
Ш>№КТЕо 0 уш ца президента на 
СФРЮ йосип Броз Тито 01 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо 
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при-^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ * нос в развитието на братст
вото и
шите народи

единството между на- 
и народностиГОДИНА XXVI * БРОЙ 1238 * 24 ЯНУАРИ 1986 Г. ЦЕНА 15 ДИН.

24-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗАОТ
НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ

ДА СЕ ДОИЗГРАДИ 

СИСТЕМАТА
на народи и народности, каквато в АБпиюь 
слчи дух е начертана с конституцията от лу/-* 
година й. се заговарва формулата" «а някаква 
ои треш !Мго слави* и т-н.

ь синки тези тезиси не биха били пред
мет «а нашето внимание на настоящето за
седание ако широко и агресивно не се нат
рапваха на нашата общественост, ако не се 
манипулираше с общественото мнение и на
строението на расотоническата класа със 
стремеж да се насочат срещу системата и 
сл>'пза на комунистите.

Ьи тряовало — подчерта Върховец — 
още веднаж да повторим, че заемането на 
*они идеини становища от страна на с-ъюза 
на комунистите и останалите организирани 
сили на общесвеното социалистическо съз
нание не е странно на истинския демокра
тичен характер на нашите обществени отно
шения, но длъжна предпоставка тези отно
шения да бъдат наистина демократични и 
самоуправителни.
ОПАСНОСТ ОТ БЮ- ожч^АХИЧЕСКИ 
ОшЗИ

Взимайки участие в разискванията Марко 
Орландич между другото подчерта* че *фити 
ческият анализ „изоива аргументите из ръце
те на ония сили, които се застъпват >за ревизия 
на конституционната система на страната, но 
същевременно не дава за право и на ония, 
кои-го упорито бяха против нейната изработ
ка и внасяне на промени в политическата си 
стема". Работата върху Критическия анализ 
— каза Наидан пашич — се протегна почти 
от конгреса до конгреса, 'фзи работа, между 
А^угото показа, че ни организираните пуч*". 
алистически ейли, включвайки и СК, в този 
период не са успели да излез^ат от идеолог^ 
ческата орбита на борбата за преразпределе 
ние на власт над сдружения труд между цен 
трализирания и полицентричния етатизъм- 
Пред наши очи — изтъкна той — във все 
по-широки размери — плурализмът на автен 
тичните самоуправителни интереси отстъп 
ва място на плурализма на монопола на пред 
ставително заинтересованите организации и 
върху тези основи създаденото господство 
па тесни бюрократични олигархии.

На 14 и 15 януари в Белград се проведе 24-то заседание 
на Централни» комитет на Съюза на югославските комунисти. 
На дневен ред бяха дв,е актуални теми Критическия анализ 
на действуването на политическата система, уводен доклад по 
която направи ЙОСИП ВЪРХОВЕЦ ^ За промените в създава
нето и разпределението на дохода във връзка с която уводен 
доклад направи НИКОЛА СТОЯНОВИЧ.

ВърховецВ първия ден от заседанието на Цент
ралния комитет на СЮК Йосил Върховед обо 
сновавайки предложените промени в Кри
тическия анализ на действуването на политн 
ческата система, между другото изтъкна:

,,В Критическия анализ са дадени пълни 
оценки на отрицателните тенденции, които 
захванаха множество области на нашия об
ществен живот. Той постави себе си във 
функция на премахване на натрупалите се 
слабости, откриването на пътища за тяхното 
преодоляване и за по-нататъшно развитие 
именно на тази политическа система, а не 
за нейното заместване с някаква друга сис
тема- Нашите скупщини си останаха и

ония, които влизат в сферата на самоупра- 
вителния живот, трупаха се препятствия в 
самоуправителната трансформация на щеде 
рацията, отслабваше провеждането на дого 
ворената политика- В Съвета на републики
те и покрайнините вземаше размах решава
нето по принципа на едногласност в социали 
етическите републики и автономните покрай 
нини, за които този съвет решава по принци 
па на мнозинство, а този принцип се пренас
яше и на приемането на следзаконни акто 
ве за провеждането <на закони, които приема 
ше Съюзният изпълнителен съвет въз основа 
на съгласие ца изпълнителните съвети. Вси 
чко това водеше към злоупотреба на кон- 
сензуса и • превръщането му в право на ве
то, което за последствие имаше забавяне, 
дори и блокиране в решаването в органите 
на федерацията.

по-нататък насочени към утвърждаване на 
политиката и приемането на закони, а по- 
малко са насочени към осъществяването на 
своите конституционни функции, каквито 
са контрол над работата на изпълнително- 
управните органи, утвърждаване на предпи 
сания, сетне за осъществяване на надзор над 
работата на организациите на сдружения 
труд и другите самоуправителни

и общности и пр.* да Аава инициативи

НАТРАПЕНО РАЗДЕЛЕНИЕ
В нашето общество, пък и в Съюза на 

комунистите съществуват идейно-политичес 
ки разногласия — изтъкна Върховец — въц 
връзка със становищата по някои 'Съществени 
характеристики на нашата политическа си
стема и нейното класово самоуправителло 
и иациоишлио федеративно съдържание. То-

оргамиза-
ции
при сключване на обществени договори и 
т-н. Критическият анализ забелязва -още

скупщините »а со
циалистическите републики и покраш «и- 
ните, а особено Скупщината на СФРЮ да 
пренасят на своите изпълнителни органи и 
уреждането -па възлови въпроси от областта 

обществено-икономическите отношения, 
задълженията «>а трудещите се и

тенденцияприсъщата ва се изразява (В натрапеното разделение на 
„прогресивни” сили, които са за промени и 
„консервативни”, които са за стату кво кой
то е в «интерес «а политическата бюрокра- 

и лейката власт. Не е обаче и всяка 
революционна.

пия
борба зз промени 
що, ни всяка отбрана па съществуващото не 
е сама по себе ои реакционна-

на Крпшческцят анализ 
става дума за някаква промяна на нашите 
основни определения, но за необходимо су
миране на придобития опит в осъществяване 
то п действуването на нашата политическа 
система, утвърдена с Конституцията от 19/я 
година и решенията на предишните три кон
греса на СЮК — изтъкна Видойе Жаркович. 
Тя, гледано цялостно, оправда предприемане 
то на един така голям и отговорен обществен 
похват. Не е добре обаче, че всички цроо 
ломи и трудности, а сетне и предложенията 
за тяхното разрешаване са сложени в една и 
съща равнина, така че не се вижда кое тряб 
ва да има предимство в разрешаването- Като 
слабост може да се отчете това, 
докрай доведени мислите, които са от отделно 
значение за -някои съществени въпроси за 
промяна «а ,положението, относно премахва 

слабостите в действуването на нолн-

п-отвърди, че нека-кто
правата и
гражданите. По такъв начин чувствителни и 

въпроси ма нашия социалистически 
развитие се уреждат без сдружения 

субекти на делегатската
крупни 
ж-ивот и 
труд и останалите

Ае Етиооциали сти че ските и ©итисамоу пра 
нителпи сили «с° по-'агресивно нападат осно 
пцитс стойности ад нашата политическа си 
стема, предлагайки оеюи алтернативи на 
у!гиТа1ристиче01С0-централис'гичии или граж- 
даноко-лиОералисггачески идейни опродел-е 
шия. Срелишп-а точка иа тези ча-падки е Ком 
ституцията 10Т 1974 година, и то по дво 
пови: -класова и национална, 
становище Конституцията се напада, че със 
своите постановления, както -и Закона за

система.
Анализът па практиката 

ие [е разбрано целокупн-ото 
зи съвети в нашата скупщинска 
Скупщините, изпълнителките 

съдържанието

по каела, чс о"нс 
значение «а те-

систома.
■съвети бавно

и начина .иа 
КОЙТО да пбдтиюва 

Съве
приспособяват 
своята работа към «ачи«.Гласно оСДествя,^ Р™на

ин ституциоиа л ли рс- 
аиализ предлага про 

бъде премахнато.
във федерацил- 

ое н’ьрху

ос-
От класово

имасдружения труд. 
основи и в някои

та на че не садовела до засилване на 
дезиите грациясдружения труд, е 

р еп у б л ик ат ските
югославското стопанство и разединяване 

на югославския пазар... В национално отио 
Конституцията 6 чгровъзгласена

свои
шен-й* И Критическият 

които това да
СТОТО13МИ,

намени* с интересиСъвместните 
та _ изтъкна Върховец 
та федерацията

спирайки за не ма
вичеоквта система. Искам да изтъкна, че на 

който сага се осъществява коцоензу
щение
виновна за .разеди"пв0«о иа ко-хезията

изтласкване па съдбовните ми
— ие се о-съ- ипфункцията иа __

ществ*ват цялостно по 0 ’1Ш |роля в то
Какатав републиките, 

ва -имат държавните ' ,пв онмоуп-
покрайпииите и фодера ха'„ИЗъм. 13 много
равители-ият делегатски ^ осъЩестпява
области е доведено поя ® отдели»
чето иа съвместните интереси,

както с пред чина по
са в Скупщината на СФРЮ загрижлва. При
лагаме IX) таке, че п редст®влява

за политическата стабилност за на

Югославия, за
отделни народи щ народности, заиатореои

агреоимю нарастваме иа сепаратизма м шро- 
леитизма- Нанротмо, излиза се с тезис*. че 
кована Юпослашия «в може да се оононава 

пълно и последователно равноправие

постояннавидено с
ошпкпюсг
шето общество — подчерта между другото 
Жщжоащч.

върхупа



НАС |1 ПО СВЕТА и н
НА НЕОБВЪРДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО 

ЗАНИТЕ СТРАНИ
ИЗДВУДНЕВНО ДЕЛОВО 

ПОСЕЩЕНИЕ НА РАИФ 
ДИЗДАРЕВИЧ ВЪВ ФРГ

ОТ КОНГРЕСА НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ 
ВЪВ ВАРШАВА Дневен ред за Делхи

Координационното бюро на необвързаните 
страни нрие дневен ред на Министерската срещ , 
която ЩО СС състои от 16 до 19 април т.г. в Делхи

под шмд
„ГОДИНАТА НА МИРА"

във Фокуса: 

стопанското 

сътрудни
чество✓

да бъде и обществено-икономиче 
сътрудничество

необвързаните и

Конгресът на научни и културни Дейци от 54 
страни, включително и от Югославия, се проведе 
атмосфера "а толсряиция и уважение към мненията 
на други

От 16 до 19 януари т.г. 
във Варшава се състоя Све 
товен конгрес на интелек 
туалците» за защита ма ми 
рното бъдеще на света, на 
който участвуваха научни 
и културни дейци от 54 
страни, включително и от 
Югославия. Участниците в 
конгреса се застъпиха про 
тив прилагането на оила в 
международните отноше
ния, за прекратяване на 
надпреварата във въоръ
жаване, премахване на 
плановете за „звездани во
йни” и за ликвидация на 
ядреното оръжие до края 
на века.

В конгресното послание, 
прието с акламация, се 
подчертава, че изострян е

Предвижда сев ското 
между
други развиващи се стра

поли-междупародната
обстановка и датическа 

бъдо оцсцшо 
нането 
Седмата

осъществя
то на иеправдините в ико 
.номичеоште 
е сериозна заплаха за ми
ра”. „Бъдещето на човече 
ството зависи от опешмото 
разрешаване на многоотра 
нцата световна криза (око 
ложка и енергийна криза 
и криза в прехраната) и 
на проблема с огромната 
задължеиост, Общите про 
блеми могат да се разре^ 
шават само с глобално съ 
трудничество” — изтъкват 
участниците в Конгреса. 
Конгресът ма 'интелектуал
ците за защита на мирно 
то бъдеШе на овета е пър 
вата манифестация в рам 
ките на ,,Годината на ми
ра”.

нима решенията от
конференция,

през март. ред «а

ОТН01НОНЦЯ Важно място в дневния 
Министерската сре 

заема точката, посвс- 
подготовката за

състояла ое
1983 г. в Делхи, Министер ща 
ската среша в Луанда и тена на _

събрания на необ- Осмата конференция на
страни,

Съюзният секретар на 
външните работи Раиф 
Диздаревич в началото 
на седмицата направи дву 
дневно делово посещение 

Федерална републи
ка Германия, по време 
ма което води 
с президента на 
цзекер, шефа на запад- 
ногермамската диплома
ция Ханс Дитрих Геншер, 
министъра на стопанство
то Бангеман и други лич- 
ости от държавания и 
политически връх в Бон- 

Макар че в разговори
те бяха засегнати почти 
всички актуални между
народни въпроси, в центъ 
ра на вниманието па 
Диздаревич и бонските 
му събеседници бяха би 
латсралнитб отношения, 
по-специално стопанс

кото сътрудничество ме 
жду СФРЮ и ФРГ.

други
в7фзанито страни. Укре- необвъразните 
пването «а 
литиката на
па ,цеобв7>рзаните страни 
е една от
точки в дневния ред ' на 
срещата.

В Делхи ще бъде напра 
веи анализ и оценка на 
световната
ска обстановка:^ на уси
лията на необвързаните и 
развиващите се страни 
за установяването на нов 
международен 
чеоки порядък. В рамки
те на тази точка ще бъде 
направен специален обзор 
на програмата за взаимо
помощ и колективно об- 
лягане върху собствени

проведе в 
септември 

Хараре, .сто 
Зимбабве.

ролята и по- 
движението

-която ще се 
начелтото на 
1986 година в 
лицата на С

във

разговори 
ФРГ Вай най-важните

-т- Съдържанието на дне 
вния ред — подчерта Иг- 
нац Голоб, постоянен пред 

икономиче- ставител на СФРЮ в ООН 
— е в съзвучие със зна
чението на предстоящата 
среща и потребите на не
обвързаното движение. Ми 

икономи- нистерската среща в Дел
хи по всичко личи ще се 
проведе при комплицира
на международна обста
новка и е най-важното 
събрание на необвърза
ните страни в периода 

оили, имаща за цел укре- пред Осмата конферен- 
пване на солидарността ция.

ЕДНА МЕЖДУНАРОДНА ПИСАТЕЛСКА ПО 
ЛЕМИ К А

„Къде се намира“ 
Сол Белоу?

На Международната среща на пиоатели, 
състояла се тези дни в Ню Йорк, се завързала 
жестока полемика във връзка с придобивките 
ка демокрацияТа и социалния прогрес в Съеди
нените американски щати-

Полемиката предизвикал Сол Белоу, изве
стен американски пиоател и лауреат на Нобе
лова награда, който „изпял” многобройни въ
зхвали за демокрацията и обстоятелствата в 
САЩ. Той направил забележка на американски
те писатели за „шашавия им подход към тази 
тема”, понеже в Америка са ое сбъднали почти 
всички идеали на „основоположниците на .наци
ята”.

ФРЕНСКО-БРИТАНСКИ ДОГОВОР -

Ж. П. линия под Ламанш
Френският президент 

Франсоа Митеран и бри
танският министър-предсе 
дател Маргарет Тачър те 
зи дни съобщили. че 
Франция и Великобрита
ния ще обезпечат 3,3 ми
лиарда долара за проби
ване на тунел за железо
пътен транспорт под Ла 
маши (37 км пп^рок море 
ки канал, свързфщ Север

но море с Атлантическия 
океан).

С реализацията. на 
зи договор ще се сбъдне 
двувековният блян за пря
ка (сухоземна) връзка ме
жду Франция й Англия.

Двете страни са запла
нували към края на века 
Д.з започне пробиване на 
тунел за автомобилен тра 
«спорт-
‘ Френско-британският до

говор за пробиване на же 
лезопътен тунел под Ла- 
магнш бил особено привет 

от британската
то-

ствуван 
Асоциация на превозвачи 
из товар и Унията на ра 
ботнцците-товарачи. Един
ствено не била доволна 
Автомобилната асоциация, 
която считала, че ,.в авто
мобилната ера е по- добре 
да се пробие автомобилен 
път”.

На Белоу жестоко възразил славцият заца- 
дногерманеки писател Гинтер Грас.

— Слрушайки думите на Белоу, че де мокра 
цията е дала на Дмерика не само свобода, не 
и храна и квартири, ое запитах къде се намира 
той. Преди три години бях тук и посетих Южен 
Бронкс- Искал бих —т казал Грас, обърщайки 
се към Белоу — да чуя вашите думи в Брон-кс, 
където хората нямат покрив над главата 
гладуват и нямат
свободата, от която се възползувате Вие 
Други в тази ваша страна.

Отговаряйки на Грас, Сол Белоу казал, че 
е говорил за обстановката, която „преобладава 
в САЩ" без да взима предвид и 
чения”. „Не мога да -кажа, че в САЩ не съМест 
вуват ,-джабове" «а бедата- Не

ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В ЛЕСОТО

По „поръчка“ на ЮАР
В началото *на -седмица

та в Лесото е извършен
на нейните работници 
диамантните
мини в
ката република- 
«а страната е крал Мошо- 
ешо II.

ои, в расисткото правителство 
в Претория. Впрочем, 
Джонатан е трън. в очи
те на расистите, понеже 
открито помага герилици 
те на Африканския на
ционален конгрес (АНЦ), 
които се борят против ре 
жима в Претория. Още 
едно изявление Си наме
рение) на Джонатан

възмножност да живеят в
и някои

и златните 
Южноафриканс- 

Начело

държавен преврат, с помо 
Щта на който е сменен 
премиерът на страната 
Леабуа Джонатан. Влас
тта е превзел ..Военен„някои изклю
съвет”, оглавяван от ше- Според информации от
фа ,на въоръжените сили Найробц държавният 
генерал Джастин 
няна-

твърдя, че на 
шата страна изобилстзув-а с правдини. Не се 
Щ^Рая да оправдая САЩ като вел|ика сила''- 

В дуела се намесил Брейтен 
южноафрикански

пре-
е извършец на ня- 

часа след изявле-
Лека- врат

колко
. цието на премиера Джо-Брейтенбах, 

писател от бялата раса и 
известен борец против апаратейда.

— Свободата

сил-
Леоот-о е малка но разсърдило расистите. 

Именно, премиерът на 
Лесото заявил, че ,,1це по

старана 
на крайния юг на афри
канския

натан, че ЮАР 
Цена настоява да 
»и от поста
на правителството на Ле
сото. Добрите познавачи 
на обстоятелствата 
установяват 
ДУ извършения

на всяка 
го смеи просперитетът на САЩ, ка

зал той, почиват на несвободата, бедата и екс 
плоатацията «а мвогобройнй и големи части 
от овета, включително и на Южна Африка.

Голяма група 
та в Ню Й

континент. От 
всички страни се грани
чи с Южноафриканската 
република (Лесото 
ров” в
ЮАР). Страната 
бедна — 65 на сто

председател и ока помощ от страдате 
източния блок в слу

чай неговата
на

страна да не 
получи помощ от Запад".

