
БрятстЦо 6 уш ща президента и» 
СФРЮ Яосмп Броя Тито 01 
14 февруари 1971 годим м- 
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братспо и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за нри- 
нос в развитието на братст
вото и единството между на
шите народи и народности

* ВЕСТНИК НА българската НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
ГОДИНА ХХУП * БРОЙ 1240 ,

7 ФЕВРУАРИ 1980 Г. ЦЕНА 15 ДИН.

от ОБЩИНСКИЯ СЪБОР В СУРДУДИЦА
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БАБУШНИЦА

Двама кандидати за председателв подтип • СТАНКО ВЕЛКОВИЧ и НАЙДАН МАРКОВИЧ, 
предложени за поста председател на ОК на СКС, а 
за секретар на Председателството е предложен 
СЛАВКО ЗЛАТКОВИЧ# Общественият продукт трябва 

процената. За изграждане на 
Щите ще се изразходват 14 
милиарда и 600 милионадинара.

да се осъществя-ва средно годишно от 
нови обекти и реконструкция 
милиарда динара, от които в стопанството — 10 

Ще бъдат заети оЩе 3000 души

7
на съществува-

Неотдавна проведеното работващата промишле- 
заседание на Общинокия ност: „Балкан" във Вели
ко митет на Съюза на ко- ко Бонинци ще вложи над 
муаистите в Бабуцщишка 100 милиона динара За 
община мина под знака на оборудване на производст 
обсъждането на стопанс- вените си мощности- 
кото развитие на община скоро време, подчерта Бе 
та до края на 1990 година лкович, аде бъдат реализи 
и проблемите на младите, рани и 82 милиона капита- 
Оповестено беше и пред- ловложения за разширява 
ложението за .най-високи не на производствените 
постове в СК в. общината мощности ъ ,.Текстилко- 

лор”, като по такъв начин 
оамо в този цех се заемат 
на работа нови 60 работ
ника.

Общественият развоен 
план на Сурдулишка общи 
на за периода 1986—1990 
година беше обсъден и 
приет тези дни на общин
ски събор. Правейки до
кладна бележка във връ 
зка с него, председател
ят на Изпълнителния съ
вет на Общинската скуп
щина в Сурдулица Душан 
Костов, 
подчерта, 
по-нататъшното 
на общината се

ООСТ .,Пети септем-по-големи 
тензивиране на 
стопанство, по-висока мко 
номичност в стопанисва
нето и износа, при непре
къснато повишение п«до- жда три пъти повече 
изводителността на труда, настани на работа 
по-пълно използуване -на пъти повече 
производствените мощ«о- отколкото сега. 
сти. по-рационално изпол 
зуване на всички ресурси 
и при намаляване броя на 
незаетите в общината.
ГОЛЕМИ ВЛАГАНИЯ В 
НОВИ ОБЕКТИ

системи, ин-
селското бар” до 1990 година ш.е 

построи обект за часй 
за автомобили ..Засява 
103 и Ю4”, като произве-

В

и
три 

работници

Спирайки се върху ос
новните насоки на стопан 
ското развитие в община 
та до 1990 година Станко 
Велкович, председател на - Най-големи 
Общинската скупщина в

_ докладната, си бележка, ме 
жду другото изтъкна, че 
в този период «ай-голямо 
внимание Ще се 
на по-нататъшното разви-
!Ие на химичеоката проми сочи и запозна с планове 
шленост. За развитие и 
реконструкция на химичес
ката
ница” в този период ще 
бъдат изразходвани към 
400 милиона динара. Зна
чителни средства ще 
дат вложени и в металооб

Фабриката за минерал
на вълна ,'25 май’ плани
ра да увеличава обема на 

15%
между другото 

че насоките на 
развитие 

облягат

производството си с 
годишно и да увеличи броя 
на заетите с 200 нови ра-

капиталов
ложения планира да осъ 

Електродистрибу-до стигната степен
ВЪЗМОЖНОС-

ботника. ..Народна ради- 
ност” планира капиталов
ложения от 
динара, като заеме 
100 нови работника 
ло 2500 кооператорки. 
За произведенията «а .,25 
май” владее голям инте
рес на западния пазар.

ществи 
ция — 538 милиона дина
ра, за подмяна и модерни

върху 
на развитие» До 1990 година сумата 

на капиталовложенията 
ше възлезе на 14 милиар 
да динара (според цените 

1985 година). В нови 
стопански обекти ще бъ
дат изразходвани 10 мили
арда и 600 милиона дина 
ра, за развитие на общес
твените дейности 
милиона, или 2.2% доката 
в спомагателни обекти ще 
бъдат вложени 2„18 ми- 

16%

100 милионаангажиране ,на 
собствена

тите за
посвети зиране на електромрежата 

в общината- Велкович по
още 

и око
средства от 
акумулация, както и от 

обстоятел-редица други 
ства при облягане на соб 
ствени сили и природни

В
те за подобрение на се
лското стопанство. Той на 

промишленост »,Луж помни, че в Бабушнишка 
община се привежда към 
своя успешен край обедин 
яването на земеделските 
кооперации в една селско

суровини.
ПО-НАТАГЬШЕН 
НА ПРОМИШЛЕНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО

РЪСТ Обувният Цех .,Коша- 
нови про-

— 300
на” ще строи 
изводствени помещения 
за производство на кожни 
обувки в Бело поле при 
годишно производство от 
420 000 чифта обувки. Сто

бъ
(На 5-та стр)беше, че в

средносрочен 
повишението на

Оценено
следващия лиарда- динара или 

от общата сума на капи- 
В жили- ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА ДЕЛЕГАТСКИ 

ТЕ ИЗБОРИ
период 
производството до голяма 

ще зависи от ръс
таловложенията. 
шното строителство Ще се 
вложат 920 милиона дина-

йността на капиталотвло-
степен
та на броя на заетите, по- 

използу-ване ^ на 
намаляваме

ще възлезе 
милиона

же!,ията 
на сума от 800 Предкандидацноиннте 

събрания приключват
ра.ПЪЛНОТО 

мощностите' 
на брака.

..Власииа-проду- 
разшири

Промишлеността в новия 
период Ще 

водеща роля в разви- 
тието на общината- В 

7 ми

ди нара., 
кт" планира дасредносрочен 

има
изразходването
и уплътнява- 

работното време, 
износната дис-

си като вло 
жи 1 милиард и 500 ми
лиона динара, а капитало
вложенията в горското де
ло Ще достигнат сума от 
около Ю0

момшостите
на енергия
не на 
както и от 
персия- 
необходимо

ще се вложат
600 милиона ди- 

71*/о от общите

Общинската конферен-нея 
ли ар да и

приключили пъ 
целокуп-

успешно 
рвата фаза «а 
ната изборна активност.

такива мес-

ция на Социалистическия 
съюз >в Босилеград на 31 
януари т-г- объоди досе
гашния ход на изборна
та активност за предстоя- 

делегатски избори-

При това ще е 
по-голямо 

научните 
преди

илинара,
капиталовложения-

Власиноките
ние изградят

довеждането на 
изграж-

милиона диша-
Обаче има м 
тни общности, където та
зи задача не е добре ор
ганизирана и като резу- 
лата на това в 8 местни 
общности, 
крайният срок за 
ждането на предканддада 
ционните 
януари, все още не са про

наприлагане 
постижения, 
ко в промишлеността/ 
кто и вдругите

додоцент- 
трета

ра.
всич 311 ачител ни капиталов

ложения ше бъдат реали 
зирани и в строителството, 
жилищната дейност» вод- 

стопанство. благоуст- 
иа общината.

рали 
фаза с
нови притоци !и 
дането па малки водоцен- 
-лрали. Стойността «а
капиталовложенията
надмине 4.2 милиарда ди
нара. ' „Мачкатица 
н-ира да увеличава годиш- 
НО производството си 
12% и ДО 1<РаЯ на

па реализира програ- 
на ре

ка-
области щите

Информация във връзка с 
обшествено-на стопанисване-

Сьгласмо тези определе
ния общественият проду
кт трябва да расте ст>с 7 
на сто средно годишно, 
националният доход

«о/п заетосттаразмер от 6 /».
7“/» и износът с I2 /"■ Гова 
нещо ще изисква коренни 
промени в стопанисване-

въпреки, че 
прове-

тази -важна 
политическа задача изне
се председателят на ОК 
на ССТН в Босилеград, 
Иван Лазаров, който из
тъкна, че в повече мест
ни общности делегатски
те избори са приети »е 
като формалност, но като 
крупно 
тнчсско

ното 
рояваието

събрания бе 31
13 твърде съдрържател- 

и-ите и изчерпате»™ рази- 
участвуваха Мио- 

Славчо Игн- 
Михайлов. 

Тома

пла-в
веденн.

Инак. добави в инфор- 
Лазаров прове-

оквапия
драг Ристич,

Любен
1987 го- мацията, 

цените досега 29 , предкан 
лидациончи събрани* пот
върдиха и 
оценки, чс

ято в,
Стайко Стапкович,дица 

ма за 
дуктори и 
бори.
стойност на 
брика, без 
част, 
ард динара 
ма работа

производство
машини за при

Предварителната
бъдещата фа
сторитея11ата 

мили

общесгвено-поли-
събите. Навре-

Драган - Лаиси- 
Миодраг Николич.

Маркович, предишнитето. точки в 
обема Иа 

особено

чевич.
Милорад Стайковци, Ста- 

д-р Бора 
и Видосав Днми-

Стратсгически
повишението на 
производството,

промишлеността,
представляват 
шното отваряне и 
ване на стопанството с

делегатската 
само заживя-

са извършени виочки 
подготовки, при -което са 
активирани и 
организирани сили в мес
тните общности и твърде

ме
система ме 
ва, но на практика се пот 

съществен
М0ИКО Янкович,

останалитеСпвсич
триевпч.

ще възлиза па '
и те .. приеме 

150 души.

върждава като
(На -1-та стр.)

8 „0-нататъ
С.Миничсвърз-



I ПО светаТ^^:
ШМНММ1ГГ...........................

НА ЕДИН КАНАДСКИ ПРОСРЕША НА НАЙ-ВИСОКО РАВ-ЮГОСЛАВСКО-ЕГИПЕТСКЛ
ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

СПОРЕД СТУДИЯ 
ФЕСОР

ШЕСТА 
НИШЕ ПРЕЗ

Югоонавия е еди от 

на1-»яи«толн*те членни на ООНДълбоки са норените 

на приятелството ни които се прила- 
ай-влиятелиите сгря 

на обединените
Без оглед на критериите, 

гат, Югославия е една от и 
ни-чле"ки на Организациятакоято ие може да се 

момента.
О ом ата кон- ст,
Хараре. По- ограничава. В

когато м двете страни се 
с икономичсс-

Председателят на Пред- 
СфрЮ

Влайкович тези 
дни направи официално 
приятелско посещение в 
Египет. Срещата Влапко- 
вич
е шестата

нието пред 
ференция вседателството **а 

Радева« нации стигнал Пейтон Лайон
От“ва (Ка-

Влайкович 
и разговорите сблъскват

селението на До този извод е
"р"Гш и—
ГГис2Г ;инт°ернейушъ„ъл

» л.».. ™-
тервюирал ст°тин» посланици и представите- 
ли па официални световни организации, води 
разговори с голям брой професори, *УРН^ 
сти И други дейци, които добре знаят дейно 

световната организация и направил ранг
листа на всички 159 мисии към ООН.

Въз основа на получените отговори
елементи Пейтон Лайон направил ,,та

в Кайро
му с Мубарак безспорно ки затруднения,

готовността га да бъдат изнамерени
усъвър-

се иала-
потвьрдиха 
«на двете страни да запа- иови пътища за 

шенствуваме на стопанс
кото сътрудничество, ко
ето през миналата годи- 

Белград и Карио подоб- на западна в
но оценяват неомврийс- През 1984 година югослав 
ката среща «а Роналд ско-египетсюият
Рейгъц «и Михаил Гор- обмен достигна стойност
бачов в Женева като кра- .300 милиона долара при 
чка иа охрабрение в отн-о висок югославски суфи- 
шенията между великите цит (нашият износ в Еги 
сили и блокове- Тя обаче пет възлезе на 241 «м-или- 
все още «е доведе до съ- она долара), а за 11 ме- 
ществени промени в ре
шаването на междунаро
дните кризи- Идентична 
е загрижеността на Бел
град 1И Кайро от изостре
ното -положение в Среди- 
земноморието. Югосла
вия винаги се интересува 
ше от египетските стано
вища във връзка с криза
та в Близкия Изток и 
усилията за - възстановява
не на мира в тази част 
на света, а Егилат (високо 
цени югославската под
крепа 'на инициативите, 
които водят към мир в Сдружението на солида- 
всеобхватно потушаване 
на едно от )най-големите 
кризисни огнища.

Двустранна е оценката, тестен митинг
че билатералните отно- побългаряването на ту
шения «са твърде добри,-но рското малицинство 
сътрудничеството е обла- НР България.

— Мубарак в Кайро
зят честотата на срещи
те на най-високо ров"и-

югославско- 
египетска среща на иай- 
високо равнище през пос
ледните четири години. 
По време «а диалога бя
ха обсъдени отношения
та между двете страни, 
дейността на движението 
на необвързаните стра
ни през призмата на под 
готовката за Министерс
ка конференция в Дели-
хи и Осма коенференцля 
на най-високо равнище в 
Хараре и актуалните въ
проси на обстановката в

ще.
стагнация.

стоко

ва
и ос

таналите
белка иа влиянието'’, в която Югославия 

— след САЩ, СССР,
се

намира на шесто място
Великобритания, Франция и Индия, относно 
пред Алжир, Куб», Китай, Максико, Нигерия, 
Бразилия и Пакистан.

Общо взето резултатите на 
изследване са твърде положителни за Югосла
вия. ЗаЩото световната организация има

на най-влия-

миналата година 
милиона дола-

сеца на 
само 195 
ра. също при висок юго
славски суфицит. Това

необхо- Лайоновотоозначава, че са 
дими допълнителни
лия. а от 
та се получава 
лението, че и двете стра 
ни са готови да ги вложат.

