключения 
та на Скупщината на СР 
Сърбия, отнасящи се до 
осуетяването на изселване
то и създаването на усло
вия за завръщане на всич
ки, които са напуснали ба
щиното си огнище под на
тиск на националистите и 
иредентистите от редовете 
на албанската народност в 
Прешево, Медведжа и Буя
новац.

През 1984 година от об
щините Буяновац, Преше
во и Медведжа са се изсе
лили 616 сърби и черно
горци. Това означава, че 
продължава изселването 
на жители от неалбански 
произход от тези краища. 
Затова на състоялата се 
тези дни сесия на Скупщи
ната на Междуобщинската 
регионална общност в Лес
ковац в центъра на вни
манието на делегатите се 
намериха досегашните уси
лия на организираните со
циалистически сили за осу
етяване на различни видо
ве натиск и задачите, кои- 
го трябва да бъдат осъще
ствени, за да се създаде 
благоприятна атмосфера в 
тези три среди със смесен 
национален състав.

В Буяановац, Прешево и 
Медвежда през последни
те години са извършени 
многобройни кадрови про
мени в организациите на 
сдружения труд, държавни 
те и правосъдните органи 
и във възпитателно-образо
вателните ведомства. На 
отговорните постове са из
орани млади кадри с необ
ходимата професионална 
подготовка и е изострена 
отговорйостта на държав
ните органи за законност-

Значителни са резултати
те, които се постигат в ак
цията „Нищо не бива да 
ни изненада" в Южномо- 
равски регион — бе изтък 
нато на състоялото се на 
7 февруари т.г. заседание 
на Председателството на 
Междуобщинската конфе
ренция на ССТН в Леско
вац. Акцията се води във 
всички общини в региона 
и в нея участвуват голям 
брой трудещи се и граж
дани. Това е истинска про 
верка на подготвеността на 
населението за отбрана от 
евентуални агресори и при
родни бедствия. И през на 
стоящата година общин
ските конференции трябва 
да извършат необходимите 
подготовки, за да не се 
изневери на хубавата тра
диция. Акцията трябва да 
бъде още по-масова, защо 
то това е предпоставка за

успешна подготовка на го
лям брой хора за изпълня 
ване на задачи в система
та на всенародната отбра
на и обществената самоза
щита.

Председателството 
МОК на ССТН в Лесковац 
прие отчета за резултати
те на акцията „Срещи на 
селата" в Южноморавски 
регион през миналата го
дина. В отчета бе изтъкна
то, че тази акция се води 
във всички общини в ре
гиона и че броят на се- 
лата-участници се увелича
ва от година на година. 
Благодарение на високия 
състезателен дух в много 
села в тази част на репуб
ликата са прокарани десет
ки километри нови пъти
ща, далекопроводи и водо
проводи, построени са ре
дица важни комунални обе 
кти и е съживен културно-

на

На заседанието бе приет 
план за работа на Предсе
дателството на МОК на 
ССТН през настоящата го
дина. Членовете на Пред
седателството 
но оцениха работата на из 
дателство „Братство” през 
1984 година и приеха кон
цепциите на изданията му 
за тази година.

положител-

Б. К.

ДИМИТРОВГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

ЗАПОЧНА С РАБОТА 

ТРЕТИЯТ ВИПУСК та.
С помощта на силни сто

пански колективи и Фон
да за подпомагане разви
тието на изоставащите кра 
тгща в СР Сърбия в Буя- <д. к.)

На 6 февруари тази го
дина в Димитровград 
почна с работа третия

Политическата

за-
ИЗ ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАДви

пуск
школа към Общинския син 
дикален съвет. В течение 
на следващите три месе
ца 32 курсисти от трудови 
те организации в община
та за 76 учебни часа ще 
обсъдят 28 теми.

на

Малък брой 

заменени книжки
..При започване работата 

на Школата уводна реч 
произнесе председателят 
на Общинския синдикален

ните организации, т.е. се
кретариатите им, които ак 
цията разбраха като тех
нически, а не и като поли
тически въпрос. Всъщност, 
ге досега не направиха ор 
гаиизиран подход в замя 
ната на книжките. Тук съ
що така подчертават, че до 
края на тази, евентуално 
на идващата седмица, ще 
бъдат заменени всички 
книжки.

Акцията за замяна на 
партийните книжки в Об
щинския комитет на Съю
за на комунистите в Боси
леград бе раздвижена на 
време, но всички членове 
на СК в общината все о'Ще 
нямат книжки с лика на 
другаря Тито. По-точно от 
над 1000 членове, ковко
то действуват в 63-те пър
вични партийни органи
зации, до преди няколко 
дни нови книжки получи
ха само към 400 души.

съвет Саша Димитров, ко
йто между другото изтък
на, че политическата шко
ла на синдикалната, орга
низация представлява тра 
йна форма на идейно-поли 
тическо оспособяване и 

образование

Работниците от Трудовите организации проявяват осо 
бен интерес за усъвършен егвуване
сказки се предвиждат и 
разговори и разисквания 
върху определени теми. В 
началото на занаятията и 
в края са предвидени, про
верки на знанията на кан
дидатите. Лектори ще бъ
дат членове на Политиче 
ския актив и от Междуоб 
Щинския синдикален съвет.

На скромното .. тържест
во по повод започване ра 
ботата на синдикалната по

литическа школа покрай 
представители на останали 
те обществено-политичес
ки организации присъству 
ва и Велимир Джордже- 
вич, секретар на Между- 
общинския синдикален съ
вет и Слободац Арандже- 
лович, професионален съ 
трудник в междуобщинския 
синдикален съвет в Ниш.

марксическо 
на членовете на синдиката 
и потенциални кадри за 
определени функции в ор
ганите на тази и останали 
те обществено-политичес
ки организации. Предвиде
ният план щс се реализи
ра в течение на три месе
ца и освен планираните

Да добавим, повечето от 
новите партийни книжки 
са печатани двуезично — 
на български и сърбохър
ватски език.

В ОК на СК казват, 
нови книжки са обезпече
ни за всички членове, а за 
закъснението, което се чув 
ствува са виновни първич-

чс

В. Б.А. Т.
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ОТ 18 ЗАСЕСТАНОВИЩАТА
ДИМИТРОВГРАД! К1»М РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ДАИИЕ

СЬБОР ИА ОБЩИНАТА В ДИМИТРОВГРАДОБЩ

Синдикатът в конкретна акцияЗа осъществяване на 

целите нужни са промени самоуправлениетомежду
и организацията па труда.
С7,тдо така и занапред тр*
бва синдикатите да се зае

за работническо 
в самоуправи

без много трудност Д
Топа значи че 

ноложе
Становищата от 18 засе 

допие на ЦК на СКС пред 
ставляват

изпълнят, 
от съществуващото 

собствената
Това подразбира максимално ползуваме на мощ

ностите, редовно снабдяване със суровини и увеличе- 
«ие на производството

конкретизиране
задачите в.областта на 

развитието на политическа 
та система па социалисти- 

и за

среда 
извличат конк 

своите пла 
Затова е

ние в
грябва да се 
рстни задачи в 
попе на работа, 
нужно да се формира ра- 

от съответни 
всяка син

гьпват 
мнозинство

па
органи, не само 
но за качествено 

мнозинство, 
трябва, -под.

телните 
за просто 
работническо 
Синдикатите 
черта Джорджевич, да схва 

само своите права, 
своите задължения.

В оперативните задачи 
са посочени но 

на работата и са

На осми февруари деле- с но-развити и по-силни ор- 
гатите на Общинската ску 
пщина в Димитровград, из
пълнителните органи на об 
ществено-политическите ор 
ганизации,
на трудовите организации 
и Самоуправителни общно 
сти на интересите на про- 
ведания общ събор на об
щината, обсъдиха полити
ката за осъществяване на 
обществения план на об
щината през 1985 година.
Този документ делегатите 
на Общинската скупщина 
приеха и на отделна сесия.

И тази го до на, както из
тъкна в уводното си изло
жение
Изпълнителния съвет към 
Общинската скупщина Го
рян Велев, ще се стопани
сва в неблагоприятни ико
номически условия и зна
чителни материални огра
ничения.

ческо самоуправление 
силваие ролята на сдруже 

осъществяване
ганизации и стопански сис 
теми в СР Сърбия и по- 
широко, а преди всичко в 
рамките на Нишки регион. 
Както изтъкна Велев, за

ботна група 
специалисти във 
дикална организация, коя- 

програма за ра- 
с плана

ния труд в
на Дългосрочната програ 

икономическа ста-ма за
билизация. Общинският си 
ндикалсн съвет в Димит
ровград проведе 
пие с председателите 
първичните синдикални ор 
ганизации, членове на по
литическия актив и делега 
ти в Републиканския и Ме 
ж ду общи 11 ски си иди кал си 
съвет, както и с делегати
те па съвета на сдружения 
труд към Общинската ску 
пщина. На заседанието бя

пат нс 
но и

представители то своятаосъществяване на тези це
ли е нужно всички макси
мално да се ангажи
раме за да създадсм 
реална основа за по- 
добро и ефикасно сто
панисване, а с топа и ре
ални възможности за зае
мане на работа и увелича
ване на личните доходи.
В СЕЛСКОТО СТОПАН
СТВО ПОВЕЧЕ ПРОГРА
МИ

бота па съгласува 
на работа на първичнат 

Съюза тга
зассда- конкретно 

сителитс 
определени срокове за лро 
веждаис на договореното. 
Сега предстои рсализаци-

организация на 
комунистите за да 
съвпадане в разискването

на
няма

и съ?ни въпровърху едни
време да 

се направи разграничение
ята.Крайно еси. А. Т.

ОБЩЕСТВЕНИ ПРИХОДИ В БО 
СРОКА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ЦЕ

В СЛУЖБАТА ЗА

ЛОКУШШЯ 'приход на гражданитеха приети оперативни тру 
дови задачи па организа
циите и органите на 
за на синдикатите за реа
лизиране становищата от 
18 заседание на ЦК на 
СКС. С тези оперативни за 
дачи сс конкретизират мер 
ките и активностите, кои
то щс бъдат предприети в 
организациите и органите 
на синдиката, с цел работ 
ниците непосредствено да 
сс включат в осъществява 
нс на тези становищата.

Секретарят на Междуоб- 
щинския синдикален съвет 
Велимир Джорджевич изтъ 
кна, че имайки предвид до 
сегашната практика на фо 
румна работа, тези задачи 
са обемисти. Сега обаче е 
нужно да се активират 
членовете на синдикатите 
и задачите така да бъдат 
запланувани, за да могат

За засилване на произ
водството в селското сто
панство, преди всичко в об 
щсствения сектор, нужно е 
последователно осъществя 
ване на развойните прог
рами; запланувани през та
зи година. Това са овце-фе 
рмата в Боровско поле, фе
рмата за угояване на юнци 
в Изатовци, първият етап 
в мелиоризацията и уреж
дането на 500 ха в Смилов 
ско поле, изкупуване на 
площите и т.н. „През из
миналите две-три години 
създадени са благоприят- 

обществено-политичес-

прсдседатслят на
С'ью-

НЯМА „БОШН"?
на януари т.г. на служби
те за обществени приходи 
да доставят известие 
височината му.

До 31 януари т.г., когато 
бе крайният срок за заяв
яване на целокупния при 
ход на гражданите, осъ
ществен през миналата 
година, в Службата за об
ществени приходи към ОС 
в Босилеград не пристигна 
пито едно известие за до
ход, подлежащ на данък.

Да припомним, всички 
трудови хора и граждани, 
чиито миналогодишен при 
ход възлизал на над 704 
376 динара са били задъл 
жителни до последния ден

НЕОБХОДИМ ПРЕЛОМ
Тъкмо затова, в осъщес

твяването на по-динамич
но промишлено развитие в 
сдружения труд на община 
та нужно е да се направи 
прелом в начина на стопа
нисване, което да се обос
новава върху икономичес-

за

Мария Якимова, дирек
тор на Службата за обще 
ствени приходи към ОС 
в Босилеград казва, че ня 
колко души са се интере
сували за горната грани
ца на дохода, която подле 
жи на заплащане на да
нък. След „пресметването" 
си сигурно са установили, 
че осъщественият им при
ход е по-малък от посоче
ния. Тя подчертава, че да
нъкоплатци сигурно има 
(ше има), поне всред зана
ятчиите. на 
трябва да се утвърди осъ
ществения им през минала 
та година личен доход. Та 
зи предпоставка се обосно 
вава и върху факта, че ми

СЪВЕЩАНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПЪРВИЧ
НИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БАБУШ- 
НИШКА ОБЩИНА

които сега

Няма време за чакане
налата година шест 
в общината —

души 
занаятчииОт общия събор на Димитровградска община Проведеното на 6 февру

ари в Бабушница инструк
тивно съвещание с предсе
дателите на първичните 
синдикални организации в 
общината бе посветено на 
задачите на Синдиката в 
реализирането на станови
щата от 18-то заседание на 
ЦК на СКС. За задачите 
на Синдиката говориха 
Иван Димитриевич, 
седотел на Общинския 
дикален съвет в Бабушни
ца и Велимир Джордже
вич, секретар на Междуоб- 
щинския синдикален съвет 
в Ниш.

СЮК. Време за чакане 
ма, подчерта той. 
Синдикатът

ня- 
защото са заплатили данък 

ху осъществения си 
ход през по-миналата го
дина.

ки начела и върху целите ки условия за по-бързо и 
от Дългосрочната програ- стабилно увеличено произ- 
ма за икономическа стаби
лизация. Това преди всич
ко подразбира максимал
но ползуване на съществу
ващите мощности, защото 
няма никакво оправдание

вър-
при-възможно по- 

рано трябва да намери 
стото си в

водство на храна, подчер
та Горян Велев, но трябва 
да констатираме, че доби
вите и съвкупното произво 
дство стагнират или са на 
сравнително ниско 
Ще. Изхождайки 
нужно е свързване на аг- 
рокомплекса на общинско 
и регионално равнище, ра
збира се с особен акцент 
върху качественото сдружа 
ване със селскостопански
те производители от част
ния сектор.

За осъществяване на всит 
чко това, констатирано е 
на събора, необходимо е 
не само засилено ангажи
ране на трудещите се 
сдружения труд, но и засил 
ване на личната, колекти
вна, материална и обще
ствена отговорност на вси
чки субекти, които, всеки 
на своя начин, влиаят вър
ху развитието на община- 

А .Т.

мя-
реализирането 

на становищата от 18-засе- 
дание на ЦК на СКС. По
сочвайки темите.

В тази служба 
ват, че в

предвестя
които да 

се намерят в плановете за 
работа на първичните 
дикални

организациите на 
сдружения труд, общество 
но-политическите

равни- 
от товав някои стопански органи

зации мощностите да се 
ползуват само с 50 на сто, 
при факта, че средствата
за капиталовложения са 
ограничени, а 
1000 незаети. Затова е ну- 
жйо да се ангажират всич
ки запаси и редовно и не
прекъснато снабдяване със 
суровини и възпроизвод- 
ствен материал.

При това от решаващо 
значение е увеличаването 
на производството, особено 
за износ. Стопанисване в 
сегашните

син-
организации той 

между другото изтъкна че 
действуването на Синдика
та от форумите трябва 
да се „премахне" в първи- 

организации, в 
то да се активират ~ 
членове. Действуването на 
синдикалните

органл-пред-
син зации и Общинската 

Щина
скуп-

ще извършат конт
рол на осъществения 
ход на известно 
ботници.