Генерал Леканяка обаче 
е -Друг човек”. Той 
рит противник - 
открито -вражеско 
виме" към

е .юст-
лесно 

връзка меж-
писатели-участници в ореща 

орк издали съобщение, в което изра 
зили протест против американския натиск вър- 
ху Никарагуа.

територията на
е твърде

преврат и 
икономическата блокада 
на Лесото 

януари т-г.

от на
ционалния й доход се обе
зпечават от

е отк- 
на „всяковъведена на 

от страна на
заработките 1 стано-

СТРАНИЦА 2 Претория.
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ОТ 24 ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК

Който работи

ИЛОВКА, ПЛАТЕЖНИ РАЗРЯДИ И НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯНА

Втората чтст от XXIV заседание
Централния комитет на Съюза 
славските комунисти бе посветена 
идейно-политическите 
щи се до осъществяването

на | Акценти от 
: изказванията

чевски, Душан Богданов, Весел Морин® 
и Миран Потърч Централнят 
и а СЮК прие предложените станови
ща на разпределението на дохода.

на юго комитет
5на

въпроси, отнася
на конститу 

лионното положение на работниците в 
,,'Язполагането и управляването 

средствата на общественото 
изводство. С

1 работни
ците не може да се оценява само въз основа та вк- 
лючеността им в облиците на решаване — каза 
Аница Кристан — но според това колко са уведоме 
ни за деловите резултати и в какво степен са вклю
чени в процеса на решаване за дохода и средствата 
на общественото възпроизводство. Централният коми 
тет трдбва да се застъпва за по-високи лични дохо
ди, «о и за диференциран подход към въпроса въз 
основа на резултатите на труда. Без преодоляване 
на уравниловката не може да се осъществи качестве 
но развитие, каза Аница Кристал и добави, че у нас 
често, се угажда на онези, които работят слабо-

ф Ако и специалистите за тази област нямат 
стабилни определения, тогава не е чудно, че и ние, 
работниците, се объркваме — подчерта АХМЕТ МЕ- 
ХОВИЧ. — Н»как си свикнахме, че щом нещата не 
вървят както трябва, ние веднага търсим нови реше
ния. Това «е е добре, понеже нерядко съществува
щите решения са добри» но не се провеждат.

Мехович се спря и на явлението, наречено ,,н€ 
е важно колко работиш, но къде работиш5'. Някои 
живеят добре не защото добре работят, но затова, 
че им благоприятствуват много неЩа- Например, не 
разбираемо е защо работниците от надземните коло
ве имат двойно по-високи лични доходи от работе- 

| щите в подземната експлоатация, където трудовите
♦ условия многократно са по-тежки.
♦ Ф След като почерта. че. в разискванията по 
| проектостановщцата на ЦК ,на организациите на Съю

за на синдикатите оказаха пълна подкрепа на усили
ята за укрепване на материалното и социално поло
жение «а работниците, СТОЙЧЕ СТОЙЧЕВСКИ из
тъкна, че работниците оценяват като положителен 
факта, че разискванията не се ограничиха само на 
въпроси за създаването на доход. Работниците пред
упреждават. че само с промени в системата на съз
даване на доход, без решаване на други проблеми 
във връзка материалното положение на работници
те, не могат да се създадат предпоставки за качес
твено нов начин на разпределение. Даден е прио
ритет на отделянето на средства за лични доходи.

Ф Самоуправителното положение на
Смисълът на заседанието трябва да 

о разбере преди всичко като оконча 
гелно разрешаване на явилите се ди
леми и прокарване на път за нова ак
ция на Съюза на комунистите. Започна 
-зриод На крупни промени, които 
могат

с дохода
възпрс- 

на 24-торазискванията 
всъщност приключи някол 

комесечната широка и демократична де
бата н^ Проектостановщцата
заседание на ЦК на СЮК 
: тези въпроси. След уводното 
ние на НИКОЛА СТОЯНОВИЧ

заседание

нс
от 18-го 

във връзка 
изложе 
и изка

званията на Аница Кристан, Душан 
Алимпич, Ахмет Мехович, Стойче Стой

да се осъществят без упорито 
ззрческо ангажиране на СК и остана 

лите субективни сили на обществото, 
както и на науката, особено в операци 
онализацията на утвърдените решения.

ИЗВАДКИ ОТ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА НИКОЛА СТОЯНОВИЧ

Конкретни промени до Конгреса
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СТАНОВИЩА ПОЛУЧИХА НАЙ-СИЛНА ПОДКРЕПА 

ИМЕННО ОТ РАБОТНИЧЕСКАТА 
РАБОТНИЧЕСКО-КЛАСОВАТА ИМ НАСОЧЕНОСТ

Единна е оценката, че 
съществуващите отноше
ния — в които работниче 
ската класа и трудещите 
се не играят главна роля 
в създаването и разпреде 
лението на дохода; в кои 
то не е ъажно колко се 
работи, но къде се работи; 
в които може да се взима 
и незаработеното — тРяб 
ва час по-скоро да бъдат 
променени на курса на 
конституционните опреде 
ления. Доколксто не се 
променят, тези отношения 
могат да доведат под въп 
рос основните цели и за
дачи на обществото и от 
борбата за прогрес да изт 
ласнат на заден план, до
ри и да изключат творчес 
ката сила на работническа 
та класа и трудещите се.

КЛАСА, КОЕТО Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА

вателно да се 'прилага при 
нципът за разпределение 
според резултатите на 
труда- Това означава, че 
трябва максимално да 
се уважава и категорията 
прослужени години и ин
тересът «а работниците
за акумулация, разширено 
възпроизводство и рацио
нално ползуване на цело
купните обществени средс 
тва, който интерес трябва 
да намери отражение въз 
втората част от личния до 
ход- Това е основна пред 
поставка за преодоляване 
то «а остатъците от наем 
ните окотения и за замес 
тването на бюрократичнй- 
етатистичсската и технок 
ратическата власт над об 
ществените сродства с 
власт на работниците в 
сдружения труд. Следова 
телно и първата, и втора 
та част от личния доход, 
както и отношението ме 
жду акумулацията и /пот
реблението трябва да бъ 
дат отражение на рсзулта 
тмте п® труда.

1

Никола Стоянович

получава въз основа на 
резултатите на текущия 
труд на работното м-ясто и 
във връзка с която е има
ло иай-миого дилеми, е 
предпоставка за реално
оценяване и възнагражда
ваше на конкретния труд 
на работника па работно
то му място..- ЗаШото в си 
стемата на социалистичес
ко сам оу пра®ленти е произ- 
водството не може да се 
развива ако основният му 
фактор — трудът

издигнати са искове по иов начин да се насочва до
ходът, който е резултат на изключително благопри* 
тни условия за работа и се търси разликите в лич
ните доходи при приблизително еднакви условия за 
работа предимно да бъдат резултат на по-ефикасно 
ползуване на обществените средства. Работниците 
съ'Що така настояват час по-скоро да бъдат конкрети 
31 грани становищата, които ще приемем днес-

Ф ДУШАН БОГДАНОВ подчерта, че разпре
делението е обременено с много слабости. Особено 
бавно се внедрява разпределяне въз основа на съв
местния доход, което резултира с раздробяване 
и разединяване на стопанството. Когато става дума 
за разпределението, основните организации на 
одружения труд* оставени сами на себе си, изнами- 
раха най-различни решения. Не е направено много 
и за намаляването на междуградските разлики 
създаването и разпределението «а доход®- От тези 

обществото загуби много и затова Проек-

НА ПЪРВО, А НЕ НА 
25 ТО МЯСТО

На събранията навред 
по страната, е изтъкнато, 
че вече не може да се по 

състоянието, в коетонася
най-малко се цени трудът 

на работни
не

реална икоио-получава 
мичеока стойност. Стол а ии /резултатите

сдружения труд и в 
се обез~

Затова е 'необходимо 
час ио-скоро да бъдат осъ

вка в 
което иайшалред ските субекти не могат да 

съществуват и ДО се раз
виват -ако
ва /нормално ренродуцира 
нс на работната сила, из 
разходваните средства за те отношения. От голямо 
производство и «©обходи- значение1 е до ХШ конг- 
мата акумулация за раз
ширено възпроизводство.

средства за други 
потреби, 
лични дохо- 

Неп

ществоми определени ре
зултати в тази област на 

обществени-

разлики
то становищата на ЦК на СЮК срещнаха широка 
подкрепа-. Богданов след това напомни, че в стопан 
ството има доста примери за сполучливо разрешав;

на проблема с разпределението на дохода, конто 
трябва д® се ползуват като положителен опит.

~ф Темата, която обсъждаме днес е една от 
и ай-важните теми. с които досега се занимава Ден

МИРАН ПОТЪРЧ. —

печават
обществени не се обезпечаа

след тон а за развитие наработниците-
е личният до- 

25-то М1ЯС

ди на
нериемливо 

ход да бъде иа
рее ш СЮК да извършим 
конкретни промени в тази 
област «а обществените 
отношения, а Конгресът 
ще даде нови 'импулси за 
посл едовател Iго о съгце ст
аяван е на предложените 
становища-

изнлащо-то в скалата ш 
вето. В разискванията с 

- линиите до 
получат предимс

тралиият комитет — оцени 
Оикш, чо след приемането иа становищата е мно
го важно да со организира единна обществена ак
ция, която по най-добър начин ще насочва и усъвър- 

оистемвта на разпределение, понеже до-

повдишат иск 
ходи т
ТИО-

СПОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕД РЕЗУЛТАТИТЕ
ТРУДА

НА

В публичните разисква 
че име"

: шеиствува
-; сега ние нямахме ло"'и идейно-политически станови

ща по този въпрос.

тз П р ое ктостановищ атп
■подчертала,

ПОСЛОДО-

ния е разяснено, 
но частта от личния 
ход, която трябва да се

съл|к> така си
пообходимодо-

че е
СТРАНИЦА 3
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БОСИЛЕГРАД, В ОБ,«^ЕНО-ПОЛИТИЧЕС 
СЪВЕТ НА ОС И ЗАНАПРЕД 13 ДУШИ

ИЗБОРИТЕ В СУБИОР В СУРДУПРИКЛЮЧИХА 
ЛИШКА ОБЩИНА КИЯ

Бойците в челните 

редици та прогрес Половината да 

са работницив ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 
ОТБОР НА СУБНОР Е ИЗБРАН ЛЮБОМИР ТРА 
ЙКОВИЧ

Съгласно Статута "а Общинската скуЩДи- 
следващия мандатен

жду другото се изтъква,
че общинският - Отбор на
СУБНОР и занапред е в 

редици «а борба

миВ края на декември 
палата година приключи 
ха изборите в общинска

та СУБ-

. на в Босилеград, и през 
период Обществено-политическия съвет на

Босилеград ще наброява 
обадествено-поли

О0-
челните 
та за прогрес, за степано 

стабилизация на общи
ната, развитие на полити
ческата система «а социа 
ллогическото самоунравлс 
ние, подобряваме 41а сто- 

селскостопаи

щщнеката скупщина в 
15 души. Въз ооиова на това,

организации вече утвърдила свои де
на въз

та организация 
НОР в 'Сурдулишка общи
на. На изборното събрание 
на скупщината >на Общинс 
кия отбор на 
бе избран нов Общ- 
икоки отбор, Предссдате 
лство на Общинския от-

ЛЮБОМИР ТРАЙКОВМЧ 
Роден о през 1914 ГОДИ 

Сурдулица. Участник 
ИОБ от 1941 година и

ка тическите
легации които ще издигнат кандидатура 
молени кандидати. Инак, според броя на

Съюзът ма ко

па в
члепоСУБНОР О II

носител на . Партизанска 
1941”. Във вой вете, Социалистическият съюз и 

муиистита ще, дадат шо 4 делегата, Съюзът на 
— 3, а Съюзът !1а бойците и Съю 

Социалистическата младеж по 2. __ •
..-4

споменица
пата с изпълнявал различ 
ни рководни длъжности — 
от политически делегат до 

бригадата.

папското. и 
кото производство, а осо
бено за тачене ца револ
юционните традиции и 
придобивки 
друга страна една от на
лежащите задачи ,пълно 
то ангажиране «а бойци 

предстоящите избори

синдикатите
зът набор, а за нов председател 

Любомир Трайкович. Съ
що така са избрани чле
нове «а Междуобщцкскця 
отбор на СУБНОР, един 
член за Републиканския 
отбор и един делегат за 
X скупщина на Република 
нския отбор на СУБНОР.

комендант па 
След освобождението с бил 
секретар //а Общинс- скуп
щина, довереник по вътре 
шиите работи на околията.

За отбел язваме е, че при утвърждаване на 
възможни кандидати е необходимо покрай дру 
гите критерии да се 
вата структура, при 
бъдат работници-

от НОБ. От
спазва социално-класо- 

което 50 на сто трябва да
и е изпълнявал различни 
стопански дейности. Пен 
сиоцираи с като началник 
на отделението за народ
на отбрана в Сурдулица.

Член е на СЮК от 1943 
година и дейно работи и 
в останалите обществено- 
политически структури От 
личен е с повече военни 
признания, между които 
с Орден за заслуги към на 
рода втора степен, Ордена 
за военни заслуги. Ордена 
на Републиката и др.

те в М. Я

за делегата и ‘делегации- 
Посочва се, че сдруже- 

бойцпте от
Участниците на изборно 

то събрание в Сурдулица 
едновременно обсъдиха 
отчета за работа на Общ- 
инокия отбор на СУБНОР 
и общинската организа
ция на бойците за пери-

Б ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК И Е 
СУРДУЛИШКА 
ТЕЛНА ДЕЙНОСТ

нията на 
НОВ-а чрез местните общ 
носта и ООСТ трябва за

ОБЩИ НА СЕ ВОДИ СЪДЪРЖА

напред да посветят пове-

Значителна 

активност занапред
че внимание за 'поддържа 
не «а паметниците н въз- 

места отод от 1981 до 1985 годи
на. както

поменателмите 
НОВ-а. както и на строии финаноовия

план за този период.
В уводното изложение, 

поднесено от председате
ля на ОО на СУБНОР, ме

телството на нови памет
ници (паметника на Власи 
на Округлица) паметник— 
чешма в Йелашница и др. Ст. Н

В първичните партийни 
организации в Сурдулиш
ка обшина понастоящем 
се води съдрържателна 
активност. Именно, след 
няколко дни трябва да 

разискването

ството 19, относно 5 по
вече от ноободимия брой 

До края на този месец, 
както бе подчертано на 
проведеното съвещание 
със секретарите на пър
вичните организации на ' 
8 т.м-, трябва да бъдат 
приети конкретни програ
ми за дейност в първич
ните партийни .организа
ции, да прилючи замяна
та на партийните книж
ки и да се учердят постоя
нни акционнн конферен
ции на СК.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В СУРДУ ЛИШИ 
ОБЩИНА

Активността на Изпъл
нителния съвет 
била на заседания, но гол 
ям брой въпроси са реша 
вани и в преки контакти 
с организациите на сдру- 
жещия труд. самоуправите 
дните общности на интере 
сите, региона, Изпълнител 
ния съвет и 
на СР Сърбия.

Многостранна дейност главно е

приключи
за четиригодишната 
бота на общинската пар
тийна
ориентационната 
ма «а работа до 1990 го
дина. Първичните 
низаци-и 
предложения' състав на 
ОК на СК, Предеедател-

Наредс отчета за рабо 
та на Общинската скугоди 
на се обсъжда и отчета 
за работа на Изпълнител 
ния съвет «а ОС- Работата 
на Изпълнителния съвет

кови» разгледани са 13 
резолюции. В рамките, на 
самостоятелното си дейс- 
твуване и изключителна 
компетентност Изпълните 
л-ния-г съвет е ^обсъждал и 
приел голям брой заклю
чения, решения, иаредби 
и т.н-

ра-

организация и за
програ

орга 
разискват и за

произтича от програмата 
на работа на скупщината 
и собствената програма, 
приети в началото на ми
налата година, активност 
та на Изпълнителния съ 
вет е била и по-широка, 
тъй като той е разглеж
дал и въпроси от всеобщи 
те обществено^иконюмиче
ски процеси.

В период От 1982 до 
Изпълнител

скупщината

Ст. Н

Б Закон има, ама Занапред, както бе из
тъкнато на съвещанието, 
трябва повече внимание 
да се обърне към приема 
него на нови членове в 
СК, особено на млади, ра
ботници и селскостопан
ски производители- СъРЦо 
така трябва да се шла- 

идейно-лолитически 
наказания, б^з опортюни 
зъм, срещу всички онези 
които нарушават довери
ето в СК. Необходимо е 
да укрепне активността 
на първичните партийни 
организации в делегатски-

■ ■■
Законът за задължителна пенсион 

но-инвалидна осигуровка на земеделци
те в СР Сърбия, без териториите 
покрайнините, който бе приет минала 
та тодина

15 до 60 години (за жените 55), 
онези които според закона

т е. на
са задължи 

тел™ да се осигурят, а колко «а по- 
възрастните, т-8. н* онези които

[а

искат
и могат това да «аправят ,на доброво- 

ч-гщ начин.
Ако организираните 

ки сили в общината, преди вечко Соци 
Щ|етическият съюз и Секретариата 

общо управление към ОС досега 
пе предприеха

влезе 'в сила от началото
на този месец- С това се юсъществи 
давнащото желание «а земеделците, ко 
ито в това отношение получиха 
ти (всички права както и останалите ра 
ботници в (сдружения . труд. В повече 
общини ©ече приключиха и 
подготовки за прилагането му 
лзояването на

1986 година 
ният съвет е

ог-
провел 130 

заседания, на които са об 
съдени общо 1440 въпро
са. Той е

социалистичес-поч- гат

поутвърдил и от
правил на разглеждане и нищо

пописвачИте да се на
мерят 1ВОред земеделците (преди това да 
се определят ,и подготвят лица за това) 
•сега не бива тази 
отсрочва. Наистина, 

повечето

поеледрите
приемане от скупщината и 
нейните съвети 214 пред
ложения за решения, 
предложения на 
равителни

пре-
земеделците. С това е 

.рчнено колко в една среда, т е. общи 
на има оелокостопаноки

29 .
важна задача да се 

в момента се вод 
значителни активности, 

воред които е и изборната дейност в 
общинските' обществено-политическите 

ганизации, но това не значи че зе 
меделците <в общината трябва и занап 
ред да бъдат в неизвестност.