света.
Египет,Югославия и 

като страни, които най- 
активно участвуваха в съ
здаването «а

уси- 159каирската сре- 
впечат- I

♦

членки и да се намериш в групата 
този голям ,.ешелон” е признание,телните в

което би поискали й много други страни.необвърза- :
♦ното движение» придават 

особено значение «а вза 
имните си отношения 
съвместната 
в рамките на движение
то. Това е и разбираемо 
не само поради богатата 
история на двустранното

и АНКАРАси дейност

Петиция до Тодор Живков
жавния съвет на НР Бъл
гария Тодор Живков да

петиция
подписа, с която

Митингът е организи
ран в подкрепа на офи
циалния иск, според ко
йто на всички турци в 

против България да бъдат върна
ти именато им.

На митинга е прието 
до председателя на Дър-

сътрудничество . — ч>иито 
крепки основи бяха поло 
жени от Тито и Насър — 
но и поради ползата 
по-нататъшно

живу-рност с турците, 
щи на Блаканите, орга
низирало в Истамбул про-

се отпарви 
12 000

с

се търси да бъде прекра 
тен натиск върху 
ящите

от
развитие 

на отношенията и засил
ване дейността на движе

числ^
се към турското 

малцинство в България-
в

НОВА АНТИЮГОСЛАВСКА КАМПАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Специалната роля на „Пиринско дело“
не приели съветите на Ко 
минтерн за разкъсване на 
Югославия за да бъдат 
създадени от нея ..работ 
ническо-селски" републи 
ки, югославските кому
нисти, според Палешутс- 

»не оправдали дадено 
то 'Им от Коминтерн дове 
рие и останали на нацио- 
налистическо-унитарис- 

тичните си позиции”.
„Нацонализмът” на

тта им през 1941 година 
да отбраняват териториал 
ната цялост на Югославия 
и от решенията на Второ 
то заседание на АВНОЮ

пада в друг фалсификат. 
като твърди, че с това ре 
шение не е преюдицирано 
„оставането на Македония 
в рамките на България’'. 
От становището на Комин 
терн, чразбира се както 
ка да го разбере София, 
нелегално е съществуване 
то на СР Македония- ^ Съ
живявайки лозунга „Един 
народ, една държава’ 
на партия”; Палешутски 
потвърждава че 
БКП

Благоевградският ежедневник, обвинява ЮКП за 
„унитаризъм”, понеже още през 1941 година 
решила да отбранява териториалната цялост 
на ЮГОСЛАВИЯ

Тъй като вълните ‘ на до 
сегашната антиюгославс- 
ка кампания в България 
не успяха да „потопят” 
историческата истина, офи 
циална София излъчва но 
ви фалсификати и изми 
слици- Специална роля в 
това е получил благоевгра 
дският ежедневник ,,Пири 
ноко дело”. Българското 
ръководство счита, че име 
нно сред пиринските ма
кедонци, които още преди 
две десетилетия са ,.изче 
знали” от списъка на жи
вите, най-убедително мо 
же да отрича македонския 
народ относно македонс
кото население в СР Ма
кедония, и да доказва и 
повтаря, че македонската

нация е изкуствено творе 
ние на югославските кому 
ни сти.

Палешутски особено се 
занимавал с обстановката 
в Македония 
те военни месеци и 
някои ..резултати5' на 
зи нетов „труд”. Опитът на 
Методи Шаторов 
съедини към БКП органи
зацията на македонските 
комунисти е 
надеждите на македонски

ис .ки.
през първи

етоТези дни .,Пиринско де 
ло” е публикувало разго
вор с Костадин Палешутс 
оки. автор на книгата 
ЮКП и македонският ,въ ЮКП, според Палешутс- 
прос от 1919 до 1945” го
дина”. Авторът обяснил

то-
ед-да,.при

именно
е автор на този ло- 

зунг, че нейният ЦК е дал
„комунистическо”

ки, е еволуирал от среда
та на двадесетте 
и окончателно е завършен 

поправи и опровержи ре- с приемането на програ- 
дица фалсификати”'за Ма ма за уреждане на нацио 
кедония на Югославската налния въпрос чрез феде 
КГ1. Като най-важен »,фал ративно преустройство на 
сификат” той посочва Югославия, в която е оп- 
становището на ЮКП, че 
в Македония живеят ма-

насочванегодини
че с книгата „е искал да опрай-

за окупацията йа 
извършена от 

Бълга-

те българи ’ към България 
и „доказателство” за «еус 
пеш на

дани е
Македония,

'.македонизация”
на Македония до войната. 
Палешутски съжалява, че 

'Ределено място и за Вар- Коминтерн се 
дарока Македония". „Ути_ 
таризмът” на югославски-

Царско-фашИсТКа
рия с помощта на нацист 
ка Германия, 
пряко е

„ ,‘<0 ровете за разкъсване
да бъде Югославия 

състава на

БКПи чее намеоил е 
решение ,,Областният 
митет- на Скопие 
върнат в

подпомагала пла
кедсшци, а не ..българско 
население относно македо 
нски българи”.

на
и нейно изчез

ване от европейската 
литическа сцена.

те комунисти. добавил 
той, се вижда от решимос ЮКП”. ПриПонеже по-това той по-

СТРАНИЦА 2
Братство * 7 февруари 1986



40 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО 
СЛАВСКА КОНСТИТУЦИЯ НА ПЪРВАТА ЮГО

Почина Бранно ПешичОтражение на 

идеите и духа 

АВНОЮ
На 4 февруари 1986 година в Белград почина Бран
но Пешич, подпредседател на Председателството на 
Социалистическа република Сърбия. Смъртта на 
другаря Пешич е голяма загуба за Белград, Сърбия 
и цялата ни социалистическа общност

Нашите конституции са не само документи, с 
които се верифицират придобивките от осъществе- 
ното развитие, но със съдържанието и визиите си те

по-нататъшн0 развитие

Бранко Пещич е роден 1922 година 
в Земун. На ранни младини се включва 
в напредничавото младежко движение 
на Земун и Белград. Като активен и 
прогресивен 17-годишен младеж е при
ет в СКОК). С младежки ентусиазъм, 
отговорно и безупречно изпълнява до
верените му задачи. От окупацията на 
страната до август 1942 година е на не 
легална работа по задача на Парти
ята, а след това става комисар на По 
дунавски партизански отряд. КаТо коми 
сар на Посавски батальон в състава на 
Шеста източно-босненска бригада уча 
ствува в битката на Сутйеска. До края 
на НОБ изпълнява редица отговорни 
длъжности в единиците на НОВЮ В 
многобройните битки Пешич се проявя

ва като изключително смел и способен 
млад боец По този начин спечелва до 
верието на народа и авторитет в редо 
вете на Партията, в 
през май 1942 година. До края на жи
вота си остава истински комунист, во
ин на Партията и революцията.

откриваха нови процеси за 
на обществото

която е приет

Преди четири десетиле
тия, на 31 януари 1946 го
дина, е приета 
Конституция на Нова Юго 
славил. Този голям -юбилей 
бе отбелязан със съвмест 
но заседание «а двата съ
вета на Скупщината на 
СФРЮ-

усъвършенствуване на пр^ 
изводствените отношения, 
които все повече получава 
ха социалистическо съдър
жание и характеристики.

първата След освобождението на страната за 
почва обнова и социалистическо строи 
телство на Югославия. И в тези тежки 
и славни времена Бранко Пешич е в 
челните редици. Изпълнява редица от
говорни длъжности в Партията и наР0 
дната власт. През последните две д$се 
тилетия бе избиран на голям брой от
говорни постове в Белград, република
та и федерацията.

Бързото развитие на на 
шето младо социалисти че., 
ко общество налагаше да 
се меняват обществено-ик 
ономическите и полити
чески отношения, за 
бъдат приспособени към 
новите изисквания и пот 
реби. Затова често се мен 
яваха нашите конститу
ции- Но във всички наши 
досегашни конституционни 
промени, във всички кон 
ституциионни разпоредби 
залегна идеята и същност 
та на Декларацията от 
Второто заседание на АВ 
НОЮ.

— Първата Конституция 
узакони придобивките от 
нашата революция — уста 
новената ■ власт на работ- 
ническта класа и нейните 
органи, както и структура 
та на държавата — и по
ложи конституционни ос
нови за по-нататъшно ре
волюционно развитие — 
каза председателят на 
Скупщината на СФРЮ Ил 
и яз Куртеши. — Утвърде
но бе републиканското ус 
тройство и потвърден фе
деративният характер на 
Югославия като общност

. Да

ПРИЕТ Е ОБЩЕСТВЕН ПЛАН НА НИШКИ РЕГИОН ЗА ПЕРИОДА 1986—1990 
ГОДИНА

Стагнацията да бъде минало
ставалекото стопанство

фактор на 
увеличава

Планъх се оценява като „амбициозен и ре 
ален*' и доколкото субектите, задължени за ре 
ализацията му, изпълнят задачата си със съща 
та амбициозност. Нишки регион Ще направи кру 
пна крачка напред в развитието си

вее по-силен 
развитието и 
продукцията си.

И в настоящия среднос-Целият досегашен кон 
сШтуционен конти нуитет, 
започнал с приемането на 
Конституцията през 1946 
година, се характеризира 
с установяване и постоян 
но изграждане1 на югосла 
вската федерация като 
общност на равноправни 
народи и народности и са 
моуправителна демокра
тична общност; на обще 
ствената собственост ка
то израз на социалистиче 
ските общетвено-икоиоми 
чески отношения и осно-

рочен период ще продъл
жи насърчаването на об- 

ко затова, че през изтек- ществено-икономическо-
из оставащи

на равноправни народи и 
народности, учредена на 
решенията на- Второто за 
седание на 
торическите решения на 
АВНОЮ съществено пов- 

формулира-

Към края на миналата 
седмица Скупщината на 
МеждуобЩ‘Инската регио
нална общност в Ниш 
прие План за обществе-

лите пет години не са то развитие на 
те и крайграничните

В Нишки регион 
9 общини: Бла- 

Гаджин 
Жито

об-оощъествени запланувани
те развойни цели- С дру- 

регионът ста
АВНОЮ- Ис- 1ДИНИ- 

такива саги думи
гнира и остро е изостава- 

му зад развойните
це, Бабушница, 
хан, Димитровград, 
раджа, Куршумлия, Ра- 

Мерошина Предви
жда се да бъде - увеличен 

средствата

но-икономическо разви
тие на Нишки регион за 
периода 1986—1990 годи
на. От този обемист до
кумент ..телеграфно” пре
даваме само няколко съ
ществени характеристики 
и запланувани цели. зада
чи и показатели.

При условие да се осъ- 
цестаяват последователно, 
тези цели и задачи, обще 

трябва
да се увеличи с 5,5 (8,1 в 
промишлеността и 5,5 в 

стопанство), бро
заетите в обществе

ния сектор с 3.4, продало 
дител пастта на труда в об 
ществевия сектор из

стоки и услуги

лияха върху 
нето на основните принци 
пи на Конституцията, 
бено в отдела за федера-

нето
темпове на Републиката.

осо жан и
очевидниАко толкова 

(и остри) са стагнацията 
и упадъкът в развитието 

петгоди-

тивното устройство. като 
по този начин бе 
зирана политиката на 
ЮКП по националния въ

волуменът «а 
за насърчаване на развити 
ето- като се увеличи от 

0,8°/о размерът на от 
средства от об- 

продукт на об 
сектор на сто

реали-
през изминалия 
шен период, не е ли риско 0,5 на 

да се приема амбици 
озен план отнооно може 
лц този план да се нарече 
,феалвн” и да бъде осъщес 
твен? Амбици оз«остта и

ва на сдружения труд и 
положение 

класа; 
като

прос, равноправието 
всички народи и народнос 
ти. Разбира се, тази 
ституция носи печат 
времето и условята. в кои 

приета. Много въпро

на д^ляне на 
щесгвения

в но
доминантното 
па работническата 
на самоуирвЛението 
интегрална система и а об 
шествения живот и труд 
на свободата, правата и

1
Кон ществения

панството. Към тези сред 
ства ще се добавят и сред 

■на Народната банка 
на СР Сърбия, след това 

въз осно

на ственият продукт

на плана сереалността 
основават на някои твърде 

юбщест

ствато е
СИ по-късно са формулира 

начин, но то-

сс лекото 
ят на важни промени в 

вено-икономичиските про- ва на отделен закон ' се
ускорено

средства, които
ни но друг 
ва не
й в историята
конституционност.

трудещидлъжностите «а 
те се и гражданите, осно
ваващи се на правото на

Ре-обезценява мястото 
на нашата

обезпечават зацеои в тази част на 
публиката. Физическият първичноторазвитие на
обем «а промишленото пр селскостопанско 
онзводство, който до 1983 дстВО,

и чуждестранни финансови 
ли- институции, средства на 

за Копао-

произво 
средства на банкиносът па 

със 7 (па конвертируемите 
пазари с 8), капиталовложе 

основни средства

трул с обществени средст
ва и правото па 
равление; па 
на трудещите

чрез делегатската и 
система; на

самоун- годипа се намаляваше, се 
движи по възходяща
пия и през 1985 година до солидарността 
стигна размер на увели- НИ1К и други средства, пред 
чение, по-висок от репуб- видянм със закоиопредпи- 
ликацския, Стопаноките емгия (лихви, облагания и 
капиталовложения вече пр,). Това увеличение да 

достигнаха 70 «а сто от ва възможност да се уве-
общите инвестиции. В личи и участието на фон
структурата иа инвестици- да за насърчаване разви 
ите лее по-високо е учас тнето на изоставащите об- 
тието на собствената аку- шини (на 40, 60 и 80 .<•) в 
мулация и сдружените сре зависимост от развойното 
дства. а се намалява учас равнище на дадена обвд- 
тмето на кредитите, 
щественият сектор на се

отЗатова, че изникна 
съществото на нашата 
волюция, която 
тер бе веснародна 
бодителна, а по
революционно-класова,

рвата Конституция
определения

решаването 
се и гражда

пивта вре с 5.9( в стопанството със 
7,4, в обществените дейно харак

иите
скупшинска

пъ обществено-политически
като иде

пости с 2,3 и в жилищно- 
с 13.4) и 

лични доходи с

и осво- 
същност то строителство

реалните 
4,5 ма сто.