има към до
йните число ра-кои- 

всички когато ще се уз
нае дали няма 
Длеж&щи на 
Данък. Ако

доходи, по- 
заплащане на 

се установи да

организации 
от воля- 

под-

Джорджевич, например 
говори как да се изплани- 
ра работата на първичните 
синдикални организации с 
цел да се реализират на 
посоченото републиканско 
партийно заседание, което 
на известен начин конкре
тизира разискването върху 
П роектозакл юченията 
13-то заседание на ЦК на

ме смее да зависи 
та на директорите — 
черта Джорджевич. има утайване на такъв до-в

Х°Д, следователно 
плащане на

Векослав Груич, 
ки участие на 
изтъкна, че

и на за- 
Данък, ще пое 

наказания. А те 
малки. Покрай

взимай- 
съвещанието 

все докато не 
Се утвърдят причините за 
сегашното

ледват и 
не са

условия изис
ква и определена специали 
зация и разпределяне на 
труда, а преди всичко свър 
зване

заплаположение 
по-решително

не Щането на данък възлизатможе 
тръгне напред. Да се 0Т 50 до юо 

нара.
на димитровград

ските трудови организации хиляди ди-отта.
М. Антич

В. Б.СТРАНИЦА 4
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идМг1|рР1.ж™,Е, в ОСНОвНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЛ СДРУЖЕНИЯ ТРУД „СЛОГА” В БОСИЛЕГРАД ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СК В СУРДУЛИЦА

Разисквания за методите и 

съдържанието иа работаС КОНКРЕТНИ АКЦНН 

В ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ПРИЕТИТЕ 

СТАНОВИЩА
Общинският комитет на той и добави: — В разиск 

Съюза на комунистите на ванията отправихме доста 
7 февруари в Сурдулица забележки на членството 
проведе заседание, на кое- на СК и на себе си, че ор- 
то присъствуваха и ръково ганите и организациите на 
дителите на обществено- СК в общината не са ста- 
политическите

Божич, Душан Костов, Гра 
де Ристич, Бора Миленко- 
вич и Славолюб Маринко- 
вич. Посочено е, че Пре 
дседателството и Общинс
кият комитет на СК тряб
ва да бъдат по-мобилни, 
както и политическият ак 
тив, на ОК на СК и всички 
първични организации на 
СК. Съдържанието на рабо 
тата произтича от опреде
лени заключения и програ 
мите на работа на първич
ните организации. Следва 
да се мобилизира съвкуп 
ния членски състав върху 
изпълняването на задачите, 
което ще означава пълна

организа- нали ударната сила за по- 
ции и Общинската скуп- настойчиво и по-ефикасно 
щина, както и Зарие Дими решаване на проблемите и 
триевич, изпълнителен се недостатъците, които за съ- 
кретар на Председателст- жаление бяха повечко в 
вото на Междуобщинската съвкупната обществено-по 
конференция на Съюза на 
комунистите в Лесковац.

— Няма отстъпване от 
онова което набелязахме 
акционната програма. Мно 
гобройните предложения и 
идеи, изнесени по 
общопартийното 
не върху проектозаключе- 
нията трябва час 
да претворим в 
това, нито ще бъде лесно, 
нито бързо. Затова акцион
ната ни програма има 
госрочен характер. За да 
меним състоянието, преди 
всичко в собствената сре
да, а след това и по-широ
ко, извън нашата органи
зация, а това е становище 
на всички.

довата дисциплина. Възста
новена е норма за израз
ходване на горивото и ма
слата при 
отделно. Много по-голямо 
внимание се обърща и вър
ху изразходването на тока 
и другите видове енергия.

в

всеки камион литическа и самоуправите- 
лна работа на територията 
на Сурдулишка община.

време
разисква

Членовете на Общинския 
комитет на СК в Сурдули- 
ца разговаряха по този по 
вод за методите и съдър
жанието на работа на орга 
ните и организации на СК 
в общината.

по-скоро 
дела. Но Въпреки че все още пе

риодът е доста кратък за 
изготвяне на анализ да 
се види дали и колко за 
тоя период е работено вър ^фирмация на СК в общи- 
ху подобряване качество- ната.

Секретарят на тази пър
вична партийна организа
ция изтъква и положител
ните промени и по отно
шение на разпределението 
на дохода според резулта
тите от труда, въпрос кой
то по време на разисква
нията, също бе твърде ак
туален и който заема от
делно място в акционната 
програма.

Дъл

то на дейността на СК, все 
пак може да се каже, чеВ уводното си изложение 

Славолюб Маринкович, 
председател на Общинския 
комитет на СК между дру
гото подчерта, че този въ
прос е особено актуален и 
поради задачите, произти
чащи от Проектозаключе 
нията на 13-то заседание 
на Централния комитет на
сюк.

Наскоро върху тази тема 
ще се проведе съвещание 
със секретарите на първи 
чните организации на СК 
и ще последват заключе
ния на Общинския комитет 
на СК, за да се изпълнят 
политическите задачи в ра 
ботата навреме, отговорно 
и дисциплинирано.

все още няма същинска ак 
ция във всички среди. По 
спряло се е, сякаш е дос
татъчно, че на събранията 
в първичните организации 
на СК доста е казано за 
недостатъците и непоследо 
вателността в провеждане
то на икономическата ста
билизация, трудоустроява- 

Делят ни два месеца от нето, в изпълняването на 
приключването на няколко трудовите и обществени за 
месечните разисквания в дължения. За това особе- 
организациите на СК в об- но се говори и в твърде 
щината за осъществяване съдържателната дискусия, 
водещата роля на Съюза в която участвуваха Дра 
на комунистите и укрепва- гиша Аджемович, Миодраг 
не на неговото идейно и Ристич, Раца Маравич, За 
акционно единство, каза рие Димитриевич, Гюра на СК.

необходимо е
по-силно организационно и 
акционно действуване. Въз 
основа на цялостното съб
людаване на проблемите 
произтекоха и съществени 
заключения, чието реали
зиране вече дава положи
телни резултати. С тези 
думи започна секретарят 
на първичната партийна 
организация в ООСТ „Сло
га” в Босилеград Сима Пе- 
тракиев, когато неотдавна 
разговаряхме за реализи
рането на приетите стано
вища, произтичащи от 
Проектозаключенията от 
13-то заседание на ЦК на
сюк.

— Имайки предвид, ка
за Петракиев, че осъщест
вяването на целите и зада
чите от Дългосрочната про 
грама за икономическа ста 
билизация, заемат едно от 
приоритетните места в ак
ционната ни програма в 
тази насока и предприехме 
редица активности за по- 
цялостно използуване на 
вътрешните възможности. 
В това отношение извър
шихме реорганизация на 
почти всички магазини в

На заседанието е приет 
и план за работа на Пред 
седателството на ОК на СК
в следващия период от ед
на година, а взето е и ре
шение в строителната за
наятчийска 

„Власинац” да се сформи
ра първична организация 

С. Микич

кооперация

С. Петракиев
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД

В ход са и подготовките 
за провеждане на съвмест
но партийно събрание в 
рамките на трудовата ор
ганизация, на което ще бъ
дат обсъдени всички въз
лови въпроси от общ ин
терес и за чието разреша
ване са необходими съвме
сти задачи и активности.

Дейни облици
• ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА ПЕНСИОННО И ИНВАЛИДНО ОСИГУРЯВАНЕ 
ИА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖ 
ДАНЕ ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ

Още през декември ми- които предлага Проектоза-
иалата година Секцията конът.
за селскостопанство и се
ло при ОК на ССТН в Ди 
митровград е доставила до 
всички местни общности 
Проектозакона за пенси
онно и инвалидно осигур 
яване на селскостопански
те производители. В момен 
та в местните общности 
селскостопанските произ
водители водят разговори 
по този важен документ за 
бъдещето на селото и хо
рата иа село.

Предвижда се специали
сти на самоуправителната 
общност на интересите за 
пенсионно и инвалидно 
осигуряване от Пирот съв
местно с представители на 
„Инекс—Сточар" да орга
низират в Димитровград 
задълбочен разговор, за 
по-подробно запознаване 
с алтернативните решения,

Според плана на ОК на 
ССТН, относно Секцията заграда, а дори и някои про

мени на отделни работни
ци. Првите резултати вече 
са налице. Значително е 
подобрен оборотът, а от 
друга страна доближихме труд 
асортимента на стоките до 
потребителя и значително 
намалихме запасите, което 
в затруднените условия на 
стопанска дейност и 
високите банкови кредити 
е от огромно значение за 
увеличението
Ведно е това и подобрих- 

положе-

селско стопанство и село, 
„Сточар” и ОК на ССТН, публичното разискване по 

относно Секцията за селс- този документ трябва в об 
щината да приключи до 
края на февруари т.г.

За отбелязване е също 
така, че и останалите об
лици на дейност при ОК 
на чССТН полагат доста 
усилия Да изпълнят прог
рамите си на дейност. Та
ка например Координаци
онният комитет за тачене

От казаното произтича, че 
комунистите в основната 
организация на сдружения 

„Слога" в Босиле
град, са мркду първите ко
ито заключенията и стано
вищата от разискванията 
претворяват в дела и че 
тази партийна организация 
в чийто редове над 20 ду
ши са завършили общин
ската политическа школа и 
4-ма регионалната Полити
ческа школа с конкретни 
и ясни задачи и активнос
ти е поела отговорна зада
ча за решителна борба сре 
щу всички видове прояви, 
които теглят назад,

ко стопанство и село, в ра 
йонните центрове на общи 
ната ще организират раз
говори със селскостопанс
ките производители от по
вече села. Следва да се от 
бележи, че селскостопанс
ките производители проявя 
ват интерес за възможнос
тите да получат пенсионно 
и инвалидно осигуряване. 
По думите на председате
ля иа ОК на ССТН Мом- 
чило Аидреевич и за край 
градските селища Желюша 
и Градини също ще се ор 
гаиизира публично разиск
ване по Проектозакона, 
понеже има немалък брой 
селскостопански произво
дители заинтересувани за 
това.

при

на дохода. и развитие на революцион 
ните традиции, чествувания 
и признания наскоро тряб
ва да заседава за подготов 
ка иа тазгодишната мани- 
фестция „Майски срещи”.

Очевидно е, че облиците 
на действие са н8й-подх,ол 
яща форма за разгр 
на разнообразна дейност в 
Социалистическия съюз.

Ст. Н.

ме материалното 
ние па заетите.

Освен това, както казва 
Петракиев, значителни про 
мени се 
работата на самоуправител 
ните органи и тела. Те по
настоящем са много по-ак
тивни и по-ефикаеню дей
ствуват. Подобрена е и тру

забелязват и в
ъщане

М, я.
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• ГОДИШНИТЕ БАЛАНСИБОСИЛЕГРАД: I

Икономическата стабилизация и 

занапред на преден план № САМО 

КОНСТАТАЦИИстоящата година за строи
телните организации хце 
бъде трудна. Но имайки 

че „Изгради*" ие 
обезпечена рабо-

го проблеми докато зак
лючим финансовите до
говори е инвеститорите. 
Но това като че ли моти
вира всеки зает в органи
зацията ни и резултатите 
не изостанаха. На триме- 

отчитахме поло- 
равносметка, а 

очакваме и годишни* ба
ланс да бъде 
лен
на организацията инженер 
Кирил Велинов.

Изтеклата делова годи 
на бе извънредно трудна 
за строителните организа
ции. Ограничените инвес
тиционни средства, недои
мък и при това доста скъп 
строителен материал, неб
лагоприятно въздействува 
върху стопанисването поч 
ти на всички строителни 
организации. Но въпреки 
това в строителната орга 
низацид на сдружения 
труд „Изградня" в Босиле 
град, очакват положите
лна делова равносметка. 
Това преди всичко се обо
сновава върху факта, че 
във физическия обем пла
нът е преизпълнен 
на сто. Именно от запла
нуваните в началото на 
1984 година 110 милиона 
динара общ доход, осъще 
ствени са 114 милиона ди
нара. Според думите на 
директора на организаци
ята Кирил Велинов, това 
се дължи на всестранното 
изпълняване на запланува 
ните задачи и активности 
в областта на икономичес
ката стабилизация, трудо
вата дисциплина и отго
ворността на всеки зает в 
организацията. Охрабря- 
ващ факт е и това, че 
през изтеклата година 
преизпълнение на плана е 
осъществен на всички стро 
ителни обекти.

— Наистина имахме мно

предвид, 
че има
та, почти за цялата годи
на, реализирането му 
ма да бъде

започне обсъждането на заклю-Наскоро ще
чителните баланси на стопанските организации 
ча 1984 година, В досегашната практика на ра- 

посочвани и работниците 
показатели: общ

пя
но д въпрос. 

Освен Словения, кгь- 
паред 

обекти,

сечията
жителна зисквания главно са 

се запознаваха с пай-обшитегодини вечедсто
имаме строителни

настоялата
обезпечена работа 

Белград и Ужишка По-

доход, остатък-доход, заетост 
качественидоход, доход, чист 

и още някои други. Таканаречсните 
показатели: рентабилност, производителност на 

— по-малко са били в центъра

положите-
годипадиректорът през

имаме
заяви

труда, икономии 
на вниманието.

Според изискванията на Програмата за дъл
госрочната програма, именно качествените пока- 
затели трябва да станат обект на особен инте
рес на работниците, защото именно тук проли- 
чавз субективният фактор в стопанската дей
ност. Исведнаж с констатирано, чс организаци
ята на труда, трудовата, технологичната и фи- 

диспиплина са движещи механизми, от 
печалбата или загубата в

и в
жега. Разбира се и в Боси 
леград, къдсто покрай дру- 
очаквамс 
щета година да вземем и 
отпочнем с изграждането 
па онцефермата и цеха на 

индустрия 
от Ниш за ПВЦ конденза- 

някои 
обекти

Обосновавайки се върху
настоя-нрезре-осъществените делови 

зултати през изтеклата го- 
ООСТ „Изградня" 
ход е изготвянето 

план за работа през на 
стоящата година, конто с 

амбициозен,

дина в 
вече вс 27

Електроннатана

тори, както и още 
други строителни 
запланувани за изгражда
не или адаптиране в 
силсград и селата — доба
ви Велинов.

нансовадостатъчно 
но както ни уведоми- Вели 

не и(нереален). Имен
но запланувано е обща ре 
ализация от над 118 мили
она динара; което по от
ношение на миналата

които пряко зависи 
дадена стопанска организация.

Не само констатации са необходими при ус 
заключителните баланси. Необхо-

нов. Бо-
воявансто на 
дими са програми, които ще изхождат от кон- 

положение на стопанска-Разбира се, за осъществя 
ването на палана необхо
димо с и занапред макси
мално ангажиране на вси
чки видове материал и спа 
зване на договорените сро 
кове. Защото всяко закъ 
сняване при изграждане
то пряко с свързано с уве 
личение на цената, което 
инвеститора нерадушно се 
определя да компенсира.

го- кретното състояние и 
та организация и ще се съобразяват, за да се 
мени положението. Тази азбучна истина е изве
стна на всички стопански дейци, но при усвоя
ването на заключителните баланси предпочитат 
да посочват цифри, вместо да търсят и 
причините за несполуките. Един вид, проявява 
се склонност към разкрасяване на положението.

Належащият стопански момент търси тъкмо 
обратното: всеки на всяко работно място да 
преразгледа своята отговорност и сам да посо
чи какво му пречи, за да постига по-добри ре-

дина е по-голяма с около 
30 на сто. За толкова е за 

увеличение и 
доходи, кои- 

възлизат

планувано 
на личните

сочатто понастоящем 
на 12 700 динара по зает. 
Ведно с това и броят.на за 
етите ще бъде увеличен с 
около 50 нови работници.

Безспорно с, че настоя- 
план на тази стопан- 

организация е амбици
щия 
ска
озен. Още повече, че и на

зултати.
М. Я. Ст. Н.

ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
СУ РД УЛИЦА

Работа за 200 нови работници
С преквалификация 

— до работно място
миналата година броят им 
е увеличен с 216 души (на 
31 декември 1983 год на 
списъците се намираха 
761).

ланувани и около 30 до 40 
души в цеха за ПВЦ кон
дензатори, който в Босиле 
град ще построи ЕИ от 
Ниш, чието изграждане 
ще започне с първите дни 
на настоящата пролет. Към 
това число ако добавим и 
около 80-те стажанти, ко
ито трябва да бъдат прие
ти до края на 1985 годи
на, естествено е, че незае
тостта в Босилеградска об 

34 нови щина до значителна сте
пен ще се намали.

Инак, според сведенията 
на Самоуправителната об 
Щност на интересите за за 
етост в Босилеград, в об
щината работа търсят 977 
лица и в отношение на

От общото число незаети лица, понастоя
щем 14 души са с виеше образование от които 
6 юристи, 48 души са с полувисше образование, 
между които 8 души с висша икономическа 
подготовка и 9 души с висша административна 
подготовка, 261 със средно училище, най-много 
с гимназия и техници за административни рабо
ти, 182 квалифицирани и висококвалифицирани 
работници, а останалите са неквалифицирани ра 
ботници. За отбелязване е, че между незаетите 
около 370 са до 27-годишна възраст и броят им 
ежегодно се увеличава. Увеличава се броят и 
на лицата, които ползуват парични средства. 
През изтеклата година такъв вид помощ са 
ползували 9 души, за което са изразходвани 
303 630 динара, а за 255 незаети лица за здрав
на осигуровка са изразходени 516 186 динара. 
Според думите на Боян Миланов, секретар на 
СОИ за заетост, през настоящата година за та
зи цел са запланувани над 1 400 000 динара.