■оамоуп- 
споразумения 

69 обществени договора, 
67 заключения и решения 

имуществено-правните 
отношения, 159 отчета и 
а9ализи, 69 информации. 
Освен това Изпълнителни 
ят съвет 
предложил

производите 
само селе- 
е числото 

осигурените, а кол- 
на онези които това доброволно са 

направили-.- 
За разлика

чи, колко смесени, а колко 
•□стопански семейства, кое, 
-•а задължително

те избори, както и акти
вността за подготовкатаОт
на партийните конгреси- 
по време на които подго-от тези среди тази ак- 

Босилеградска община — изоста- 
"а- ТУК все още не са проведени и под 
готовки за провеждане на преброяване
то. Вследствие

Ц»я в ТО.ВЖИ да се посвети дъл 
>кИ1м,отр внимание в реша
ването на всички

; -е разгледал и
В обратен случай не ще бъде от зн,- 

чение дали Има закон, но ъ0ра които 
дасьздадат възможност за осъществява
него му.

на скупхцина- 
таДа Даде мнение по 41 
предложения и

от знзче 
ние за обществената среда 
среда-

на това все още не е из 
вестно кое е числото на- земеделците отпроектоза-

В- Б.
СТРАНИЦА 4 С.М.
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0съветЧ1ТН0'ИЗБ0РНАТА СКУПЩИНА НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА СКУП
ЩИНАТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В БОСИ 
ЛЕГРАД

ДИМИТРОВ ГРАД

УЧРЕДЕН НОВ СЪВЕТ Акции в духа на самоуправлениетоЗа председател на Общинския 
избран Адам Георгиев, а за

синдикален съвет 
секретар Петър Милев

обходимостта стопанство
то да бъде облекчено от 
множество захващания от 
дохода. Особено категори
чен в тази насока бе ди
ректорът на ТО „Димитров 
град” Михаил Иванов, ко 
йто се застъпи на нракти

На 20 този месец в Бо
силеград се състоя отче 
гно-изборно' събрание на 
Скупщината на общинска
та организация на Съюза 
на синдикатите, на която 
бе обсъден и приет отчет 
за четиригодишната акти 
вност на Съюза на синди
катите в общината- Освен 
това делегатите обсъдиха 
и прцеха и акционна про 
грама и доклад за актив 
ността на синдикатите през 
следващите четири годи 
ни и, съгласно изборните 
документи- бе избрано 
Председателство от 9 ДУ" 
ши, председател и секре
тар, както и делегати на 
Междуобщинския синди
кален съвет и делегати за 
предстоящите синдикал
ни конгреси.

Говорейки за досегаш
ната четиригодишна дей 
ност и предстоящите зада 
чи, досегашният секретар 
на ОСС, Славчо Стоичков, 
който ведно и изнесе встъ 
пително изложение, между 
другото изтъкна, че всеоб 
щата активност на Съюза 
на синдикатите в Босиле 
градска община е била 
насочена, преди всичко 
към по-нататъшното раз 
вити е на социалистическо- 
самоуправителните и об
ществено-икономически

те отношения, материално 
то укрепване на органи
зациите «а сдружения 
труд. създаването и разп
ределението на дохода и 
чистия доход, овладяване 
на трудещите се с общест 
веното възпроизводство, са 
моуправителното сдружа
ване й свързване на орга 
иизациите «а сдруження 
труд с икономически по- 
силните производствени 
организации от региона 
и извън него, осъществява 
мето на Дългосрочната пр 
ограма за икономическа 
стабилизация и пр.

В акционната програма 
и доклада за предстояЩи- 
тс задачи, който също та 
ка бе приет са набелязани 
основните насоки и цели 
за по-цататъшната актив

ност. При това особен ак 
цент Ще се сложи и върху 
по-нататъшнотр усъвър- 
шенствуване й последова
телното осъществяване на 
социалистическата систе
ма и социалистическото 
самоуправление, върху кр 
итическите забележки и 
искания на трудещите се- 
■изтъкнати в Проектозаклю 
пенията от 13-то заседа
ние на ЦК на СКЖ както 
и документите на Съюза 
на синдикатите на Сърбия 
и Югославия.

На 16 януари тази 
дина в Димитровград се 
проведе четвърта отчет 
но-изборна скупщина на 
Общинския синдикален съ 
вет, на 'която бе обсъден 

• отчета за

го- Приветствувайки избор 
скупщина на Общин

......... синдикален
Стева Спарич, 
Председателството на Ре 
пу б лик ански я

ната
01Ш-Я съвет 

член на

синдикален 
в сега 

тру 
Съю

зът на синдикатите тряб
ва да намери начини най- 
активно да се включи 
Другото бе изтъкната

досегашната ра 
бота, приета програма за 
работа в следващия 
и избран нов

ка, със законни разпоред 
би това да се осъществи, 
обществените тече,ния, за 
едно оъс Съюза на кому
нистите-

съвет подчерта, че 
шн-ите. сравнително
дни, обстоятелствапериод

съвет.
В предконгресна 

та активност особено тря 
бва да се разисква за ор
ганизираността, метода и 
начина на работа на син 
дикатите. Като значителна 
слабост в работата Спа
рич изъкна форумната ра 
бота. в

Давайки отчет за досе 
гашната работа, ..председа 
телят на Общинския син
дикален съвет Саша Ди
митров преди 
тъкна че 
то на

в
не

всичко из 
стабилизиране- 

стопанството в 
щината е била главна 
дача на

об-
предсто!ЯЩия 

риод дейността трябва да 
бъде насочена към първи 
чиите синдикални органи
зации.

Скупщината на ОСС на 
края избра нов Общински 
синдикален

пе-за-
ор ганизациите и 

органите на Съюза «а 
ДИКата. От 1982

син 
до сега 

при-съвкупният 
х.од е увеличен

общ
два пъ 

ти, доходът за два и поло 
вина пъти, 
чен доход за над 
ТИ, ЧИСТИЯТ

46съвет от 
думи, от които 21 Са рабо 
тници, един инженер, 
ма юристи, четири 1ЮкЮп 
мисти.

средният ли
три пъ- 

доход за 2,6 
средствата за аку

три
пъти, а 
мулация са увеличени 
пет пъти. Разбира се, 
това са преодолени

двама проове; 
работници, единнад 

при 
реди

ца трудности в стопанис
ването на трудовите орга 
низации, които най-често

АДАМ ГЕОРГИЕВ лекар и
14 от останалите структу
ри. От избраните 31 са 
нове на СКЖ- 16

Василка Петрова
След кгто скупщи

ната верифицира избора 
на новоизбраните делега 
ти на Общинския синдика 
лен съвет (наброява 19 ду 
ши, бе избрано Председа 
телбтво от 9 души-~3а пре 
дседател е избрана Васил 
ка Петрова, работничка в 
цеха за производство на 
чорапи, а за секретар Вас 
ко Георгиев, работник в 
органите на управлението 
към Общинската скупщи 
на. За членове -на Между 
общинския синдикален съ 
вет в Лесковац са избрани-. 
Асен Михайлов зает в 
Центъра за култура, Васи 
лка Петрова и Милорад 
Николич, милиционер. За 
делегат на Осмия конгрес 
на Съюза на синдикатите 
на СР Сърбия е избран 
Момир Максимович, мили 
ционер, а за делегат на 
Десетия конгрес на Съюза 
на синдикатите на Югос
лавия Раде Константинов, 
досегашен председател на 
Общинския синдикален съ 
вет.

Роден е през 1930 годи
на в село Верзар. Завър
шил е учителска школа 
в Димитровград, след то 
ва филосовски факултет 
(група история) в Скопие. 
От 1959 година е преподав

чле
са же

ни, 5 младежи. Избрани 
са и делегати за Междуоб 
шинския синдикален 
в°т. За делегат на VIII 
конгрес на Съюза на оин-

са се отчитали в недостиг 
на суровини и на оборот
ни средства- Считам, че 
най-трудният период е 
зад нас- В него Съюзът на 
синдикатите и всички ос
танали организирани су 
бективни сили са устояли 
върху поставените задачи 
и доказали, че могат ус
пешно да се справят с 
проблемите — каза той.

съ

ди катите на Сърбия 
бран Драган Митов,
в конфекция

ател в димитровградската 
гимназия,
Бателно-възпитателна ор
ганизация „Йосип Броз- 
Тито” Член

е из-
днес образо- зает 

„Свобода”, 
а за делегат на X конгрес 
на Съюза ,нае на Съюза 

на комунистите от 1952
синдикатите 

на Югославия Данка Ге 
оргиева, технолог в ТО 
„Димитровград”.

година, няколко пъти 
член на Общинския ко
митет на СКС, председа
тел на Съвета на полити-

След заседанието на 
скупщината новоизбраният 
Общински синдикален съ 
вет проведе свое първо уч
редително заседание, «а ко 
сто за председател на Об 
щ ниския синдикален съ
вет е избран Адам Георщ 
св преподавател по история 
в ОВО „Йосип Броз — Ти- 
то”, дългогодишен общес

Изхождайки от постиг
натото и имайки предвид 
проблемите, които се на
мират в стопанството и 
извънстопанските дейнос
ти, осъществяването на це 
лите и задачите от Дълго

ОКческата школа при 
от осповавнето й, повече;; пъти отборник, т.с деле
гат в Общинската скуп- 

предссдател на кощипа,
мисията за ииформира-

ОК на СКС, носи 
на Емблема на Ссп-

срочната програма за ико 
номическа стабилизация и 
занапред Ще бъде приори 
тетна задача на първични 
те синдикални организа- 

това значи и ,на

не при 
тел
темврийски награда 
година и на 
Общинския 
съвет по случай Деня 
самоуправителите.

1985
награда на твено-пол итически деец. 

За секретар е избра/ц Пе
тър Милев, икономист в 
„Димитровград”.

синдикален
п ации, а

Общинския синдикален съ
А. Т. М. Я.вет-

в Ниш: Драган Митов, от 
„Свобода” ИваяГ Денчев, 
секретар на Председате
лството на 
Борка Величкова от ТО 
„Димитровград”.

За делегати на X кон
грес «а СКС са предло
жен Иван Денчев и Ди- 

ВеселинОв, който

ДИМИТРОВГРАД

Предложени кандидати за наи-отговорни постове
ОК на СК и

Лиляна Димитрова, рабо 
тпИчк;1 » „Свобода”, Але
кси Пошов, от „Циле” 
Никола Стоянов, Елнпка 
Сокол она, от тъкачния 
цех и Петър Тасев, пред 
седател на Общинската 
скупщина. За Председа
телството са предложени 
само единадесет каидида 
та, колгеото същото ще 
и наброява. За членове на 
Об'вц.щ гемия комитет са 
предложени двама повече, 
т-е. 52 кандидата. От това

число 11 са работници от 
непосредственото произ
водство игли 21 на сто, 
шест са селскостопански 
производители, по 4 ин
женери, и техници, и ико 
помисли и юристи, двама 
просветни работници, ед 
мм лекар, 10 администра
тивни работници и т.н.

Освен предложенията за 
състав на Общински* ко
митет, председателството 
и за най-отговорни пос- 
топе, предложени са и 
делегати за МОК та СКС

Общи"<- 
са предло- 

11 лица:

дателството на 
ския кимитет

следните

ОбшиЗа председател па 
ноки* комитет в 
щия
жен МЛАДЕН 
дипломиран 
шеф на експозитурата 
Белградската бамка в Ди 
митровград. За
на председателството е

НИКОЛА СТО-

следва- 
е предло- 
ДИМОВ,

жени
Йордан Алексов, зает ^ в 

„Братство” 
Владимиров, 

„Коопераит",
Димов, Георги Иванов, 
селскостопански произ-

период
йо-ТОИКОНОМИСТ, митър

о зает В ТО „Градня" до- 
като делегат иа XIII конг- 

СЮК е продло-

зает
Младен

ван

секретар ■рее на 
жен Райко Зарков, пред- 

ОбщнискияПъска- 
Латес, рабо

водител от село 
йшя, Душа»

«аседател 
комитет, а от Нова годи
на началник на Секрета
риата на вътрешните ра
боти в Димитровград.

предложен 
ЯНОВ, дипломиран тех-

трудова- 
та организация „Димитров
град”.

За членове на прсдсе-

службата за гооит- 
грани чпоп ро пу ок- 

Ассн Ми- 
, Коопераит”,

плик в
нолог-инженор в нарол

латолпия пункт,
нев,

АТ.
зает в
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““ гТТШГ/иРП ттп1ШШШШ ;I*Л
СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН (198«—1990) НА 
ТИЕ НА „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД

РАЗВИ
даГзА СУШЕНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД

ИНВЕСТИЦИОННИ ВЛАГАНИЯ 

ОТ 300 МИЛИОНА ДИНАРА
Амбициозни задачи

ряване условията -на ТРУ" 
да, усъвършенствуване си 
ствмата на разпределение» 
по-нататъшно у съ вършен - 

на самоуправитсл

-наПланът за развитие 
„Тшър—-Димитровград” за 

1986—1990 годинапериод
изхожда от самоуправитс- 
лиото споразумение за ос 
новите ш средносрочпия
план на развитие на сло
жната организация на сдру 
жени>я теруд «Тигър“, нос- 

анализа

ствуване 
иите отношения и пр.

Предвижда се физичсс 
кият обем на производство 
то по натурални показате 
ли средногодишно да на 

8,1 на сто. За отдел

хана или 30 на сто иа Дома 
шиите.

Следва да отбележим и 
това, че през настоящата 

година е заплану

изсушене преработен и 
кромид, около 70 на 
от общо 380-те тона рвзли

Въпреки че произведе 
твеният план през минала 
та година е реализиран с • 
90 на сто, в цеха за суше 
не и преработка на плодо 
ве и зеленчуци в Бооиле 
град казват, че място за 
обезпокояване няма. Още 
повече, ако се има пред
вид че това все още е 
млад производствен «оле. 
ктив, където работниците 
изцяло не са овладели про 
цеса на производството 
и че причините за не из 
иълнението на запланува 
ното производство не са 
от субективно естество. Ръ 
ководителят на цеха, Со
тир Сотиров, обосновавай
ки неизпълнението на ми
налогодишното запланува 
но производство подчерта 
ва два фактора. Единият, 
може би и основният е, че 
все още се чувствува недо 
стиг на работници за под 
готовка на суровините , от 
делно когато става дума 
за сезонни работници 
през летния период. Друг 
също така важен фактор, 
който зле повлия върху 
реализацията, изтъква Со 
тиров, е твърде лошата зи 
ма през миналата година, 
когато през февруари го 
лемите снеговалежи зат
рудниха снабдяването с 
въглища, а понякога и с 
ток, поради което две— 
три седмици машините бя 
ха в застой.

Инак, и през изтеклата 
година в цеха най-много

сто

следчии сухи изделия, 
това моркови, пррз 
пащърняк, магданоз, ко
рени иа кервиз и пр- За от 
белязвано е, че през изте 
клата година бе направен

делова
пано и -въвеждане па «о- 

процеса 
Имен*

тигната степен 
на пазара и заплануваните 
капиталовложения в пред-

лук, расне с 
на продукция процентът е 
различен Г обувки 4, техни 

8,8 нишки
19 и метални изделия 9 
на сто. Изразходването на 
суровини, материали и ене ' 
ргия следва да се съобра
зи с действителните въз-

ва технология в 
»а производството, 
но, според развойните на стоящия средноор&чен ле 

риод.
Основните цели, които 

трябва да се осъществят 
през настоящия средиосро 
чен период главно са: обе 
змечаване иа оптимални 
условия за увеличение на 
физическия обем на прои 
зводството на основните пр 
оизведения (обувки и техни 
чески гумени стоки)» раци 
онално ползуване на съ
ществуващите производст
вени мошности и премах
ване иа тесните места, 
като се подобрява качест 
вото на прод/кцуята- Уве 
личението на производст 
вото трябва да се обосно 
вава върху качествените 
показатели-, нарастване 

производителноестта на 
труда, рационално ползу- 
ване на материали и енер 
гия, прилагане на съвре
менни техническо-техноло 
гически постижения в об 
ластта на преработката 
на каучука.

От друга страна, пред
вижда се ежегодно увели 
чение на износа с цел да 
се обезпечат необходими 
те валутни средства за на 
бавната на суровини- мате 
риали и възпроизводствени 
материали, както и подоб-

чески стоки
ооки ца цеха в течение иа 
годината трябва да бъде 
построена още една про 
изводствена линия която 
покрай другото «не даде 
възможност за преработ-

опит и със сушене и пре
работка на чушки, което 
се показа като твърдо ус
пешно- Трябва да посочим 
и това. чо от общото про 
изведено количество 80 на 
сто е изнесено ца чужде
странните пазари, главно 
на пазарите в Англия. Гер 
мания, Холандия, малко в 
Швейцария и 
останалите 20 на сто са 
доставени на различни 
делови партньори в стра
ната. През. настоящата го 
дина производственият пл
ан е увеличен с 20 на сто, 
или запланувано е произ
водство «а 450 тона гото
ви сухи изделия, а «ай-мяо 
го занапред ще се пре
работва и суши кромид — 
65 на сто, след това морко 
ви 15 на сто, а останалите 
20 на сто са други видове 
плодове и зеленчуци.

можности, заместване на 
вносните с домашни и обе 

необходими

ка на суровини за получа 
впие на подправка, 
ланувано е и изграждане 
то иа склад, в който меж 
ДУ другото ще бъдат съх 
ранявани не само прерабо 
темите изделия, но и сурови 
ните за преработка.

Зап-
зпечаване на 
те валутни средства .за
внос-

При това средният ръст 
на заетост ще се увели
чава с 3,8 на сто, което е 
по-ниско от ръстта на про 
изводството, а разликата 
трябва да се компенсира с 
увеличение на производи 
т^лността. на труда. Запла 
нувано е обшият доход да 
нараства със 7 на сто и то 
на домашния пазар с 6,1, 
а на чуждежетранните па 
зари със 17,6 на сто (на 
конвертируемите пазари с 
19,4, а на 
пазари с 14,9 на сто. С то 
ва покритието на вноса с 
износ трябва да достигне 
85° срещу 67%, колкото 
е през 1985 година-

средно срочния план от

Гърция, а

кои
то засега са под открито 
небе. За цел!*5 вече са из 
готвени всички проекто-
документи и същите са 
предадени «а Фонда за 
обезпечаването на необхо 
димите 300 милиона дина
ра- Ако всичко бъде 
както е запланувано, т.е. 
ако Фондът даде

така

зелена
светлина на тази инвести 
ционна програма, в което 
Сотиров 
съвсем е реално, изгражда 
нето да започне още в на 
чалото на пролетта. Разби 
ра се с реализирането на 
тази инвестиционна прог
рама ще бъдат създадени 
условия за приемане на 
нови работници.