В публичните размеква 
а съшо така и на

те организации
политическасъДъР- оила 

и гражда
за йиа и

на трудещите се И'ИЯ,
сесията «а 'СкупхцМпата па 
МРО, този план бе оценен 
ка-го „амбициозен и реа
лен". И® Нишки регион

необходим ом

жи ясни
на набъдещето развитие

общност. тя е отра
работничеежо- 

на нова

наизграждането
таченето на

ните в
социализма и 
братството и 
ла югославските
и народности.

ша-га
жение па 
класовия характер 
та държванл 
волюционен инструмент за

единството
народи Об- иа.наистина е 

бициозен план преди псич к. г.
власт като ре
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СЪБРАНИЕ ВПРЕДКАИДИДАЦИОННОТО
СЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА13 СМИЛОВЦИСЪБРАНИЕОТ ПРЕДКАИДИДАЦИОННОТО

38 кандидата за 3 делегацииУспешна работа само на една делегация
** щ0 се Отнася до водата

ОеШе късо. 
па 06‘Щинс

събрания на избирателите и вь- 
селото в ДолнаПочти винаги

общо събрания от общ интерес за 
Любата са добре посетени и организирани. Под 
беи бе случаят и с проведеното през миналата сед- 

събрание. Присъствуваха 
мъже. жени, младежи,

ализацията на хидромели 
орачнРни^гв «система в 
Омиловско поле и пробле председателят 
мите свързани с този, без -«ата- -конференция

най-амбициозен, ССТН Момчило Андреевич
осведоми присъствувашй-

40 смшшвчани),

Предкандидвционн-ото съ • 
бранене в Емиловци пър
вия път бе отсрочено- при 
чината бе, че «а съорани 

- присъствуваше само 
а омиловчади 
дойде лично 

н-а иощин

разискването

па
мица предкандидациоино 
от всички структури:

спорно
проект в областта на сел

стопанство в Дими те. (около 
община досе

е то пи-
делегатът, 
търсеха да опери- •.

Както се и очакваше, в та за разширяване
вниманието бе ленските пътища към ма

Кози—

окото че за строеж -на нов тодо- 
до Смиловци, Одо-

на махтровградска
га. Както бе изтъкнато в 
отчета за работа па деле 
нацията, проблеми 'Сшур- 
.цо не би 'имало ако 1кюм- 
иетеитните за реализация печат с помощта на по- 

широката общност, а С ра 
помогнат 
Понеже

председателят 
оката конференция на Со 

съюз- Те
ировод
рояци и Гулсповци са нуж 
ни около 4 милиарда ста
ри динара, които да обез

центъра на
досегашната работа на Де

местната общ дол и
забележки долвдлюбатча 

« по въпро

халите Гашевица,
Бързаци. Отделнициали етическия 

считаха, че единствено от легациите в
и приноса на делегаполучат

отговор
него могат да 
най-компетентен 
за водата е селото. Въпре 
ки факта, че председате
лят на Общинската кон
ференция та ССТН Мом
чиле Андереевич удоале

мост
тите в разрешаването на ни направиха

комунално-битови са за снабдяването и под-
Отдел държането на регионалния 

път, минаващ през селото, 
чието разрешаване бе както и по въпроса за съ- 
пеобходима помощ на от- общителните връзки. За 
делни самоуиравителни оО СМетка на това, на събра 
нщости или интервенция нието се чуха похвални ду 
па Общинската скупщина, ми за работата на здравна

та станция и услугите, ко 
ито им дават работещите 

нея здравни работници- 
Раздвижен бе и въпросът

хората иай-обстоймо и 
аргументирано да обяснят бота трябва да 
целтта И предимствата на

на отделни
проблеми в селото.

онези проблеми, заи гражданите, 
при първоначалното изг
раждане па водопровода. 

Останалите делегации ка който сега не работи, оа 
то причина за своето без 
действуване изтъкваха не 
редовното изпращане на 
материали от „града”. То трябва да се повтори- Но 
ва обаче едва ли може да тъй като средства 
се приеме като оправдан- не са обезбечени 
ие, защото

но затози проект.

твори на иока на смилов 
чани. предкандидациоино 
то събрание не мина под 
знак на недостиг на пите 
йна вода, както преди то 
ва личише, но засегна вой 
чки належащи въпроси на 
селото.

импроправеши известни 
визации, Андреевич изтък 
на че нещо подобно не В по-обширните разисква 

ния, в които взеха учас- 
Стойне Новков, Вла- 

Рангелов,
още 

(иска
работата на още стои в републикански 
сигурно не те тела и Фонда за недо 

се обосновава само върху статъчно развитите), реа-

втие
Вене-димир

Георгиев, Кирил 
Александър Костов, Коста 

Вене

Иванов, за пенсионирането на сел 
скостопанските производи
тели — акция, която в Бо 
силеградска община 
още не е раздвижена, въ
преки, че Законът за пен 
сионно и инвалидно оси-

делегациите
Че работата на делега 

циите зависи от това кои 
въпроси «е обсъждат пот
върждава примерът на де 
легацията на обществено 
политическата общност в 
това село. Макър че тех
ният делегат в Общин
ската скупщина (който е 
от Радейна и представля
ва двете села) за вре^е 
траене на мандата нито 
един път не е дал отчет 
за своята работа или пък 
се допитвал със делегат
ската база, тази делегация 
е провела 14 заседания, 
на които най-често и най 
много е разисквано за ре

дин Костадинов и 
Миланов бе изтъкнато, че

обсъждане на изпратени-- лизацията на новия водо- 
те материали- Освен това провод «е може да започ 
има <и редица други въпро «е веднага. Този факт не 
ои, които оа в компетен- се допадна на смиловчаии» 
ция на делегациите, а от така че разисквания по
значение за селото. Част този въпрос изостанаха,
от тези проблеми смилов Присъствуващите с мърмо 
чани споменаха и на пред 
кандидационното събра
ние. Например сътрудни
чеството със селскосто
панската трудова органи 
зация, в поддържането и 
почистването на пътя От 
Смиловци до Димитров
град, който неотдавна ня
колко дена беше непрохо 
дим и други.

все
нитонито делегациите» 

пък делегатие в отчетния 
изборен период са изпъл
нили всички очаквания. гуряване на селскостопан 

ските производители е в 
Инак, от комунално-би- сила от Нова година- 

товите проблеми в мест
ната общност най-голямо 
внимание обърнаха на еле 
ктрификацията на неелек в местната 
три фици раните махали:

ГаЩевица, Бубевци, Кача- 
ревци и Гарище — акция, 
която бе раздвижена, 
поради обективни, а и ре
дица субективни причини 

остана нереализирана:
Нереализирана е и акция-

събраниереие напуснаха 
то. ОчебиеЩо е, че те ис 
кат водата да дойде през 
това лято, дори би се съ-

В продължение на съб 
ранието в трите делегации- 
кол кото ще бъдат избрани 

общност с«з 
евидентирани 38 души, 13 
повече, отколкото се изби 
рат. Между евидентирани- 

но те 6 са жени, 3 пенсионе
ри, 8 работника» а остана
лите са селскостопански 
производители.

гласили пак да правят им 
провизации. А това аигур 
рно няма да доведе до
пълно и правилно разре
шаване на проблема с пи
тейна вода.

А. Т.

М. Я.ГОРНА ЛЮБАТА: ПРИМЕРИ И АКЦИИ

Махленските събрание потвърждават ролята еи Предкандидационните 
събрания приключватВ местната общност в 

Горна Любата неотдавна 
бе проведено предканди- 
дационно събрание, «а 
което дойдоха около 80 
на сто от пълнолетните 
граждани. Гражданите в 
тази местна общност, ка 
кто и в повечето други 
в общината обстойно об
съдиха (колкото това е въ 
зможно на едно събрание) 
работата на делегациите 
ри, постигнатите резулта
ти и проблеми в селото и 
по-широко и начините за 
решаването им, действу- 
ването на делегатските 
скупщини в общината, т-е. 
на самоуправителните об 
Щности на интересите и 
на Общинската скупщи
на. При това те евидецти 
раха по-голям брой

за възможни делегати в 
делегатските скупщини, и

решаването на селските 
трудности, но и в разиск
ванията за други въпро
си. Именно, на тези съб 
рения гражданите са се 
договаряли в делегациите 
в местната общност и* в де 
легатоките скупщини в об 
Щщната да се евмдентират 
и изберат членове и деле 
гати от всички махали. 
Тъй като се бяха договори 
ли „за равноправието 
всички махали” на пред
кандидационното събра
ние, проведено в центъра 
на селото нямаше »,надпре 
варване’' кой кого, в коя 
делегация и на кой деле
гатски пост да предложи.

Г орнолюбатчани изтък
ват този свой пример и 
казват, че така Ще се до 
говорят и за други акции 
Махленските събрания и 
досега тук се потвърдиха 
като хубава форма на ра
бота. За това свидетелст- 
®ува развитието на селото- 

В. Б

(От 1-ва стр.) .
облик на дем-ократич-

(а четвъртата за стопан
ската инфраструктури апр.

чно разискване и решава дейност ще 
не от най-широк кръг тру 
дещи се и граждани.

Характерно е и това, че 
общо взето предкаднида- 
ционните събрания в по
вече местни общности са 
били добре посетени

я застъпват 
на местните 

предлагани 
и евидентирани по повече 
отолкото се избират чле
нове в делегациите. . Из
ненадва обаче факта, че 

и и понастоящем.

Вниманието обаче не
скупщините 
общности, са

ни привлича успешно про 
ведепото и съдържателно 
събрание- Подобни 

други
има

местни 
общности. За отбелязва
не са подготовките за 
провеждането му. В тази 
местна общност, както и 
в повечето други в общи
ната има повече махали, 
по-точно около 15- С цел 
в началото на делегатски
те избори да се извършат 
подготовки, които да га
рантират и успешно про
веждане на изборите, мес 
тната конференция да Со 
циалистическия съюз е 
организирала събрания 
махалите. Проведени »са 
около десет махленски еъ 
брания и то този 
участие са взели 
граждани- До изява дойде 
пълната 
не само в договарянето за

и в

както и 
в досегашните три деле
гатски избори, малко са*

че отчетите за досегаш
ната работа на своите де
легации и отчетите на предлагани и евиденти)ра- 
скупщините на едмоупра- ни младежи и жени. Има 
вителните общности и Об случаи в не малък 
Щинската скупщина не - делегации, подчертава 

яха формално приети, информацията, -не е еви 
ражданите са прояв- дентирана нито една же- 

или голям интерес за воич 
ко, което е било заплану- 
вано, а не е реализира
но, като при това търсеха 
причините за 
нието

За отбелязване

на

брой
се

на.
Да кажем и това, че 

предкандидацианни 
рания се провеждат 

неизпълне- организациите на сдруже 
на заплануваното-

съб- 
и ввъз

можни членове за делега 
Циите в местната си общ 
ност (в делегацията за об 
Ществено-политическата об 
Щност, за СОИ 
гацията «а

ния труд които също та- 
В1 та оа в заключителен етап
чии. а според ЧГзборЛдате Об^йон™° ДШ1И
документи във всяка

е и то-начин
всички

синдикален 
съвет Ще направи анализ 
за провеждането им.

и за деле 
земеделците),.

мес-
общност Ще бъдат

демократичност тна
избрани по три делегацди М.Я.СТРАНИЦА 4
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ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ 
СЪВЕТ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН Двама кандидати 

за председателПриета програма за работа
оки сШ^га“еТсъ°е^ИНа вдтТрабоТ ВЪТРе!11 ВЪпрос

Димитровград „а 31 я„уа ^
Г Пр0ВеДе ПЪрВ0Т0 ОИ за- ра- ■ Публ„ЧНоРоа 
седание, «а което освен не ше 
членовете «а съвета, при.' Пр0Веда «°
съствуваха и '

Ще се разисква 
през месец март. Ка/кто 
м винаги досега, Синдика
тът ще обсъди го д и шии- 

20 те вн0сметки на димитро 
в градските трудови орга
низации» Ще се ангажира 

съвет заед- в чествуването на Първи 
Председателството май. Деня 

на Общинската конфере- телите и други 
нция на Социалистите- Няма да изостане

(От 1-ва стр ) също, че напоследък са 
заети .значително число 
млади» хора благодарение 
откриването на цех на 
,,Първи май’' — Пирот и 
разширяване на производ
ствените мощности на кон 
Фекция »,Диода”. И пок
рай това — изтъкна Ми- 
тин — от 1060 незаети в 
общината днес 500 души 
са млади хора. Занапред 
ше бъде необходимо на 
проблемите на младежта 
да се посвещава по-голя- 
мо внимание. В тази на
сока Съюзът на комуни© 
тите трябва да направи' 
най-много. Младите хора 
в Бабушнишка община не 
са достатъчно включени 
в самоуправлението и де
легатската система.

За председател на Об-

за култу- 
обсъжда •стопанска организация, 

като изтъкна, че засега в 
това начинание единстве
на пречка създава ООСТ 
,»Таламбас”, която 
ва да се приобщи към но 
восъздаващата се органи
зация.

Станко Велкович съоб
щи и приятната новина, 
че в скоро време в Бабуш 
нишка община трябва да 
се реализира една програ 
ма на Електронната про
мишленост в Ниш. Както 
каза Велкович, засега не 
е уточнено къде Ще се 
строи цех за реализиране 
на тази програма,

предложения такъв 
да се построи в една от 
по-големите местни общ
ности : Звонци» Стрелъц, 
Велико Бенинци 
окончателна дума по въп
роса ще си кажат опециа 
листите от Електронна про 
мишленост, които трябва 
в скоро време да направ
ят обиколка на посочени
те местни общности.