Поради оказалата се по 
треба за нови работници в 
организациите на сдруже
ния труд и другите обгце 
ствени ведомства в Боси
леградска община през на 
стоящата година ще бъдат 
приети около 200 нови ра
ботници. От това число 
най-много ще бъдат прие
ти в строителната органи
зация „Изградня" — около 
50 и в цеха за производст
во на чорапи 
работници. За 7 нови рабо 
тника се явява Горската сек 
ция, докато останалите орга 
низации на сдружения труд 
търсят само по някол
ко нови работника. В чис
лото от 200 души са зап-

И през миналата година 
по въпроса на заетостта в 
Босилеградска община са 
постигнати сравнително до 
бри резултати. Именно ра
бота получиха 356, от за
плануваните 371 работни
ци, от които 178 за опреде 
лено време (в цеха за су
шене), 163 за неопределе
но работно време и 15,ста 
жанти.

В списъците на търсе
щи работа при самоуправи 
телната общност на инте 
реситс по заетост в Сурду 
лица са регистрирани 1400 
лица. Въз основа на потре 
бностите на стопанските и 
останали организации в 
тази година може да се за 
ключи, че тази бройка на 
безработни ще бъде поч
ти двойно намалена. По-то 
чно запланувано е в насто
ящата година да се трудо
устроят 651 работника и 
по този начин ще се осъ
ществи висок ръст на зае
тост от приблизително 8 
процента.

бел „Симпо" в Сурдулица 
40 лица ще бъдат оспосо- 
бени за столари, след това 
13 лица различна метална 
специалност за нуждите на 
„Мачкатица", 40 за рабо
та в конфекционния цех 
„Юмко" в Бело поле и 50 
текстилци за работа в нова 
та фабрика за одеяла на 
гърделишката 

промишленост 
Клисура. Следователно 143 
работника професионално 
Ще бъдат подготвени за но 
.ви производствени профе
сии.

текстилна 
„ТИГ"— Въпреки това, трудоу 

строяването в общината 
все още е един от актуал- 
ните обществсно-политиче 
ски и социални проблеми. 
Някак си сдруженият труд 
все още безотговорно се 
отнася към незаетите. В по 
твърждение на това гово
ри и факта: приетите 15 от 
заплануваните 71 стажанти, 
както и това, че в повече- 
то случаи все още не се 
спазват основните крите
рии при заемането, пора
ди което мнозина от кан
дидатите са се жалили и 
в повечето случаи съвсем 
оправдано, до Съда на 
сдружения труд 
секретарят на Общинската 
СОИ за заетост в Босиле
град, Боян Миланов.

:>

За нуждите пък на „Ко
чана" от Враня, 
за работа в 
цех, ще бъдат преквалифи
цирани 60 главно средно
школци, след това за „Мач 
катица" 14 лица и 4 
за модната

относно 
сурдулишкияТъй като на евиденцията 

се намират голям брой 
специалности, от които не 
се нуждае сурдулишкото 
стопанство — единственият 
изход е в преквалификаци 
ята на търсещите работа. 
Според сведения 
управителната общност по 
заетост в Сурдулица в на
стоящата година 219 работ 
ника ще бъдат професио
нално оспособени 
квалифицирани 
специалности. За нуждите 
на фабриката за стилна

души 
конфекция 

„Юмко" в Бело поле.
С преквалификация ще 

бъдат обхванати следни 
те специалности: гимнази 
сти (без професия), 
тротехници, машинни 
ници, средни икономисти, 
техници по химия и 
скостопански техници.

на ^само

елек-
техзаявгг

или пре
сел-в Други

м. я. ме С. М.
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Щ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

х\0М1^НИСТ
ргад ив Съюза на югославските комунисти I')/ / _ . утттт

Я на Съюза на Комунисти-г» в Съови. ЧвШГ БР0И 1454, година ХЬШ-ите в ^«Роия Белград, 15 февруари 1985г л
С резултати да посрещнем Конгреса

Н з °РеДходния Дванадесети 
СЮК бяхмеадоивмннглитичесюГГ, 3 Св^а “Дейно-по- лен потенциал на партията и науката. Пар- На хода на предконгресната подготовка

трябва ля гр * 8 °бЩеСТВ0Т°- Сега у нас' ™ините членове търсят активно да участву- и акция преломно влияние трябва да окажат 
ние лп гпп™, Ризнае, едно такаво определе- ват във формулирането на становищата, не познанията за това, че в настоящия момент 
Пълня а^ степен е доведено под въпрос, искат вече да им се дават готови отговори, сериозно са застрашени придобивките на на-
нията“VпИ, °!УЧЗват съмненията, оспорва- Подготовката на конгреса вече не може да шата автохтонна социалистическа революция 
товия КЛ7Г.Г и еаите похитителства срещу Ти- се свежда на пиоане на документи, на дебати че национализмът излиза на улиците откро- 
шпт„ ™ На " ™ революция, както в в затворени групи и форуми, където се обяс- вено, провявайки свойствената си дръзост и

движение, също така и извън него, нява онова, което кой знае колко пъти е намерения колелото на 
ри това все по-агресивни стават антисоциа- вече обяснено, на повтаряне на винаги същи- назад. Съставна 

стичскеите антисамоуправителни и въобще те фрази и дописване на лозунги без покри-’1'тите оспорвания 
ппТ^ляКИТе СИЛИ' При ТОВ3, недоволството е тие. Било би наистина пагубно ако и следЦйосип Броз, Кардел и другите водещи лично- 

- ол МО от когато и да е по-рано, а сигур- действително плодоносните шестмесечни ши-Ясти на революцията. На това за жал допри- 
но и нататък ще нараства ако на критиката роки и всеобхватни разисквания, в които бя-®насят и онези хора от редовете на" Съюза 
изнесена в течение на общопартийната деба- ха потвърдени основните определения на на- на комунистите, които в разгара на взаимни- 

не се даде конкретен отговор, във вид на шата революция, отново да се върнем към те спорове по съвсем неприемлив начин тъл- 
нац-конкретни резултати в преодоляването празните приказки в течение на предстоящия куват и Тито и Кардел, чрез догматично 
на кризата, в която се заплете общественото . период от година и половина. Тринадесети- „четене" вместо с реафирмация на мислите 
развитие, пък и самият революционен субект, ят конгрес може единствено успешно да се им, всъщност, нарушават авторитета им. Оба- 
Този факт трябва да приемем като една от подготвя въз основа на широки акции, насо- че, запазването и по-нататъшното развитие на 
изходните точки при определяне на основ- чени към промяна на крайно неблагоприят- завоеванията на нашата революция, 
ната интонация на подготовката на предстоя- ната обществена обстановка.

*

критично 
практика по

историята да върне 
част на това са все откри- 
на личността и делото на

та.

не е въз
_ На тази своя можно да се постигне изключително със за-

Щия Тринадесети конгрес на СЮК и на кон- най-висша среща Съюзът на югославските ко- силване действуването на репресивните орга- 
гресите и конференциите на СК в републики- мунисти трябва да излезне с постигнати ре- ни и механизмите на самозащитата, макар 
те, относно в автономните покрайнини, коя- зултати в преодоляването на икономическата че това е необходимо в определени" положе- 
то подготовка практически започна с неотда. криза и в премахването на застоя в разви- ния. С офанзивна акция за промяна на състо- 
вна състоялото се заседание на Комитета за тието на социалистическото самоуправление, янието и с по-бързо намиране на изхода от 
подготовка на конгреса. като се потвърждава като партия на акцията, икономическата криза, както и с откриване

В уводното изложение на председателя на перспективата на младото поколение, най-
на Председателството на ЦК на СЮК и Впрочем, нужно е да се тръгне от абсо- ефикасно може да се спре вълната на оспор- 
председател на Комитета Али Шукрия, както лютно реалната преценка на състоянието и ванията на широк фронт. Затова Тринадесе- 
и в разискванията, бе дадена скица на възмо- ясно да се означи колко сме се приближили тият конгрес — а това вече трябва да изпък- 
жното съдържание и характер на конгресна- в обществото и в самия Съюз на комунистите, не в рамките на подготовката на същия, ко 
та платформа. Тези определения са познати или отдалечили от реализация-щ на истори- ято вече започна — трябва да реафирмира

ческите и всекидневните цели, по-нататък да титовския характер на нашата революция. 
Платформата за подготовка на конгреса разграничим какво е обикновено противоре- 

и конгресните резолюции трябва в основата чие, а какво субективна грешка или неспособ-

и ясни.

Панче ЗафировскиУ
ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ ските дейности с 30, населението повече отколкото е имал. Някои

с 26 на сто. Пет години по-късно оценки посочват, че общественият
стопанството участвува с 40 на сектор е харчил и 80 процента по
извън стопанските дейности с 28, вече от позволеното от обществе-
населсиието с 28 процента. Всич: ция продукт. В положение на го-
ко това става по време на нама- лям длъжник стопанството попада

На тая сума тези дни се изплаща ляване на обществения продукт, и поради нехайното отношение 
лихва, и банкерите и пощите на- инвестициите, производителността към иивестициитц. Всяка републи-
скоро ще знаят цената на този ка- и заплатите. Лихвата и валутният ка и покрайнина, както е извест-
питал. курс в голяма степен допринасят но искаше да има рафинерия, сто

Данните говорят и за това, че на денационализация на общество- манолеярен завод,
ната собственост.

А нашето стопанство бива насо
чено към банките и заемите. От

В полза на гражданина
Неотдавна проведената научна 

среща в Скопие за противоречия
та в обществената собственост, 
според сведенията от печата, за
върши с почти също толкова от
крити въпроси като преди. А един 
от тези актуални въпроси се от
нася до денационализация на об
ществената собственост. Този път 
не се касае нито за кражба нито 
за полезни машинации, но за ле
гално преливане на 
средства в джобовете на гражда
ните.

по няколко за
харни фабрики, автомобилна фаб-стопанството в не така далечната 

1978 година за лихви е отделяло
поносимите 9 на сто от чистия До- „
ход. Миналата година тая сума на- осъществените 100 динара в раз- Сега, понеже няма достатъчно 
раснала на над една четвърта. Ко- пределеиия доход на трудовите ор- пари и понеже стойността на па-

ганизации остават 56. Щом се пла- рите постигна една реална мярка,
на стопанството трябва да плати всич-

рика,..

гато тези проценти превърнем в
динари — изпада, че миналогоди- тат данъците тази сума спада
шиите разходи са 16 пъти по-голе- 50 динара, а понеже за оборотни ки предишни грехове с реални

1978 година. Разбира средства се ползуват около 18 про- хви и огромно „пресипване" на 
цента собствени пари — ясно ста- парите от сдружения труд в част

ните дожобове. Преди това инфла
цията разяждаше спестяванията на 

Такива процеси в разполагане- гражданите,. а лихвата дълго има
ше негативен предзнак. Тогава сре-

обществени лн
ми от тези в

Данните, с които разполага Пс- 
тар Миланович от Народната бан
ка на Югославия говорят, че от 
година на година все повече пари 
от стопанството, дори и от извън- 
стопанските дейности, по различни 
канали — най-често чрез лихви — 
стават собственост на гражданите. 
Защото в края на миналата година 
на спестовните книжки на гражда
ните в нашите банки — в динари 
и валутни средства — имало над 
хиляда милиарда (нови) динара!

се, куповете пари не са се слели
само в джобовете на гражданите ва колко финансово сдруженият 
или в нестопанските дейности, труд е слаб.
Част останала на стопанството, но
между 1978 и 1984 участието на на. то или по-точно в присвояването 
селението н общата парична маса на обществената собственост не ва летвата 1:(: преливаха в обществе- 
сс увеличило с повече от 6 па сто. плод па стихията пито на някаква ния сектор, но стопанството не из-

умелост на на- ползува най-добре това нещо. Как
държава (на някои) ббгати подани- шитс хора, които и покрай всички ще бъде сега, когато парите 
ци" най-добре показват следните удари па инфлацията има какво повече се обръщат към население- 
данни: в общата парична маса да спестят. Населението не е „ви- 
стопанството през 1978 година уча- новно" дето сдруженият труд е го- 
ствувало с 44 на сто, извънстопан- дини е насърчаван да харчи много

Че лска-гюлека ставаме „бедна си „акционерскв"
ВСС

то — остава да сс види.
Сл. Костич



2 Комунист
СРЕЩА ВЕЛКО КОРЛЧ

ие са об-Но, нима атинянитенай автситичеи фило-

ДИАЛОГ ДНЕС И ТУК 11И11ИЛИ своя
соф, « развалял 

си, поуките
младежта с го-
и |10ДУчава,,и>'-воритс нло-атиискитенаказвани ната,

щади? съдба е доказател-Сократовата демокрация еПрофесор д-р Велко Корач е роден през 1914 година в Дебело 
Лика. След заврчиването на Фило-

че атинскатаство,
имала свои граници, както и вса-бтдрдо край Титова Кореннца, в 

соф ски факултет в Загреб през 1937 година продължава следването 
си в Прага до 1939 година. От 1930 е професор на Белградския фи
лософски факултет. Автор е на книгите: „Маркс и съвременната со
циология", „Философска и емпирийска антропология", „Марксовото 
разбиране за човека", „Историята и обществото", „Философията и 
нейната история" и редица други студии от историята па философи
ята, философската антропология и теоретичната социология. Науч
ните трудове са му превеждани на много световни езици.

Но нс самодруга демокрация.
Сократовата съдба счцо така 

предупреждение, че на сво-
винаги й се изпреч-

ка
това.
е ясно
бодната мисъл

или по-малки преч-«ат по-големи
км.Така Сократовата смърт е анти- 

много трагедии в исто
рията, които са съпровождали (и 
съпровождат) стремежите на свобо-
ципация па

Какви бяха това процеси и раз 
стропства, могат добре да илюстри 
рат два цримера, които са и непо
средствен подтик и за този разго
вор. Единия пример даде Жан-Пол 
Сартьр, а другия Лири Лефсор. 
Значи, двама френски философи, 
които колкото и да е във всичко

През шестдесетите и седемдесетите 
години имше у нас много разно- 
видни научни трудове за марксиз
ма и социализма, в които и Вие 
живо участвувахте. За това оста-

дната мисъл.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДИАЛОГ 
ЗЛ МАРКСОВАТА МИСЪЛ
И МАРКСИЗМАнаха различни писани документи.

В 1959 година в научния си труд 
„Актуални проблем нна филосо
фията на марксизма" покрай дру- сс различавали, наравно са сдедс- 
гото сте написали: „Марксически- ли вярването, че сталииовият диа- 
те философи не могат да очакват мат с единствено възможният!) дават 
готови ситуации за свободно, твор- марксизъм и с това вярване са по- аЛ03И 
ческо марксическо философству- паднали в изкушение, което вярно .)ията? 
ване. Ситуациите се създават и то е изразил Сартьр, предавайки {на
дори след. като се развие творчее- евой начин) големите недоумения никой разумен не може да от- 
ката лична самостоятелност на фи- на Джердж Лукач; рече потредата за диалог. Имаме
лософа в изправянето пред същин- наистина различни симпозиуми, съ-
ските проблеми. А критичният .......Понеже ни е привлякъл вещания семинари и т.н. Обаче,
дух дава възможност същинските към себе си както месецът прнв- по онова което МОже 
проблеми да се различават от лъж- лича прилива, понеже е преобра- на такива срещи, преди всичко мо
ливите, изкуствено конструирани, зил всички наши идеи, понеже е же да се каже 'че това Са срещи 
в същност-спекулативните пробле- ликвидирал у нас категориите на , по.малко илй повече на едни и 
ми". Но, казвате в този текст, ня- гражданската мисъл, марксизмът аъ1ци хора) на които 
ма „достатъчно сериозни публич- отведнъж ни остави когато ни бе различн„ монолози а не среши на 
ни дискусии .диалози, критики и най-трудно; той не задоволяваше "оито критично се 'противопоставят 
съпоставяния на философски мне- нашата потреба да разберем: на азлични мнени и в тези спорове 
ни* ■ ■ ■ без които няма и не може особена почва, върху която стоех- 1 истината Главно, всеки

ме, той нямаше с кдкво ново да « иготов реферат, прочете го
ни цаучи, защото беше |прял . « " г0 само предаде на ня-

Обаче Сартьр не забрави да ' » секретариатите на симпози-
изтъкне, че марксизмът остава фи- , итов * Завръшва участие- 
лософия на нашето време, замисля 
йки че той може да престане да 
съществува чак в бъдеще, когато 
неговото. място ще заеме една фи- 

КРИТИКА НА ОСТАТЪЦИТЕ НА лософия на свободата.
Лефевровите недоумения бяха 

много по-големи и той ги предста- 
Това не са подходящи станови- ви като своеобразна и изповед в кни

гата си „Сбир и остатък”. В тър
сенето на изход от недоуменията, 
обрънал се към югославските мар
ксисти.