клиринговите
не се съмнява

Характерно е да се отбе 
лежи, че почти за целокуп 
ното тазгодишно заплану
вало производство 
има обезпечен пластмент, 
330 тона или 70 на сто ще 
бъде изнесено на 
странните -пазари, а 120

Ввече
делно място е дадено на 
капиталовложенията, 
при това за основни_ сред
ства трябва да се обезпе
чат над три милиарда ди 
нара* а за оборотни сред
ства към 3,5 милиарда ди 
нара. Разчита

като
чужде

М. Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕЦ „ВЛАСИНА"
ка че приливът на вода в 
акумулациите е редовен- се главно въ 

рху модернизиране на про 
изводството, относно въве 
ждане на съвременно обо 
рудване-

На пълен оборот Във Власинските 
централи

водо-
В .началото на деловата 

година Власияските водо- 
централи работят на пд>- 
лен оборот. Дневно се 
произвеждат от 1,5 до 2

важно мястоския язовир са препомпа- 
ни 63 762 000 кубически 
метра вода,

водството запланувано 
през първите три месеца 
да се произведе 
диона
друга страна, направените 
ремонти.
,,покой” сега благоприя
тно се

е
заема реализирането на
приетия средносрочен 

за период 1986—
година. Според плана 

тази година трябва 
почне

с което пла
нът е изпълнен с около 
90 иа сто.

Миналата година е би
ла твърде неблагоприят
на в хидрологичеоко отно 
шение.

В плана по средносро- 
чно развитие се предвиж 
да чувствително нараства 
не на личния и обществен 
стандарт. Така например 
за жилищно строителство 
ще' се отделят 2,4 «а сто 
°т бруто личните доходи, 
а доколкото има

152 ми- шдан
1990киловатчаса. От

милиона киловатчаса еле 
ктроенергия- Само за «ър 
вите петнадесет

да за-
, строителството на 

таканаречената
фаза”. Тя

'В периода на

дни на ..трета 
обхваща пос- 
кзнал „Лиси- 

продължение
канала ..Стървна” и 
веждане на водите на „Цъ 
рночцица”. Това.са три 0т 
общк>

отразяват, 
же. всичките турбини са 
действие-

поде-януари са произведени 
над 19 милиона квч. Тако 
ва производство е възмо
жно благодарение 
внително добрата 
лация

Счита се, че в в трояване на 
на”.

акумулацията е дотекла 
по-малко вода за около 60 
милиона квч. Продължи
телната суша, а и

Инак според плана и 
тази година трябва да се 
произведат 279 милиона 
квч електроенергия, но 
ако се съди по началото 
планът може да бъде и 
преизпълнен.

В момента, както ни ос
ведоми Митко Станков, 
във Власинските в о до це 
нтрали Са ангажирани въ 
рху набавката на резер- 

и друго, обо
рудване. Работниците пък 
по поддържането 
дневно са на терена, та

па възможна ора- 
акумуг 

Власпнско 
езеро и Лисинския ' язо
вир, чиито моментални 
потенциали възлизат на 
около 100 милиона 
електроенергия.

до- ности и повече. И за ос
таналите потребности (ком 
пенсация 
чинки,
ниците и пр.) съ«до ще се 
отделят необходимите сре 
дства- 

Както

топло- 
последно

то тримесечие зле -се от
разиха върху производ
ството на електроенергия 
тъй като Власинските во- 
доцентрали 
така/наречената 
ел ектро|енергия.

във то време през
за годишни по 

помощи на раб от
шест обекта, кои

то ще се строят -през 
дноорочни.я

сре-
период. Вквч предстоящите 

два да се 
малка

години сле 
построят 

нодоцентрала 
канал „Божица’' 
дна стена и малка

произвеждат 
върхова • -ощеИнак при план 279 ми- 

'Киловатчаса елек-
ЛИЧИ, средносеро 

чни>ят план, на развитие 
на «Тигър—Димитровград” 
поставя амбициозни 
дачи» които 
изпълнят

налиона
ирегра-

централа на „Любат™^ 
продължение
ръвна”.

троецаргия, през изтекла
та (1985) 
веденм 216

В настоящата година
обачегодина са произ- 

милиова или 
изпълнен с око- 

ло 78 н-а сто. От Яиоин-

за-положението ко- 
ренло ое измени- С доста
тъчно акумулация и редо 
вно включваме

вни части
могат да се 

единствено с 
всестранно ангажиране на 
всички заети.

«а канал „Стпланът е
всеки-

в произ-
Ст.Н.СТРАНИЦА 6 Ст Н.
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Комунист
***»« на Оказа на агоеяавсюгга
• ив Съааза на комуниогип» . ™ Белград, 24 януари 1986

Брой 1502 година Х1ЛНг
Доходно предизбикателстЬо

*Х летия се ^откри^т^-пепс^1*^ дес0ти" за ИЗХ0,Д °т кризата. А 1на него, както заяви ОЮК, Партийното ръководство възлага при 
овладяване «ад принадения тпу ПеКтИВИте за еди'н опитен (научен работник м-а „Комуни, етите идей,цо-политически определения да се 
купното общеетвено-икономичепк-п Ц€Л°' ’1адч**°^ата” кръгла 1маса по въпрооите за ра3 провеждат чрез редовна процедура, отнесат 
Разбира се ппеш,м«л 0 „ 0 р звитие. ьределонието, било би най-лошо да остане чрез съответни промени в стопанската с1.:
но ,не,може дасеТаж, цПр°грам,Ните СФ^И- сегашната система на разпределението- 
МИ минават без кяктт * Доходните рефор Това становище като червена нишка про 
Имаше такива но тпаип * Р& ° Пр0мени' низва много-бройните дебати, особено в ра- 
нито в антрето на оев юА& °в КаЖ}е> Не Са бот»ичеоките среди. Сега, когато като о5ще повече.
и то кдгргк Ционната цел, ко ство стигнахме до синтеза, който води към мостта между производството и личното пот

У р т л о общество си по- промени, излежда че е много по-леко. Оба ребление, се подтикват две цели. Увеличава
че, ще има още много трудности в пълното се ангажирането на работниците, трудещите 
провеждане на становищата. Поуките от про се на работното място и мотивировката им за 
веждането на Дългоорочната програма за рационално ползуване на средствата «а тру 
икономическа стабилизация са много пресни да. Това е достатъчно за разбиване на множе 
и не позволяват да бъдем по-големи оптими ство блокади в икономическия живот на стра 
сти в този случай, отколкото в случая на це ната, а с всички останали препоставки, и за 

обществено-икономическа Ре- изхода на самата об Ществено-икономичеока
реформа.

Последната е значително по-сложна- За Обсъждайки Проектостановищата на ЦК 
обстоятелствата ,в нашето общество тя е на ОКЖ хората, съзнавайки величината на 
това, което в професионалния бокс е мачът възможния завой, дадоха пълна подкрепа на 
от петнадесет рунди, но и доходната рефор модела, зад който стои партийното ръко- 
ма не е аматьорска борба в три рунди- Ни водство на страната- Изключително е логич
ма и далече по-обикновените промени в но всички те да се заложат и за оживотворе
разпределението не предизвикваха бурни об ние на тези идеи след приемането на стано
ществени реакции- Да си припомним: след вищата, които над всичко са единствената*

една от годините на икономическата криза- приемането на Становщата на ЦК на платформа, която ЦК на СЮК преди някол
Обаче, това което е по-важно, е самото съ- СЮ,К трябва да се ме^и състоянието, в кое- ко дни окончателно утвърди.

И точно затова, че са такива, Становя 
щата може и трябва да се провеждат цялос 
тно и в разумен орок от време. Защото неоп

ма, със съюзен договор за дохода и е :, 
останало, произтичащо от него-

Влага се много за да се получи още 
С внедрявавнето на взаимоза-виои-

ставяме.
Друго е нещо дето упорито се създаваше 

илюзия за близостта «а тази цел. За такава 
илюзия винаги имаш задължени градинари 
на оптимизма, които за да задържат бюро 
кратичните си позиции и оловно-сивото небе 
биха пребоядисали в синьо- В това най-вече 
трябва да се търсят причините, че едвам ми
налото лято се появи предвестие за завой в 
сефрата на разпределението на дохода 
ществените промени в позицията на работни 
ците в овладяването му.

Безспорно е, че с тази смела инициати
ва с несхематичен характер партийното ръ
ководство на страната направи първия ход 
въпреки обстоятелството, че този ход дойде в

лаку пната 
форма.

и сг

държание на предложения документ и реши- то изплащането на личния доход е над 25 
мост от текущата .лента на събитията, показа място.
се и в публичните разисквания за предложе 
ния ^партиен модел,?

Няма никакво съмнение, че личните до
по разпределението, ходи заслужавата по-добро място, от това ко равданите разлику в личните доходи са съз- 

Наред с принципните мнения както и с мне ето имат.
нията, произтекли от усиляТа да се подобрят тс>ва недостойно място, е въпрос който измъч Приетия мотел на ЦК на СЮК дава 
становищата и да служат за доброто на ра- ва всички трудови хора- Ясно е само това, * 
ботника имаше и такива, чиито мотиви и ар работниците. Съюза на комунистите и всич хнат множество аномалии *в разпределението

ки прогресивни сили в обществото очаква из и дори да се установи дълго очакваният ред
в тази невралгична област- Има ли по-голя-

Обаче, как да се „отлепят” от давани с години и това по много основи.
шанс.

че с добри оперативни решения да се према

гументи бяха съществено по-инакви.
Все едно дали се касае за резерви, пред ключително тежка и мъчителна задача.

или съзнателен отпор срещу пред Защото и вътре в тях ще има отпори сре'Щу -мо предизвикателство за всички работници и
кой комунисти в нашата страна.раръдъци

ложените промени, те са и доказателство за последователното прилагане па модела,
идейния фронт в борбата то си проби път до заключенията на ЦК ма Слободан Куюнджичсъстоянието на У
ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮКОТ ДВАДЕСЕТ И

Белград бе обсъден Критическият анализ
осъще- 

възпроизводс-

заседание на ЦК на СЮК, състояло се на 14 и 15 януари тази година в
изложение изнесе Йосип Врховец Разгледани бяха и Становищата 

позиция на работниците в разполагането им пад дохода и средствата на общественото 
Никола Стоянович)-

На 24-то
система (уводно заполитическа 

конституционната
«а нашата 
ствяване

(уводно изложение изнесе
разискванията бяха приети

функционирането и'л политическата 
въпроси по осъществяване

за общественото възпроизводство.

тво Заключенията на ЦК на СЮК за задачите на СК в обществените развисквания върху Кри- 
система на соцалистичсското самоуправление както и Становищата за 

на конституционната позиция на работниците вразполагането и управляването
След

тическия анализ за
идейно-политическите
над дохода и средствата

одолеят идейните разлики и де
ления, коцто досега се разгоря- 
ваха и в самия Съюз на крмунцс-Време на отрезняване

(със ршенна (капо «орматмвно-внети- 
механнзъм) тя иде

към доизгражданетотите, с цел 
на системата да се пристъпи без 

Ето заЩо 
СЮК >

на субоктвните сили
аргументите), с цел да туцшиалвн

«дейната бъде ишхибирана без «аправлетва- 
л голяма |щото .въздействие на ©Вщвствено- 

,и3явяваше на общество политическите организации, на 
Съюза на комунистите преди всп

разисквали*' пето прапматически сметкп. 
това заседание «а ЦК на 
може да ое вземе И като момент 
на датрезняване. Защо?

Двете централни точки на за- 
които ЦК на

След седемчаоови 
ЦК на СЮК прие отделен току 

залегнали иде- 
становища, 
станат гла 

течение
за Фун

силата па
оо избегне и пресече 

коятомен-г, в който са 
й I го-п олити ческите 
които

досегастихия 
степен се

би трябвало да
точка в пата сцена.

Изтъкването в пръв пла" е1Ш- 
лога на заседанието трябваше да

предвееги и онова, което в ждаията, 
ппс оящия момент е Най-важ«о окм> анализ
настоящи _ състоянието в на политическата система на оо- 
за пром: яа_ сИстеМа; идейно- ццалмстичесмого самоуправление” 
политичеок та СЮК а и заключенията (които тези дни
политическото /в ъКЯ км<то цялостно публикува „Комунист”). 
Защото, осно! и тич0Ската онс- ЦК ша ОЮК манифестира, едаис- 

анализа на заседеше твото си. обаче ще бъде необхо-
-гака и п « ^ ла съпъ дИма зкесгока работя» за да се пре-

седанието, към 
ОЮК се определи бяха: съсредо- 

оквзваяе подкрепа 
..Критическия анализ” и опре 

деляав ролята на СК в публична- 
■а дебата за политическата систе

ма. И в единия и в другия случай 
разискванията на заседанието ня
маха статичен, апологетски

чко-вна ориантирна

публичното об- 
което като основа

Приемайки оценките и предло 
изиесеши ц ,, Критиче- 

за функционшргшето
на точшанс към

юа
самоуправление.
^>ет дълга» че 
съждане — на

послужи „Критическият 
лиз на фУикЦИониРаието 
тическата оистема на .
^ското самоуправление: ^
°ъде шшра1Вля-вано с 3

аша- тон,поля-
социалисти

на
на

(На 3-та стр)тедма» 
о че

систематаколкото



е Комунист че не бива многоОчевидно е,февруари >дс бъде .Изплащаната иа 
излишъка след равносметките, 
след това регрес и още един из
лишък след тримесечието.. • -
следващите три-чстири месеща, 
следователно, допълнителни пари 

четири месеца запа
са в страната ко- 

Затова

издирва или осъж- 
|Д)б Гелдоф,да се говори, 

да, В това сс убеди и 
непосредствена

МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ а

ЯНУАРСКА ВАКАНЦИЯ* заслужил 
иа цялата минало-В човек

за поддържане 
гоиишца рок-акция за оказване 
помош на гладните в Африка. 
Песента „Ние сме свят " е про
възгласена сред трите наи-ценяи 

наградата Ре'

а повече от
понеже не сме от вчера, пак вео нрод малцина

знаеме в кой трън е заекът- ито могат Да пресмятат, 
дребна печалбарска, чорапите вървяг с 

Р с Резолюцията за мебелите- Чорапите струват 
ръстът хиляди. Регрес тук не

Според общата преценка на общо- 
търговията в

„Ала, вее ли, вее, хич не ми е
гласче- ние иакатегории 

ми" в САЩ, «о Гелдоф не е нито 
за национално призна- 

Велико Британия. Офици- 
обяснеиие, е за случилото 

поради това, че е ирец- т е, 
поданник па Обединеното 

„дефект”, обаче, 
някои по-предишни по-

асила, но не игрижа”, звънтяха някога
тата на малчуганите в детските Сметката е 
градинки. Малка с вероятността, безделничвека: 
че тази песен все о»Де може да 1986 годила е предвиден

някъде не е .известно че на инфлацията първо с 30 т сго, 
радват па след това малко е напуснато, 

тази перспектива, от перс
пективата .на годината, която из

тика имаше та .година с

300
именувам 
ние на

помага-

ално 
се е 
ие е
кралство- Този 
имаха и . 
лучатели на признания, но реше- 

някак е намирано.

се чуе
малките и по-нататък се

то сдружение на 
Югославия, стокооборотът на ДРе 

11 месеца минала-Окончател11о и това но отна онега. био в първитеутротодочакаха тази година —
-осъмна измито и бяло, което на мивд и .която -също 
списъка «а задооолствията ^се^сла с‘т

когато снегът вали през деня- во- трудно о да се вярва, че 
зилата и хората го разнасят или намаления могат да се постигнат 

обезчестяеат неговата де- без -последното лекарство — за*1- 
самтим разявана на цените. Трябва, следо 

Кои вателпо, да се осигурим, да пока-

намален с около пет
С-ЪЩИЯ; на сто по отношение на

п-ериод миналата година, а резе-р- 
такива вита логично, са увеличени с око 

ло четири ш сто. Това повишава 
търговията беще 

последните месеци

ние все пак 
За Гелдоф решение няма, въпреки 
че неговата акция ангажира ця
ла Британия, Комонвелт и остана
лия свят, защото, за разлика от

само

по-напредга много

ше «га запасите в 
по-башю
миналата година, което означава 

а само едно — поради малка а кум у 
способност на търговията 
се преселиха в производ

поне
вичеока чистота и всеки в

предшествениците, вместо 
да мълчи и дрънка на тамбура 
(па цялата акция да -има характер 
на милосърдие), малко е и гово- 

по съзнанията, обви-

турдне-се слага някак ои 
знае да ли и
на ще потрае, но е хубаво,, че сне- -след това дека се замрзяват кол- 

се яви точно в началото иа 
зимата, очевидно

този щурм на бели чиме цените докато е време, лативиа
запасите
ство-

кото си искат.
Между другото и осведомение 

то за поскъпване представлява 
нещо. Ето, да кажем, след уве
домяването за поскъпване на чора-

1Ъ'Г
рел, ровил 
нявал правителствата на развити
те страни. Признание? Ами, мо
мче, по-спокойно. • •

ваканцията 
има поне добра воля. МОМЧЕ. ПО-СПОКОЙНО

знае ДетеРазбира се, какво 
какво са двеста кила та се радва щ1Те, ,в стоковата къща ,,Београд- 
на зимата. Енергетиците пък си- ЖаНКа» трЯбваха. както никога, в 
гурно «е биха имали «ищо против съ5ота да довозват нови резерви, 
вълната на умерения студ да пот 
рае месец-два — по тези начин че 

“' се харчи по-малко ток, та
...алка и опасността от недостиг

обаче, не са 
(и южноамерикански) 

За това свидетелст- 
път

Поскъпвакията, 
само наш
специалитет- Художниците — винаги са мал-
вува и вестта как по пръв 
след 40 години, Радиото на Обеди 

Гласът
защото имаше такава

наръчните магазини бяха из
празнени- Натиснал народът 
то че ли не бе вчера Нова годи

на електрическа енергия, от нама на, дЖ0бовете изпразнени, 
ляването на водните резерви

навалица ко по-напред, малко извън, малко 
над времето. А съдбите им обик- 

Почина Хуан Рулфо. ез-
нените нации замълча, 
на Америка’', който на Обединени новени. 
те нации предоставяше своите си ддЧ на страсти и благородство на 

съобщаване

е по- ка-

а за_
изхарчени. Купуваха сев предаватели поради 

на неделните новости на 15 езика.
паоите
цели дузини чорапи, запасите на 
този артикъл се намалиха с фан-

полята на южноамериканската спо
йка на действителността и фикци- 

Ярослав Сайферт.

емулациите на критична точ 
ка, от принудително пестене. От 

системата, елек- 
по-

реши наемната цена да увеличи 
■от 30 на 179 долара за един час, ята, почина 
или 596.66668 на сто. Информати- мъдър старец, нобеловец

разбира 1984 година Сайферт завърши 
живата си в 84 година от сърдечен 
удар. Трима наши колеги, журна-

разпадането на 
трошершйната, разбира се, и 
добни неща, които миналата го- де 
дина имахме неприятността да 
опитаме.