Членовете на 
ия комитет бяха запозна
ти с актуалните проблеми 
на младите в общината. 
Уводен доклад изнесе сек 
ретарят на Председателс
твото на ОК на 
бодан Митич. Той изнесе» 
че в Бабушнишка община 
понастоящем има 
младежи и девойки от кои 
то само една втора са зач 
ленени в младежката ор
ганизация.

Слободан Митич изнесе

а на тази тема 
Ще •разисква м Общински -

от ят синдикален 
син- но с

председате
лите на изпълнителните 
бори «а първичните 
дикални

отказ
на са[м оу прави 

празници 
.■ и акти

организации.

На заседанието 
вете на Общинския 
дикален съвет приеха 
грама за работа през 
тоящата година, 
най-важните 
ботата

члено- ския съюз и 
оин- комисии.

съответните вността, свързана с под
кова съвместно готовките и провеждането 

про заседание е наорочено за на предстоящите синдика- 
нас- 14 февруари тази година, лни 

Споменатите тела съв-
конгреси, а същ0 та

ка в защита .на жизнения 
стандарт на заетите. .. и 

предкан- редица други въпроси.
Общинският синдикален

Една от
задачи в ра

на съвета тези.-, дни 
безспорно ще бъдат под
готовките за публично об 
съждане на

местно ще разискват и за 
резултатите от 
дидационните събрания. В 
най-скоро време Общинс
кият синдикален съвет ще 
организира 

семинар за председатели-

съвет разисква и по доку 
ментите,»Критичния 

анализ на Функциониране 
на политическата

за предстоящия 
конгрес на синдика

та на СР Сърбия и се за
VIIIеднодневен Имасистема

на социалистическото са- те равносметки на димитро 
моуправление”- Договоре бори, а ще проведе и 
но е същата да бъде обсъ съвместни заоедания със работници” 
дена в десетина трудови споменатите отбори по 
организации в общината различни въпроси. Заема- 

„Димитровград”, нето на работна 
,,Свобода”, «Циле", «Брат постоянна задача на Син 
ство«Услуга", „Сточар” диката-и затова по този

позна с проведените Яну
арски дни на прооветн.ите 

Също
на заседанието бяха фор

щинския комитет, 
ще наброява 55 души» са 
предложени двама канди
дати : Станко Велкович, 
понастоящем
на Общиноката скупщина 
и Найдан Маркович, ди 
ректор на .Лужница”, а 
за секретар на Председа 
телството, което ще наб
роява 11 души- Славко 
Златкович.

койтотака и др., но

мирани и комисиите при 
ръка е Общинскияи ТО: синдикален

председателсъвет.
А.Т.

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД
Общинск

Приключват подготовките 

за изборна конференция
За членове на МОК 

СКС са предложени Славо 
люб Миладинович, Томис 
лав Станкович и 
Кръстич. За делегати 
Десетия конгрес на СКС 
са предложени Новица Лю 
бич и Славица Никол-ич» 
а. за делегат на 13 конг
рес на СЮК — Джурица 
Стоянович.

на

СКС Сло Миле
на

На 29 януари председа- 
Об щинския

Както бе изтъкнато на 
заседание на председа
телството, в приключите-

руари. На заседанието на 
Общинския комитет Ще 
бъдат обсъдени забележки 
те» на комунистите в пър
вичните организации вър 
ху отчета за работа 
на ОК на СК през изтек
лия период. Също така 
на заседанието -на коми
тета ще бъдат утвърде
ни предложенията за въз 
можиите кандидати за чле 
нове на Общинския ко
митет, председателсвото 
то му и за най-отговорни 
постове в Съюза на кому 
пистите в обшината.

А.Т.

4500
телството на 
комитет на СКС в Димит
ровград проведе заседание 
(последно през този ман 
дат), на което бе утвърде

лен етап са подготовките 
за провеждане на изборна 
конференция на комунис
тите в

МА.
общината. Съгласпроекто-предложение 

то на програмата за рабо
та на организацията на Съ 
к>за на комунистите в Ди 

община. Ка 
до кум е

но
но приетия календар за 
провеждане на изборните 
активности конференция 
та Ще се проведе до 25 
февруари- Точната дата 
те бъде уточнена на., засе 
дание, също последно, на 
Общинския комитет на 
Съюза на комунистите, ко 

насрочено за И феи

В крак със събитията
митров градска 
кто и останалите

На 4 февруари тг. на на работниците. Н©обходи 
на мо е темите да бъдат ак-съвместно заседание 

Секцията за информиране туални, а обработката по- 
при ОК на ССТН, Коми- обективна. За повишаване 
сията за информиране при 
ОК на СКС и Комисията 
за образование, наука, ку 
лтура и информиране при 
ОСС в Димитровград бе 
оказана подкрепа на про 
грамните концепции 
«Братство”, «Другарче” и 
„Мост” за 1986 и приет 
отчит за работа на изда
нията на Издателство «Бра 
ство” в Ниш през минала 
та година-

и отчети за работа на
организация

нти 
общинската

качеството на информати 
вно-издателекта дейност 
на „Братството”, наред с

СЮК, ще бъде отпра- 
обсъж

на
вено на публично 
дане в първичните парти 
йни организации» усилията на трудовия ко

лектив, е необходимо да 
се подобри материалното 

на положение на организацц 
ята.

ето е

ЗАПОЧ
СИНДИКАЛ

ПОЛОВИНА НА ФЕВРУАРИ В БОСИЛЕГРАД ЩЕ 
ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА КЪМ ОБЩИНСКИ»ПРЕЗ ВТОРАТА 

НЕ С РАБОТА 
ЕН СЪВЕТ

Секцията за информира 
не при ОК на ССТН в Су 
р ду лица

Избират се курсисти
на 3 януари тгци няколко теми, тред« 

■всичко от областта ша са- 
създава

ка синдикална организа- 
■грябяа да определи 

Ивак.
Съгласно конгресните оп 

председателс-
оинди 

Босилеград,

разгледа отчетите и прог- 
И покрай значителните рамните концепции на из 

резултати (подобрени са данмята на нашето Изда- 
съдържанията на издания- телство. Документите по 
та), в разискванията °е лучиха пълна подкрепа. В 
изтъкнато, че е необходи- разискванията бе изтъкна 
мо да бъдат премахнати то, че в-к „Братство” до 
забелязаните слабости. За- ста успешно следи постн- 
иапред трябва да се шише женията. акциите и- проб- 
по-ангажираио, да има лемите в общината. Злнап 
повече информации от ме ред е необходимо да 
ситите общности и стопан има повече информации 
ските колективи, на стра- от Божица, 
циците на вестника да бъ Клисура.

Ц|»яределения, 
твото па Общинския

моуправлението, 
пето и разпределението

двама курсисти, 
планът и програмата 
Политическата школа 
Обшинския синдикален съ 

Босилеград са съгла

по
■на

па дохода, самоупраиител- 
ното сдружаване. делегат 
ската оисетма и пр. Разби

кален съвет в към
инициатива за 

синдикална 
Спо-

раздвииш
откриване на 
политическа школа.

плана и програмата,
вет в

програ-плана и гарогра-
идейно-политиче-

и маркри- 
образовамие па Съ 
синдикатите в СР 

което в про
ст два—три ме 

бъдат обрабоге-

■ра се конкретна 
ма те бъде приета от съ
вета ма школата, който те

суцапи с
мата за

ред
трябва да започ 

втората
школата 
не с работа през ското издигане 

чеоко
зи дни ще се учреди, а ле 
ктори, *не бъдат общест 
пр!го-1го/гитически и стопан 
ски дейци от обшината.

М.я.

февруариполовина на 
тази година. Понастоящем

синдикални 
изби

Топли дол июза па 
Сърбия, при

в първичните 
организации л ход е 
райето на курсисти- Вся-

Б. К.д-ьлжоиие 
сеца ще

де по-оилно присъствието
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явлениерепиЦво* и

ДЕЙНОСТТА И А ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА КВАРЦ В БОСИЛЕ1РАДИЗСТОПАНСТВО ПРЕД КРЪСТОПЪТ?ДИМИТРОВГРАДСКОТО ДРЕБНО

БЕЗ ИСНвВНН УСЛОВИЯ 31 РАБОТА Изсипваш обешат
Л. ЩинокИят данък не е гол- 

Голсми са другите об
БЕЗ КОНКРЕТНА АКЦИЯ 
НЯМА ДРЕБНО СТОПА
НСТВО

За дребното стопанство 
димитровградска оощп

на едва ли може да се ка- 
сълдествува. VI ко- 

него,
най-често се имат нред-

участвували в
„Л™*™ 2"""р« ” *» ™ »

“г,„р/.г г
в разширяването на иякол 
но махленски пътища в 
село Белут и Гложйе, в 

на разширяването на част от 
пътя към селата Паралово. 
Млекоминци Райчиловци...

ям.в лагания: за инвалидио- 
пеиоиошю и социално оси 

Но и товаже, че 
тато се говори за туря вале и пр. 

е решимо, доколкото се 
дивите" за“°я

Освен становища за раз
витие ма дребното стопан 
ство, и то само в общест
вения сектор, друго нищо 
не се предприема- А със 
становища и 
пия без конкретна акция 
— не се развива дребно 
стопанство и занаятчийс
тво. Нещо повече: за 
него не са създадени ос
новни услодая. Няма по
мещения-работилници, в 
които да се поддържат за
наятите. При това няма и 
празни места за строеж 
на същите, въпреки го
товността на занаятчиите 
сами да си строят работи
лници. Това те потвърдиха 
и на предкандидациоино- 
то ои събрание, на което 
присъствуваха представи 
тели на ОС и на ССТН- 
Общината не може да 
им определи място, за- 
щото според сегашния 
градоустройствен план 
воички свободни строите
лни площи „са заети”. А 
стопроцентно се знае, че 
поне през следващите 
петнадесетина години на 
някои от площите няма’ 
нищо да се строи. Дори 
не се допускат и монта
жни обекти на тези места.

в състава на 
на” от яйце, от формира

премахнат 
тчии, които с нищо не се 
облагат, 
теиекеджии, но никой не 
отива в Пирот да 
водосточни тръби, а „Ме- 
талац"
оказва сравнително малко.

пето си, па до днес извър 
вя път на постоянен про 
грес. Производството 
кварц ежегодно се увели
чава. Ведно с това, с -ще 
дра помощ на общността

дрешките занаятчии, 
различни услу- 

ооу- 
щивачи,

вид
оказващи 
ги на гражданите 
одари, оръинари, 
фотографи, колари

Факт е чс, няма
заключе- правии И-нак, през изтеклата го 

дина тази трудова еди 
изпълни

други. услугитакива и средства и помощ в 'ме
ханизация 1га ,,Електробос н&т успешно 
на”, от година на година 
в общината се намират 
пови кварцови залежи, ко 
ито и занапред обещават

ЗАНАЯТИТЕ ИЗЧЕЗВАТ
производствения ои план. 
На няколкото кварцовис шивачи, зи- 

часов-
Същото е 
дари, фотографи, 
чинари, авто превозници
Автопревозниците главно 
са регистрирани в При- 
щнна. Трактористите пък 
със зелени таблици, кои-

Иеотдавна Изпълните
лният съвет при ОС, пок 
раи другото, разисква и 
за дреоното стопанство, 
по-точно казано, зана
ятчийството. непредви
дено то зае централно мя . 
сго. газиокваики по очте- 
та за работа и програма
та за 1986 година «а оо- 
щинската скупщина, граж 
даните изказаха броини 
забележки тъкмо върху то 
ва. И не ^напразно, оащо- 
то, както изтъкна предсе
дателят на ОК на ССТН 
Момчило Андреевич, нас
коро ще дойде време, ко- 
гато
Ще бъдат принудени да 
отиват в Пирот при бръ
снар. А само преди десе
тина години в града е има 
ло 4—5 бръснарници — 
Нова година: от минало
годишните две, остана са
мо една. Бръснарница
та на Митко не работи 
вече, понеже той се пен
сионира, докато в друга
та работят . двама бръс
нари, от които един е 
пред пенсия, а другият 
може би -ще промени про 
фесията си. А, .тогава
предсказанието” на М

Андреевич може да се 
осъществи.

находища са произведени 
над 15 000 тона кварц- Ос 
вен това до значителна 
степен е възобновена ме 
ханизацията, а значителна 
средства са изразходвани 
и за по-нататъшни изслед 

Понастоящем вания на кварца в община

възход, не само в произ- 
водствовто на тази важна 
за индустрията суровина,
•но и по отношение на 
материалното укрепване 
на заетите-
в тази трудова единица за та, отделно на територия- 
себе си и семействата изка та на Лисински район, 
рват прехраната си 46 ду- Според първите сведения 
ши, а личният им доход 
средно възлиза от 40 000 
до 60 000 динара. И с оше
един факт присъствието же да се очаква и за- 
на „Електробосна'’ на те- напред трудовата едини- 
риторията на Босилеград ца за производство на 
ска община заслужава от кварц в Босилеград да

укрепва във всички отно 
шения. Това е и гаранция, 
че и тазгодишният* произ- 

и водзтвен план, макар и 
организирани обемист (от около 18 000 

тона кварц) Ще бъде ред ли 
зиран. Още повече, че и 
през настоящата година, 

все повече се включва в според думите ^ ръково 
разрешаването на редица дитея-я на единицата* Си- 
комунално-битови пробле меон Глигоров, е заплану 
ми. преди всичко в раз- вано възобновяване на ста 
ширяването
прокарването на нови сея

то вместо да вършат сел
скостопански работи, пре
карват чакъл и дърва и 
взимат хубави пари за то
ва. Затова напразно се пи
тат занаятчиите: какво 
правят общинските инспе 
кции и съществуват ли 
изобщо те? Защото няма 
случай някой от „дивите” 
занаятчии да е наказан 
здравата.

И докато «а съответно 
равнище се изготвя още 
една програма за разви
тие на дребното стопанс
тво (една има оЩе от 
1981 година, но и в нея 
не са определени локадии 
за занаятчийски работи
лници), дребното стопан
ство е на кръстопът: или 
ще тръгне по пътя на 
съществено разрешаване 
на проблемите, или все 
повече Ще навлиза в задъ
нена улица, в която се 
се намира сега.