Няма свободни мисли без сери- 
и без таки-ДИАЛОГ ИЛИ МОНОЛОГ

Смятате ли, че днес не сс съз- 
обстоятелства за плодни ди- 
конто са необходими в тео-

озни истински диалози
няма възможност за 

на Марксоватапа диалози 
творческо развитие 
и марксистката мисъл ...

Разбира се, че нямаме. Учебни
ците по марксизъм, от които сега 
учат нашите ученици, най-сериозно 
предупреждават..за това. На учени 
ка, на младия човек, абсолютно за 

да се изпита интересован и жаден за знания, 
марксизмът се представя като отег
чително схоластично празнословие, 
което се учи наизуст — без разби
ране и затова дори се създаде по
словицата „Отегчително като мар
ксизъм"! Това се знае, и явно се 
критикува, обаче нишо не се про
меня. А достатъчно е да се надни- 
ке в учебниците по марксизъм в 
средните (пък и висшите) училища 
за да се разбере зато е така. Та
ка както има стопански предприя
тия, които са познати само като 

Обаче, знае се, че същинските примери за несполуки и загуби, та- 
диалози са нещо друго, нещо мно- ка има и учебници, които не да- 
го по-сериозно. Същинските диало- ват нищо освем несполуки, праз- 
зи са открити и свободни противо- ни фрази. Вместо сериозно да се 
поставяния на различни или про- разговаря за обучението по марк- 
тивоположни мнения. Хегел ненад- сизъм в училищата, вместо това 
минато е представил как диалози- да бъде поле на истински диалог 
те в стара Атина са дали възмож- и затворения кръг на авторите на 
ност, на старата градска държава такива учебници умело ползува мо- 
по време на подема на нейната де нополната си позиция 
мокрация, същински разцвет на ласт и трупат хонорари. На 
мнения и духовно творчество, кое-

се сменяват

да има философия".
Измина четвърт век откакто 

сте' казали тази мисъл и било би 
интересно да ни кажете да ли и 
днес ■ мислите същото, бихте ли не
що -добавили във връзка с нашата 
днешна ситуация?

то си.

СТАЛИНИСТКИЯ ДОГМАТИЗЪМ

1ца, които би трябвало днес или 
утре да меним. Всички подеми на
духа, от антични времена до днес, 
са плод. на явни стълкновения, кри
тики и публично представяне. Ко
гато това няма, няма пито напре
дък на мисълта.

в тази об-
кри-

тиките се отговаря цинично: учеб- 
то е останало като пример на сво- пикът по марксизъм ,,се обогатява" 
бодомислие и мъдрост за всички така, че тук-таме в съдържанието 
времена. Било е това, според Хе- се внесе нещо, което (според мне- 
геловата оценка, най-хубавото сво- иието на такъв автор) би могло да 
йство на „античния урбанитет", ко- действува като много научно ка 
йто със своя критичен дух е попре- то например някой изключително 
чил на всеки вид догматическа из- тежък текст от Хегеловата Фено- 
ключителност и по който свобод- менология на духа" Това се дава 
ният гражданин се е представял ка- като подарък на ученика от втооп 
то световен човек, открит към вей- клас в насоченото образование ~ 
чко умно. Политическият порядък йто е петнадесетгодишен шестна 
е бил така устроен, че на всеки десетгодишен младеж! Или 
свободен гражданин се е призна- 311 същ ученик се очаква

това когато шестдесетите и седем- вала пълна лична свобода да изка- шс Домашна работа
десетите години разбрахме, че ми- На нашите съвещания са идва- же мислите си, своите убеждения- талинизаЦия"! Такива примери 
сълта на Маркс е мисъл на нашето ™ Ернст Блох, Херберт Маркузе, та. И още повече от това- на има твърДе много! 
време и че трябва да откриваме и Курт Волф, Корел Косик, Лешек всеки свобопен гпяжт1ан,.„ „ ’ „„ Лсно е- че това се проявява и
развиваме нейната животворност, Колаковски, Агнеш Хелер, Лисйен Д РДнсее при Не се проявява в различните обли-
която Сталиновия и сталинистичес- Голдман, Серж Мале, Еуген Финк, зн в ло пРав°то на .противоречие, Чи на бягане от марксизма и то- 
кият диамат загасиха. Действувай- АДам Шаф, Ерих Фром и много т.е. правото собственото изяснява- гава когато младия човек след вси 
ки в тази насока, събирахме се и ДРУ™. По тоз иначин се създаваха не да се смята само за субективно ЧК0 ту^'- Д°йде в университета ко- 
водехме оживени диалози, противо изключителни моменти за критич- в сравнение с изясняването на съ ГЗТ° Да ка>кем се посвети насту- 
поставяйки всички противоречия в ни разисквания и диалози. Идваха беселника г, _Я1Г__ ' дии по Философия, той бяга « пач
мненията, които се явяваха между и от ГДР с известния багаж на 0сседника- в та*ьв диалог личнос- лични видове логични 
нас. Всичко това, разбира се, бе диамата. Но, това не ни пречеше. тите се пРеДставят като личности. сти или провициално се отдаде а 
мръско на сталинизма и неговите Още повече, това подтикваше на ^ покрай всяка решителност на из влиянието на някое звучно име от 
експозитури навред по света, па и шите живи разисквания във вазим- разяване и на другиго, който ми- аьглоамериканското 
у нас, но процесът не можа да се ното изправяне в лице срещу лице. сли по-инак, се признава че е па Ка 
спре: догмата за единствения мо- Много студенти от нашите универси 
дел на марксизма и единствения со тети имаха възможност да следят 
циализъм (Сталинският и сталинис тези лекции и дискусии. Общо взе- 
ткият) е започнала да губи непри- то това бяха моменти каквито във 
косновеност, 
си приписваше!

Сартър е идвал в наша стра
на. Лефевр е и днес наш чест 
гост, участвува в разговорите, а та
зи свод склонност е изразил и с 
желанието си’ всички свои ръко
писи да завещае на Югославия.

Днешните млади поколения 
трудно могат и да замислят каква 
пустота в областта на мисълта е 
оставил сталинизмът. Политическа- освен тЯх нашата страна едно 
та разплата с безогледната стали- вРеме беше сборен пункт на най- 
нистическа хегемония, която запо- плодовити и най-значителни съвре

менни философи. Защо тези ниш-чна на гази наша почва , имаше 
безмерно значение не само за нас 
и нашата страна, но и за световно
историческите процеси на марксиз
ма въобще. Бяхме съзнателни за

ки, които са повдигали значението 
и авторитета на страната ни в очи
те на най-изтъкнатите 
на света, са се скъсали?

ко-

мислители от то-
да напи

па тема „Дес-

напРИАч, * течение на та-Р чените аналитици!
пот! Т?‘ ава ВЪРХУ тази и 
почва (бягства и 

се възникват
изяснява не смее нещо повръХност ^или 
но да твърди и да се намесва на 
другиго в думата!

зумна, мислещата 
край всичко това, този който

личност. А такава 
Дезориентации) 

полчаг1?/*5^ със заглавия
напуснеТ мЛар^Ь ''?6Р*бва ™ ДП
тариат" и Т.„Р ^Сбогом проле-

по-

която сама на себе всяка развита среда могат само да 
се пожелаят.



Комунист 3
ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА Иосип Върховец

Градивно до общи югославски решения
/

С анализа 
скупщинската система

за осъществяването на делегатските възглавяване на първите за прогре 
сивни и обвиняването на другитФ 
за консервативни.

Най-меко казано, наистина би
ло би много, упростено тази бога
та обществена проблематика да 
разбираме като черно-бели катего
рии. Оценката за това какво е 
консервативно, а какво прогресив
но не произтича от формалното 
становище някой да е за промяна 
или против, но само чрез маркси- 
чески анализ и преценка за нуж- 
ността от промени и с какво се 
замества това%. което се променя. 
Революционните преобразования ви 
наги са били големи обществени 
промени, но за съжаление, и кон- 
трареволюциите съЩо така са били 
големи ретроградни промени.

Мислех че е потребно и в този 
момент съвсем принципно да по
соча това явление, понеже същата 
в изкривен вид се натрапваше на 

' Това толкова повече се проявя- нашата обществена арена, с което 
ваше като анахронизъм, защотд се замъгляваше същнността на в.ъ* 
съвпадаше с времето когато се во- проса и създаваше негативен кли- 
деше широка дебата в Съюза на мат в подхода на тази важна те- 
комунистите и в обществеността ма на нашето социалистическо ра
за нашия обществен момент, под- звитие. 
тикната от Проектозаключенията 
на 13-то заседание на ЦК на СЮК. позволи „разискванията” да започ

на тази дебата никой не може ват с поставяне на подсъдима ска- 
да оспори изричната критичност, мейка на Конституцията и това на 
но съществено качество на същата нейните най-съществени части, вър 
бе в това да се търси премахване' ху които почива тази и такава 
на грешките и слабостите, като се Югославия, родена в Народоосво- 
тръгне от своята среда и своята ра бодителната борба и социалистиче 
бота до обществото като цяло, тък- ското изграждане като историчес- 
мо затова защото нашата програма ки и революционен акт на нашето 
за континуитета на революцията, югославско работническо движе- 
програмата по изграждането на со- ние и на нашите народи и народ- 
циалистическите самоуправителни ности. 
обществени отношения да бъде по- 
пос^едователно и по-успешно осъ- те кризисни положения^ организи- 
ществявана.

Това цялостно се отнася и

отношения в
и в кадровата проблематика и избирателната 

система в Съюзния обществен съвет за въпросите на общественото 
уреждане бе открит (на 4 и 5 февруари) завършният кръг на рази
скванията върху критичния анализ за функционирането на политиче
ската система на социалистическото самоуправление. Работните групи 
^авършиха своята работа, изготвени са общо осем сепарата за раз
личните области на функционирането на системата — което сега да
ва шанс да се интензивират разискванията в Съвета и възможно по- 
скоро да се стигне до заключителния документ. И 
нието предвести председателят на Съвета д-р Тихомир Влашкалич, 
така ще и бъде. Заплануван е сгъснат календар на дебатите върху 
сепаратите, така че може да се очаква финалният документ да бъде 
завършен най-късно след три месеца.

Формирана бе и отделна комисия за изготвяне на заключител
ния синтез, а председател на същата е членът на Председателството 
на СФРЮ Йосип Върховец, чието изложение на заседанието преда
ваме в изводи.

както на заседа-

Без намерение нещо вече сега 
да се преюдицира, все пак трябва 
да се подчертае, че дрсегашната ра 
бота на Съвета върху критичния 
анализ показа, че няма причини 

. за промяна на основите и основ
ните разпоредби в Конституцията 
за политическата система, отнася
щи се до соицалистическото само
управление и властта на работниче 
ската класа, до позицията на соци 
аистическите републики и автоно
мните покрайнини и до равнопра
вието на народите и народностите 
в нашата социалистическа общ
ност. Това са и преценките и из
ходните точки приети в заключе
нията на председателствата на Кон 
ференцията на Социалистическия 
съюз и на Централния комитет на 
СЮК, както и на Председателство
то на СФРЮ.

СТИХИЙНА ВЪЛНА НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА АРЕНА

Яснотата в отговорите на тези 
въпроси става толкова по-необходи 
ма, ако се има предвид голямата 
конфузия създадена в обществено
стта около политическата система. 
Именно, стихията, която се разля 
по обществетата арена изхвърли по 
повръхността си различни идейни 
схващания и подходи, които д ши
рок фронт тръгнаха към оспорва
не на самата политическа система 
и основните определения на Кон- 
ситуцията от 1974 година.

Причините за това, според Йо- 
спп Върховец са в бавната работа 
на Съвета, липсата на по-голяма 
инициатива и реакция на органи
зираните социалистически сили, от 
носно на идейно разясняване на 
същинския смисъл на критичния 
анализ, непоследователността в из
казванията на някои функционери, 
безотговорността на редакторската 
политика в някои средства на ин
формирането, рекламирайки идей
но неприемливи определения.

По-нататък Върховец каза:
Впрочем, едно публично обсъ

ждане не е само по себе си дока
зателство за демократичност. Ако 
с то стихийна, ако в него се натра 
пват носители на такива 
ции, които не са върху 
курс на нашите програмни и кон
ституционни определения, и 
такива тенденции биват рекламира 
нц в многобройните средетда на 
информирането, вършейки по та
къв начин агресия срещу обещст- 
веиото съзнание, тогава една така
ва „обществена дебата” ще бъде 
повече средство на антисоциалис- 
тическо действуваме, отколкото до
казателство за афирмация на де
мокрацията и свободата на човека.

Тези забележки в никой случай 
не означават определение за огра
ничаване на разискванията, 
изясняване против критичния под- 

към анализа за функционира
нето на политическата система. Це
лта им е да посочим на потребата, 
че общественото обсъждане и кри
тическите валоризации на нашия 
живот и работа, на нашата полити 
ка и развитие трябва да текат 
рамките на системата на социали
стическата самоуправителна демо
крация. Това ^трябва да се прави 
но начин, който ще мобилизира 
трудовите хора като участници в 
нужните промени, а не да бъдат 
тласкани на позициите на крити- 
карството насочени към разруша
ване на съществуващото, без ясна 
перспектива за изграждане на 
вото, до-хубавото и ио-прогресив- 
н ото.

Ето защо ..никак не бива да се

Винаги, а особено в настъпили-
На заседанията на Председател 

ствата на СФРЮ, на ЦК на СЮК 
и на Съюзната конференция на 
ССТНЮ бе подчертано общото 
определение за такъв критичен ана 
лиз на функционирането на поли
тическата система, който с предло
женията си ще бъде насочен към 
премахване на 
подкрепа на 
конституционната 
ботническата класа и трудещите се 
в управляването с условията и раз
полагането с резултатите на своя 
труд, към по-нататъшно 
развитие на социалистическото са
моуправление и укрепване на кохе 
зията на нашата социалистическа 
самоуправителна федеративна общ 

която почива върху братство 
единството и пълното равно

правие на народите и народности
те в Югославия.

раните социалистически сили в на- 
до шето общество имат дълг да дей- 

важния елемент на тази програма, ствуват така, че в общественото 
до политическата система на соци- съзнание и в нашата общественост 
алстическото самоуправление. да бъде абсолютно ясно какво е

За да се стигне до поставената истинското съдържание на демо- 
цел не само че трябва да отхвър- кратичните отношения, на свобо- 
лим приведените неприемливи под- дата на мисълта и творчеството, а 
ходи, но също така трябва да из- какво е негова манипулация и зло- 
бегнем симпозийните разисквания употреба. , 
и обобщените политически тракта
ти. Потребен ни е такъв критичен Тъкмо за това мисля, че не бе 
анализ, който пряко ще ни посо- случайно заключението на Предсе- 
чи на онова, което трябва да се дателството на ЦК на СЮК да се 
коригира, промени, довърши или предприемат всички мерки за ця- 
по-иататък разработи, че политиче- лостно, правовременно и реално ос 
ската система на социалистическо- ведомяване на обществеността за 
то самоуправление (и Конституция- работата върху критичния анализ, 
та като негова основа) да може както и за указването на Предсе- 
по -успешно да функционира и да дателството на особените задачи и 
бъде инструмент в разрешаване и отговорности, които в това 
съгласуване на обществено-полити- шение имат информативните сред- 
ческитс отношения в нашата фоде- ства. 
ративна социалистическа общност.