Освен енергетиците, на хуба- 
гото време се радваха и бащите 
и майките на съЩите онези дечу-

тастична скорост, а лъже-иконо- 
мистите търсеха обяснения откъ-

на народа толкова пари- Пак вниЯт отдел на 
за народните пари! Окуражени,и се> 
производителите на мебели уведо ли това има връзка с играта на

някои богати членки на ООН —

ют-
ООН,

(няма толкоз пари.

миха драстични поскъпвалия, за
щото и те имат резерви. Не е из- инвеститорите на програмата и лисш, не дочакаха неговите годи-
ключено, че и на тях ще им се агенци>ите на световната органи ни — Драгослав Ломпар, й0во

л отдаде да продадат от регалите и заЧия> трудно може да се каже, Поляк, и Юрай Турчин влязоха
с гарнитурите, но-.. но е факт. че генералният сек-
е п ретар на ЮНЕСКО М Бо не осо-

Регалите и гарнитурите не са беио е обИ1снат

рлига, които сега се радват на 
снега с— тази, година започна 
грамада поскъпавния, па не 
лошо поне за греенето неЩо да
се спести. А всичко е поскъпна- чорапи. Даже и след но-вогодиш- телите страните чиит0 1ИН. ния текст в половин дума. За ща-

автомобила до локума. ™я рУсвеи' народът страхувайки фо.рмативни агенции’ разполагат с стие, Габриел Гарсия Маркес още 
{Срагуавашка Застава е покачила 06 °т поскъпвания -може да ои по 90 «а сто от световни» инсЬпгмя ия Р щ
цените- така че сега национално- зволи дузина чорапи, з®ц0то тол тивен порядък. господин М'Бо п Д3 С6 над9ваме' здрав-
то возило е недостъпно на наци- кова може да спести и -от закус- ,и)Менно се застъпва зп нов Публикува нов роман — „Любов

ката (вместо бюрек — две погач- ’ д" по време на холеоа" Кяккп г-впя
ки) с благотворното влияние на Н Р°Де-н информативен порядък,

който нима да има монопол но “ Р И прекрасно чувство, 
получи тювишео-ще «а извитите страчи и върху янфор- Х’ ТСЗИ ЮЖ1!оамеРиканЦ'и! 

заплатата, защото -вече в края на мациите-

в
онзи един на сто журналисти кол- 
кото у нас ги прекъсне послед-сред представи

ло от

ята, но нацията това все по-малко 
загрижва. зашото: а) има по-важ
ни грижи, б) и н®к не би имали пострадалата талия, защото от яну 
пари за бензин, понеже и той пое аР'и Ще 
къпна. С цигари, разбира ое — 
тези две неща обикновено съвпа- Лада Муминагичвдат в тандема и сигурен са знак. 
че и на. държавата са необходи- ИНТЕРЕСИТЕ 
ми пари. Предложени са и нови 
цени на месото (много хора и то
ва вече не вълнува), а Съюзният 
изпълнителен съвет елегантно 
върна искът за поскъпване на 
кафето към 5200 динара. От ка
фето, добре, спомняме си всич
ко и почна, та ясн0 е, че с чер- На една -неотдавна 
ната напитка

МАЛКОТО В
Не ни е познато от кога се 

сцнтагмата .,-малка 
често я чуаме. 

състояла се

Така е и в други места и 
други обстоятелства- В 
общини във Вой-водина 
с това, че са малка Югославия, 
Белград също 
•.граничните”

в нари-чат всъщност е велико при
знание на .,Голямата Югославия".

употребява 
Югославия”, обаче мнозинство

се гордеят
Но воичко това 

нс би било причина 
лни коментари, акр 
нно йе станаха известни проме-

в само по се- 
за отде-трябва да бъдем научна 

предпазливи. Наистина, кафето 
поскъпна и на •

така, както и 
(междурепубликан-

бе13среща председателствува-
щият заяви; Тук като малка Юго- 
лавия

междувреме-ски) селища. Така 
чат

световния 
към 3500 долара за един то-н, ко
ето за килограм излиза

пазар себе си нари- 
участниците в многобройни-

се събрахме от воички кра-
ни в „голяма Югославия”, т.е. в 
Югославия, които особено послед-

ища на страната — учени, и об-някъде
към 1100. динара. Толкова именн.0 •Дествено-лолитически 
в цмата Иа кафето струва също- „ младежи и бойци. Или 
то. Сега кои зкае по кои

те кервани на приятелството отработници, 
в една

гледаме същия ф„Лм - ням! г^с 'М'еС™а о5щн0|(>г в Нови Белград 
къпване, «яма кафе. * казват: Ние

ните няколко години внасят извес
тни промени 
към посочената синтагма.

побратимените общини. села и 
са Щастливи, че и в отношениетоградове- Всички

поне понякога' са малка Югосла-сме от всички краи- 
Ща на страната, като малка Юго- И сега, впрочем както и 

рано, мнозина 
' ато малка
при това се подразбират 
пови опецифичности-

вия, а всички при това 
жна. общност най-лесно 
вля-ват

по-овоята сло
ЛЕДЕНА СИМФОНИЯ изтъкват, че са 

Югославия, о^аче 
и някои

п-редста 
със споменатата синтаг- 

стана синоним

славия. В община Прибой,
Откъде такава лаком-и-я в на- П° национален състав пред став ля

мзлка Югославия, осведомя- 
журнал/Истът, няма национали 

п-роявл.

която
ма, която 
монията на 
че гражданите

за хар-
различията. Фактъг,

чал-ото -на годината да ва Защото не 
е също ако сте малка Югославия 
във Войводина

се; улови
ред за покачване н-а цените? Чев- |Вн 
ръст отгодор, разбира се, няма, своите

точно
хетеро- 

така без
но етически и в т- нар. Сърбия 

покрайнините» в Хърватско
гени мини-среди



Комунист 3

Време ПРИЕМАЙКИ ,, КРИТИЧЕСКИ 
Я АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНИРА 
НЕТО-НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ 

една такава обстановка очевидно СТЕМА НА СОЦИАЛИСТИЧЕС 
не може да бъде рецепт за бъде- КОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ'’ ЦК

НА СЮ,К СЪЩЕВРЕМЕННО ОП 
Изглежда, че отговори на вси РЕДЕЛИ И СВОЯТА ПОЗИЦИЯ 

ч-ки тези въпроси трябва да се В ПУБЛИЧНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ 
търсят в ло-задлбоченото съгледа- ПО ТОЗИ ДОКУМЕНТ 
ване на 'пътищата на изяваяване, .................................................. ...

щето.

обсъждане и съгласуване на ин
тересите на нашето общество- 
„Критическият анализ на фуекцио нията изнесени 
н'ирането на политическата систе- анализ”

ленив/ че оценките и предложе- 
в ,, Критическия 

в публичното, им Ъбсъж- 
ма на социалистическото самоуп- даде я в конкретната работа въ- 
раелеиие' поред думите на Най- рху .«доизграждането на 
дан Пашич, недостатъчно ое за- — трябва да се задълбочават и 
вима/ва с въпроса може ли или не допълняват- Затова съ1Дествено зна- 
може да има самоуправитслна со- чение има и втората 
циа ли етическа демократия’'. За- 

ото, трудовият човек е свобод

ен стем ата

централна 
точка в "разискванията на споме
натото заседание — как да се оп- 

толкова колкото може да изрази ределим към обществените разис- 
и дълго- вания? Всички релевантни•овоите непосредствени стано-

срочни интерес^. Сега от не-госи вища са залегнали в заключенията 
име това правят в най-голяма сте- на ЦК на ОЮК. Обаче, процесите 

национално учредените управ- в сферата на идеите, които откри
то се из»в|яват на обществената 
арена поставят Съюза на кому- 

Целият комплекс на загадки- пистите на голям изпит- ЗаЩото.

пен
ленчеоки олигархии.
I
те на политическата система не деленията и идейните контрове- 
може да се постави на здрави кра рзи които се проявяват и в Съюза 
ка доколкото не се започне с ад- на комунистите, 
ресиране на отговорността. Това нията на 
е проблемът, който за Марко Ор- или в 
ландич представлява фундамент ръководства, 
нд политическата система — усло- да стихнат. Същевременно на из
вие. без което се не може. Илюс-

било -в ‘изказва-
(От 1-ва стр.) сочваме онова, което според Жар

ела
изтъкнати личности 

конфликтите между отделни 
сега би трябвало

кович представлява основна
макар че всички документи- как- бост на >, Критически# анализ”-
то и встъпителния доклад на йо- трябваше очде по-дълбоко- да про
сил Върховец. може да се каже, никне в причините за нарастване- 
ояха унисонно

пит Ще бъде и принципът на демо-
трирайкц състоянието в общество- критическия 
то, Орландич каза и следната ми
съл :

централизъм, който 
е доста накърнен -от тенденциите 

Хората са учудени, пък и на федерализация на СЮК. 
резигнмрани пред обстоятелОрво- ще се помирях всички

приети- то на статистическите тенденции 
в обществото- С друга думи- не

ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ Каке осветлен въпросът защо__в наша
та система не е осъществена гос- 

ата роля на работника 
и това преди -всичко на Макро 

ванията не излезнаха от пределите план тази насока, своите размиш- 
на този документ, нито предло- ления разшири и с поставянето 
жиха по-пресни идеи за размислия на следните въпроси (на 
не и акция- От друга страна, вни- също така няма същински отго- 
манието на журналистите особе- вор).- кои са причините,

тези про-
то, че и при един, свободно може тиворочия остава да -се види. Зато 
да се каже, такъв поразителен про ва, изглежда, най-малък проблем 
цент на инфлацията, по отношение представлява офанзивата на опозл 
на отговорността нищо -не става”, пионерските

Когато се касае за „Критиче
ския анализ” повече от разиск-

и антисамоуправи- 
1-дните идеи. Същите разбира се; 

не трябва, да подценяваме защото 
доказаха

.,Критическият анализ” да останекоито
ням въпреки цивил-изато-рските про 
мени» които силата си на дело —поради стават в съвремен
ния свят, които донася технолога клеронациоализъмт и

мът особено.
«о привлекоха изложенията на които съветът на сдружения труд 
неколцина другари, които по сле- в скупщините на обществено-поли 
дата на ,,Критическия анализ” оти гическите общности не осъЩест- 
доха по-далече. Видое Жаркович, вява своята активна роля. Освен 

посочи

иредентиз
крайнаОбаче, в

линия и Съюзът наческата революция. Според Мар
ко Остоич това е предизвикател- к о мунистите

и Държавата имат доста 
арсенал, с който могат да ги бият. 

Поради

широкство, пред което ще „пукат много 
политически системи, 
след Втората световна война” до 
колкото не се приспособят 
дадената обстановка.

най ве- това необходимо е още да се
защо

безспорно,
че примери, които изискват още търси отговор на въпроса

Спо- системата ни е нефикасна?

създадени всичко това. като
мото, което трябва да се послед
ва в публичните разисквания мо
же да послужат думите на Милан 
Кучан: ,.Смятам. че това заседа
ние н® Централния комитет със 
своите заключени# би трябвало да 
бъде значителен принос към обе
диняване на нашиуе идейно-по
литически гледаща в Съюза на

по-задълбочени отговори.
Критическият анализ” шеямята се баВно приемат, 

всички проблеми поставя в една след то-ва масово се нарушават.
вижда как Случава се без малко всяка годи-

Ре- към
аред него >■

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОНФРО 
НТАЦИИТЕ В СК

плоакост, така че не се 
го приоритетно трябва да се доиз на кризисно състояние, когато се 

трябва да бъде на- върши съгласуване в Скупщината 
главния удар". От на СФРЮ. Намесата *и иитервеи- 

гю- пийте на политическия фактор в

гражда, „къде 
правлението на 
гледна

Вече -и от пооочените размиш- 
лешя може да се получи впечат-точка на съдържанието

комунистите- Това е предусловие 
за нашата акционна споообност и 
инициатива, която е необходима 
ако искаме мобилизаторска 
ществена дебата, създаване в пра 
кълката и а п ро мени във функцио- 

п° кцра-нето на политическата систе- 
времс на голямата партийна Д°- ма. А това подразбира преди всич- 
бата -след Тринадесетото за- юо промени в нащата собствена 
евдашме на ЦК 1(а СЮКТогава те позиция и в работата. Това е необ

ходимо ако искаме ефекти от пре 
длатадите промени, както и от 
тяхното конструктивно доизграж 

и интересите на младежта, едиис- даце в публичните разисквания", 
гвото на страната, противоположно Така целокупния резултат на 
на деленията и затварянията. Ма тота заседание на Централния ко

митет на Съ«оза на югославските 
комунисти премахна и дилемата 
за това кдкпа сила аде имат пред- 

ползунат за някои републиканско д0жонията от общественото обсъ- 
1гак1раЙ1ГИ1цоки становища, все пак ходене. Може да се каже, че вси-

чко онова което е отишло по-^Щта

голямото об-

за партийния Устав., ■ Ма 
Югославин в републиките

тепа, което особено изпъкнастапови стема,или в Косово. Ако зачита 
щата па
(шжрайнинско) ръководство 
ката Югославия във Воиводина, 

ще има

републи канско 
мал-

лките
и покрайнините в този -смисъл би 

затова би било

своето

с различавали и 
интересно да се -организират дс- лтй-ве|че хов ореха за отговорнос 

тга. за работническите интереси
по-ииакво ста

в СР Сър
на пример,

зище към единството
бати по -някои открити въпроси в

икономическа -и полити- 
коИто биха учас-

нашатаЮгославия в та'бия от малката 
ка нар. Сърбия 
която пак ще 
■ ,гище по 
лостта от малка 
Хърватско. В тази рпублика,

ческа система, в
няколко такива среди-

без покрайнините.
ста- вуваяиима ноинанво

кар че някои политици 
се опитваха и тази дебата да из-

покъоноизостаиа- малките юго славни 
наблягат върху 

особено изпъкна по 
въпрос-и в нашата 

и политическа сис- 
биха участвували 

С])еДИ.

Обаче в 
обикновено 
■лова. което 
някои открити

въпроса за
Югославия в

оба
не

сатов-и- 
па из-

по-икаквоче, 'пе Имат 
ше за броя на кандидатите 
борните лис'П« и т.н-

така о"Не един път сс показа че 
п малките югославни, кактоикономическа 

които и тък от „Критическия анализ > при 
обикновено, са тоца. кое-го е пи- условно да бъде върху основните 
тсрсс на Югославия като цялост, «оставки

шеРазлики 
касае за

'гама, и* 
няколко такива(У[НЮ- «а Констпуцият® насс явяват и ако ое 

'пението към някои 
Дългосрочната програма, 
мените в нашата политическа

решеимя от 
за нро-

СФРЮ — ще бъде добре дошло.
Драган Кабвдамч

ю го славни 
не наблягат «гьрху

малкитеОбайо "
обикновено

В. Радивойша
ои-



Комунист
ЛИЦЕТО И ОПАКОТО да когото създава трудовата органи

зация, иска да бъде пр'ьв човек в 
общината- За такива хора вито Оо 

нито Общинека 
представляват

^ ни с около два милиарда динара

Запланскн обърквания
посредници, дори и частни лица, 

комитет, по-

щиИОкият комитет 
та скупщина неоколо износа па злато

нищо.
ви казали колко-Общннският комитет на СК в Гаджип хан не прие |<а"дида 

рч>та «а секретар в първичната партийна организация на ОГ>а(и- 
„Елид” което отново развълнува страстите в тази

За№о не са 
инженери са изгубили защото не 
са ./играли" така какго директо
рът им „свирил?" За«мо не са ви 
говорили за мяогобройните

работници на „Елид 
устно и писмено доставят до Об
щинския комитет, отнасящи се до 
сътрудниците му? Защо още 01 

— продължава предсе- 
не ■ са

Затова Общинският
„неговата'’ първична парти- 

йша организация не е това напра- 
излкдочила от СК дирек-

об- «сжете служби
щпна вила, с

рвчат (I) на доброто стопанисва- тора на ,.Елид” и о’«е трима не- 
бързото развитие «и гови сътрудници.

Нито директорът, нито комуни 
спите в ..Елид" са считали това и 

беседите Зоран Стоянович. дъл- .га1<а «недоразуменията между то- 
убедени, че тези причини. колектив и общинското ръко-

- са дошли до критична то- 
Ком-петентиият съд ще реши 

Но,

жал-
Първичната организация на 

СК в Общите служби във фабри
ката „Елид” в Долни Душник 
след проведените избори има Два 
секретаря — един. когото „приз
нава" Общинският комитет, вто
рия когото признава първичната 
организация-

Този случай не е в уииоон с 
Устава , но положението е такова. 
Но, и на първичната организация 
в Общите служби в „Елид” и на 
Общинския комитет е ясно, че та
ка да може да бъде. Въпрос е са
мо кой ще дигне ръце; първична
та организация, която на изборно- 
ю събрание (кактр казват — ле
гално) е избрала секретар, или Ко 
митетът. който още преди избора 
преценил, че предложеният кан
дидат „не е подходящ" за тази 
щункция. Мнението иа Общинс 
кмя комитет първичната партий
на организация не е приела и е яз 
брала секретар когото ОК днес 
не „приема”. От Комитета инак 
всички материали изпращат до 
новоизбрания заместник секретар 
и изключително с него „общуват".

Това .не е за пръв път — каза 
ни тези дни Зоран Стоянович, 
председател на Акциониата кон 
ференция на СК в „Елид" — об
щинското партийно ръководство 
да влиза в конфликт с комуни
стите и с интересите на нашия 
колектив. Недоразуменията 
траят с години. Затова пак ще бъ 
дем принудени да пишем жалба 
до Комисията за сгатутни въпроси 
към МОК на СКС в Нишки регион 
и евентуално пак да имем в ЦК 
на СК 
вда".

би, коитоне и ма
„Елид”.

— Защо? — питаме нашия съ-

септември
дателят на ОК на СК — 
азпределили осем 

радата е празна? Затова защото 
тези жилища директорът е обе
щавал на мнозина които го 
шат, а такива има много, и сега 
,,не. смее” да ги даде на никого.

Партийните функционери го- 
.орят и за усилията на обшинска- 

организаци* за уреждане на 
положението в „Елид", но и за 
многобройците „връзки" и ..връ" 
зчици" на директора, който поне 
досега успяваше да избегне санк 
циите. Сега директорът говори, 
че „всичко е уредено” във връз
ка със завърщането му в Партия
та, прнеже. никой нищо не може

боко
ако добре се обмисли, не 
да действуват убеждаващо-

— Под въпрос са, преди вомч- за материалните проблеми, 
иа Гад-

могат подетво 
чка. жилиш», а сг-

другите, обществените и мо-ко, частичните интереси 
жцн хан. като център иа община- ралнитс, би трябвало да решават 
та, конто но може да приеме тук „.‘Долни Душник и Гаджин хан-А 

индустриален те, попе Сега, това не могат,

онези слу-

за-да се създава друг 
център- Общинските ръководите щото с очевидно че в тях 
ли, също така. са лошо настроени различни мнения

имат 
и различно ги

срещу нашия директор- когото оценяват, 
най-голямо число наши работни
ци счита за добър стопански деец, ПРЪВ ЧОВЕК 
а общинските функционери искат

гр.