могат да се очакват поло 
жителни резултати, 
че с пълно основание мо

таха

димитровградчани
делно внимание.

Именно в съдействие с 
Общинската скупщина 
останалите 
сили в общината, трудова 
та единица с механизаци 
ята, с . която разполага.

ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИ
КА

Въпреки че всички заная или пък в рата, а също така и обез 
печаване на нова механи 
зация.

тчи, по принцип се опла
кват от виооки 
д имйтроврга д ските 
ятч-ии изтъкват,

данъци, 
зана- 

че рб-

оии и махленски пътища 
отделни местни общнос 

ти. Само
в

А.Т през изтеклата М. Я.

ИЗ ТО „ТИГЪР-ДИМИТРОВГРАД”
Същ е случаят и с часо

вникари, от които работи 
само един, но - и т<>й е 
получил ' решение да се 
изсели от работилницата, 
която може да се срути 
Воденичар също има 
мо един, както и фото
граф. Освен сервиза за 
поправка на телевизори 
в състава на „Услуга”, от 
чиито услуги гражданите 
не са доволни, други лица 
няма. Химическо чистене 
изобщо няма, а „Свобо
да” такъв обект вече „от
крива” няколко години. Се 
га с такива планове се оба 
жда и „Услуга”, но диод-ит- 
ровградчани и занапред 
носят дрехи за чистене в 
Пирот, плащайки по 
тоя начин двойно 
скъпо. Тенекеджми, калад- 
жии, бояджии, грънчари 
налбатини 
изобщо няма.

В началото на годината сравнително добре
от 10 до 15 дни. Понеже 
се касае ’за малки 
многостранна
производството трябва да 
стане по-гъвкаво, за да не 
се губи ритъма.

• ИЗВЕСТНИ ЗАТРУДНЕНИЯ СЪЗДАВА 
ОЩЕ НЕУТОЧНЕНАТА ЗАКОННА 
ВА ЗА ВНОС И ИЗНОС

ВСЕ мнозина работници твър
де несериозно са се от
несли към превантивните 
мерки за осуетяване на 

заболявалия.

РЕГУЛАТИ- серии.
разцветка.са- Началото на деловата 

година, първата года-
ване в снабдяването 
електроенергия.

с1986
на от настоящия грипните 

Именно онези, които не 
са приели

средно-
(1986— В резултат на това, как 

то ни осведоми 
рът на
визация Михаил Иванов, 
производството

срочен период 
1990), нам-голям ат а про
мишлена организация в 
Димитровградска общи
на „Тигър-Димитровград”

ваксина, най- 
често са отсъствувтЩи от 
работа.

Друг сериозен проблем, 
про

директо-
тази трудова орга нарушаващ ритъма «а

изводството, е голелия 
брой отсьргвуващи що бо 
лест. Всеки ден на рабо
та не идват -от 70 д0 106 
работника, т.е. в отделни 
дни на работа не се явя
ват 70, а в други най-мно
го 106 души- Понеже се 
касае за поточно прои- 

неведнаж ве
ригата се къса и налага 
разместване на работни
ците, което намалява 
ната

Въпреки воички затруд
нения директорът на 
Тигър-Димитровград”

М. Иванов изрази убеде
ност, че първото тримесе
чие на настоящата годи
на ще бъде успешно, ка
то се вземе предвид, че 
суровини и материали са 
обезпечени за редовно 
производство и че произ
водството и планът главно 
се изпълняват.

протича 
на пронормално. Планът 

изводството се реализира 
както по натурални.

започна сравнително по- 
добре от предишните го
дини. Показателите за 
стопанската дейност през 
януари отразяват добр* 
онабденост с възпроизво- 
дствени . материали м су
ровини, а и по отношение 
на енергията положението 
също е до6рб: мазут има 
в достатъчни количества, 
пито пък е имало прекъс-

така
и по финаноови показате
ли-

Известни затрудения 
създава усвояването на 
производството на отде
лни изделия и тук планът 
не се изпълнява. Дълъг е 
периодът на това усвоява
не: «место за 2—3 дни, то 
зи период продължава

зводството,по

тяхи т.н- в града
производителност- 

Причната за това Ст. Не, че
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/' ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ ОВДИИЯВАЙТЕ СЕкомунист
■ •“ Съмм и.“к<^^^То^ГУК1,С” Врой 15<Я година ХЬШ

1 4 Белград, 7 февруари 1986

Г

ВЪПРОС БЕЗ ОТГОВОР?
р авниЩето -на политическото мнение у Разбира се, този гюдход предлага буржоазно чнито и от каквито и. да е сметки. А тук. ве 

нас, особено сна отнасящото се ,,около'’ схващане на свободата и демокрацията —
Съюза

че има непоследователности.между прокла 
на комунистите .твърде ресто' без процеса на освобождението на труда и мирането и това което се осъществява. Нап 
означено с определенията на човека.е агресивно ример, ключовият въпрос за употребата на 

съмнителноСт, в които и икономическата и Отговор ма тези предложения даде неот общественото натрупване у нас. не е разре- 
обществената криза упростено се представ давна проведеното заседание на ЦК на шен: в политическите, .решения е утв>рде 
ят като разклащане и на самите фундамен- бюк, разграничавайки лоно за какво мо- но, че за разширеното обществено въз11рЪ 
тални стойности на оценките за обществото- же, а за какво не може да се разисква. Об- кзводство решават сдружените работници, а 
Обаче, по историческата коса лин-ия тежко е ществената собственост и дохода като и«ст- 
да се карат колата напред — колкото и на- румент за преодоляване; на класовите п-рогн зът на банкокрацията и политикокрацията. 
зад; надминатите облици на обществената воречия на принадения труд и отношенията л това е ключов въпрос на който се получа- 
практика не търпят повтаряния, а до нови об в самоуправлението, което възпроизвежда ва отговор зя осъществяване наддедяването

ществената ообственост над средствата на работническо-класовите интереси -в об-

в практиката по тези въпроси решава съю-

лици на тази практика пак, не се стига по
прекия път- Това противоречие често се производство — -не може да бъдат предмет ществото. Определи ли се Съюзът На кому- 
ползува като убежище за оспорване на прак каквото и да е погаждане. Съюзът на ко- нистите за този парадържавен монопол -над 
тиката, методите и целите на революцията. .удукшетите по този начин откри публично оо обществения капитал, ясно- е че по този на 
призиват се духовете и духовниците на изгу съждане на политическата система, предява чин сам себе си поставя ,.извън контекста” 
бенпте битки, час от левия а част от дес- предварително по кои въпроси не може на реалните обществени процеси и интереси- 
мия нажежен догматизъм. с проекция на дър . има компромиси* 
жавната, относно на частната ообственост

От отговора на въпроса ■*— кой е госпо- 
Оигурно е, че тези принципи Ще пред-из дар над обществената акумулация зависят 

като снова за изход от средището на кризата викат разочарование у онези хора, кои-го се и отговорите на въпросите дали самоуправ- 
АгресивнбСтта и информационната зае- гашната криза и отварянето на развойните леунието като обществено отношение е ефи- 

тъпеност, всъщност, на статистическия и -перспективи виждаха във връщане към по каоно или не е. Ако преди двадесет -години
нео либерал и етичния концепт за развитието, зициите гна държавния или частния капитал имахе положение, в което сдруженият- труд
често оставая ргщчатление. че дефанзивн-ост к..то господствуващо обществено от»оше- разполагаше с 67 на сто от осъществения до
та на Съюза на комунистите води потекло ние- Илюзия е да се очаква такова нещо, ход, а сега с над 20 на сто по-малко, ясно е
от' неговата бездейхост и безволие, пък и защото Съюзът на комунистите, въпреки про че самоуправлението губи материалната си
неспособността да изнамери път за изход от тиворечията и в ообствените му редове, оста основа, за сметка на различните парадържа

ва последователен в реализацията на свои- вни институции. Откъде тогава критиката по 
И тук са нужни основни разграничения; те общи цели и запазването на автентичност адрес на самоуправлението и обществената 

защото критиката на революционния опит, та на революцията. Пренебрегването на об- ообственост за уж проявената неспособност 
заменена с критика на об- щите определения на Съюза на комунист/, в развитието на обществото?

На този въпрос комунистите трябва

развойната криза.

морал и етика, е
Ществената собственост, дохода и самоуправ те в неразумното политическо оценяване, мо
леьгието. Потеклото на кризата се довежда же да доведе и до погрешни изводи за него да дадат отговор преди предстоящите
в най-тясна връзка с обществената собствс вата^слабост или непоследователност. партийни конгреси, защото с него се полу-
ност и в този контекст самоуправлението От там идва и коренът на многобройни чава и отговорът за действителната пози- 
се именува като „утопична визия" на обшес те съпротивления срещу Съюза на комунис ция На работника и класата цялостно. Или
теото И тук, именно, се затваря кръгът на тите. а и на самите, оспорвания на водещата сс касае за въпрос, на който оЩе не можем
неоконсервативистическата критика, с откро му роля в обществото. Обаче, за Съюза на да дадем отговор?

капитал-отношенията комунистите е по-важно неговото самоопре 
отношение- деляие към обществените противоречия отвени предложения на 

като Миленко Предрагович,,отговорно’’ ооществено У/ч.
ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА: ДА ИЛИ НЕ По този на страната — общо 23,3 на сто... 

пет години ~ Разписаният народен заем за
Iюммчеока политика.ЗАЕМ чии )! предстоящите 
биха намерили работа И8 хиляди облекчаването на този актуален 
души което ’ само до известна сте- проблем, ясно не е единствено спа

еително решение но значително 
За намаляване на натиска на ще допринесе за

е необходимо средна на съшия- Записването на народ- 
размер па трудоуст- цмя заем в тази република тече

И ДА И НЕ пеп решава проблема.
разрешаването

I шоаетостта 
ят годишен
рояваието в предстоящите пет го от 1 декември миналата до края 
диши да бъде 3,3 на сто. За да се на февруари настоящата година- 

необходими са Досегашните резултати показват.

трудоустрояване 
където безработица

инициативата за заем заРеагиранията на
р.обипа се. по-положителии са там са различни. Избира ^ ^ фактът, че заемът никак ..е мо

чудотворна пръчка, която ще облекчи пробле-по-изострсна. 
се вземе като 
намали това тежко бреме-

та е 
же да 
мите и

осъществи това 
допълнителни кащ.ггаловложеиия. -10че заплануваните средства от 

нлиарда динара ще се съберат, 
'а целта в общините се въвежда и

инициативата за въвеж- 
заем за трудоустрояване 

допълнителио мероприят! 1е.

народенкоето ще се постигне с 
заем. В ход са разискванията по 
този въпрос. Те .показват, че тру- самооблагане, а од дохода се от
летите се, чин-го лични доходи 
инак са между «ай-ниоките в стра тази цел,
,;пта, без дилеми се определят за трябва да възлезе на 166 милиарда 
една такава акция, която би обез- динара. Счита се, че с тези пари 

допълнително настаняване те се открият 100 хиляди ,-ДОпъл- 
работа за повече от 11 хиляди нителии” работни места. плюс

277 хиляди, конто до 1990 година 
ще се открият чрез „редовното”

възникна 
,ламе на 
като

крупните проблеми, с 
особено

се стълкновя- 
социалеи

Един от
Югославия

години
икономически и

през
които

делят допълнителни средства за 
така че общата сумапоследните ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗ ДИЛЕМИ 

високия процент по 
изтекля

ва ма
план е увеличение 
а размишленията как да се 
чат нарасналите проблеми 

тежко бреме каго
ио-адекватна разво 

ползу

иа незаетостта.
облек Въпреки

трудоустрояването през
те пет годиш (3,5 па сто) числото 

търсещите работи в Македония 
Напротив- то се увели 

оа зар егистри

и лама 
пай-ва потила

нали това и а души.се шамали- 
изва

лено изпъква: 
йиа политика, хю-строиио

МОЩНОСТИ
!СТОПвНСТВОТО.

ма за-
пеиоиоии 

изпълняват 
и съгла-

Попастоящем
140 хиляди безработни, 

оредносрочен период 
настаняване » та- 

и-аоочи глал

ПЛЕБИСЦИТАРНА ПОДКРЕПА«ш настаняване на работа.к-еч. лц -наличните 
облаоти на

рани КЪМ 
В -гскушия 
продуктивното
-,я република

1Стопанството

От един милион безработни в и ПОКРАЙ ОБРЕМЕНЯВАНЕТО 
стрината всеки четвърти е от Бо 

Херцеговина. Инак. Босна и 
имат

в ички
I ч>следователно 
: лгопрсдгшсаиията по
мето на лииа, коИ'го 

условията за това какго, 
тис на образованието 

Сцтс ш сдружения труд*

Прилагане
те се Спорел оредроорочии* план за 

развитие не Косово,
(На 2-ра стр.)

спа и
Херцеговина след Косово 

нй-миока степен по заетост в

I чрез по-пълно
вече изградените

развойна

въз основа
обс
ико

йЮ в 
а ползуваше 
К'рИ и п

•и ас потре- 
Затова и

целокупната



2 Комунист
КРИЗАТА, ЕДИНСТВОТО, СЪЮЗ 
ЪТ ИЛ КОМУНИСТИТЕ

п°ако досегашната програма 
трудоустрояване «ге даде очаква
меИ ДА И НЕ

двойно повече работници. 
70 на сто от кояе- 

Сьрбия се работи само

пито резултати.
Разбира се, покрай всички пре- 

иай-ло- Жълто
петно

сметки и размишления- 
шото е аа се седи със скръстени 
ръце. СОИ

яди, но
лолзуване на мо Плюс тона, .в 

ктивите в

^От 1-ва стр)
за трудоустрояване 

Войводина за повече от 5000 
млади хора организираха преква 
лмфлщиране и усъвършонствуване, 

само Д(0иякаде поправят

на по-стройното 
щностше и въвеждането на аове

еме“Н където е вьзмо в,една смяна.. .
във

че районни
жно това, изграждането- на нови,
..гсдимно трудово интензивни 
кности. по-интензивното развнние оионирането

Впрочем, има т други реше- 
. пия. Например, законът за

се прилага твърде
на мла- грешките в

пем-
с което

политиката но запис- 
Фа-последователио; а това 

дите работници откри пови ирос- 
пастпняваие "а рабо- 

съкращаването па

на дребното стопанство и сеян
ото стопанство, трудоустрояване
то би трябвало да чьде в размер тракства за 
от ь на сто шаи-голямо в сгра“и та. След това. 
та) и до 1УУ0 година да се ооезпе работното време ма шест часа

па това време

учебната реформа, 
във Войводила 95 хиляди

нането и 
ктъ-г че
души търсят работа е последица 

и па редицата грешки в развойната 
с политика и нейната ориентция към 

кп)|италIю и!(тешишIите

Не смея вече да говоря пито 
м«0-отоплениепарното

зина Ше кажат, че съм унитарист- 
Ако сте си помислили, че

произтича от
продукция на домашна 

работилница.