Във функционирането на наша- Критичното обсъждане функци- 
много опирането на политическата сис- 

по-чувствително и сложно, 
система трябва да бъде отворена с оглед на това, че съвпада с изо- 
за марксистка критическа валори- стреиата икономическа криза, пък 
зация, защото тя не е безгрешен може да се каже че и определени 
статичен кръг, но жива и противо- непоследователности и деформа- 
речива обществена практика. Но, ции в нея може да бъдат спъващ 
това което е в нейното „естество”, фактор в търсенето на по-бързи 
което просто никому не бива да изходи от кризата. Обаче, съвсем

са неодържими, научно необосно-

бариерите и към
осъществяването на 

позиция на ра- тенден-
основния

акоуспешно

ност, 
то и

отно-

Това е позицията, от която ор- 
социалистически си- 

нашето общество отварят вра 
анализ на фун- 

на политическата си-

ганизираните 
ли в
тите па критичния 
кционирането

та система може да има 
слабости и грешки. Цялата наша тема е

или

ходстема.
Ако някой мисли, че това не 

е достатъчно демократичен
това не е достатъчно ради- 

смиеъл на Марксо- 
критичсска теория, нека това 
обясни. Обаче приемането на

под
ход, че 
кален подход в
вата в
явно
тезиси, които искат да. доведат под 

основните революционни, 
народоосвободихелни, 

самоуправителни

позволим да го довежда под въ. 
прос, е нейната съществена и стра вани и крайно изполитизирани те- 
тегическа ориентация (както казва зистите, които искат причините на 
Кардсл) към постоянно разширява нашата икономическа криза да на
не димензията на свободата на чо- мерят, в сферата на политическите

отношения и на политическата си
стема. Топа повече говори за жс- 

ято нашето общество трябва да во- ланисто на носителите на тези те- 
замъглят зиси защото с форсирането на по-

в политическата 
и някои 

начала...

въпрос 
авноювеки и 
социалистическо 
и федеративни определения и по 
тях да открият дебата отначало, 
няма да бъде доказателство за де
мократичния характер на нашето 
общество, но средство за внасяне 

кризисни конфликти в об- 
отноше-

вска.
Тази същност на нещата, за ко-

ди сметка, не могат да
никакви конструкции и делби на дълбоки промени 
„реформатори” и „Конституцион- система да со променят 
иозанцитници” със самозвано про- от нейните съществени

попа нови 
щсствсно-пол итическите 
ния в нашата общност.



I41' 'Комунист
поколение, освободено от 

комплекс на инфе- 
политичес-

младото 
традиционния 
риорност, с пробива в 
ката база обявява желанието йо

на обтествена-

ВЪЗГЛЕДИ

Употребяване на жената масово да излезне 
та сцена. Съгласно тези, оправдае- 
ми изисквания, и печатът за жена
та започва да се политизира.

В актуални* етап на осемдесет
те години, характеризираш се с 
икономическа .криза и недостатв-

без-

на женската 
чрез съ-

ляризира нова идея 
успсшиост, осъществена 
щинско потвърждаване — с труд. 
Пред нея се отвориха врата на ма
сово школуване и трудоустроява
не, тя направи пробив във всички 
професии, бе активен фактор във 

самоуправление. Нейни 
те успехи пренасяше сериозният 
информативно-политически, по ори 
ентация мъжко-женски печат.

Неда Тодоровнч, главен и отговорен 
редактор на „Базар"

За опасното приближаване на Осми 
март, с полуувехнали каранфили и едно
дневни екскурсии в Инстамбул, разбрах 
п въз основа неочакваната покана на 
редакцията на „Комунист" да напиша 
коментар. Припомниха, разбира се, че 
би било желателно темата за която ще 
пиша да бъде „женска".

чеи брой па работни места, 
съмнение, жената става най-застра- 
шената част на пролетариата. Съ
щевременно, от нея сериозно се 
очаква да бъде носител на стаби
лизацията „отдолу": нейната пес
теливост и способност рационално 

изразходва домашния бюджет 
стават неотложни не само за семе
йната, но и за обществената ста
билност. Най-добър свидетел за те
зи изскваиия пак с високотиражни- 

жената, ориентиран

въведеното

„женски въ- даПроверих 
прос" и констатирах, че вече дъл
го време не е проведена нито ед
на среща, посветена на отдавно по 

„Обществено-ико
номическото положение на жена
та и задачите на комунистите" и 
че във вестниците, освен непълни
те статистики, които кой знае по

се по етап,Показателите на третия 
частично компрометирани и с от
рицателни либсралистически тен
денции, свидетелствуват за стагни- 
рапето в общсствсио-политичсско- 

иа об-
сочваната тема

ят печат за 
към практичсско-съвстодателни съ
държания за това „как да се пре
живее". Но, центровете, в 
се взимат обществено релевантни 
решения както и по-рано са отда
лечени от жената. Че една лясто-

то ангажиране на жената: 
Щсствсната сцена остават само ре
дки женски представители, „алиби- 
другарки". Таканарсчсната обик
новена жена обаче се подчинява 
на еснафския начин на съблюдава
ме ма собствената обществена ро- 

печката

които
през няколко развойнидини минакой път повтарят, че ни няма до

статъчно
ките организации, нямаше по-се
риозен текст, който аргументира
но да даде отговор на комплекс
ния въпрос — защо?

Какво се случва?
Дали жените са доволни с не

ангажирания си статус, дали при
родно са аполитични и другари
те им, с право рядко разчитат на 
тях? Не мога да забравя вече из
носената фраза, според която и 
обществено-икономическото поло
жение на жената е един от съще
ствените показатели на демократи
зацията на отношенията след след
военните години. А този процес, 
обозначен като еманципация на 
жената през тези четиридесет го-

в обществено-политичес- периода.
По време на четиригодишния 

период на Народоосвободителната 
борба графикът на положението 
на жената сс движеше по възходя
ща линия; бойците-партизани бяха 

най-гол ям и най-въл-

вица не представлява пролет, на
против, показва и радушно цити
раният пример на председателката 
на Съюзния изпълнителен съвет 
Милка Планини.

Дали жените днес са по-близко 
или по-далеч от пълно детството, 
признато със закона, но недосега- 
ещо в практика? Съдейки по поло
жението на печата за жената отго
ворът не е положителен. На пос
ледните широки разговори за жур 
иалистите и журналистиката в на
шето общество не бе повикан ни- 
т6 един представител на някой от 
„женските" вестници.

ля. Тя става активна до 
къдсто готви ястия, а с пасивна в 

местната общност. 
Вместо

трудовия съвет, 
партийната организация, 
към политическия тяносители на 

нуващ възход на жената в исто
рията на човешкото общество. За 
това свидетелствува 
ният женски вестник от това вре
ме — „Жената днес", орган

се обърща 
потребителния Олимп. Тогава 

печат за жената
към
роденият масов 
в съзнанието отбелязва остър пре-

иаи-популяр-

на лом назад.
В четвъртия етап през седемде

сетте години жената с помощта на 
идеологията и с частична подкре
па на практическата политика от
ново хвърля чезнаеещ поглед из
вън хоризонта, ограничен с кухня, 
детската и спална стая. Тъкмо най-

ЮКП.
В периода на следвоенното въз

обновяване, жената в 
за пръв път, чрез избирателната 
процедура доспя до всички, и до 
най-висшите обществено-политиче 
ски позиции. Ударничеството попу-

Югославия

ИЗ МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СЮК

Пирът—интерес и задача на всички миролюбиви сили в света
славските комунисти по този въп- становището, че съществува необ-

; ходимост от засилване на борбата 
Именно, Съюзът на югославс- против опасността от ядрена вой- 

ките комунисти не е против мулти на, а за мир. Ние считаме, че бор- 
латералните събрания на комуни- бата против военната опасност 
етическата партии, ако всички са изобщо, за мир, за справедливи и 
съгласни с провеждането им, ако равноправни международни иконо- 
тези събрания бъдат публични и мически и политически отношения, 
откровени относно ако на тях не за обществен прогрес трябва да 
се приемат задължаващи докумен- се води въз основа на най-масово

то сплотяване

Централният комитет на Ар
жентинската комунистическа пар
тия в септември миналата година 
изпрати писмо до Председателство 
то на ЦК на СЮК, за да го запоз
нае с инициативата на Конферен
цията на комунистическите партии 
от Южна Америка (състояла се в 
началото на юли 1984 г.) за спе
шно свикване на световна конфе
ренция на- комунистическите и ра
ботническите партии, на която да 
бъде обсъден само основният про
блем на човечеството — опасност
та от ядрена война и борба за 
мир. Към това призовава и една 
от резолюциите на Конференцията 
на комунистическите партии от 
Южна Америка, която резолюция 
бе изпратена заедно е писмото и 
в която се подчертава, че инициа
тивата е в интерес на „самоотбра
ната на цивилизацията и по-ната
тъшното съществуване на човеш
кия род". В резолюцията също та
ка се изнася становището на ко
мунистическите партии от Южна 
Америка, че е „необходимо да 
продължат и да се интензивират 
билатералните, , регионалните и

мултилатералните контакти с цел 
латиноамериканските компартии 
да се събират на континентално 
равнище". В писмото се подчерта
ва, че ЦК на АКП очаква мнение 
то на Председателството на ЦК на 
СЮК във връзка е инициативата и 
че го счита за значително.

В отговора си на Централния 
комитет на Аржентинската КП 
Председателството на ЦК на
СЮК изтъква, че внимателно е из^ 
чило документите (освен тази ре
золюция на Конференцията на
южноамериканските компартии до 
Председателството на ЦК на СЮК 
преди това бяха изпратени Декла 
рацията на Буенос Аирес и остана 
лите резолюции на Конференция
та) и че Председателството ги
оценява като твърде важни за бор 
бата на прогресивните, демократи 
чни сили на Южна Америка.

„Що се касае до инициативата 
за провеждане на нова световна 
конференция на комунистически
те партии, която е и там на ваше 
то писмо — се казва в отговора — 
вярваме, че ви е известно принцип 
ното становище на Съюза на юго-

рос.

ти. на прогресивните. 
Според наша оценка в сегашна демократични и миролюбиви сили 

та обстановка не съществуват ус- СьЮзът на югославските 
ловия за провеждане на световна 
конференция на комунистически
те партии. Съюзът на югославски
те комунисти счита, че провежда 
нето й няма да бъде целесъобраз
но. Известно ни е, че- повече ком
партии обнародваха такова или 
подобно становище. Даже смята
ме, че застъпването за такава кон
ференция може да задълбочи съ-

комунис- 
ти изхожда от факта, че именно 
интерес на борбата за мир в света 
комунистическите партии не тряб
ва да се отлъчват

в

от останалите 
прогресивни и демократични пар
тии и движения.

Уверени, че тези 
и становища ще

щестпуващите разлики, да сьзда- ГюжнаТЛмерика"С™ЧеСКи ПарТИИ

к г.*ро“и,я.»,,гг.”,о:«,,„; -и-™ «
комунистически и работнически НИя 33 Успех на вашата дейност за 
партии. Добруването на

Същевременно желаем да под- жентински народ 
чертаем пълното ни съгласие със

наши мнения 
предадете и на

изпращаме ви

приятелския ар- 
и за мира в све

та”.

Комунист говорен редактор Влайко Кривокапич, глав
ни и отговорни редактори на републикан
ските и покрайнинските издания — Дуб- 
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янея Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър 
ватско), Матия Новосел (СР Черна гора), 
Калман Петкович (САП Войводина), Ал
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).

@ Председател на Издателския съвет на „Ко
мунист" — на изданието за СР Сърбия д-р 
Богдан Трифуиович, заместник председа-

тел Драгиша Павлович. 
© Адреси на редакциите: за всички издания 

на „Комунист": Площад „Маркс" и Енгелс" 
11 Белград, телефонна централа 335-061- 
адрес на редакцията на изданието за СР 
Сърбия: Нови Белград, Булевард „Ле

нин 6, телефон 627-793.
© Издава Издателска 

„Комунист", 
ф Печата

Ф С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

ф Директор и главен и отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист" Велко 
Миладинович.

ф Урежда едипна редакционна колегия; 
ректор и главен и отговорен редактор Ве
лко Миладинович, заместник главен и от-

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-сърбски (кирилица 

тииица), словенски, македонски 
ки езици, а в съкратени 
гарски, унгарски, словашки, 
русииски езици.

относно и ла- 
и албанс- 

издания на бъл-
Ди-

румъпеки II
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В БОСИЛЕГРАД СКА ОБ1ДИНА |Право време 

за пенсии
ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА ЗАКОНОПРОЕКТА

Понастоящем 
Босилеградска

в селата в 
община е 

на обсъждане законопроек
та за пенсионно осигурява- 

селскостопанските 
производители. Трябва да 
се изтъкне, че за този за
конопроект съществува го 
лям

всичката си земя. Също не 
могат да разчитат и на по 
мощ от децата си, защото 
и те оа си създали семей
ства. Това довежда дотам, 
че в някои села да има 
стари хора без издръжка, 
оставени от синовете и 
дъщерите си и които търс
ят социалн апомоЩ. Таки 
ва най-често не могат да 
получат, защото притежа
ват имот и наследници, ко 
ито трябва да ги издържат. 
Получава се така, , че ни- 
то се обработва притежава 
ната от такива хора земя, 
нито пък те имат материа
лна подкрепа от най-близ
ките си. В общината няма 
трудова
то да се заеме с обработ
ката на необработената зе 
мя. В такива случаи един
ствен изход е пенсията на 
такива производители.

Второ, за производители 
на 50-годишна възраст е 
намерено решение с доп
лащане за получаване на тели. 
пенсия. Селскостопански

те производители трябва 
да внасят за пенсионно 
осигуряване според кадас
тралния си доход, а обще 
ствено-политическата общ 
ност дава парични средст
ва за пенсии, така че селс
костопанските производи
тели не са много обремене 
ни. Именно тази помощ на 
обществото производите
лите съзнават и са готови 
да вложат повече труд в 
обработка на земята, за да 
могат да изкарат повече 
средства за живот и за вно 
ски за пенсионно осигуря
ване.

не на (Продължение)

X • Годините, до които се въвежда задължително
I осигуряване в часа на въвеждане. В Проекта във връз- 
I ка с решението на този въпрос са дадени в 2 вари- 
Т анта. Според първия вариант право на възрастова 
У пенсия обезпечават самите' осигурени със заплащане 
У на определени облагания и осъществяват правото на 
У пенсия след определен стаж. Поради това възрасто- 
▼ вата граница, до която в часа на въвеждане на оси-
♦ гуряването се въвеждат задължително осигуряване
♦ по-ниско отколкото по втория вариант — 55 години 
4 за мъже, относно 50 години за жени, или като алтер- 
4 нативно решение 50 години за мъже и 45 години за 
4 жени. Вторият вариант изхожда от предпоставката, 
4 че със задължително осигуряване трябва да се обхва- 
к нат и по-старите селскостопански производители, ка- 
▲ то при това те самите не могат със заплащане на об- 
X лагания да обезпечат условия за получаване на пра- 
X вото, но чрез по-широка солидарност трябва да им 
I се обезпечи признаването на определени години

стаж, но най-вече десет години за изпълняване на ми
нимални условия стаж от 15 години за получаване 
правото на възрастова пенсия. Според този вариант 
със задължително пенсионно и инвалидно осигурява
не би били обхванати всички селскостопански произ
водители, които в часа на въвеждане на осигуряване
то не са по-стари от 65 (мъже) относно 60 (жени) го
дини на живот. Който и да е се приеме вариант, ос
тава определен брой селскостопански производите
ли, които поради напреднала възраст не биха били 
обхванати със задължително пенсионно и инвалидно 
осигуряване. Затова се предвижда въвеждане на до
броволно осигуряване за тези селскостопански про
изводители. Селскостопанските производители об
хванати с доброволно осигуряване могат чрез докуп- 
ване на стаж да обезпечат условия за получаване на 
право, а ако се приеме II вариант, определена част 
стаж (но най-вече 10 години) би бил признат за сме
тка на по-широка солидарност. Докупването на стаж 
се предвижда като възможност и за всички селскосто 
пански производители, обхванати със задължително 
осигуряване. Когато се говори за по-широка солидар
ност, трябва да се посочи, че средства за покритие 
на определени години стаж според тази основа биха 
обезпечавали самите селскостопански производители 

[ чрез заплащане на съответни допълнителни облага
ния.

интерес: Както е изве 
стно в него е внесено, за 
производители до 65 
дини пенсионирането да бъ 
де задължително, а за та
кива над 65-годишна въз
раст, доброволно. За селс 
костопанските производи
тели в Босилеградска об
щина задължителното оси

го-

гуряване е от 
Преди всичко, 
броят на производителите 
от 40—50 години, и то пре 
димно по двама (мъж и же 
на), докато децата им са 
заети в някоя организа
ция на сдружения труд. VI 
тези производители, след 
като дойдат в напреднала 
възраст, не могат да об
работват земята, или пък 
не могат да обработват

Сега е време селскосто
панските организации, спе 
циалистите по селско сто
панство да използуват ин
тереса сред производители 
те за по-добра обработка

интерес, 
голям е

организация, коя

на земята, като се вклю
чат повече в разясняването 
на законопроекта за пен
сионно осигуряване на сел 
скостопанските производи

Ив. Андонов

СРЕЩА И РАЗГОВОР С МИНИФЕРМЕР ОХ СЕЛО ЗЛИ—ДОЛ

Перспективата на беленото стопанство е в сдружаването
Запланувал съм тази про
лет да ора от 15 до 21* 
дни. Житото употребявам 
за кърма на добитъка. По 
този начин не ме интере
сува кога ще има три- 
ци в магазина. И да бъда 
искрен, просто нервни- 

ча, когато видя, че 
някой селскостопански про 
изводител се блъска за 
трици — нещо на шега, а 
нещо наистина каза на
шият събеседник.