I
— Всичко каквото говорят 

..Елид” е тяхно мнение за пробле- 
И тъкмо тук дохаждаме, стру- мите. Хора с които там сте разго- 

ва се, до истината. Само тази ис- зарязщ са в групата на директора
а и той ги е програмирал (!) как да 

говорят за „Комунист"

в
да го сменят.

тима едни гледат от лицето,
казвадруги — от опакото.

Трудовата организация „Елид” Тихомир Стоянович, секретар на 
от Долии Душник е най-голямата Председателството на ОК на СК в 

■ удова организация в общината- Гаджин хан.
Сдружена е в голямата стопанска 
оистема РТБ Бор и тъврде успс- ре сътруднички с всички стопан- 
шно стопансива В нея работят ски организации в общината и 
300 работника. а миналогодишният

да му направи, макар че негова
та жалба все още не е разглеж
дана на заседание на Комисията 
за уставни въпроси към МОК на 
СКС.

Комитетът, продължи тон, доб-

ВМЕСТО ЕПИЛОГ 
А що се отнася

струва ми се- че повече на 
план бе изпълнен още в септем- отколкото .на други посвещаваме 
ври.
на производството (произвежда раз са те носители на развитието на 
лични гайтани за

тях
до неспазване

то на становището на Общинския 
комитет във връзка с избирането

Миналогодишната стойност вниманието си. Известно ни е. Че

апарати в до- общината и затова и на -ум «е- на секретар на първ!гчната органи 
зация на СК в общите служби на 
„Елид" — положението е ясно- 
По Устава ние веднага можем да 
разформираме първичната органи 
зация на СК, която е избрала 
„неблагонадежен" секретар- Как
во ще направим —Ще бъде ре- 
шено на следващото заседание на 
Общинския комитет.

Това в най-къси черти е лице
то и опакото на въпроса от Душ
ник и Гаджин хан. Вижда ни се 
много лоша. А ще бъде още по- 
лошо ако отношенията между „ока 
-раните" страни наскоро 
променят- Как да се 
— питаме събеседниците си-

Да бъде сменено общинското 
ръководство — ни казаха в „Ел- 

— понеже е загубило довери
ла работническата класа.

Да бъде сменен директорът 
на „Елид” и да бъде разтурена 
групата хора около него, които 
грубо и самовластно манипулират 
със самоуправлението — ни каза
ха в Гаджин хан.

магаинствотО, пластични части и ни хрумва да им пречим в стопан- 
домашна сигнализация) бе 1.2 ми- искането им- Но, ние не може да 
лиарда динара. Тази година е зап
ланирано приходът да възлезне 2,2 
милиарда динара. В ход е вторият
етап на разширяване, на фабрика- ми ;на партийното поведение- 
та- Когато започне да работи ра
бота ще -получат оше 200 работни- секретар на първичната организа- 
Ц«. „Елид" е и голям износител тя на СК в Общите служби 
.1 въз основа на всичко това мо- известно е, че това е .човек на 
же да се съгледа пълното значе- директора”, който с помощта 
ние на тази фабрика в заплачеха директора е наместил до работа в 
община. „Елид" дъщеря си и който за да

Но, според преценките на ни- „спаси" директора в спора във връ
зка с малюгранични* оборот е нап 
равил

тук
толерираме незаконности, лидер
ството «а директора, самоволието
и нарушваието на основните нор-

А що се касае за кандидата зав Сърбия да търсим „пра-

НЯМА ОТСТЪПВАНЕ
За писане на жалби и за посе

щения на висши органи комунис
тите в „Елид”
Рали. Не знаят колко такива са 
написали през последните някол
ко години- Припомнят си, че в 
ЦК на СК в Сърбия са идвали три 
пъти. В ,-Елид” и Гаджин 
идвали мис го бройни

на

са се специализи-
кои юомпетенти регионални и ре
публикански органи известни обли 
Чи на стопанисване «а .,Елид” не Предупредихме 
са ъ унисон със законните разпо
редби. За това сега

не сефалшива документация. променят?ги, те всичко зна
ят това, но ни?До не предприемат.

секретаря 
потвърж

дава председателят на ОК на СК 
Света Митич.

хан са 
комисии

се отнася до 
малограничния стокооборот. За 

сега съди Окръжния съд в 
Ниш. В ,-Елид" обаче

Тези твърдения на 
на Председателството ид”и делови групи на Междуобщин- 

ската конференция. това
Централния етосчитат, че 

техните делови начинания са съг
ласувани със закона че

комитет на Сърбия и >на 
органи. Причинаха други

— Това е типичен пример че 
|Н6 е има попе чето малки общини в Сърбия 

ло тю и да е злоупотреби. _ Каза ни той _ ЪР°
В Общинският комитет пък са то,р иа най-голяма 

дълбоко убедени, че в „Елид” об
ществените интереси

е винаги ед
на и 'съща; слабо 'Сътрудничество 
на партийната организация с ОК 
и, както „Елид” твърдят, усилията 
на общинските структури

където дирек- 
и най-богата ор

ганизация, манипулирайки с 
са наруше- ботиици и разполагайки

да поп- Ра-
с дохо- В. Филипович

Комунист дания на вестник „Комунист" Влайко Кри
во капич, изпълняващ длъжността 
ник

председател Драгиша Павлович. 
дреси на редакциите: за всички издания 

на Комунист" Площад „Маркс и Енгелс" 
11 Белград, телефонна централа 335-061 
здрес на редакцията на изданието за СР 
Сърбия Нови Белград, Булевард „Ленин" 6 
телефон 627-793.

• Издава Издателска 
„Комунист'*.

• Печата

помощ- 
редактор Бо-

_ и отговорни реда-
кт ри на републиканските и покрайнин- 
ските издания — Дубравко Цурач (Босна

Д‘р Жив°рад Джорджевич Юьрбия) Реджеп Хайрулаяу (Косово)! 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- 
“ец (Словения), Мирко Михалевич (Хър- 
ватско). Мания Новосел (Черна гора) 
ман Петкович (Войводина)

• Председател на Издателокия 
Комунист”

главен и отговорен 
рислав Вучетич, главни

златен венец.
• Директор на Издателската

;

Гладе“3 ”Комунист": Витомир Сударски 
измни ИняОТГ“ореа Редактор на всички здания на „Комунист": Влайко Криво-

трудова организация

сс в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-сръбски (кирилица и 

латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а в съкратени издания на 
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Кал- относно
• Урежда единна 
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-Редактор на всички
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— на изданието за СР Сър- 
БощанТрифунович,из- Ия Д- заместник

езици.
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Нова поща, но амбулаторията е без вода Пенсиите - добро начинание
В кРа.я на миналата го 

Поганово беше
Всички селскостопански много по-рано, макър че 

на те,ри- и сега «е е късно. Аз съм 
Димитров- още млад, «е работя в ире 

община вече са дприятие и затова се рад
вам, че ще 'имам един ден 
пенсия както и тези от 
сдружения труд. Що се от
нася до данъка, някои се 

нето на Закона за пенси- страхуват, че това ще им 
анио и инвалидно осигу- „додаде’' на същия. Мисля 
ряване на селско сто пане- че те грешат, 
ките производители след 
влизането му в сила от . — Считате ли другарю
Нова година. Както е из- Иванов, че задължително- 
вестно с него са обхвана- то осигуряване може би 
ти ' всички селскостопан- ще допринесе някои по-

Ниш е готова да 
но тази 
от 400 000 динара- Пога- 
но(вча«и Ще трябва да вне
сат
40 000 динари едно оемей 
ство, защото от

електрификация. И тото 
ва имаше трудност, дока 
то погановчани не се сп 
лотиха- Н истина, това бе 
ше през 1966 година, ко 
гато в селото имаше мно 
го повече хора,но-..

Сигурно е, че и сега би 
могла дд . се 
акция по 
хубава питейна вода. За. 
що 'например не се пои
ска и съдействието иа

помог-Дина в 
завършена нова

производители 
торията. наакция със сума

сграда, в 
която се помещава поща- 

а в скоро време тряб
ва да се пренесе и амбула 
торията.

— Що се касае

градока 
пописали и данинит^ се
га се подреждат. Това е 
първата и най-важна мо
же би, работа в прилага

та.
не по-малко от по

миналата
до поща

та — сега оме много улес
нени — казва Рангел Тон 
чев-

година досега цените 
повишени. . .

Ако

са
организира

мислят да получат 
година вода, 

п отскоро 
акция и

довеждане на
през тази 
ще трябва часСега и Поганово може

паправо да говори с вси
чки да оаздвижат

селища в страната, и 
обратно, от всеки телефо
нен
рете*’ Поганово. Само на
берете 010, а сетне 81 010 
— И готово.

Както ни уведоми Тон
чев, още през тази година 
Ще започне внасянето на 
суми за получаване на те
лефонни постове и 
тните къщи.

пост можете да „набе
ски производители от 15 
до 60 години за мъже и 
55 за жени.

Как новия Закон е при
ет оред селскостопански 
те производители потър
сихме отговор от двама 
производители от село 
Градини- Те са предста
вители на две генерации: 
по- младите и тези ко
ито вече са към горната 
граница за пенсия. И два 
мата 'намерихме иа „ра
ботните" им места.

Георги Иванов е един
ственият ,,чист" селско
стопански производител лело или е 
от Градини, който е пред

вечемлади хора, които 
са отишли в града, да 
завърнат пак на село?

се

— Може би и то в села
та, жоито са близо до 
града като Градини, Жел- 
юша, Лукавица.. • Но са
мо това да е било порано.в час-

Ни кола Димитров е съ
що селскостопански про
изводител, един От най- 
редовните снабдители «а 
гражданите на Димитров 
град с мляко- Всеки ден 
той или съпругата с ко- 

рейса идва 
до своите клиенти в гра
да и им донася качестве
но мляко от осемте 
крави-

КОГА ЩЕ ПОЧНЕ С РА 
БОТА НОВАТА АМБУ 
ЛАТОРИЯ? кишата с» радя и« иощака и аотоулаюрмл га ъ ААшгшиич

На този въпрос едва ли 
някой може да отговори в 
момента- Попитахме Па
вле Трайков 
Самоуправителна 
ност за комунална дей
ност в Димитровград- 
— Не мога тачно да кажа- 

кога ще започне да ра
боти новата амбулатория. 
Най-голям проблем засе
га е водата. Както е извес
тно в Поганово съществу
ват повече частни водо
проводи, но те са със сла
ба мощност и не могат да 
задоволят нуждите на хо
рата, а 
вода за

да ни уведомят, за да мо
жем да ги внесем в пла
на- Само ако навреме се 
обадят, ще могат да раз
читат на помощ от ЮНА, 
която да прокара главно 
то трасе на водопровода 
от „Чела5' * до центъра на 
селото на д/ьлжина от 2 
километра-

погановчани, които живе
ят извън Поганово 
Желюша, Димитровград, 
Пирот, Ниш, Белград и 
другаде-

Ако не се организират 
и участвуват в довеждане 
то на вода, тогава за 
амбулаторията ще се нало 
жи да се поставя хидро 
фор, но може би това не 
е най-ополучливото ре
шение. Вероятно е, по- 
добре ако се доведе вода 
и в. цялото село и в амбу
латорията. За осъществя
ването на тази 
несъмнено, ще е
дима
преди всичко- па 
та общност, както и на 
о б*' юстие н о -п о л ити ч ески- 
те организации в селото.

МА

в

секретар на 
общ-

ставител на пс-младите-
сега е на около 40-годи- 
шна възраст- Въпреки сра 
внително студеното вре
ме срещнахме го на пътя 
в селото с дветте едри

впрегнати 
покрити 

От гърба им

— Другарю Димитров, 
помним че преди годи- 

и на-две имахте двойно по- 
с вече крави?

— Да, «о бях по-млад. 
Тази година са осем, -а до 
година може би и по-мал-

НУЖНА Е ПО-ЕНЕРГИЧ 
НА АКЦИЯ

Могат ли погановчани

керави
грижливо

покривки.
излизаше пара като дока- 

току що се
днес да се справят с тази 
задача?
макар че не е лесно, 
селото

Вероятно могат, зателство че 
завърЩат от работа.
— Считам че това начи-

ко.В акция,
необхо-са останали предкамоли да остане — А пенсията? Какво 

мислите за пенсиите на 
селскостопанските .прои-

нание и ние сескостопан 
ските производители да се

по-енергнчна акщгя 
местна

ИМ/Н.0 хора на преклона въз 
напрегнат

амбулаторията. 
Ще трябва местната общ- 

Поганово да поде-
раст, но ако 
сили — с успех аще завър осигурим с пенсии е мно

го добра работа, започ- -зводители! 
на Георги, която е трябва

ност в
ме акция за довеждане на 

само-
шат и тази полезна акция. 
Ако
как вървеше с акцията по

си спомним само — Аз съм вече към 60 
го-дини и не зная дали ще 
мога да 
жител ното 
Но ако това ие може, ще 
се пенсионирам добровол
но. Хубава работа; ама да 
беше с десетина години 
по-рано. Но по-добре и 
сега отколкото никога-

вода- Регионалната ло да сс проведе в дело
общност вуправителна

„хвана" задлъ-
пътища, преди 

към махалите:
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ПАРАЛОВО членските

всичко
Дъбйе, Лилии дол и Лива

пенсион'иРне-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

СНЩЯВАНЕТО И ЗАНАПРЕД ПРОБИЕМ НОМЕР ЕДНО
____ т условия в селотр. име- разбирателство.. Въпреки

ше магазин-

— щс настоим да довъ- 
акцията с теле^ 

селото ни, а ще 
дена 
про-

е едно
Босилека

Паралово обезпечихме съ- ршнм н 
фона в
отделим няколко 
доброволен труд за 
чистване на главното шосе.

че пие
място, а н гото-малкото села, в 

дека обшина без 
зщ\. Поради

откри ва- ОТВСТ1 ю— В7>просът смага- 
това жите- 
най-малки

омс с доброволен турд 
да участвуваме ,,Слога" 
да обезпечи 
т^леп матор-иал 
работник, който ще води 
работата. Но сто времето 
минава а, ,|Гчге в местната 
общност въпроса от го
дина и-а година го преиа 
сямс, цо 11° го и решаваме 
-добави Велинов.

Ишаж,, председателят иа 
Скупщината 
общност ‘В село Паралоою, 
Кирил Велинов ни уводо- 

че през

магазин и селото 
— казва нрсД

випето иа 
ни нс е по-в

Така считат тези двама 
Подобни са 

останали-
само строи- 

м един
градинчани. 
мненията и иа

лите му и за 
дреболии понякога и з 

кибрит, за-

ссдатслят ма Скупщина
та иа местната общност п

Кирил

Освен това и училище
то ни се нуждае от поп
равка. Именно, прозорци 
те му са 
пропадат, 
боядисат.

те селскостопански про
изводители «е само в 

започнали да Градиш! но и в останали- 
Трябва да се те села. Известното съм- 
Покривът му пенис при някои Сигурно 

също така има потреба ще бъде премахнато след 
да се постегне, за1пото на като 'към средата «а го- 
няколко места прокапва: дината бъдат известни и 

условията за доброволно 
пенсиониране, понеже чие 
лото на тези над 65 и 60

Пелинов.кутия цигари, селото 
Вече няколкоолио, отиват в ГОДИНИ ТОЗИ

шъобте снабди- 
центъра 11а 

само- пред

хар или 
Босилеград и по този 
чии загубват

ца-
въпрос и 
нането оа 11 
вниманието, не 
местната общност

цял ден.
значе

ло
отделно 
лятото й про 

кърската 
разгар- 

по-очебИ-

косто от 
ние е през

когато пред останалите
твено-политически
низации « селото, П.ред- 
лагахме и
търговската 
„Слога” от 
съвместно Д» 

нас
псо они:

«етта,
работа е в пълен
Въпросът с олче

на местната Този дни >не подадсм иск 
до училището в Босиле

предвид.
Босилеград

напредлагаме
организация

Босилеград,
разрешим 

важен

(гщ, ако се има 
че селото с 
е свързало с добър И 1,0 1 

година
път и

град да предприеме съот 
.настоящата ветни мерки за това. — 

подчерта председателят
»а местната общност Ве 

иа ма- диноп. М.Я

мм, години е значително.гладната чм акти 
насочена

година
пмост ще бъде 
към разширяването

ти през цялата 
годен за движение 
че преди двадрсвти,,я

по-лоши

АТ.въ-
ТОЗИ Та 
прос,

нямаго- но СТРАНИЦА 7
дини, при много
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ПОЛОВИНАТА 

СЪС СЛАБ УСПЕХ
Многостранни културни изяви

1Ш концерти и Божи ца и 
Клисура с обшо 250 посе
тители, театрални 
етавленля и 
1200 зрители и в Клисура 
с 200
жби в Сурдулица с 
посетители 
брой посетители и 
стаилепия нарежда този 
културен дом между най; 
повеяните културни обек
ти в региона и Република- 
Подвижното кино, поради 
служебно отсъствие на 
работника, 
само 30 кин опре став ления 
н то най-голям брои в
йелашница.

Броят пък «а читатли- 
те в Градската библиоте
ка през този период нара
сна с 280 души, а книж
ният фопд о обогатен с 
1000 нови книги. Дадени 
са на прочит няколко де
сетки хиляди томове. Ос
вен това това ведомство 
с успех извърши декора
ция и озвучаване на вси
чки тържествени събрания 
и тържества, състояли се 
през миналата година.

на сдружения трудНяколко са културните цните
в културата и стопанските 

и местните об
ведомства, които през из-

(1985)’година са организации 
културна дей щности.

Сурдулишка обши- Въпреки че облиците на
влияние ма трудещите се

пред-

Iтеклата 
развивали

Сурдулица с
01,

ПОСТ в
на, Това са Народният 
университет, който в сяоя и гражданите върху кул 
състав има Културен дом турната политика бяха раз 

Центърът нообразни (смяоуправител- 
културната

посетители, 3 изле
зеш и доба-допълиителното 

въчно
биещо е, че и това не е 
Л|Яло очакваните

понеже сравнител-

Само 44,60 на сто от 
учениците в образовател
но-възпитателната 

„Йосип

и пр- Такъв 
пред- обучение. Но очег

. и Библиотека, 
за култура и няколко кул 
турно-художественн друже общност), н-олучава 
ства: „Първи май" и 
„Ром” в Сурдулица, 
вица Дойчинович" от Ма- 
оурица, „Любомир Джо-
кич” от Сувойница и „Зае не е задоволително, 
тава Пес" от Бело поле.