зачн раоота за още около 1ЛI хил наваксването 
яди души. то проблемът с това но»и работници също се 
няма да бъде решен. Затова обше като едно от възможните реше- 
ственочполитическите организации чия. Например машинната про- 
И органи в Косово подеха шщцн мншлепост ..Иво Лола 1 ибар т
атнва за безмчаване на допълни- п^н^°230 „„„„ работиици. тарояата схема па организацията 
ле средства за целта то три това в мнОг0 организации и развитието на частния сектор
л™о оолагГ“ява4«а 'се приемат работници с половин в селското стопанство, но и изго- 
работа- Така биха се обезпечили Раб°™о време и половин 
уб милиарда динара и открили -,до доход, с изгледи еднл 
пълнителии” 10 хиляди нови рабо станат ..същински” работници и

вместопоказа
интензивните отра- 

По-точно,
та-към трудово 

еди в производството, 
иабляганео 'върху 
заци-ята по сегашния

зи квалификация 
богататаипдустриали- 

начин, зае та афористическа 
излъгали сте се. Казаното произ- 

миналогодишна на

шетози начин

тича от една
учна среща и показва, че научни
те работници не са толкова стро
ги, че са в кавга с хумора- 
пак, по-важно от това е. че този, 
научен” сарказъм влече със Щебе 

безсилието

стопанства обществените
област, след това.бавни-

личеп дите
Всева в тази 

ят растеж на дребното стопанство
ден да

неизползуванидругии редица
възможности в настаняването 
работа, и не можаха да дадат дру 
ги ефекти.

пр.тни места- IV на
САМО КАТО КРАЙНА МЯРКА

Делегатската скупщина на СИО 
за трудоустрояване във Войводи-

поради
научен говор да

политичеко-идеоложката

си ядосваме
рационалният
победи
реторика и нейната 
ма фантазия в посягането 
етикет — ..аргументи”.

СЪС ЗАЕМА, ВСЕ ПАК, ОСТОРО- 
ЖНО

В Черна гора работа търсят 
към 40

неизчерпае- 
къмна заключи, че засега не е потре- Подготвиха:

хиляди предимно млади б;но обнародване на заем за нас- й. Бешески М Тривич. 
работници- По вси-и школувани таняване на работа, и че това ж. Бакич, Д. Джурич 

мероприятие може да се предприе Р, Йоветич, 3. Бойовичче наличните средст-чко личи.
А стълбовете по които през 

последните години е налепена це
локупната сила на 
от този вид. в което са положе
ни множество сили и в тази ра
бота пролеян много пот — е пон
ятието единство и понятието юго 
славянство. Вътрешното разделе
ние на тази работа повлия на 
югославянството да бъде дадена 
ролята на баба-рога за широките 
народни маси. а иа : единството 
предназначена същата роля, но 
за политически по-ангажирани 
представители на масите; тези 
по-добре политически органи
зираните, преди всичко в Съю
за на комунистите.

Без оглед на това застъпване 
широката партийна и държавна 
дебата след 13-то заседание на 
ЦК на СЮК показа, че тези ро
ли не са приети-

Членовете на партията и широ 
ките маси търсеха отговорност 
(значи, публичност в работата и 
демократичност в СК и в обще
ството), единство в Съюза на 
комунистите (значи, акция за ос
ъществяване на общите интере
си), единство на югославската 
общност и премахване на нацио- 
нално-етатистическите центри 
на сила. преди воичко в републи
ките и покрайнините (значи, 
класов подход към националния 
въпрос и следствие това и изис
кване за по-инакво отношение 
към югославянството) и развитие 
на самоуправлението на всички 
равнища в обществената органи
зация (значи, против унитзризма 
и. етатизацията на целокупния об
ществен живот).

,.Ние работниците имаме пред 
вид че ни е нужна силна и еди 
«на Югославия- Не мисля, 
че единствената работническа кла
са в тази страна е разединена. 
Но. Съюзът на комунистите нп 
е разединен, искали това да приз 
«яем или не. Разединиха го ръ
ководствата, и то това о«ези най- 
(На 3-та стр.)

икономическите мероприя-ва и
тия не може много да увеличат 
заетостта в тази република- И 
тук сериозно се подема инициати
ва за събиране на допълните- 

главно

,,аргументи”Работни места в изобилие
ни средства за тая цел 
чрез обезателен «ароден заем, от
деляне .на част от средствата за 
недостъпно развитите и 
средствата на народната 
По този нач-ин биха се открили 
към 2 хиляди нови ' работни мес- 

напъл«о

В Словения практично няма безработица и напълно е ясно 
защо тук не се размисля за въвеждане на народен .заем. В тази ре 
публика все още ими повече вакантни работни места от броя 
търсещите работа В момента има 15 297 незаети- а около 18 000 ва
кантни работни места- Разбира се, не се касае за едни и същи ра
ботни места» нито за едни и същи профили. Все пак, всички които 
търсят работа, с редки изключения, ще я получат в кратък период 
В обикновени обстоятелства —

начаст от 
банка

та, което е далече от 
решаване на този наболял проб- за около три месеца.

Трябва да се има предвид и междурепубликанското 
дничество в областта иа трудоустрояването, по и това, че приемане
то на работници от другите републики и покрайнини по-дълго вре
ме намалява. Още 1980 година в Словения от другите краища на 
страната пристигнали около 15 хиляди работници- следващата годи| 
на цели 10 хиляди, а миналата година повече от седем хиляди.

Инак, сред онези, които тръсят работа преобладават работ-
половината.

лем. сътру-
От там и критичността и осто- 

рожността в разискванията по то 
зи въпрос, имайки предвид сла
бата акумулативност на стопанс
твото и многоброните данъци и 
облагания на стопанството и на
селението в тази недостатъчно раз 
вита република.

ниците от така наречения тесен профил — повече от 
Двегодишно и тригодишно средно училище имат по-малко от 20 на
сто- а четиригодишно малко повече от този процент- Полувисше 
образование имат по-малко от четири процента, а с виеше образова
ние има общо двама души без работа. Характерно е също така че 
организациите иа сдружения труд в своите предвиждания

ИМА ПО-ДОБРИ РЕШЕНИЯ

Стопанството в Сърбия днес е 
така обедняло че в следващите 
петнадесетина години не може 
„тю редовен път*' да открие до
статъчно работни места- така -че 
не може да се очаква цифрата от 
около 300 хиляди незаети види
мо да намалее. Затова трябва 
да се изнамерят и някои други 
пътища, а един от тях е и заем за 
трудоустрряване., Това са аргумен 
тите на заговорниците за въвеж
дане иа заем за откриване на 
нови работни места-

В точността на тази констата
ция никой «е може да се съмня
ва, но това не значи, че на идея
та за заем не може да се отправ
ят забележки от други вид- Нап
ример. заговорниците за заем 
пренебрегват факта, че мощнос
тите в Сърбия се ползуват само с 
65 на сто- Числото на съмишле-

разчитат
на 35 на сто работници от по-тесен профил, макар че в действител
ното текущо настаняване на работа този процент е значително по- 
голям — възлиза дори иа 48 на сто-

Увеличението иа настаняването на работа е почти изцяло в 
рамките на заплануваното — в размер от 1»2 на сто. Такова ниско 
равнище на ръста на трудоустраяването Словения се планира и 
за текущата година, както и за новия средносрочен период. Плано
виците и сдруженият труд, именно, оценяват, че в трудоустрояване
то през следващите пет години в най-иапредналата република 
както и досега — няма да има трудности. Доколкото в отделни 
периоди броят на безработните може би доиякаде или незначител- 
но би се увеличавал, тези проблеми би трябвало 
другояче, предимно чрез преразпределение на работниците с оглед 
иа тяхната професионална оснособеност и потребите (вакантните) 
работни места.

в

да се решават по

Следователно, плановете, потребите и сегашните обстоятел
ства показват, че в Словения не трябва да се обнародва народен 
заем за откриване на нови работни места. На стопанство- |ло 
право, би трябвало повече средсва 'за технологическо издигане 
на сегашните работни места, обаче този облик на обезпечаване 
на средства във всеки случай не би отговарял. Специалистите и пок
рай това- оценяват, че и в другите среди, където безработицата е 
голяма, са предприели правилна крачка. Това е сигурно по-продук- 
тивна мярка, отколкото да кажем решението да се съкрати рабо
тното време- или дори определението за предвременио пенсиониране

Б. Кутии

ниците им би било по-голямо ако 
бяха раздвижили инициативата
за активизиране «а онези 35 про
цента от мощностите, коцто 
днес не се ползуват. А тук би
ха намерили работа не 300 хил- II
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Жълто
петно

наи- 
за на

драматичния процес в СьЮ- ,на 
комунистите, 

на раздяла от която се 
различни

бюрократическо-мационалии- твото не се предаваше. Изнами- 
върхушки, което засяга ос-‘ю~- рашеонзи лост'

раждат ните 
други манифестации, на 

ьеединство в Партията и в О&Ще-
ЮТВОТО.

•нови пространства и се 
принципи на нашата среде- осланяше на опорни точки които 

общност, равноправие.о, я правеха по-силна. Голготата 
на народите и народностите и през войната и героичят ' пръв 
самоуправлението.

щ1 и в на

етап «а революцията потвърдиха 
Като че ли самоуправлението, единството- като : най-съществена 

равноправието и федеративност- ..;едпоставка за свободна егзи- 
та не са засегнати с вече ре- стенцйя на^-всеки--“..-наш «арод * 
ализираиите държавотворни 011- и на всички съвместно- 

премахна ции и етатизацията, преди вси
чко на републиканско-покрайни 

търси нско равнище, хегемонията на 
, ■ азата • 1_*е се касае за монол,и- бюрокрацията в тези пространсх-

висшите а не работниците-кому- тност. изра-стнала върху държаво- ва и на етатизацията на самия 
писти . Тези думи в миналия брой и„орни амбиции на бюрокрация- съюз на комунистите който 
на нашия вестник каза Ахмет -а, които «е признават специфич доведе д0 збор т' национални 
колашицац. високовалифициран вости и карактеристики и сдру- па,ртии 1чато че ли тъкмо пора- 

за авто- жават съюза на комунистите със ди тези тенденции които са 
Р™ои- Днес има мно силния етатизъм, а националните предизвикали скъсване на същин- 

зи а които ще кажат като Ахмет бюрокрации леко и сигурно вон- ,0КИте обединяващи -процеси на 
без оглед дали се обосновават ят в национално тесногьрдие, в югославската икономия, полити- 
върху зоркото си око или бистрия мистификация -И манипулиране с 1Ка КуЛтура наука, образование 

ум, или върху научната крити- нацията, в политика на нациолал- те»нология’ ,все до национално 
ка на нашата обществена ситуа- на подчиненост и надчиненост. установяване на екология- Не за- 
^ия- Партийното членство е против бравяме колко идеята на

такова ,.единство’, защото всички ТВд ^ юго-славянство) 
сме свидетили на неговия проти- далечното минало и 
воположен ефект: малки общно-

ПРЕМАХНАТИ ДИЛЕМИ

Разискването - след 13-то засе- ' 
дание на ЦК На СЮК 
евентуалните дилеми във - връзка 
с това кои вид единство ПРОГРАМНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

-Като последица на такова ис- 
^ торическо формиране ъ Програ- 

комуни-

(От 2-ра стр)

мата на югославските 
сти се кристализира, понятието на 

югославя-шлосер във фабриката 
мобили в

социалистическото 
дско съзнание’1 и се определя 
#, соци алистическо югосл авянство

■лто облик на социалистически
.ернационализъм и демократиче 

_ко национално съзнание, което 
е пропито с дух на интернациона
лизъм’', които ,/Не са отделни яв
ления. но две страни на единствен 
процес’'.

какво всич-
Програмата на СЮК . бсоб

югославските /комуни
сти да се противолоставяват сре
щу абсолютизирането нд национа

единс- ; 
докосва вА ако това е така тогава лини

ята на не единството, която пре
сича Съюза на югославските кому
нисти не минава само границите 

териториално-политическите 
общности нито само се промък
ва между представителите 
ръководства от тези 
Макар че за този вид неединство 
най-много се говори струва

мо и как е правено за да се 
сти, атомизирана работническа реализира, 
класа, културни, духовни и н^гч- )
и делби, национални напрежения с ПОГЛЕД В МИНАЛОТО

А '

ено
..чала

на
радикален шовинизъм. 

на след това сме, свидетили и на фа- 
общности. кта че сЪЮзът на комунистите ският бог Марс’' на

днес е направен на федералмзи- кърлежа за първ път е публику 
политическа организация, ван 1922 година в издание 
се заканва да стане чудна „Народна книжница” от Загреб- 

смес, в историята вероятно не- Това рядко достъпно издание кра- 
опасно е все по-широкото праз- забелязан пример на повечепар- 
но пространство. разделящото

лното което води към ,,реакцио- 
Сборникът на новели ,,Хърват- -г>н национализъм й шовинизъм”, 

тирослав както и срещу -абсолютизирането
интернационализма, което во- 

на ди към ,.реакционнен великодър 
жаве-н хегемонозъм”.