От разговора узнахме, че 
Димитър Миланов през из
теклата година от продаде
ния добитък с взел около 
400 хиляди динара, а през 
настоящата година се над
ява, печалбата му да бъ
де още по-добра, 
подкрепва с факта, че ве
че три крави се отелили, а 
тези дни очаква и ос
таналите две. Освен 

това в кошарата му 
вече игриво играят и три
надесетина агнета, 
та и на стотина килогра
ма вълна, която досега не 
е продавал, да продаде.

Миланов има 
мерение занапред да 

увеличи броя на едрия до
битък, понеже говедата ка 
кто казва много 
лесно се отглеждат 
лятото.

кърска работа на помощ 
ни притичат 
Стоичко и Винко, но все 
пак косачката е незамени- 

— заяви Димитър Ми
ланов. ,

Димитър Миланов е ед
ин от петте минифермери 
в село Зли—дол. Прите
жател е на смесена мини— 
ферма. Понастоящем от
глежда 5 крави и 20 овце. 
Разбира се, отглежда и 
друг добитък: свине, кон, 

1 кокошки... От средствата 
за проекта „Морава — .2" 
преди две години е взел 
две крави и един 
култиватор, който 
казва, много му улеснява 
работата, преди 
при събирането на храна 
за добитъка.

и синовете

ма

Мила-
селс-

Инак, Димитър
нов е предприемчив 
костопански производител. 
В селското стопанство той 
по-отдавна прилага агроте
хнически мерки, а недохо- 

ниви превърща

мото-
както

вдните 
изкуствени ливади. 1всичко

• Утвърждаването на основата на осигуряване 
което е от значение не само при утвърждаването на 
пенсионната основа, но и по отношение на плащане 
на размера на облагнията за пенсионно и инвалидно 
осигуряване. Според Проекта всички осигурени — 
глави на семейството би били разпределени в разли
чни основи на осигуряване според осъществения када
стрален доход. Членовете на домакинството би били 
осигурени задължително на най-ниска основа на оси
гуряване с възможност сами доброволно да се опре
делят за по-висока основа на осигуряване. Разбира се 
и главата на семейството, които се разпределят спо
ред основите на осигуряване и осъществения када
стрален приход, могат доброволно да се осигурят на 
по-висока основа осигуряване. Височината на осно
вата на осигуряване, според която осигуреният се ра
зпределя, в които и да било последователни 10 годи
ни на осигуряване — или според алтернативното пре 
дложение, в течение на целия трудов век ще зависи 
и размерът на пенсионната основа, па оттук и раз
мера на пенсията. Обаче от размера на основата 
осигуряването ще зависи и рзмерът на облаганията за 
пенсионно и инвалидно осигуряване, което плаща все 
ки осигурен — селскостопански производител, 
ганията на основата се плаща месечно. Покрай това 
осигуреният — глава на семейството плаща и облага
ния върху кадастралния приход и то в годишен раз- 
мер. Височината на размера ще зависи и от утвърдени- 

коиго се получава правото на

_ в животновъдството 
виждам по-добра печалба. 
Затова му посвещавам и^по- 
голямо

Без косачката труд- 
да накося 

толкова добитък.
напри-

внимание. Ос- 
ливадино бих можал

вен естествените 
имам и над 20 декара из

лива ди, от кои- 
изкарвам по 

някои и по три

сено за
Ето тази година

събрах около 12 до

Това

куствени 
то винаги

мер
25 тона сено. Ако към то 
ва добавим и десетина де 

бихме
два, а от 
откоса, 
е тази 
още •.

Намерението ми 
пролет да засеем 

стотина килограма се 
трева.

на оран, трудно 
можали сами със 
гата ми Радка всичко това 
да завършим. Наисти
на по време на усилената

съпру-
Разчи-изкуствена 

Разбира се и занапред Щс 
си поддържам, оралията.

МС

на-звонци

Стадата в нови кошари на
по-

Земеделска кооперацията „Ерма" в Звон- 
насам строи нова ферма за 

Църни връх. Както сме уведо-

през
Облаци от 1983 година 

овце и кози на 
мени към 80"/» от строежа иа обекта е заяър- 

останалата част ще се завърщи през иа-

имахме о«ДеРазбира се 
много какво да разговарям 
с този почти винаги 
тов За разговор 
скостопански производител 
но времето му ие позволя- 
ваше за това, защото как
то каза, смръква се, а се
ло Зли—дол не е близко 
— пад 25 километра от Бо

го-шен, а 
стоящата пролет.

Кооперация „Ерма" вече изкупува земя и 
набавя овце и кози. Досега са набавени 200 ко
зи и 400 овце. В течение на годината Ще тряб- 

— до пълния брой —

сел-

те години на живот, с 
възрастова приспя. Ако се приеме предложението въз
растовата пенсия да се получава с най-ниско възрас- 

на облаганията ще бъде но
ва да се набавят още овце 
1000 овце и 500 кози.

През това време ще се
брой работници, що се обезпечат нови

това граница и размерът 
висок. И обратно, ако пенсията се получава с по-внео- 

размерът на облаганията ще
обезпечи и необ-

силсградходимия 
площи пасища и пр. ка възрастова граница и 

бъде по-висока.М. Антич М. Я.
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ДИМИТРОВГРАДиз ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

Карикатури на Ранно ГузинаПопуляризиране на книгата
ра и Босилеград в съдей
ствие със СОИ за култу
ра, в течение на настояща 
та година ще проведе и 
няколко изложби на книги, 
а в рамките на традицио
нната манифестация „Ме
сец на книгата" ще органи 
зира литературно четене, 
докато в подведомствени
те библиотеки ще сс про
ведат различни сказки от 
областта на книгата и зна
чението й. За отбелязване 
е, че през настоящата го 
дина по-голямо отколкото 
досега внимание ще бъде 
посветено на книги със се 
лскостопанска тематика и 
за ученическата прочитпа 
литература.

Според плана за 1985 го 
дина сс предвижда по две 
кинопредставлсния седми 
чио. Или общо в Босилег
рад ще бъдат прожекти
рани от 100 до 105 фцлми. 
Освен в Босилеград, Цен
търът за култура е заплану 
вал и кинопредставления и 
в районните центрове: До 
лна и Горна Любата, Бис
тър и Долно Тлъмино и 
Горна Лисина, а ако бъдат 
оспособени кооперативните 
домове и в други села.

Според думите на Стоя
нов, съдържанието и тема
тиката на филмите ще из
бира съответна комисия, 
като при това имат в пре
двид, поне 50 на сто да

бъдат от домашната кино- 
продукция, от които голя
мо число с тематика от 
И ОБ. С това пряко ще въз 
действуват върху задълбо
чаването на революционни
те традиции при подраст
ващите поколения.

Изхождайки от мястото 
и задачите па културата в 
развитието на социалисти 
ческата личност, Центъ
рът за култура в Босилег
рад, през настоящата го
дина отделно внимание 
те посвети па по-пататъ- 
шпото развитие и разширя 
нане на самодейността, от 
делно самодейността в 
местните общности и ор
ганизациите на сдружения 
труд. В това отношение 
сътрудничеството с учаща
та сс младеж, числящите 
сс към ЮЦА и самодейно 
то дружество „Младост" е 
от огромно значение.

Инак, според плана в 
течение па годината зап
ланувани са 5 концерта на 
народни и забавни песни 
и две театрални представ
ления, а в рамките на гра 
ничното сътрудничество 

между Босилеградска об
щина и Общинския наро
ден съвет в Кюстендил 
(НРБ) запланувани са по 
едно гостуване на самоде
йните дружества.

И тази година ,както и 
досега библиотечното де 
ло, кинофикацията и по
нататъшно разширяване на 
културно-художествената са 
модейност и театралното 
творчество са основни на
соки в дейността на Цен
търа за култура в Босилег 
рад. При това, изявата и 
по-нататъшното укрепване 
на националното творчес
тво и разширяване на са
модейността в организа
циите на сдружения труд 
и местните общности р за 
напред е съществена зада 
ча нс само на Центъра за 
култура, но и на останали 
те компетентни за културна 
изява субекти.

В областта на библнотеч 
ното дело, както ни уведо 
ми директорът на центъра 
Захари Стоянов, през нас
тоящата година книжният 
фонд в градската н подве 
домственпте библиотеки 

Ще се увеличи за около 
900 нови заглавия, от кои 
то известно число ще бъ
дат на майчин език. За та 
зп цел Центърът за култура, 
въпреки че разполага със 
скромни финансови сред
ства, ще отдели 25 000 ди 
нара, а останалите ще бъ
дат обезпечени от средст
ва на Републиканската об 
щност за култура. С цел 
да се популяризира кни
гата, Центърът за култу-

придруляди карикатури, 
жени сънно така с подход
ящи хумористични тексто,-

Културиият център „25 
май" в Димитровград тези 
дни на достоен начин от
кри и представи на люби 
телите на художественото 
изкуство внушителна 
ложба от карикатури 
известния югославски ка
рикатурист Ранко Гузи- 
па, Всъщност касае сс за 
ценни и но изтънчен вкус 
направени рисунки от все 
кидневния живот, а отнас
ящи се до известни лично 
сти от обществения, поли 
тичсски, културен и сто
пански живот. Чрез свои
тс карикатури Рапко Гу-
зина изтъква някои особе
но важни черти на чове
ка за да бъдат смешни, но 
от друга страна подтиква 
и неговата роля, значе
ние и приноса, който той 
дава на обществото.

вс.

Карикатуристът особено 
внимание обръща на порт
ретната карикатура, с коя
то сс представи на 
ровградската публика. Сво 
итс творби до сега е пред 
ставян пред бройни югос
лавски аудитории, в много 
градове, по-големи селища, 
по изложбените зали, кул 
турни центрове и пр; а съ
що така и в чужбина. За 
извънредното майсторство 
в областта на карикатура
та досега два пъти е наг
раждаван на международ
ния конкурс за най-успеш 
на карикатура в Монтреал 
(Канада). Носител е също 
така и на „Златния остен" 
на Световната галерия на 
карикатурата и на две пър 
ви награди на югославска
та карикатура, така наре
чената „Пйер".

из-
па

димит

Карикатуристът Ранко Гу 
зина е роден през 1939 го 
дина в околността на Под- 
равска Слатина (СР Хър
ватско). Завършил е юри
дическия факултет в Бел 
град. С карикатурата и 
журналистиката започва да 
сс занимава от 1958 годи
на и като такъв работи в 
трудовата организация на 
в-к „Борба", относно във 
„Вечерни новости" и досе
га е публикувал във вестни

М. Я. ци и списания няколко хи Кирил ТОДОРОВ

125 години училище в Долна Любата (IV}

За изложбата в Димит
ровград съществува голям 
интерес и както се пред
полага ще бъде 
от няколко 
дани, работници, ученици 
и други любители на този 
вид изкуство.

посетена
хиляди граж-

►

ОЩЕ ЕДНА КРАСАВИЦА В ПАЗВИТЕ НА ПЛАНИНАТА
ДЕТЕ БЕЗ ВЪЗПИТАНИЕ Е ПО-НЕЩАСТНО ОТ КРЪГЪЛ 
СИРАК.

Броят на учениците в общежи- бава питейна 
тието нараства бързо и вече към батското 
средата на 

. там

Арабска
В основното училище „Христо Ботев" 

„Летописна книга", вероятно 
Босилеградска община. В

редовно се попълва
единствен документ 9т този вид 

книгата са записани и се записват всич-
довежда ху- 

вода. Така долнолю. 
.. в ^ училище, което сега ра-
седемдесетте години ооти в състава на обединеното 

квартирауват над 80 деца от новно училите и1-сдинен0Т° 
Дукат, Църнощица и Гложйе. За 
това се вършат подготовки 
строяваме на отделна сграда

ученическо общежитие. Това най- нУжДите на общежитието. Строе-
напред става в Долна Люба™ ЖЪТ започва в началото са характерни два п _ , ■пюоата. десетте години а соевгтпятч от

процеса: по-нататъшно укрепване ”Р13ниуЧге'бяната 1969/70 година две над 20 милиона динара обезпеча 
на материалната основа на образо- у“*еби сгаи се пРевРъщат в спал- ва Републиканската общност 
вателно-възпитателната дейност и 33 ^ ученика, а в старото учи- тека задиита. За х 
намаляване броя на учениците. Ве- ЛИ1Че се открива столова. Родите- работниците 
че през учебната 1968/69 година лите иа кваРтиРУващите в интерна- силеград постпоявзт

та деца дават хранителни продук- хубавите и 
ти и дърва и заплащат хляба, а об-

в

ки по-важни събития от дейността на училището след освобожде
нието от фшизма. Като такава тя е своеобразно свидетелство за 
възхода на учебното дело в този край през 40 свободни години 

----иа социалистическа самоуправителна и необвързана Югославия.

ОС-
_ „Георги Димит
ров , се нареди сред училищата с 

за по- на и-силна материална основа не
само в общината, но и по-широко, 

в периода на социалистическо-
па "Р°Ителств° училиЩето в Дол
на Любата отоеляза наистина из- 
вънредни резултати в образовател- 

за де- но-възпптателната дейност 
две-три години чин, български Деиност 

на „Изградня" от Бо- тзгм са дело
най-съвременни0^)бще! лищ^То гТ™ ПреКЗраха 

жития „ републиката и страната! част от ЯМа

заЗа основното училище „Христо 
Ботев" в Долна Любата 
след 1965 г.

в периода на осем-

на май-
език. Тези 

на десетки
резул- 

просветнигорните класове, след дълги годи
ни, имат само по една паралелка. 
Този процес е последствие на ряз
ката миграция на населението от 
Долна Любата, Дукат и ЦърноЩи- 
Ца във вътрешността на страната.

Дълги години петте 
в Босилеградска община 
ват да се справят с проблема 
връзка с квартируването, 
то и отоплението на учениците от 
далечните села. 
голямо село така, че проблемът не 
е толкова в липсата на квартири, 
колкото в неподходящите условия 

голям брой частни 
квартири и В липсата на родител
ски контрол. Решението се търси 
само в една посока: да се открие

в учи- 
по-малка

трудовия си век. Имената 
__ „ сп°менахме, защото ва ице ни трябва 
ство въЕ

или
им не

за то- 
голямо простран- 

вестника. Затова ге п™.
нитеХчертиа„абРИСУВаМе Ммо
™Ще в Нова Югославия м^с/из'
социалистическо ™ ^
общество заеСоКб°РазСоавГиетРоВИТеЛНО 
питанието на младите

“ ;ГМ0Т°
просветни работнини1ЦИТе В Н6Г0 
страна. А от всичкГ’ °Т друга 
помнят именно делата. ИДЪ'ПГ° се 

— КРАЙ
Подготви: Кирил Георгиев

Н

|* 
^ н

осмолетки
не успя-

във |1
Л н 
в 2 8 
а а »о| 31е
§н

3 X

хранене-

Долна Любата е к и въз-
поколения 
дело на

за живот в

я
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПРЕЗ МАЙ НА ВЛАСИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕПУ 
БЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО НА РАДИОЛЮБИТЕ 
ЛИТЕ

ЗАПОЧНАХА1 ПОДГОТОВКИТЕ ЗА „БРИГАДИРСКО ЛЯТО '85"

Сурдулмчани заслужено 
домакиниЛято - от май до ноември На Клуба на радиолюби 

телите в Сурдулица е до
верена организацията на 
XVII републиканско пър
венство на радиолюбители 
те в СР Сърбия, което ще 
се проведе от 9 до 12 май 
т.г. на Власина. В първен
ството ще участвуват над 
200 състезатели.

Да бъдеш организатор 
на републиканско, първен 
ство е голямо задължение, 
но и високо признание. 
Без двоумение може да 
се каже, че Клубът на ра
диолюбителите в Сурдули
ца напълно заслужи това 
признание. Този клуб годи 
ни наред отбелязва изклю
чително успешна дейност. 
На миналогодишното ре
публиканско първенство 

на радиолюбителите сурду 
личани се класираха на

второ място. Ето още един 
внушителен факт: от 16 
членове на представител
ния отбор на СР Сърбия, 
който е участвувал на съю 
зното първенство на ради
олюбителите, 12 души са 
от редовете на сурдулиш- 
ките радиолюбители. Клу
бът на радиолюбителите в 
Сурдулица се представи ус 
пешно и на няколко съюз
ни първенства.