орга
Броз- резул-цнте тела на низация 

Тито” в Димитровград на 
края 1На първо-го лолуго- 

учебна

сс впе тати,
но малко ученици лолзу- 

обучение 
Изненад-

чатлгаще, че влиянието на 
труд и мест-,.Но- сдружения

пите общности върху кул 
турчите процеси все о'Нс

този видватпрез тазиние
година имат положителен 
успех, а това значи че 
успеха е значително тю-. 
слаб от миналата годи
на. От 379 записани в на-

след часовете- 
ващо е, за първи път та- 

почти най-слаб
прожектира

зи годинаИнак през отчетния пе- уче-успех са показали 
ниците 
те досега 
ли между 
Във втори клас най-слаби 
са учениците по общест- 

Последни

Самоуправителните орга риод са ««правени значи
телни крачки към творче- 
оки подход. поддържане 
н развитие на революци
онните традиции, оживя- 

усилия за изнамиране на ване работата на сдруже- 
мерила и критерии за фи- нията на изкуството, само- 
нансиране на културните дейните културно-художе 
програми, като основен отвени дружества, изоб- 
облик на свободна размяна разителиата дейност и 
на труда. Тези усилия да пр. В тази насока трябва 
доха определени резулта- да се действува и през 
ти в определяне цената настоящата година, 
на културните програми.

от трети клас, а 
винаги са 0и-
най-добрите.

ни на самоуправителната 
общност на интересите за 
култура, съвместно с всич 
ки организации, положиха

чалото на годилата, от 
първи до четвърти клас,
209 имат слаби бележки.
Средната бележка в учи
лището е само 3,06. Ако 
към това се добави, че 
отсъствията са увеличени 
с десет на сто, тогава е 
ясно, че учениците не са 
достатъчно заинтересова- учениците 
ни за училището- Само в 
първи клас, който е с най- 
слаб успех (средна бележ- мети и 
ка само 2,84). има

вената насока, 
те са. • според мнението 
на директора Милутии 
Пенков, основна причина
за лонщя успех понеже 

считат, че 
няма Физика, математи
ка и други „теХски" пред- 

затова не учат 
друг на

УНИВЕРНАРОДНИЯТ 
СИТЕТ:
НИ КУЛТУРНИ 
РАМИ

особено при музикално- 
сценичните изпълнения, въ
преки
предстои да се задоволят 
съществените изисквания 
на Закона за сдружения 
труд: финансиране на про 
грами, труда и резултати 390 седалища, 
те -на труда- Положени са 
усилия чрез процеса на 
самоуправително _ договар 
яне и самоуправително спо 
разумяване да се обезпечи 
непосредствена размяна 
на труда между оргаииза-

РАЗНООБРАЗ- 
ПРОГ-че в тази област

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР: 
ДЕЙНИ СЕКЦИИКултурният дом в Сурду- 

лица разполага със зала с 
в която 

през отчетния период са 
прожектирани 560 кино-
представления с общо 116 
хиляди посетители, 8 кон
церта на самодейци и 
представления, посетени 
от 3200 зрители, самодей

Най-добри успехи през 
отчетния период в област
та на самодейността пос
тигна фолклорната 
ция, която е 
го числена, в 
състава членуват

младежи и пионери- 
музикалната школа има

32 души, така че в пред
стоящия период би било 
целесъобразно да се от
крие подведомствено от
деление на Браненото му
зикално училище. Дра
матичната секция набро
ява 47 членове, секцията 
по изобразително , изкуст
во 12, рецитаторската 26, 
хорът 40 души !И пр.

сек-
и най-мно- 
чийто три 

около
160
В

ЗАВЪРШИ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА УЧЕБНАТА 
ГОДИНА

ОТСЪСТВИЯ, от които 
неоправдани. Инак в

342 чин не може да се оправ- 
ця- дае фактът, че в^в 11-1 от 

29 ученици само осем 
имат положителен успех- 
За разлика от тях Ш има 
най-добър успех и тук от 
29 само трима имат сла
би бележки. В 
клас
е по-добро, но все' пак не 

е последи- задоволително, захцото от 
четвъртокласници са

на мо 30 са без слаби бележ- 
училището, ки или 54 на сто- Мина- 
страна не лата година този процент 

до- е бил дори 95 на сто. В 
Имай- цялото училище от 379 
учили- ученици само 68 са отли

чни, 64 
успех.

Ло традиция първолаците най-добри
лото училище 
6600

има над 
отсъствия. Поради 

доста неоправдани отсъс
твия някои ученици са 
наказани

В сравнение с първото 
полугодие на миналата 
учебна година в основно 
то училище „Моша Пия- 
де" в Димитровград нак 
рая на първото полуго
дие тази година, успехът 
е подобрен. Докато мина 
лата година средната оцен 
ка е била 3,34, тази година 
е 3,47. Най-добри, как-го

пата година тази инициа
тива ще бъде реализира
на- Така наречената 
довополезна работа е реа 
лизирана посредством уче 
ническата икономия и съ 
биране на вторични суро
вини.

тру-
с предупрежде

ния, а за 'някои ще реща- 
ва дисциплинарна коми
сия. Както изтъкват

четвърти 
положението нещо

в учи
Само за период на една 

година, откак 
Що се отнася до зимна Центърът за 

та ваканция «а учениците, модейците се 
тя Ще мине както и всяка

лището, това 
ца, че родителите все 
вече остават децата ои 
грижата на 
което от своя 
може да компеноира 
машния контрол.

съществува 
култура, са- 

представи 
ха повече пъти в общи

56по-

и' винаги досега са учени 
ците от първи клас, кои
то имат оценка 3,94. От 
1311 ученици в цялото учи 

отличници,

година досега, значи неор
ганизирано. И докато уче 
иицитг 
прекарат кой как си умее, 
просветните работници ще 
използуват част от вакан 
цията за отиване до Ниш

ната и региона, органи
зирани оа 8 тържестве
ни събрания с подбранаваканцията Ще ки това предвид, 

щето се е определило пре 
ди провеждане на родите
лските срещи да се органи

лище 417 са 
300 много добри, а 279 
имат слаб незадоволителен

ку л турно^ху д оже ствеи а 
програма- 20 общи кон
церта на всички секции 
и гостувания във Влаооти- 
ице, Владичин хан и Бу- 
яновац. Пионерският дра
матичен ансамбъл с успех 
се представи на регионал 
ния

с много добър

Шо ре отнася до препо
давателите, част от тях, 
заедно с работниците от 
основното училище, ще 
участвува® на два оеми- 
н*ра в Ниш, понеже та-

успех, или 21,28 на сто от 
записаните зира сказка за всички роди 

ли в залата на Културн
ия дом на 
тателно-образователна фу
нкция

на два семинара в органи 
зация на Завода за подо 
бряване и усъвършенству- 
ване на образованието и 
възпитанието „Дринка Па 

„Най-добър влович". Семинарите ще
клас”. Критедаи^епеЪса «да™*7 20 * 21 Сурдулица.

приети и до края на учеб

ученици-

Накрая на полугодието 
раздвижена е инициатива 
на края на годината да бъ 
Дат избрани 
ученик"

тема: „Възпи-

на училището и 
родителите впреглед ® Лебане и ролята на зи година няма да се ор

ганизират „Януарски дни 
на просветните работни
ци" в Димитровград

в основните училища в този процес”-
Що- се отнася до програ

мата, тя 'е 
цялостно, а съдцо така и

реализиранаА. Т. Ст. Н.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ
сурДУЛИШКА ОБЩИНА

Група бригадири в Полша
Група бригадири (30 "

ши) от Сурдуяица 
д«и заминаха 
дие®но зимуване в НР По 
лша. Организатор на то-

зимуване-екокурзия е 
Председателството .на ОК 
на ССМ
оката организация Вла- 
синатурс” от Сурдулица 
Бригадирите те 
и някои исторически 
ста (преди 
цлагера 
Полша
знаят с някои 
телности на■тази

Зимуването на бригади 
рите е безплатно, отно 
сно средствата са обез

В

„Поетична
антододия '86"

ду- Момини сълзитези
«а седем-

ва

Ичрез туристиче-

врабчовн очипосетят
ме

всичко 
Освиенцим) 

и ще се запо 
забележи 

страна

кон-
в

Момини сълзи
и
врабчови очи
целувки
и

печили .сами 
лен труд. Именно неотда 
вна те

с доброво клетви — 
за навеки,
стаени между едно вечно; 
мрази

организираха до 
броволни младежки

фабриката за 
машини и стоманолеяр
на >,Мачкатица" и стро от 

организация 
„Зидар”. В „Мачкатица' 
те са работили по по-дго- 

материали за 
а в „Зидар" са 

канали за водо-
електропрово- разлечение 

200

ак
ции във и

люби'
Момини сълзи 
гримират лицето ти 
в кей май са откъснати те? 
Врабчови очи
подариха сън на твоите нощи 
в кое утро дебнешком цъфна той? 
Момини сълзи

Владичин хан. Тази 
литературна вечер бе 

твърде успешна 
напред младите творци 
редовно ще се предста
вят-

мещение, къдетб да се 
събират и развиват дей- 

и за- ност.
Характерно за изборна

та и предизборната дей
ност е. че младите, освен 

Инак всекидневно тук за своите избори, голямо 
място отделят на предсто
ящите избори за делега 
ти и делегации- В първи 
чните организации в сдру- 

все жеиия труд младите гла
вно не спират върху съз 

развлечение даването и разпределени- 
по‘ кръчмите и сто на дохода и провежда 

не мерките за икономи
ческа стабилизация-

Инак о б щитаската о р га- 
низация наброява 51 пър- 

оргаиизации, от 
които 26 са в местните 
общности, 16 в организа- 

младеж, циите «а сдружения труд, 
а останалите в образова* 
телните центрове и оонов 
ните училища.

ителната

твяне на 
изливане, 
копаели инамират 150- 

младежи и девойки, 
П редседателството 

на ОК -на ССМ изразяват 
на задоволство, защото 

ОК по-малък е броят «а мла

проводи и 
ди- От тези две акции са 
заработили 
ляди динара.

Според решението

врабчови очи 
жива изгода

бяха само слънчеви желания 
на нечии червени залези!

Радко СТОЯНЧОВ

850 хи- анад в

Председателството на 
на ССМ една чаот от сред 

ще се изразход-
дите, които 
търсят 
заведенията.
ОЖИВЕНА ИЗБОРНА ДЕ 
ЙНОСТ

ствата
ват за зимуване, а друга
та вече е използувана за 
обзавеждане на младеж-

След приключването па 
МЛАДЕЖКИ предизборните събрания вични 

в първичните оргаииза- 
Съюза на соци-

кия дом.
РАБОТИ 
КЛУБ

От 15 декември мина- . ции ма
година в Сурдулица алистическата

мла- тези днп усилено се про- 
Средствата веждат и изборните съб

ралия. Според приетия 
календар за дейност, из
борните събрания трябва 

до 20 яиу-

Ъ

лата
започна да работи 
дежки клуб. 
за обзавеждане на младе 

обезпечиха
Ст. Н

клубжкия Бригада без бригадириБЕЛЕЖКАчрез досами младежите 
броволен труд- Купен

телевизор, касето-
е да приключат

ари, относно до кдая на 
този месец- По
на прсдседаателя яга

Досимир Тасич, 
в онези първични органи

От формирането на Титовия фонд 
до днес -40 младежи и девойки от

П-о инициатива «а учениците и 
студентите, ползуващи стипендии от Ти 
товия фонд, -в Нишки регион бе офор шината са ползували стипендии от не 
меша младежка трудова бригада „Тито го м всяка година с тях са водени раз 
ви стипендианти”. Но миналата годила говори за включването им в регионална 
бригадата остани без бригадири — от та младежка трудова бригада .„Титови 
ок-оло 2(Ю стипендианта а региона само стипендианти”. Те са обещавали, че Щ«

участвуват на Трудова акция, но
намирали „оправдание' да -не из- 

обещанието си.
задължение да бъде вае

цветен
фон и други средства за 

на младите:

об-оценка
ОК

развлечение 
гарнитури

Клубът е отворел
всеки Ден 

освен не 
следят

на ССМшах и лр-
-от 17

които през изток 
били дейни 

предизбо

и зации.до 23 часа 
тук младите» 
слушат 
определели 
организират 
бави, игра*т 
игри и пр.

В организацията
клуб тези Д1<и 

литератури®

лия период са 
и качеството па

дейност е иа ииео- 
.равнище- Об-ратио още 

оргаиизп' 
бездейств-У 

иа избо

-вина8 бяха съгласни и готови да отидат на
М е жду.об" 1.и 11 с ката кон ги самузика, акция. Затова

форшция па ССМ .в ИмЩ, като органи пълнят 
иа бригадата неотдавна потърси 

от воички общински младежки конфе
ренции отговор иа въпроса: трябва ли 
тази бригада да съществува и занапред? ми предложения, понеже все пак става 

По въпроса тези дай разискваха Съ думадоа_добр°волен .®,лаДежК!Н труд' 
встьт и а Титовия фонд, и младежката ор- Очевидно е. че съдбата на [уегионална 
нализания в Димитровград- Техният от та бригада е в пряка зависимост от съ

гласи така: за „съдбата” на бРи вестта и морала на стипендиантите- л
Обещания, когато трябва 

когато трябва да

п-редаваиия, рчята 
танцови
обществени зи

Имаше пред
за- ко ложения това 

сено :в договора за ползуван© на сти
пендия. Това-обаче бяха неосъшестви

заторпървични
инп които са 
вали и качеството

дейност ле <ена парната 
високо ])авл,ище.младежкия

прадизабриа-ое състоя В хода па
изборна дейност мла 

първичните орпа- 
мостпите общ 

•йлан

нас участиетовечер
млади творци от

та И 
дитв в 
низации в

образо-
технииоски «®н

мес

говор
гадата трябва да се решава на регвоиал те не щадят 
,то равнище, а Димитровград не е в със да получат стпенди*, а 
тоя пие да даде бригадири за не*., В Ди- заминат па трудова ахни*, 
митроеградска обшила миналата година най-различни оправдания, ^ 

5 стипендианта на Тйто „подготвят или дават изпити' -

вателния
„Моша ПияДе” И

гарнизон
преден 

въпроса за
ща панамират 

Най-чест^
тър пости

мДепи», тъй като много 
домове се пол 
магазини, 

други цели, а 
свое по-

,,Пера 
основните

училища „Вук КараДД®®^
и .Монан й-овапович „пат
Змай” от Сурдулин®, каК у '

образователни*
„Йовам Скерлич

по-гния 
МачкатоваЦ", е имало само 

вия фонд, оа’ кюито 3 са загубили го-
дина”.

културни 
като 

дове и и за 
младите

А. Т.окла

няматто и от 
център СТРАНИЦА 9
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НА ТУРИСТИЧЕСКИЯГйш“ димитА™в“аяиз сой ЗЛ ТРУДОУСТ 
РОЯВАНЕ В БОСИЛЕ 
ГРАД

БОСИЛЕГРАД

Димитровградчани 

на изкуството,
Ще се реорганизират 

ли самоуправителните 

общности?

Има средства за 

нетрудоустроените 

майни
януари т.г-От първи

и нетрудоустроените май 
•к-и получиха право Да 
получават парични доба
въчни, с което до извесг

изравниха

бе необходимостта в най- 
скоро време да се напра* 

туристически проспект 
на Димитровград, а съще
временно с това да се на 

сувенир, който най- 
да отразява бита на 

затова

връзка с 
пре овладява- 
мнения и 
Един, не 
са на мле-

заседания във През последните някол
ко години налице са уси
лията на Димитровградска 
община Да развива, по 
край другото, и туристиче 

стопанство- Големи
ят брой транзитни турис 
ти дава реални възможно 
сти за това, а освен това 
тук са и природните ус
лови» за туризъм, 
това известните 
торически паметници По 
гаиовски манастир,

кале... Тук са и

Самоуправитрлното ре- 
петте об 

самоуправитсл-
този «вътре
ха различим 
предложения, 
малък брой, 
ние, чс най-целесъобразно

останат на до- 
устройство вс- 

самоуправителш об- 
съвместна 

служба.

организиране на
щински 
ни общности «а интере- 

областта на об- 
дейности,

ви
на степен се 
с онези майки 
в трудово 
зи добавъчни те ще по- 
лучавата 270 дни, те. ко- 
лкото в републиката трае 
отпуска по майчинство. 
Колко ще бъде виоо чи
нара на тези средства за 
виси от материалните, 
възможности ига общин
ските
общности «а 'интересите 
за трудоустрояване, които 
са задължели да водят

сите из 
щественасте

които са 
отношиио. Те- мериекютое да си 

сегашното 
>тка
прост със 
професионална 
Други
формиране на две (в ед
на да се обединят досе
гашните СОИ за основно

седмица вярно
общината- Тъкмо 
■и присъствието на худож
ниците—хора на изкуство, 
на разговорите. Тъй като 
това беше първ разговор

през изтеклата 
бе доминиращ въпрос в 
Босилеград, 
по този въпрос, иа разши- 

разиоква

Най-напред

рено заседание 
Изпълнителният съвст «а 
Общинската скупщина, а 
след това и секцията за 
самоуправително 
зиране
конференция на Социали

след
.се застъпват за вече йе

на тази тома, договорело 
с в най-късо време да се 
поканят всички димитров
градчани, които който и 
да е начин са свързани с 

изкуството, художници, 
скулптори и всички оста
нали, които за това имат

Гоин
органи 

към Общинската самоуправителии долокото 
плановете на общината вобразование и възпитание, 

физическа 'култура и кул
тура, а в 'другата за пря 
ка детска защита и соци 
ална защита)- Естествено, 
с две скупщитги и профе
сионални служба. Трети 
казват трета 'възможно-

този смисъл, значителна 
част от които вече е реа 
лизирана или се реализи 

Гостилничарско-тури 
етическият комплекс 
„Компас—Балкан'’ край гр
амично-пропусквателния пу 
нкт „Градина'’, който

етическия съюз и нак
рая изъплнителните от
бори на петте самоупра- 
вителни общности на ин 
тересите на съвместно 
заседание, когато бе фо
рмирана съвместна дело 
ва група със 
странно да 
са, да изготви проектопре
дложение и да пусне на 
публично обсъждане в 
организациите «а сдруже 
ния труд и местните об
щности. Разбира се, вси
чко това трябва да прик
лючи преди да започне 
утвърждане на кандида
ти за делегати в скупщи- 
яите на самоуправителни
те общности.

Инак, на посочените три

сметка и за този въпрос, 
те. от икономическата 
сила не общините.