на
се рана

че от него много по-сериозен и която 
по възможните последици по-

Многобройните * манифестациисят корици с чертеж, когато нар- 
плурализъм в организация- рави ГОлемият приятел на Кърле- на дълбоката обществена кри

за тъкмо обаче се преплитат във
тиен

пространство което се намира ме 
жду масовото число членове на 
СК и неговите ръководства, про
странството което е подобно

та която срещу този принцип се жа> Любо Бабич. Тогавашния до- 
противопоставя с програмата си, 5ър, а днес изтласкан обичай об- възел който показва, че юго^ла-

комунисти са слабо дейс-и в тази орган-изацид да същест- ществеността да бъде осведоме- вските
На вуват две партийни структургь на за издадените вече книги и за твували в търсенето на диалекти-

монолитни във взаимната про- бъдещите намерения на издателя, ката на това програмно станови-
членовете и макар ,и частично, свидетелствува Ще. особено че недостатъчно са

ръководството. При това, ръково- за определеното състояние на се противопоставали срещу абсо-
извлича пуха, за културния, политическия лютизирането на националното, 

практиката на етатизацията и интелектуален климат на едно Под името на нациоалнотно до
се пресичат но са прекъснати връ на СК която извира из нацио- време. абсолютизиране са издигнати, пре

комунициране между налния принцип, значи» съотве- ,,Народна книжница” на творен в извор на всичко, са се 
в което Тствува на модела на еднопарти края на зборника на Кърлежини скрили класови интереси проти-
по-гъсти иност от когото СЮК се отказа, а те новели, в текста „Наши пое- воположни на самоуправление-

членството ,»монолитиостта” си ти'\ оповестява че. Ще започне с
черпас от изискванието за демо- публикуване па ..Антология

жълто петно, което значи, 
се наблюдава отгоре не се 
нишо или поне много о* 
което се случава Долу. простарн- дствс> монолитността си 
ство в което не се срещат и не из

ако
ВИДИ 1ИВОПОЛОЖНОСТ 
това.

зките за 
базата и ръководствата, 
има все повече и все 
филтри. то, номинацията на производцте- 

на лните и трудови слоеве, действи- 
телнато нацонално„След разискванията върху Про 

от 13-то
ЦК на СЮК трябва-

равноправие. 
на реакционния на- 

шовинизъм, и 
категорията на единство 

или нюансирано да се

заемане на едиист- югославската народна и
СЮК и тс за- ско художествена поезия'’, 

се реализират на избора „мерило ще бъде
нространс- естетическото, без оглед на еве- учудва

литерарно-историчоски отворено
п подобни мо- слага под въпрос уж поради уни- 

поети обикно- тариспическа 
лнзъм, а
тично се „разболичава” като дър- 
жавотворна опасност, която зася
га самобитността, и равноправие

творче-
При интересите 
само цнонализъм и

кратическо 
вени становища вза-ектозаключенията

неседание на
всички да тръгнат в меняне- цялото 

- о на състоянието. . • Огромно е тво у пас.
разочарованието всред членове- ^ това, проблемът па сдинст- ил|1 патриотични

СК и работ!ГИческата класа вото ц редовете па членовете на тивн; хърватските
и тази сериозна работа ^ какТо показа разискването ие,,10 ще бъдат печатани на кири- 

хартия”, каза за нашия сЛ^д 13_то заседание е дефиниран ли,ца> а сърбоките и словенските 
коментирайки отпоше- ц хорИ30нта на вътрешнопартий- Л1а латиница; таза антология спо- 

СЮК и проблема на (не) ната демократичност па съвмест- ред мерилата па времето трябва 
Тафил Маврич, ви- 1тте ,кЛасови интереои на про- да изпълни и „втората цел ма сти 

работник в изводителиите олове- отговор- хосбирката" — ,,взаимното запоз- 
в Крагуевац- )юСТТа и самоуаравителиия плури- цакане и зближаваие “а трите 

37>м които зпчита отделните и» даването на единствена 
А Миролюб Миливоевич. пред ’ и и различността им, но е култура”,

седател «а ССТН в местната об ' яа0очен сре^у тяхното осъщсст- 
ност .Зелеигора” в Крмево с >що вймие д така определ.юто ед|ип- 
така в миналия брои яредупре- „ СЮК и обществото, ако
жлава- останем в граничите на нрограм-
ЖД В легитимност, трудно е № го украсявали.

под критика и въпрос- със
обаче е осъщес- разлики въз основа на вярата, ик- 
|пренебрегне та- аномимата, 1султурата и духоада- 

поиятиюто та разедииеиост. делбите и про-
народите от

дължително да
политическоше

птуални

опасност и центра- 
югославянството кри-те на 

защото 
остана на 
вестник
кията в 
единството 
сококваяи ф и ци ра 
Цървена застава”

то на народите и народностите, 
като алтернатива за която се 

хегемоности-ческитезастъпват 
сили. ■V народна

Оттам днес еднакво е акгуал- 
чо не само. борбата ва единство 

1 а |работиическата класа, но й за 
единството на Съюза на кому
нистите. но разбрано по-широко 
от известната формула за „един

на акциите”. Необходимо ни

Тези фрагменти свидетелст- 
за специфичността на ед-. 

но време и надеждите които са 
За надеждите, че 

столетия манифестираните

вуват

число ната 
дилема; се подведе

Тази операция
че голямо,,Забелязвам ство

е единство на основните интере
ои и единство на политически ос
мислена стратегия, която ще по
твърди авангардната позиция 
СК и същевременно да бъде фа- 

лреодоляване на дъл°о- 
обшествена криза-

СК сега е в
обърнечленове на към 

тях тлмм-алице да ,се
конгреси

когато седали с 
предстоящите и от -насъдържание

и на тази идея да се им- 
поради което 

значителна.

тряб- кова гивопоставянето накоето
13-ия пле- единство 

от мутира

наонова
получи след 

ил-и, просто, да 1

да очаква тя ;ези пространства Ще се промах- 
Всъ- ват пред перти[салата, ко^-го обс- 

единството дццява .ст.пместиотю живеене, сън- 
води в нацио- местните непосредствени и

от торически потреби и интереси,
центра- Наистина, надеждите

вяха и със заблужденията, но пред

онова 
стана така 

на идеята на 
че У5К

. , тше да 
I п ум 

всичко”-

се откаже ктор за 
катаднес

щиост ис-
Ако с позволено да ои ^ гц>цпиова,

журналистически с1;^»и т „алиа-държавотворда
посочва другарят вид значи в
членовете яа СК унш

по-единствено ^ **неп0 за 
и осветлява може

СЮК се изясниЧленовете наопция
се смес- Ха за такова единство.жим с 

дилемата която 
Милович всред 
се по-ставя все 
значи, тя

(освобажда прос1-
аспирации заблужденията идеята ига сдинс- Свободан Клякичкоято

хегемонии
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"въртележки“ без подкрепа
II отстъпвания, ко-•■'-V . зват драстични 

всякатикващо действие, а делегацията
меха

и половина. Б„ могло да се каже че е късно за каквито и да 
и разсъждения във връзка с изборите и за това какви 

вече са в ход

година се увеличават, 
показва, че пробитоколективен, постоянен

който трудовите хора 
присъствуват в реша-

като Всичко това
на избирателната

може да се решава сам за 
развитието

пизъм, чрез 
и граждани 
веието-

Всичкн досегашни

систе-лемът 
ма не

заседание на 
сеца
е разговори 
трябва да бъдат същите, защото те

себе си, откъснат от 
па самоуправителните отношения 

системи. Затова мо
анализи и

време на подгото- 
изборните документи 

че обшестве 
организации 

трябва в организирането на избо- 
пай-голямо внимание да оо-

разиокпания по и делегатските 
же би охрабрява, че вече първи- 

събраиия
..Откритите списъци 

от решенията, които па
нана 83 .на сто. в ките

изрично препоръчват, 
начин намериха място ,мо..|И)литическите 

закони,

Общопартийните разисквания 
върху Проектозаключенията от 

на ЦК .на СЮК
ге нредкандлациоини
в Сърбия, според сведенията 
Републиканската конференция 
ССТИ, показват че тези активнос- 

разбират

са едно 
определен 
в новите

от •13-то заседание 
почти избирателни 

обаче, кикто и винаги, въпрос е
наплебисцитареи 

кадрова
.показаха
иок на .комунистите за 
.обнова и спиране «а въртележка 

която досега едни и същи 
«цвета

рите
практиката те ,ьриа.г 

използува
предкандидационнитс 
и каидидациовпата 

много
до каква степен 
повлияе и това да се

па повече се 
момент да се раздвижат и

1'л все
активности

на същински демокртичеп начин- постъпка. До
Според анкетата, направена случаи неД/остатъчно 

веднага след скутциискитс избо- ))али дейцостта на избирателите 
ри през 1982 година, 45 па сто от и делегациите, а понякога са ги

с това,

та, на
хора с години сменяваха 
та си. На такава избирателна пра 
ктика до голяма степен благо- 

избирателният

като
решат някои, макар и дребни жи
знени въпроси. На тези събрания 

повече поставят

сега те' в
са подтик-

хората сега все 
реални, жизнени въпроси от сво
ите среди и предлагат при това хо 
ра за които считат, че могат 
ги решат. Тези разисквания са об 
лекчени с нови решения в избор-

приятствуваше 
механизъм, критикуван и в Кри- 

анализ ' за функционира
неса изявили, чс из- Д|3ри дестимулирали

кандидациопните събрания са 
подго- 
тряб-

аикетираните
от изборите е такъв какъ-ходът

вото са и желаели- Само сдии ма- излизали с предварително 
принадлежи на недо тве,1И списъци, «а които е 

вол-нцте — 43 на сто от анкетира
ните проявиха помалко или пове- ,,а В много среди досега предкан-

активности са сс

натичнид
не ма политическата оистема. на 

самоуправле-

да

социалистическото 
мие, в който между 
казва:

лък процент
да се подчеркизт име-другото се вало само ните документи, според поито ни- 

то координационните тела «е са 
вече всемогъщи както до сега. а 
и техният избор на кандидати ше 
трябва да издържи проверка с 
гласуване на кандидационнпте 
конференции.

Именно това нозо разбиране 
на избирателния процес, предла
гане на онези,' които до сега са

каза-
наи-

че .резерв към .избраните и 
избрани само

„На практика, а частично и 
в нормативните акти все още до 
голяма степен са запазени елеме- 

•систе-

дидациоините 
сливали с кандиданионните за 

. другите 
активностите- тя-

ха, че не са
добрите. Коментирайки това свое щета « на едните и на 

специалистите 
Институт за общест-

от Това сливане на 
хното

нти ■ на представителната 
ма. Отделни институти « механи
зми на избирателната

са усложнени, формализи
рани и нерационални, или на пра
ктика са се деформирали, 
дайки делегатските избори често 

Изостана

изследване.
свеждане на задължението,оелградскиц

.„ени науки са записали, че очеви- КОето само формално трябва да 
дно. „между онова което граж- сс реализира, накърнява общес-

политическия

система
много

искали и онова което хвеНото значение иданите са
е изход от. избирателни11 процес смц<гьл на тази твърде 
съществува определен разрез или част ,иа 113бцратерната постъпка, 

съществуват сенки”. и вместо тези активности да се

свеж- важна
се показали успешни и за ко
нто се смята, че могат да решат 
натрупаните проблеми, от мест
ните общности до „върха”.

на технически въпрос, 
пълно и последователно 
жение и «а 
демократически придобивки и 
принципни на избирателната спе

прило-
някои значителни

като истинско място, 
где се оценява работата 

вече

използуват 
на коетоТвърде често досега за изби

ране на делегати най-много вли- на всеКи кандидат и всеки 
яние имаха кандидационните ко" избран делегат, те досега са били дава надежда в очаквания напре- 
миси, които, според предложели- свеждани само на една в 

на обществено-политически- цата технически 
те организации, закриваха списъ- трябва да се направят. А да напо- 
ците Нг с това вече напред прове- мним, и в общопартийното и 
ждаха изборите.

ни

тема: равноправие в предлагането 
открити списъ-

реди- дък в по-натагьшната демократи- 
работи, които ззция на избирателната система.на кандидатите, 

ци, тайно гласуване, повече кан 
дидати, отзоваване и пр-5'

ето

Бранислав Петерманв
много други досегашни разисква- 

с голямо вдъхновение е из-
Обаче, нито всички досегашни 

избирателни закони, нито сама
та Конституция «а СФРЮ не са 
икицирали девиациите в избира
телната процедура и затова пове 
че внимание трябва да се обър
не и на прилагането на закона. 
Известно ни е как изборите изг
леждаха 'когато трябваме фор
мално да подчеркнеме всички 
имена на списъка, а при това 
избирателят не е ни знаел кои са 
хората които избира.

Изследванията показват че 
след всеки сладвахци избори у 
нас расте числото на исковете за 
така наречените ..открити списъ
ци, т.е, за възможността да се 
предложи по-голямо число кан
дидати. Така в Македония 1978 
година за .открити срисъци’1 бя
ха 61 на сто избиратели, а 1982 
год 67 на сто. Във Войводияа този 
процент се покачи от 64 на 70 
на сто, а в Хърватско от 74 даже

съ-Всичко това показва, че пия
шината на проблемите на демок тъкван именно искът за оценява- 
ратизацията
пъстъпка е в това, че избирател- д,0 тогава избраните делегати и 
ната система да се върне в цяло- функционери.