Сурдулишките любители 
на този вид самодейност 
са истински ентузиасти и 
затова още сега може да 
се твърди, че ще бъдат до 
бри домакини на радио
любителите от нашата ре
публика. Още повече, че 
три месеца преди начало 
то на състезанието започ
наха всестранна подготов- 

Б. К.

На съюзните_ _ младежки трудови акции тази годи 
I ще работят над 50 000 младежи и девойки от вси 
чки краища на страната

дирските станове да няма 
някои основни жизнени ус 
ловия и по този начин да 
отблъскваме младежта от 
доброволния труд.

Председателствата на ре 
публиканските и покрайни 
нските конференции на 
ССМ и Председателството 
на Конференцията на 
СЮСМ трябва докрай да 
поемат отговорността за 
избирането и назначаване
то на комендантите и ръ
ководствата на акциите. 
Тази година много по- 
строго ще се спазва стано 
вището, че най-малко поло 
вината членове на щабове

Подготовките 
ящото бригадирско 
вече са в пълен разгар. Ма 
кар че е рано да се спо
менават цифри, реално се 
очаква на 50 съюзни 
дежки

за предсто 
1 лято

ренцията на СЮСМ. — 
Тъй като през последните 
години изпъкнаха някои 
проблеми в организиране
то на доброволния мла
дежки труд, решихме под
готовките ни за този се
зон да бъдат много по-за- 
дълбочени. Това преди 
всичко означава, че риго- 
розно ще прилагаме кри
териите за организирането 
на съюзни младежки тру
дови акции. Такива ак
ции ще бъдат организира

мла-
тРУДОви акции да 

участвуват над 50 000 мла
дежи и девойки от 
краища на страната. Бри- 
гадирското лято трябва да 
започне към края на май, 
а последната смяна, 
ред съществуващите пред
ложения.

всички

епо

хи е приключи 
към средата на ноември. 
Тъй като цената на така

бригадирскинаречения 
норма—час. ще бъде увели 
чена с 30 на сто (от 240 на 

динара), стойността 
на работите, които трябва 
да бъдат завършени, ще 
Еъзлезне над 1,6 милиарда 
динара.

— И през това лято бри 
гадирките и бригадирите 
ще строят инфраструктур- 
ни и комунални обекти, 
ще залесяват голини и ще 
обработват изоставени ни-

ка.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
„ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД
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Със съвместни сили 
— към по-добър успех
Сумирайки резултатите 

през първото полугодие. 
Педагогическият съвет при 
образователния 
„Иван Караиванов" в Бо
силеград недвусмислено из 
тькна, че за слабия успех 
освен обективните причи
ни съществуват и редица 
субективни причини. Пре
ди всичко липсата на тру
дов навик при по-го лям 
брой ученици, слабо пред- 
знание, недисциплина, а 
не може да се отрече и 
известни проявени слабос
ти и пропуски във възпи
тателно-образователния про 
цес на отделни просветни 
работници.

Имайки предвид тези фа

лена програма по всеки 
предмет, за които се пред
вижда допълнително обу
чение, ще знаем кои уче
ници трябва да посещават 
този вид обучение, а не 
като досега всички учени
ци със слаби бележки.-' За
напред ученици, които 
имат по четири-пет и по
вече слаби бележки спо
ред, инструкциите на Ре
публиканския завод за про 
веждане на допълнително 
обучение, не са задължи
телни за допълнително обу 
чение.

Ще извършим преразгле
ждане и на програмите за 
работа на младежката ор
ганизация, клеовите общ
ности и средношколската 
общност. На мнение сме, 
че тяхната активност не е 
насочена така каквато тря
бва да бъде. Освен това 
и активността им през 
първото полугодие не бе 
на желано равнище. Ще 
организираме по-чести сре 
Щи с родителите, преди 
всичко индивидуални сре
щи с родители и класовите 
ръководители ,а успеха ще 
обсъждаме всеки месец) 
като при това изнамираме 
нови методи и съдържания 
за подобрението му.

С цел да подобрим дис
циплината, добави Стоев, 
през второто полугодие 
ще въведем дежурство не 
само от учениците, но и от 
преподавателите, 
класен ръководител ще по
свети по-голямо внимание 
за учениците си както в 
училището, така и вън от 
него. С други думи, с ре
дица съвместни мерки Ц1е 
положим усилия през вто
рото полугодие, успехът да 
доведем на задоволително 
равнище.

И това лято ще оттеква бригадирска песен център
те на съюзните акции тряб 
ва да бъдат млади, живу-

ни само там, където същес 
твуват всички условия, за

сподели тези дни 
Радован Туфегчич, предсе 
дател на Комисията за 
доброволни младежки тру
дови дейности към Конфе- вече да допускаме в брига

ви

нормален живот и работа щи извън територията; на 
на бригадирите. Не смеем която се провежда акци

ята.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

Учреден нов трудов съвет
ни просветни работници, 
ио-щателни подготовки с 
максимално ползувапе на

зователната програма през 
пъ.рвото полугодие цялост
но е реализирана. Обаче 
успехът, както бе изтъкна
то не е на задоволително 
равнище, 
ученика (трима се изписа
ли и поссшават други осно 

' вни училише, а двама на
пуснали), 256 са с отличен 
успех, 350 с много добър, 
229 с добър И 163 със задо 
волителеш а 355 ученика 
имат слаби бележки. Сред 
на бележка на училището 
с 2,97 (миналата година 
2,90). Отделно, средна бе
лежка за основното учи
лище в Босилеград е 3,20, 
в Бистър — 2,94, в Долна 
Любата — 2,76, в Горна 
Любата — 3,00 и в Гор
на Лисина — 2,84.

Що сс касае до въпроса 
за работата през второто 
полугодие, директорът на 
училището, Лазар Стамеи- 
ков изтъкна, че е необхо
дима много по-голяма ди 
сциплина, както при уче
ниците, така и при отдел

на проведеното през ми 
налата седмица учредител- 

новоизбра^
кги, на въпроса ни какви 
мерки ще бъдат предприе 
ти за

но заседание, 
ните членове, 
раха нов 
основното 
ги Димитров 
рад. 
съвета
души е избран 
тимов, юрист, понастоящем 
секретар в училището, а за
заместник-председател, Ста
нко Дончев, преподавател 
в подведомственото осно
вно училище в Долна Лю 
бата.

подобрение на ус-иаличните нагледни сред
ства, по-качествено и целе 
насочено

обучение, по-голямо 
манис ма извънучилищното 
обучение, навреме да 
започне с подготовките на 
учениците за тазгодишни
те ученически състезания; 
„Тито-революция-мир", „Ка 
кво знаеш за движението", 
състезанието по стрелба и 

Няма

конституи- 
Трудов съвет на 

илише „Геор 
в Босилег-

пеха през второто полуго
дие, директорът на учили
щето Асен Стоев, сподели: 

— Преди всичко до зна- 
се чителна степен дисципли

ната ще издигнем на по- 
високо равнище. Чрез об
стойна и съдържателна 
подготовка на всеки препо 
давагел, ще настояваме и 
възпитателно - образовател 
ния процес да издигнем на 
по-високо равнище, въпре
ки че и през първото по
лугодие полагахме усилия 
за качествено и съдържа
телно обучение. Ще подоб
рим и нагледността в обу
чението, като при това по- 
обстойно ползуваме каби
нетите, защото нагледната 
метода е пажио звено в 
обучението.

Друга не по-малко важ
на задача, която през вто
рото полугодие Щс пред
приемем е реорганизация 
на допълнителното обуче- 

Я ние. Именно, през второто 
М. Я. И полугодие с точно опреде-

От общо 1358 допълнително 
вни-уч

За председател на 
който наброява 17 

Иван Ев-

първа помощ и пр.
вече както досега да се го 
твят отделни групи и отбо-члено- 

съвет об 
общия и отделно 

всяко подведом- 
основно училище,

На заседанието 
всте на Трудовия 
съдиха 
успеха за 
ствено
проблемите, с които се сре 
шал и в работата през п^р 

както

ри, но в училищните със
тезания ще участвуват вси 
чки ученици, което е и ос
новиа цел на състезания- Всеки
та.

На заседанието, бе фор
мирана комисия за трудо
ви отношения от 5 души 
и комисия за изменение и 
допълнение на правилника 
за личните доходи от 7 ду
ши.

ивото полугодие, 
съответни задачи за подо
брение на същия през вто 
рото полугодие.

В отчетите на помощни 
директора се со- 

че вьзгштателно-обра-
цитс на М. Я.
чи,

СТРАНИЦА 9
Братство * 15 февруари 1985



СОИ ЗА ЗДРАВИ^ ЗАШИТА В БОСИЛЕГРАДИЗ
ВМЕСТО РЕПОРТАЖ Повече права за земеделцитеТРИ толедски обувки 40 на 

от стойността им. Балнсо- 
климвтично 
сс касае за първа

спешност, участието
30, а за спеш

на втора и трета сте
на 50 на сто.

стонрава докрай.тезизуват
По-значителни новини,

изравняват правата им 
са следните:

13 СР Сърбия, според ре- 
на Републиканската 

СОИ за здравна защита, 
всички (и селскосто- 

нроизводители) 
заплащат

насамзимни
НАРТИНИ

От Нова година 
в областта на здравната 30- 

СР Сърбия и в Юж- 
номорвеки регион са в си- 

които лрава-

ко- лекуване, ако 
степенитощита в имна

възлиза нала решения, 
та на частните селскостопа 
нски производители израв- 

правата на работ-

шеиис мост
пейсега

папските 
участвуват, т.е. 
партидинация за рецепта 

30 динара, за очила по 
стойността им,

СОИ в Ле-ияват с 
циците в обществения сек
тор. В самоуправителиата 
общност па интересите за 
здравна защита в Босиле
град обаче 
селскостопанските

Регионалната 
сковац също така е взела 

изравняване 
на земеделците с

„изпит" предияШкз
като времето беше студено, някой от пътниците вт-з- 
рази защо няма отопление. _ т п

— Това питайте другарите от ремонтната. Те по 
лучават с 3—4000 динара повече на месеца от нас 
шофьорите, а ето с каква кола ни пускат да тръгнем 
на път — отговори той.

До Строшена чешма минахме, дето 
проблеми. Но щом хвана нагорнището 
ца, машината започна тъжно да стене, а колелетата 
да „плават” по водата, която се сливаше неправо низ

решение за 
правата 
останалите работници в ре 
гиона. Според това реше- 

сслскостопанските про 
Южноморав-

всичко 
ловци 
гелов малко

по
30 на сто от 
за зъболекарска протетика 

чорапи 30, 
еластични 50 и за ор-

изтъкват, чс
произ- 

поради неиифор- 
псс оше нс пол-

20, за гумени 
а за

миеводители 
мира мост изводители в

регион не заплащат раски
зносоки за превозване с 
кола на бърза ломош, ка- 

досега. На територия-
ДЕЙНОСТТА НА СОМ ЗА СОЦИАЛНА ЗАШИТА 

Н БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗсе казва без 

към Козари- кто
та на региона те не запла- 

ггьтни разноски акоУкрепва благородната щат и
пътуват с автобус, но при 
условие ако се касае за 
повреди, бременни жени, 
психически болести и за 
снтемска нсфорпатия. Ако 

здравни ведом-

улицата.
Стиснали се на седалищата, и ние пътниците, на-

рейсът се 
Коза-равно с Тацко стискахме сърца, когато 

подхлъзваше, но някак стигнахме до върха на 
рица. Оттам, през Радейна и Смиловско поле лесно 
и бързо се озовахме в Смиловци.

В центъра на селото беше голяма 
Пред заведението на „Балкан" към петдесетина път
ници бутаха един рейс на „Ниш-експрес , който се 
подхлъзнал. Полека, лека, успяха да го „върнат .

роля отиват в 
.угва извън региона, без ог
лед на болсста на селско-

блъскаиица. ф За различни видове социална помощ през из- 
теклата година са изразходвани общо 4 241 504 дина- 

за детски добавъчни 1 378 760 динара. производите- 
пътни

стопанските 
ли сс заплащат ира, а

работа, въпроси във връз
ка с финансирането и пр.

Отчетът за работата на 
СОИ за социална защита 
понастоящем с на публич
но обсъждане, а тези дни 
щс бъде предмет на обсъ
ждане и пред делегатите 
на Скупщината й, които 
ще дадат свое мнение.

и дневни разноски.
За селскостопанските про 

изводители оЩе една нови
на : сега имат право да 
ползуват и погребални раз
носки от 25 на сто от сгод
ния личен доход в стопан
ството в региона, осъще
ствен през миналата годи

наВ осъществяването 
целите и задачите на соци 
алната политика Самоупра 
вителната общност на ин
тересите за социална защи 
та има важно място. От 
година на година все пове
че укрепва ролята на тази 
самоуправителна общност 
в социалната защита на 
трудови хора, деца и семей 
ства, които не могат да 
обезпечат егзистенция за 
себе си и за своите. През 
изтеклата година Самоуп- 
равителната общност на ин 
тересите в Босилеград за 
различни видове социална 
помощ е изразходвала об
що 4 241 504 динара. От та
зи сума във вид на постоян 
на социална помощ са да
дени 3 000 000 динара, за 
моментална парична по
мощ — 80 000, за настаня
ване на стари и изнемоще
ли лица и деца без роди
телска грижа в различни 
домове — 213 000 и за ед
нократна помощ — 948 504 
динара. Към това трябва 
да добавим и 1 378 760 ди
нара, изразходвани за дет
ски добавъчни и около 
1 697 000 динара за лични 
доходи на петима работни 
ка (един от тях работи с 
половин работно време) в 
в Центъра за социална ра
бота. Остатъкът на сред
ства от 83 048 динара ще 
бъде пренесен за редовна 
дейност през настоящата 
година.

Инак
СОИ за социална заццита 
в Босилеград през изтекла
та година е провела 3, а 
Изпълнителният й отбор 6 
заседания. На тях делега
тите са разглеждали над 
20 въпроса, между които 
приоритетно място заемат 
въпросите, отнасящи се до 
социалната защита на хо
рата, въпроси във връзка 
с грижата за децата, специ 
ална защита на май 
вото, работата и проблеми 
те на Центъра за социална

— Вярно е, че с големи пруднрсти поддържаме 
съобщенията — ни уведоми Виктор Йосифов, шеф на 
„Ниш-експрес" в Димитровград. Има много случаи, 
където пътниците се притичат на помощ на наши
те шофьори, но има и обратни случаи.

— Преди два-три дни Димитър Митов се подхлъ
знал с рейса и излязъл от трасето. Тъй като било до
сами селото — невлянци си слезли и до един се раз
отишли, без да помогнат на шофьора да избави ко
лата. На Митов не му оставало нищо друго освен 
да си плюе на краката и пеш от Долна Невля да се 
върне в Димитровград.

Пътувах и до Поганово. Този път Марко Марков 
без трудности „овладя” нагорнището при Погановски 
манастир и за десетина минути пристигна в центъра 
на селото.

— Зарад това нагорнище — ние от Поганово и 
Драговита често си оставаме без превоз — казаха не
колцина пътници.

Пътят от Погановски манастир е почистен дори 
до Драговита, но сега рейсовете пътуват 
Поганово. Когато времето се пооправи, ще отиват и 
в Драговита. Но вярно е това, че сега има по-малко 
пътници. А защо? Хората от този край не са сигурни 
кога рейсът ще отива, а кога не ще до Поганово и 
затова, без особена нужда, не се решават да тръгнат 
на път. Инак, може да им се случи вместо с рейса 
— да бият пеш до Погановски манастир. А при сега
шното неблагоприятно зимно време, едно такова пъ
туване съвсем не е приятно.

на.
В. Б,М. Я.

г САМО УПРАВИТЕЛНАТА. ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА Б БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯЗЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

към ООСТКомисията за трудови отношения 
„Напредък" в Босилеград дава

Обявасамо до

за приемане на ЕДИН ГОРСКИ ПАЗАЧ
УСЛОВИЯ: Кандидатите трябва да са завър

шили училище за КВ-работници в горското сто
панство, нисше горскостопанско училище или да 
имат професионална подготовка, призната 
специални предписания или III степен профе
сионална подготовка — специалност горски тех
ник и да притежават документ за носене 
оръжие.