ра:
смисъл, да дадат идеи как 
да изглежда или какво 
да се вземе за основен су 
венир на града- Предложе 
ния има различни, но 
всички се съгласиха че
най-добро решение е да 
се обнародва конкурс в 
местните средства за ин 
формапия със съответни 
награди. Преди това Ту
ристическият съюз Ще по
кани всички Димитровгра
дчани да дадат свой при
нос в реализация на тури 
етическите планове на Ди 
митровград-

Затова ДИМИТРОВГРА
ДЧАНИ НА ИЗКУСТВО
ТО, ОБАДЕТЕ СЕ! Турис
тическият съюз и Димит 
ровград очаква вашата 
помощ и вашия принос в 
осъществяване на туристи
ческите планове на общи 
ната.

на

подожениетоКакво ест _ да се обединят вси- 
пет в еДна, и еднз Бо- ве-връзка с това в

община? Бо
въвзадача все- чките

скупщина д-г професионал
на служба. Разбира се, и 
едните и Другите и тре
тите имат свои

години слу-силеградска 
ян Миланов, секретар 
на СОИ за трудоустроя
ваме казва, че главното 
условие за получаване 
на тези добавъчни е не- 
трудоустроената майка 
да се намира в списъка 
на онези, които търсят 
работа. За целта средс
тва има и същите няма 
да бъдат под въпрос. До
бавъчните, които ще по
лучават нетрудоустрое
ните майки ще възлизат 
50 на сто от загарантира- 
ния лИч©н доход в об
щината в текушата годи-

че няколко 
жи на транзитните тури 
сти, завършава се реконс
трукцията на хотела в гра

изучи въпро-

ар гумен-
да.-, и т-н.ти, с които подкрепват ово 

ите предложения / срещу- 
аргументи за останалите 

възможности- 
Няма съмнение, че фор 

мираната делова група 
ще има твърде отговор
на задача.

Но само обекти и при
родни условия за туризъм 
не са достатъчни. Нужни 
са хора и съответна рек
лама- Тс-ва знаят и хората 
— ентузиасти в ръководст 
вото на Туристическия съ 
юз в общината и затова 
неотдавна по инициатива 
на Туристическия съюз бе 
проведен разговор, в кой
то взеха участие предста 
вители на туристическия 
съюз, местните художници 
и хора на изкуството, Со 
циалистическият съюз, мла 
дежта. Тема на разговора

две

мя.

ПРИМЕРИ И ДЕЛА:: на, подчертава той-Сдружиха средства да помогнат
За сега все още «яма

Здравният дом в Ди 
митровград тези дни 
е оборуден с един из 
ключително значите 
лен апарат, с помощ 
та на който - здравни
те услуги се повдигат 
на по-виооко равни-.

; ще. Става дума за та 
ка наречения ,,Спиро 
метар'’. инструмент с 

: пом'ОЩта на който се 
установява състоя

нието на дихателните
пътища при човека. 
Това е всъщност ма 
лък компютър, кой 
то дава девет параме 
три за дихателните 
органи у човека, а на 
края поставя и диаг
ноза- За подобни 
прегледи пациентите 
от общината отиваха 

Пирот, но съЩеству 
ващия там апарат да 
ва само три парамет 
ри и при това е нуж 
но много повече вре 
ме за преглед. С тао- 

апарат в Здрав

ния дом в Димитров 
град само за дваести 
на минути прегледа 
е завършен.

колко ще 
зага

данни за това 
бъде тазгодишният А. Т-рантиран личен доод. 
През миналата година в 
общината той възлизащ© 
10 133 динара. Досега ни 
то една майка (нетрудоу- 
строена) «е е потърсила 
да ползува законното си 
право. Да припомним, 
могат да го ползуват и 
онези майки, чиито деца 
не са напълнили девет 
месеца.

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В ЕОСЙ 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

Онова, което в на- 
бавката на този съв 
ремеиен апарат прои 
зведен в Япония е 
най-важно, е фактът 
че почти половината 
средства обезпечиха 
двете най-големи и 
най-успешни трудо
ви организации в Ди 
митровград: „Свобо
да” и ,-Димитровг
рад" с по двеста хил 
яди динара. Спироме 
търът струва един ми 
лион динара. По то
зи начин споменати
те две трудови орга 
низации по най-непо 
средствен начин доп
ринесоха да се нама 
л«х отсъствията на 
трудещите се и раз 
ходите поради отива 
не на. преглед в Пи
рот.

......................................... ........................ .

♦

: КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
♦ към Трудовата общност на Общите служби
♦ ТО „Босилеград” в Босилеград публикува

в

:

КонкурсВ.Б. ♦

за приемане на един стажант за неопределено \: 
време. Г ; *

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 > СЛОВИЯ: Уп (седам) степен професионална 
подготовка
Молбите

икономически факултет
с дг/сументи за изпълняване на усло

вията От конкурса, удостоверение 
следствие, юръщално

да не са под 
свидетелство и удостове-в

рение за здравословното си състояние капдидЦ- 
тате доставят на адрес: ТО „БОСИЛЕГРАД” в 
Босилеград (до Обиците служби) 
дни от денй на публикуването.

'в орок от 15

Непълните и неподадени на време молби ; 
няма да с© разглеждат. ;

...................... ................««♦»........................................................... .

В'Ия А. Т
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Шизичеека култура „С^Щрф СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Снабдяването не може да 

бъде само търговия
ФИЗКУЛТУРАТА 
ШКА ОБЩИНА в УЧИЛИЩАТА НА СУРДУЛИ

С добри; резултати В нашите села оставаме само стари хора и за- 
трва потребителските съвети трябва да бъдат органи 
ма нашата самопомощ в снабдяването — казва ВЕНЕ 
ГЕОРГИЕВ, председател на потребителския съвет в 
Долна Любата.

® НАЛИЦЕ са МАТЕРИАЛНИ КАДРОВИ И ДРУ 
ГИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ УСПЕ
ХИ

Като продавач беше спо 
собен и че стон. Като пенои

леми през зимата» а снаб-

на Сурду 'К--то членуват заинтересо 
лишка община самоупра- ваните за спортуване уче- 
вителната общност на ин щади. А извело е 
тересите по физическа спортуването 
култура
тието и на физическата 
култура в предучилищни
те 'И учебните заведения. В 
тях са организирани раз
лични облици на физичес 
ко възпитание-

Това е възможно благо

още не едяването все 
напълно. стабилно- При та 
нива обстоятелства стари-

онер е един от най-дейни 
те „по селските работи”- 
С една дума — ,,поръчен" ;ге хора от далечните ма
за председател «а потреби хали лесно могат да оста- 
телския съвет в селото. Ка *нат без стоки от първа не 
то такъв» Вене Георгиев е обходимост, без* оглед да 
компетентен да говори за ли ги има или няма в ма 
снабдяването >на село и за газина. Следователно» яя- 
ролята на потребителски- кой трябва да се грижи 
Хе съвети. А това е тема с

че
допринася 

до голяма степен за пра
вилното

насърчава разви
п ои х о фмзическ о 

развитие на учениците.

Освен редовното обуче 
ние .по физическо В. Георгиеввъзпи
тание в училищата на тери 
торията на общината, 
ведени са и отделим акти

за тези хора като потре^ 
бителм. .Понеже те изкар 
ват поминъка си с помощ 
та на . животновъдството, 
изключително е значение
то на снабдяването им с 
фураж. -Рсвен това, тези 
хора трудно могат да про 
верят сметката на продава 
ча, така че и в това отно 
шение мм е нужна защита- 
С една дума — снабдява
нето «а хората от селата 
никак не смее да бъде са 
мо търговия.

С какви проблеми в снаб 
дяването се срещат долно 
любатчани?

— Макар че всичките 
ни проблеми в снабдяване

непреходна актуалност-
Разговора започваме със 

забележката «и, че дейно 
стта «а потребителските съ 
вети почти изключително 
се свързва с недоимъка 
на стоки, купоните- списъ 
ците...

Това е наказателство, че 
все още не е разбрана рол 
ята на тези органи — каз 
ва Георгиев- — Снабдява
нето е сложна дейност ог 
жизнено значение за все
ки човек, в ко«то има 
много важни задачи за 
потребителските съвети- 
Споменатото от вас мне
ние ни пречи в работа, по 
неже нерядко се случва- да 
ни кажат: ..Какво искате 
вие от потребителския съ
вет, сега няма нужда да 
правите списъци.-.”

кои важни селскостопанс 
ки алати и съоръжения 
изобщо «е могат да се ку 
пят на село и селскостоца 
нските производители са 
принудени да прахосат 
много време, за да ги ку
пят в Босилеград или във 
вътрешността на страна
та. Втората група пробле
ми са свързани с някои 
неприемливи постъпки на 
продавачите в главния ма 
газин. Цреди две години 
почти цяло село дойде 
на събрание» на" което 
съдихме тези проблеми в 
присъствието на ръково
дители на ,»Слога'’ и общи

въ
дарение на материалните 
основи в предучилищните 
заведения, както.. и налич
ната спортна база в оонов 
ните и средните училища» тически упражнения по 
коя-го също е добра. Пре повод Деня на младостта 
подавател ският кадър в 
училищата в Сурду лица е

вности» каквито са пролет 
ните и есенни кросове,, ед 
нодневни излети» гимнас

и други. В течение на то
зи период училищата от 
територията на общината 
са били включени в разли

професионално подготвен,;
и налице са всички въз
можности на спортното по чни спортни игри, имащи
ле да се постигат още по- състезателен характер, 
добри резултати. Така на ^^Така например само 
пример всички училища в през изтеклата 1985 годила 
града разполагат с физкул учениците от тези учили- 
турни зали, в които ща на регионално равни

Остра забележка може да се направи и на 
някои долнолюбатчани, особено от центъра на 
селото, във връзка с купуването на трици и 
друг фураж. Понеже са близо до магазина, те 
взимат и по няколко чувала трици, макар че 
отглеждат само свине и кокошки, а добрите 
животновъди от далечните махали остават без 
тез:; необходим фураж

А как вие виждате рол
ята на съвета от аспект 
на обстоятелствата в Дол
на Любата и останалите 
села в общината?

— Първо, ролята на по 
гребителскщс съвети тря ната- Те тогава обещаха, 

че ще вземат мерки, 
от това не излезе нищо.

то са субективни, аз бих 
ги разделил в две групи.
В първата група са проб 
леми- овързани с нестаби Повтарят се същите сла- 
лцостта на снабдяването и бости — не се спазва рабо 
и е до статъчн и я аоортимент 
на стоките в магазините- 
Макар че няма кризи ка
то преди, в нашите мага
зини често нът1$ь липсват 
някои основни стоки. Ня

бва да се разграничи от 
усилията за премахване на 
източниците на кризи в 
снабдяването. Защото те 
1рито могат, пито са длъж 

да поемат такава зада
ча» това с работа на пра- 

промишлено

но

тното време, самовластно 
се покачват ценитеГ крият 
се стоки (за приятели иди

те спечелиха първите и 
места в слсди/ите

пиорганизирано
физическа

провежда 
обучение по третите

дисциплини да дочакат нови поскъп- 
ления) и п-р.

вителстяото, 
стта и субектите «а ико
номическата политика. Но 
косато настанат

спортни 
спортна стрелба (ученици
те от образователния ден 

,Й. Б. Тито” — първо 
момчета в литна

култура.
От друга 

изтеклата 1985 година в 
училищни*- Двор на осно 
вното училище »Вук Кара 
джич” в Сурдулица 
синските водоцентрали по 

терени за фут

страна, през к г.
СЛОЖНИ"тър

място за
конкуренция и първо мле

отборна конкуренция 
трсто място и по хандбал 
за момичета), но волейбол 

място. Спече

ТЪЖЕН ПОМЕН

Измнаха ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ без 
мил съпруг и баща

положения, налага се Да 
смекчаваме последиците 
на проблема- Затова 
съм противен съветите да 
правят списъци и да взи
мат Други мерки, за да се 
обезпечи равноправие на 
потребителите. Второ, ъ 
нашите села оставаме, са 

стари хора и това об- 
•налага потре

Вла- нашиянето в

Крум Гогов 

Виденов
строени са 
бол на малка врата, ханд 

баскетбол, волейбол 
и други спортове. За стро 

този обект

сь»но трето
ЛИЛИТС
са се

бал първи три места 
състезавали на репу

(1. II 1981 — 1. И 1986) 
от Димитровград

ителството на ,и тамбликаиско равнище 
сс представиха достойно.

Оттук и заключението, 
чс резултатите, .които са 
постигнати в тези състеза 

общинско, региона 
лио и републиканско рав- 
нищв, са1 реално отраже 

доказателство за до
спортна

Власинските водоцеитра- 
30 ми

мо
стоятелство 
бителоките съвети да 
дат органи па нашата са 
мопрмощ в снабдяването.

ли отпуснаха около 
лиона динара. С това с 1 
създадени осше по-добри 
уловил «а младите за спо 
ргуване и развитието 
различни спортни 
плини-

Времето минава, но ни
кого не ще заличи от сно
щна неговия светъл 1 
благороден лик.

Поклон пред 
му памет- ’

бъ-

п,и« нана светлатаИскате ли да поясните 
си становище?

казаха

дисци-
второто

Опечалени:
семейство Гогови и Тас(’~

ц:Ие и
бре организирана
дрймост « училищата.

Както вече
В период от 1982 до 138.)

всички учили-
стари хора, разпръснати се 
ла, много работа през ля-

здравословни проб-
пн

година във 
"Са са формирани спортни 
дружества или секции. ”

Ст. Н. тото,

СТРАНИЦА II
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• сатира • забава
АНЕКДОТИНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Остави кучето, Реджо!... Запитали Жилбер Беко 
дали професията на арти
ста или певеца е 
ионсна професия. Той от
говорил :

обик-
Имаяяроките приказки са много, 'както и лов

джийските. Ето една от Куса врана.
Неколцина ловджии от Куса врана и техни прияте 

ли от Церов дел се сдружили да търсят пари в местно 
стта ,.Св. Илия” между Куса врана и Церов дел. Изко 
пали голяма дупка, дълга и широка, за да намерят 
някакви ои дереги, с които уж оа свързали два каза
на с

.приказки.

Абър от село— Съвсем не, защото 
ако някои живеят от нея, 
другите пукат от глад. По 
срсдствсиите артисти, съ 
що както и добрите, като 
чс ли са заразени от ня
какъв вирус да участвуват 

* във всс повече представ
ления. Младежите виждат 
само Габеи или Белмондо, 
а девойките — София или 
Брижит Бардо. Така те 
само увеличават броя на 
мизерствуващите артис
ти или певци Не, това 
не с професия като дру
гите, защото всеки исти
нски артист предпочита 
да играе за нищо, отко- 
лкото изобщо да не играе. 
А не можете Да ми посо
чите нито един тенекид- 
жия, индустриалец, счето 
водител или даже адво
кат, който да е готов да 
работи без пари.

Продуцентът Жак Бар 
правял изключителна сме 
лост, като предложил на 
Фернандел главната роля 
във филма „Завръщане
то”. Това е историята на 
приятелството между един 
човек и един кон. По този 
случай шегобийците са 
пуснали стария виц:

V
пари, както се разказва в празните ммацярски бай Ивана из Тудовицу.Срсто тия дни 

Гледам га: цъвнул нещо, па не издържа, пита
По едно време ловджиите намерили плоча с 

камък. Обърнали'плочата н до един'от тях, кой 
знае как, се
Един от тях, на име Реджо, хванал кучето и започ
нал да го задушна

та защо.
_ А бре Манчо, да ти се повалим. Толкова

преме има и никой да се сети да 
писмо, а овия дни
тога из Ниш. Пише ми „дедо, яви ми има 
на село снег. Овде при пас нема. И ако падне » 
— одма се отопи-

Не могу ии два пути да се спущим

ми пише 
— стиже писмо оди унука-

«америло едно ловджийското куче-

♦ли

IНевинното куче пггсцалЪ и започнало да се
съпротивлява.

Когато единият от ловджиите познал 
куче, започнал да вика по Реджо, колкото го 
държи:

със
своето

глас
5 ■

сансте-
Баща ми само гунЬа, дека дал коджа паре 

за санете"...
— Да нема б“й Иване детето и ДРУГУ— Редж-оооо, пусни кучетоооо, Реджо! То 

пари не кове е е е. Пуони го веднага, ако го задавиш, 
Ще ти тегля на -теб (куршума, ей, Реджо!. •

муку? !
— Е, може и да има., ако мислиш на беле- 

шйете. Има и неколко йединице. научи и то
ва, пего- Па, що ако има? Та я и ти бае Ман- 
чо, не сечаш ли се, несмо ли имали слабе (та- 
гая беоше двоййе) Извружеоше ни по некол
ко пути бащеве ни с лисковницу, па си увлти-

Славчо Петров

пя МЪЛРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕКСи
чта у огрен>уту — цел дън се спу-мо санете 

щамо.
НИКОГА не бъди точен: губи време докато ча 
каш другите». 1

: — Имаш право, верно тека беше. Денъш- 
/ьите родител»е немаю време за децата- Само 
знаю учете, учете. •. А нема Да би о две ду нег- 
де и да се поиграю. Да излезну малко по-дале
ко од градищата, да се возе, да подишан) чие

М. Твен
:
:КЛЕВЕТАТА лети с голяма бързина.

Волтер
.
5
! въздух.УМНИЯТ враг не е толкова опасен, колкото глу 

павият приятел-
: : Затова децата сама си наоде забаву: зби-

! раю се една при друга уж да уче, па ъану по 
дисцаЬи, по кафиЬи . •

— Тека е. Родител>ете млого не проверя
ва10 куде су им децата. Ка на полугодието ви- 
де книшйете,, тегай узушчу. -.

Аретино: :! .НЕУВАЖЕНИЕТО е първият 'признак на безир 
авСтвеност- .

I — А кой ще изпълнява 
ролята на човека?А- С Пушкип

; — Него да оставимо са това- Нели мину
полугодието- кой кико йе пропгьл, нека йе 
прошъл. йела и ти са «а село. Убаво йе« чисто, 
снег; има ъушеничЬе и греяНа реЬия... — ка. 
же бая Иван.

• ■:
: ГЛУПАВО е да се шроои от боговете това, което 

човек може да си вземе сам.:
» : ЕпикурI

•: Нещо си мислим, нейе лош позивът на бая 
Ивана. И у добър час. ещо около Нову годину 
се поотрошимо, па ни исърте дудукат.

А друго, са на село нема никиква работа 
Ако бая Иван ни покани

: ЕДИНСТВЕНОТО-щастие в живота е постоян
ният стремеж занапред-

Емил Зола

и на лето да га 
посетимо, че видимо. Може и това да направи- 
мо, защо да не?

СЛОВОТО е пълководец на човешката сила.
Вл- Маяковски

.........................................................................«»*»^*Ту^АТМПЦ<ииц>ИШ||и

ЪШот „Милионери“ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД- 
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