със

на
М. Андонов

Молби с доказателство за изпълняване 
условията, кръщелно свидетелство, 
ние, с ко.ето се потвърждава, че против канди
дата не се води следствие и документ за 
не на оръжие се изпращат на следния адрес 
ТО „Босилеград", до Общата служба, в срок от 
8 дни след публикуването на обявата. Закъснели 
и непълни молби няма да се разглеждат.

на
достовере-

ГОРНА ЛИСИНА
носе-

Ограмотяване 

на възрастни
Комисията за трудови отношения кт-м Строител
ната кооперация „Граджевинар" в Босилеград 
обявя

Скупщината наОт 20 януари т.г. в 
село Горна Лисина 
се провежда курс по 
ограмотяване на въз
растни. Около 10 ду 
ши постепенно, но си 
гурно навлизат в тай 
ните на^исането и 
четенето. В това им 
помага тяхната съсел 
янка, младата учител 
ка Рада Петкова, коя 
го по време на след
ването си в Педагога

шеката академия (от 
г,ел на български 
език) във Враня бен!е 
стипендиант на Боси- 
леградска община.

в а

Конкурс
Г'°“"е на вака»тното работно място ФИ- 

ботно времеГ°ВОДИТЕЛ С половин РА-
УСЛОВИЯ: Полувисша професионална под

готовка и една година трудов стаж или средна 
професионална подготовка и две години 
стаж във финансовото книговодство 

Молби с доказателства за 
условията на конкурса 
15дни от публикуването

Занятията се прове
ждат един пър седми 
чно. Курсът ще за~ 
зърши когато посеща 
ващите го лица нау
чат да пишат и че- 
гат самостоятелно. трудов

чинст-К. Г. изпълняване на 
се приемат в срок от

на конкурса.
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• ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И НИЕ•мжевй.ниййЩД^Д )
Пестеливостта 

най-големият 

доход

БО! АТА СПОРТНА ДЕЙНОСТ В ОВО „Й. Б. ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД

Дейни сенции
Отдавна е известно. 

Димитровградското че ните класове. Дейна е и 
секцията на футболистите 
на малка врата, на хандба 
листите, на тенисистите на 
маса и други.

Тази богата традиция в 
образователно-възпитател
ната организация „йосип 
Броз Тито" в Димитров
град продължава и тази 
учебна година. През зима 
та спортната дейност на 
средношколците бе обога
тена с нови съдържания. 
Именно, заедно с препода 
вателите са били организи 
рани три пъти излизания 
на скиорите в акцията „Вси 
чки на сняг".

Баскетболисти, футболи 
сти, хандбалисти, тенисис 
ти, лекоатлети и прочие 
— ето това за Димитров
град се казва масов спорт. 
Всяка тяхна среща се сле
ди от няколко стотин сред 
нсшколци и по принцип 
протича в спортменски дух, 
за което най-голяма зас
луга също имат преподава 

Баскетболната' секция на телите по физическа кул- 
пример проведе и до 4 тура, които не само водят
турнира, на които се със- срещите като съдии, но са 
тезават отборите от отдел и възпитатели, специалис

ти, помагащи на ученици
те да усвоят тънкостите на 
отделните спортни дисци
плини. Тук е ветеранът на 
спортната дейност не са
мо в училището, но и в 
града Никола Георгиев и 
сравнително по-младият Ди 
митър Гюров, обилно под
помагани от Александър Пе 
тров.

Тази масова и разнооб
разна спортна дейност, сво 
бодно може да се каже, че 
е изходана основа за твър 
де успешните гимнастиче
ски упражнения, които 
ежегодно се провеждат на 
традиционната среща на 
народа и народностите в 
СР Сърбия — „Майски сре 
щи".

Накрая да кажем, че е 
създадена и определена ма 
териално-техническа база 
за спортуване, но тя не 
п.ответствува на резулта
тите които постигат ди
митровградските среднощ 
колци. Оттук необходимо 
"тта от укрепване на спор 
_',-гата база, за да може в 
6'ьдеще да се очакват още 
по-високи успехи. Ст. Н.

сред
но училище е неизчерпае
мият резерв за набиране 
на спортисти за всички''
спортове, които 
ват или са 
ли в града. Средношкол
ците са попълвали и 
пълват редовете

съществу 
просъществува-

Замисляли ли сте се пон
якога къде „отива" елек
трическата енергия във 
вашия дом? Не са необхо
дими специални наблюде
ния за Да се каже: главно 
за отопление, за затопля
не на вода, за готвене и за 
осветление.

А не може ли да се 
намалят енергийните разхо 
ди без да се отрази на стан 
дарта? Напълно възмож
но е то зависи изключите
лно. от самите нас. Ето ня 
колко начина, които ще 
намалят наполовина раз
ходите на енергия в дома

яркостта на телевизионна
та картина и за да избег
нете болката в очите.

— Поддържавайте всич
ки лампи и абажури чисти. 
Прахът поглъща голяма 
част от светлината.

— Употребявайте освет
ление на двора, в градина
та, на стълбището и пр. 
само, когато е много необ 
ходимо.

— Никога не затолпяйте 
зода в отворен съд. Тя хце 
заври много по-бързо 
при по-малък разход 
енергия, когато е в закрит 
съд.

по-
на фут- 

золния отбор „Асен Бал
кански на баскетболния 
отбор „Свобода” (днес съ
що преименуван в „Асен 
Балкански"), хандбалния 
отбор и за други спортове.

Това е възможно благо 
дарение на богатата спорт 
на дейност, която препода
вателите по физическа
култура в средното учи- 
ш«пе развиват с ученици
те. Ежегодно тук действу 
зат различни секции и 
спортни отбори. Посевме 
стно тук се провеждат тур 
нири, които привличат вни 
манието не само на сред
ношколците, но и по-щиро

и
на

ви.
— Не поставяйте малки 

съдове върху широки на
гревателни елементи (рин 
глм) на електрическите го 
гварски печки. Това е ед
но от най-големите разхи
щения на енергия.

— Изключвайте нагрева
телните уреди, малко пре
ди да свършите готвенето. 
Те ще останат достатъч
но време топли, за да до
вършите работата си, без 
да е необходима употреба
та на повече електрическа 
енергия.

— Проверете уплътнени
ята на вратите на хладил
ниците. Ако през тях мо
же да премине парче хар
тия трябва да ги смените.

— Не мийте чинии под 
горяща течаща вода, за- 
шото изхвърляте десетки 
литри съвсем ненужно.

— Разпределете вашия 
дом на „зони", като осигу 
рите добро осветление пре 
димно местата за четене, 
плетене или шиене, а на 
останалите поставете лам
пи с най-малката възмож
на мощност. Спестената по 
гози елементарен начин 
електроенергия може да 
нарасне до значително три 
цифрено число в интерес 
на консуматора.

— На местата, където е 
необходима силна светли
на, употребявайте една гол 
яма лампа, вместо три 
по-малки. Една лампа от 
100 вата дава по-добра све 
тлина за четене отколкото 
три лампи по 40 вата.

— Когато гледате телеви 
зия, изключете всички 
лампи, като оставите да 
светят една или две по-мал 
ки. Необходима ви е свет
лина само за омекотяване

ко.

СРЕШИ И РАЗГОВОРИ С ДОБЪР ФУТБОЛИСТ И МЛАДЕЖ

Девет години верен на ФК „Младост"
ност му е да нахвърли топ 
ката в наказателното по
ле. Оиграчите му казват, 
че всяко негово подаване 
на топката е половин гол.

М. Цветков 
извънреден изпълнител на 
дуспи и преки свободни 
удари. Обожава мъжка, но 
коректна игра.

зина от любителите на 
футбола в Босилеград си 
спонят за футболната сре 
ща на „Младост" с „Желе 
зничар" от Вранска баня, 
когато М. Цветков отбел Освен това 
яза 5 гола, а с два—три 
има повече срещи. Досега 
както ни каза той, . въпре

Когато преди девет го
дини започна футболната 
си кариера, Миле 
ков, мнозина от познавачи 
те на футболната игра 
Босилеград, смятаха, че ня
ма да остане дълго в боси 
леградския отбор. Зашото 
с извънредния си преглед 
в играта, с бързи атакува 
пия и извънредни финти в 
наказателното поле, със си 
лния и добре отмерен удар 
към вратата на съперника, 
Цветков бързо спечели

любителите 
на футбола, не само в Бо 

но и по-широко.

Цвет-

в

— За мене футболното 
надпреварване е първосте
пенна задача. И никога 
досега не съм имал за цел 
да повредя някого, 
кар че мнозина, задълже
ни да ме пазят футболис
ти не избират средства и

К. Б.

сим ма- Полезни съветипатиите, на

силеград,
След година — две, мнози 

на отбо- пачини да ме спречат в 
казва симпатична от треньорите 

рите в Междуобщинската 
футболна дивизия Враня, 
които имаха възможност 

искаха по 
видят в

играта
пият лявокрилен напада
тел ма „Младост", Цвет-

За да бъде мека кожата на ръцете необхо
дими са постоянни грижи. Ръцете трябва да се 
мият с топла вода и сапун, а след това да се 
намазват със смес от равни части кислородна 
вода, глицерин и одеколон.

ков.
да го видят, 
всяка цена да го

отбори. Разбира се 
за това му предлагаха 
добри условия за трениров 
ки и учене. Но въпреки 
това, Миле Цветков реши
телно отбиваше иредложе 
ния-га и ето след девет го 
дини проведени на игрище 
то край река Драговивди- 

по-натагьк е верен 
на „Младост". И не само, 
че остана верен на босиле 
градския отбор, но Цвет
ков е един, ако не и най- 
добър футболист на „Мла
дост". Невсднаж, Миле Цвс 
тков е, сам решавал фут
болни срещи и не веднаж
босилег радската публика
скандира „Миле ^исторе, 

оте един . Мно-

М. Цветков Да кажем и това, че Ми 
ле Цветков симпатизира 
белградски „Партизан" и 
чс освен футбола сс зами 
мава и с шахмат, обича 
да играе 
да отива па кино, да слу
ша народна музика.

своите
ио- че негова специалност 

е да подготви голшанс ма 
централните 
лявокрилният нападател па 
„Младост", М. Цветков е 
отбелязал над 50 гола.

Инак, М. Цветков е от 
поколението на Владимир 
и Методи Чинели, Раде 
Венков, братята Тасеви, Ге 
орги Георгиев и др. — но 
коление, което много обе 
щвваше но поради редица 
обективни причини, преда- 
всичко недостатъчни мате 
риалии средства и иеблаго 
приятни условия за трени
ровка не може да се изя
ви. Играе на мястото на 
лявото крило и специал

ни

нападатели,
Добре омекчва загрубялата и набърчкана 

кожа на ръцете със смес от 1 жълтък и 7 супе
ни лъжици глицерин или сок от 1 лимон, 1 
белтък, малко одеколон и сол.

билярд карти.

За отбелязване е и това, 
чс М. Цветкрв е и добър 

Като
ца и

младеж и студент, 
средношколец бил член на 
Общинската конференция 
на О-юза на социалисти- 

в Боси-

Рьцете ще станат по-бели, ако им се правят 
топли бани с боракс и оцет. Добре помага и 
добавянето във водата прясно мляко или лимо
нов сок.

чсската младеж 
леград, член е на СК, а 
понастоящем с редовен 
студент на Електронния 
факултет в Ниш. *

м. я.искаме
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• НАШЕНСКИ ИСТОРИИКИ
наказваШотландец 

жена см, която е трьгиа- 
нокупки със сина:Кон го нара да бърза? ла ПО

— И не забрави да му 
когатоочилата,свалиш 

отидете на щанда за дете-Веднага след освобождението, тръгнала ед- 
свои роднини. Об- Куде йе тънко 

да помогнемо 

да се отйине

на нашенка за Белград при 
лекла кадифения си забън, изваден от моми 
ския куфар и се качила на влака.

Разбира се първото й пътуване е влак.
Наскоро след тръгване на влака, идва кон- 

дукторът и търси билети за контрол. 1 ледзикн 
билета на нашата другарка, който бил за втора 
класа, тя се качила в купето на 
кторът й казал:

— Вие другарко не сте за тука!
— Защо да несъм? Погледнете: 

дифе, аз кадифе — отговорила тя, като нравила 
сравнение на кадифените седалки и нейния ка
дифен забън.

Виждайки, че по този начин не може да 
се справи с „нашенката", конекторът добавил:

— Вие, другарко, имате билет за пътниче 
ски влак, а този е бързи!

— Ами, кой го кара толкова да бърза? 
Нека си върви по-полека!

След тази реплика кондукторът „дигнал 
ръце" и оставил другарката на мира, без оглед 

пътнически влак, втора

км играчки.

Искреио да ви кажа, та 
зи къща има и предимст
ва и недостатъци.

Лошата й страна е дето 
вляво от рибо-първа, конду- се намира 

развъдната станция, а от
дясно е разположена фаб
риката за сирене.

— Добре, а кои оа пре
димствата й?

— Винаги знаете откъде

влака ка.

духа вятъра...

Наш народ каже че куде йе тънко там се

А народ не йе глупав и знайе, че там дека 
йе тънко се тура кърпка. Ама това йедва 
же да се каже на наше „Циле".

Сви знамо дека они стойу на стаклене но- 
!)с, дека н>им уводише и принудку управу и кво 
вечи не нравите ама нишо не помага.

А они уместо да турайу кръпЬе помагай" 
да се отЬине.

Овия дънове требало да затворе нерента- 
билну продавпицу и Пей. Ако, тека и требе щом 
нече да работе. Направили попиену комисийу и 
одредилн шофера да иде да докара робуту из 
продавницуту. Ка да пойду комисията нече да 
се возили у фургонат, Баа1)им неудобан. Оно пет 
души че стану у н>ега, може и да се спи, ама...

Какво' изразяваш от
Нине.вестниците?

— Намерих статия за 
жената ли мо-човск, па когото 

му постоянно прстръсвала 
джобовете, докато веднажче билетът й бил за 

класа. не минала зле.
— И защо ти е това наА. Т.

теб?
— Да го сложа в джоба!

гп1РОСТТА ПРЕЗ, ВЕКОВЕТЕ — Моят съпруг е най-го 
лемият лъжец на света.

— Какво ти е направил:( Всички идеи са извлечени от опита. Те са отра
жение на действителността — верни или изопа
чени.

мила?
Нищо... вече трета♦

нощ!Енгелс

В една болница пациент 
сс оплаква на Друг паци
ент-.

И що да буде по-йевтино ка може и по- 
скупо! Затова решили и узели лимузину на за
ем, они кажу рента кар, йер кьиаата кола су 
на оправку и требу деведесе милиона за оправ

Идеите са рядък дивеч в гората на думите.
Юго

— Аз съм тук поради же 
лезопътна катастрофа. А 
вие?

— И аз... по известен на 
чин.

— Как така?
— Бях в компания с же 

железо 
станция когато 

той ненадейно дойде и ме 
удари с фенера...

Мнението на хората зависи от времето, мястото 
и обстоятелствата.

ку.

Са ми не йе ясно ко мисле у „Циле” и 
дали уобще мисле да се измъкну од дупкуту у 
койу су унадли.

Оно према губитакат и дуговете — тел 
паре за лимузинуту може и да не су много, ама 
пак народ каже „зърно по зърно погача, динар 
по динар..." у „Циле” туйа народну пословицу 
кока никой Ьу знайе или си мисле дека са 
пак че се найде некой да даде паре.

Оче, че даде свак — ама требе да се види 
дека и они су дома!шн>е и дека воде рачун 
за сваку пару.

Волтер

Принципите са в сила, когато са добре нахра
нени. :

ната на шефа на 
пътнатаМ. Твен ♦

Правата линия е най-къса, правият път — най- 
сигурният.

Английска
Съпругът ми си въобраз 

ява че е кон за бягане — 
оплаква се жена на психи
атър.

— Дълго време ли?
— Към шест месеца.
— Лекува ли се досега?
— Да, Лекуваше го моя 

приятел, лекар. Сега обаче 
трябва да ви консултира
ме: миналата седмица спе 
чели надпреварата!

!
Научи се да цениш здравето, преди да заболееш.

Каракалпакска ♦
!Чистотата храни здравето. Тека, кока никой нече 

ако сами не почну да се помагайу.
да а им помогне.Френска

*
* ♦Колкото и да е нагиздено, магарето си е все ма

гаре. ♦
Таджикска *4

АнтивистШШНо/гл,3 ВЕСТНИК НА ВЪЛ- 
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