на избирателната пе и поставяне отговорност па

стта демократическа система, от
която на определен начин е из- Всичко онова, което избирате- 
лязла, като се е намерила в ня- пите до сега са пропускали да 
кое хибридно поле измежду деле- направят в тези предизборни акти- 
гирането и представителствата, вности. направиха по-късно кад- 
Критичният анализ указва, че равите координационни тела. 
съществува евидентен разрез из ито често формалистично са оп- 
между с Конституцията оформен ределяли кандидати- по така наре- 
коицеит на социалистическата чната ..константа седем” — пол, 

демокрация възраст, квалификация, регионал 
институтции и отноше- на и местна принадлежност, чле- 

нията, които сред тях владеят, нство в СК. Па. въпреки че и тази 
Този разрез е най-забел ежите лен „константа седем” е била замис- 
именно в областта на делегатска- лема като механизъм за обезпе- 
та система, който все оЩе «е слу- чаваце 
жи като средство, с което се структура на 
регулират отношенията в общест- гатоките • 
вото- А Конституцията ясно опре- структура не 
деля изборите като делово и под- уважавана- Изследванията

ко-

само управител на 
нейните

на класово-социалната 
делегациите и деле 

скупщиии. нито тази 
бе последователно 

пока-

Комунист даних на вестник „Комунист" Влайко Кри- председател Драгиша Павлович.
вокапич, изпълняващ длъжността помощ- • Адреси на редакциите: за всички издания.ягр,в»°, як: йяг
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон 627-793 
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), • Издава Издателска 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- ' „Комунист", 
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър. • Печата 
ватско), Матия Новооел (Черна гора), Кал- 
ман Петкович (Войводина).

• Председател на Издателския съвет на 
„Комунист" — на изданието за СР Сър- 
бия д-р Богдан Трифунович. заместник

• С Указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство съо 
златен венец.

• Директор на Издателската трудова орга
низация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен и отговорен редактор на всички 
издания на „Комунист”: Влайко Криво-

■ \

• Урежда единна редакционна колегия; гла- 
__вен_и_отговорен редактор на всички

трудова организация. >
се в четвъртък на сърбохърватски, 

относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки,

__руоииски и италиански езици.

кагоп.

румънски,из-



>

шттшшшштшь.

<шги:ъ &тттттжш тт.СРЕЩА И РАЗГОВОР С
МЛАД СЕЛСКОСТОПАНСКИИЗВОДИТЕЛ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕ

ЛО ГЛОЖЙЕ

Завърнал се на село Тайната на успеха 

е в договарянетоНе без основание е твър тъч/но, започнах ио-рацио
Местната общност в жйе понастоящем има най 

село Гложйе в съдействие -голям брой младежи, 
с останалите организира Младежката организация 
ни социалистически сили наброява над 60 души, 
години наред твърде ус- които освен в културно- 
пешно раздвижват и раз забавния живот, активно 
решават комунално-би- се включват и в разре- 
тови и обществени проб шаването на комунално- 

битовите проблеми.

че електрификадението. нално да го обработвам
цията и разрешаването на ^ добитъка увеличих. По
останалите
битови

комунално- настоящем отгледждам 35
проблеми, -коре- овце и 5 говеда (4 крави и \нно един бик). Една от кравименят начина и жи

вота на село. От друга ст вече се отели, а очак-те
рана те пряко въздейству 
ват и

вам и другите три да се
върху отелят. А имамеспирането вече и леми.на миграцията, а двадесетина агнета.не ряд- — Всеки проблем, казва За местната общност в 

село Гложйе е характер
но, че ежегодно изнамира 
нови задачи 
сти, с които 
живота си. Така например

ко1 в последно Инак, и Звонко не се 
разкайва дето е ' напус
нал

време и Окуп-председателят на 
Щината на местната общ
ност Добри С;гаменов, най 
-напред добре анализира-

върху завръщането на ня-
които преди 

живот 
се нас 

въвъ вътрешност-

Звонко Димовком млади, 
търсейки по-добър 
напускаха селата и 
таняха

строителството и се 
за®рънал на село. и активи о- 

подобряватнапример миналата годи 
«а общо взехме око
ло 500 до 600 хиляди ди
нара. Тази година очак
ваме по-добра печалба.

За отбеляване е, че 
Звонко не само, че се е 
определил за селското 
стопанство, но той като 
млад в обработването на 
имота внася и известни 
новини- Няколко ниеи е 
превърнал в изкуствени 
ливади, от които почти ви 
наги получава по два от
коса. Купил е м ото култи
ватор. който до значител
на степен му улеснява 
работата при събирането 
на храна за добитъка. 
Има и мелница на еле- 
ктричен ток. В къщи има 
почти воички електриче
ски апарати и мебели, 
които имат 'И съвремените 
градски семейства.

В днешните условия ме, след това съвместно 
се договорим, как и на 
кой начин най-лесно мо
жем да го разрешим, а 
след това запознаваме се 
ляните, пак се договаря-

селекият живот много не 
се различава от градския, 

някои отношения
по-добре се живее 

града. Елек-

та. през настоящата година в 
центъра на вниманието 
им ще бъдат махленските 
пътища, 
да се изградят

ме и тогава започваме с ски пътища на дължина 
акция. И ето досега доб- от около 8 кшюметра- 11о
ре напредваме. този начин и махалите:

— Няма съмнение, _,че 1 ръчка, Чавдарова, Ма
за последните 3—4 годйнй ринковци, Мартиновци, 
разрешихме много селски Кори Личаровци и Кумо- 
проблеми, подчерта сек-

ВЕдин от завърналите се 
е и Звонко Димов от се
ло Църнощица. , Именно, 
този двадесет и * двегоди
шен младеж, след някол 
когодмшна работа в ст
роителната 
„Маврово” от Скопие — 
СР Македония, завинаги

на
село и

Запланувано е 
махлен-

отколкото в 
трификацията и останали
те комунално-битови
блеми.

про
които ежегодно 

се разрешават изцяло 
ят селския бит. За

организация мен
какво

да съжалявам? Почти 
чко си имам- А от годи
на на година се подобрява 
и културно-забавният жи 

съм
завърнали се 

няколко мои друга
ри. Наистина, 
стопанство търои усилена 
работа, отделно през лято
то и пролетта, но ако се 
има предвид, че и печал 
бата е добра, място за 
разкайване няма. Ето ние

вси
напуска строителството и 
изцяло се определя за сел- 

стоп анство. Наис- 
Звонко само

вци ще бъдат езъ^-ини с
на първичната 

организация 
Занков. Все пак

ретарят 
партийна
Петър
между тях аз бих отделил 
електрификацията и сел
ският път от Гложюи-дол

годни за движение пъти
ща. За целта в местната 
общност вече имат обез
печени около 300 хиля
ди динара, а помощ очак-

ското
тина засега 
помага на радетелите си 
но с неговото завърщане и

вот на село. Аз не 
сам. Има
още

му да ос
на село, баша му Сто

определението 
тане
ян и майка му Римка се

ват и от самоуправителна 
та общност на 
те за местни и

селското
до центъра на селото — 
акции които са много ва
жни за подобрението

интереси 
некатего- 

при 
скущцинЬ в

на ризирани
селския ни бит и които до Общинската 
значителна

пътищачувствуват по-сигурни. — 
Сдружени сме 
казва баща му Стоян и до 
бави : Имот имам доста-

по-силни. степен спряха Босилеград, 
миграцията на младежта 

И наистина в село Гло- Освен това в местната 
общност са запланували и 
изграждане на селски сг
ради при двете селски 
гробища и довеждане на 
питейна вода- Тази акция 
ще бъде, казват в местна
та общност, изключително 
на доброволни . начала, 
но разбира се Ще участ
вуват всички.

М.Я

Нещо недостигаКУСА ВРАНА и от здравните услуги. Да
ват една стая в учили
щната сграда само и само 
един път в седмицата да 
идва лекар.

■■ ■
Посетихме нестдавна се

ло Куса врана, като 
съствувахме на предкади- 
дационно 
хме възможност да се 
запознаем с немалко от 
проблемите. „ които измъч 
ват това село в

(с изключение не един 
иок) на подядените иско

ябва да се предприеме 
нещо, за да започнат да 
се оправят .селските рабо
ти и проблемите да се 
решават.

при-

ве.събрание. Има
Но най-голямата грижа 

на кусовранци е пътят от 
Одоровц^ за Погановски 
манастир. Опасяват се, че 
един от тунелите в ждре
лото на Ерма всеки час

Недоволни са защото не 
им е оказана помощ в по
правката на пътя до село
то от Т. Одоровци.

Още една акция която 
е набелязана в настоящия 
план в местната общност

А когато стана дума за 
Общинската

пазивте 
планина. На наотчета

скупщина и окуптинитс на 
самоуиравителните общ
ности — кусовранци

са недоволни от ня- 
обшнорти. Някои из- 

недоволство от

на Влашка
поглед, под снежна в село Гложйе заслужава 

внимание. Име
пръв
та покривка, почти и «е 

че Vчилиншата

— Защо парите се пръ
скат на няколко 
мито нс излезие накрая? 
Не е ли по-добре една го 
дина да се направи един 
път, следващата друг
Т4Н- ?

Кусовранци са недоволни

може да рухне и движени 
сто да се прекъсне- (Това отделноместа пкато

нно, зпланувалц са да уре-се вижда,
сграда, в
щем се 
нипи от първи до четвър-

и стаца тези дни: истина 
тунелът «е е паднал, но 
движението е опряно по 
ради опасността от него). 
Кусовранци както и 
палите 
кула

чели 
кои.
разиха и 
работата на 
заЩото нс

която понастоя- 
учат само 8 уче-

дят и оградят двора на 
училището- 
особено младежта трябва 
да покаже своята готовно 
ст да помогне на остана
лите.

В тази акция
искупщината, 

намерила за 
им отговори

е в твърде ока- 
Многоти клас. 

яно
оста

жители на Дере 
не са забравили

състояние-
са счувени на 

и покривът разва- 
Някак си не се 

сметка

сходно
прозорци 
места 
лен.. .

Инак, и в село Гложйе, 
останалите бо-

станалата преди три го
дини злополука и продъ
лжителното
съобщенията в долината
на Ерма...

Накрая кусовранци пре 
дложиха кандидати за чле 
поне на делегации и де
легати и малко нашега се 
обърнаха към мене: „Ти, 
другарю 
пишеш само 
Н'цята ни.

както м в 
силеградски села вече за
почнаха 

избори.
тази местна общност

води достатъчно прекъсване
делегатските 

Понастоящем в
построена, с

да се
тази сграда, 
доброволен труд 
постегне и за/пази- -. се

лредкандидаци-проведе 
ОЦНО
то вече са евидентиранн 
кандидати за съответните 
делегации. Това събрание 
бе още една възможност 
за съблюдаване на досе-

130 душиИ когато към събрание, на кое-ста-
сгра-

се събраха в една от
ите на училищнатапредкандида-

Когатода, започна 
мионно събрание.

.постояли,

недей да
за оплаква-

Ние казахмепове
ла хо 

от печка- 
сами се

залата се
че от присъствието 
рата, отколкото 1 
та, кусовранци и 
съгласиха, че вече не 
»а да се губи време.

ганщите резултати на мес 
тната общност и договор

М.Я.

какво ни тежи, но има и 
мжого хубави неща.

А.Т. занапред.
би-
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К9ЛТ9РА <ф ПРО СВЕТАИЗК9СТВО
САМОДЕЙНОТО КУЛТУРНО 

ДРУЖЕСТВО ,,МЛАДОСТ’' ВИЗ ДЕЙНОСТТА НА
-ХУДОЖЕСТВЕНО
БОСИЛЕГРАД

ИНТЕРЕСИТЕ В БОСИЛЕГРАДСАМОУПРАВИТЕЛИАТА ОБЩНОСТ НА 
ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Година на културни изяви За по-задълбочена 

подготовка
13 рамките ма настояща 

та програма п организация 
па Центъра за култура, 
запланувани са и по 0 теа 
тралми и концертни прел 
ставленмя, както и 5 тър 
жествепи 
•гени па отделни лържа- 

мразпици. Ще 
со организират и 5 разно 
образни художествени из 
ложби

и-преки и сьр скромни ,11а плодове и зеленчуци и 
средства; ю чо 1 юо дина цеха. за производство па 
ра, 0 колкото е разполага чорапи, където са паста- 

самоуправцтелната оо цеви повече млади ра
за ботници- Запланувано е ь 

по-тяспо сътрудничество с 
просветните работници

ла
асаоет па лагереспю 
култура в оосилеград нре 
ди всичко чрез слсатвра 
за култура и сгс-пд .,шла

родни хора от Босилеград 
ско, които да подготви сне 
циален хореограф, а след 
това да даде представле- 
вие,
-га на народните 
„засевкари”. сватба, 
меж и други битови моти

Самодейното културно- 
дружество 

в Босилеград
събрания иоспе, художествено 

„Младост"1 
•ла 13 януари т.г. се пред 
стави пред бооилсградска- 
та публика с културно- 
художествена програма. 
За техния труд босилегра 
дската публика трябва 
да им отдаде нужното 
признание. Наистина те 
са вложили доста усилил 
да се представят пред зри 
телите, което е положител

и 0С1Ю1МЮ
училище. По 

начин що бъде упе

по литература 
то и средно 
този
личен и броят па питате 
лите- Запланувана е една

впи и ДРУ1досг през изтеклата ю 
е постигнала срав

нително доори резулта
та. еднакво добри ре^ул
тати са осъществени в оо литературна среща с 
лаела на кинематографи с&тели от българската и 
ята, оиолиотечното дело, другите народи и народно 
самодейността и пр. лчра сти. 
чка напред по отношение 
от преди р направена и 
във връзка с*>с с сдаване 
на по-добри условия в от 
делни центрове за култур 
на изява. Именно през ми 
Нулата година СОИ за 
култура обезпечи средст
ва за цялостно реновира

подготвено на база- 
обичаи :

тък-
пи-

Следва да посочим, че 
п самодейното културно- 
-художествено дружество

ви.
Противоположно на то

ва изпълняваха се съвре
менна новокомпонирана 

музика, съпровождана от 
акордеонисти — войници 
от ЮНА и изпълняваха 
народни игри с босненски 
народни мотиви. понеже 
акордеонисти те са от Бос
на и Херцеговина-

но и за всяка похвала.

Обаче имаше и отрица 
тели и явления, които не 
бива да се повтарят в бъ
деще- Именно: 
зационно-техническо 
ношение липсваше добра
подготовка. Нито един 
член от името на дружес 
твото не излезе пред пуб 
ликата, за дл съобши прог 
рамата и да пожелае на 
посетителите приятна ве 
чер. Нямаше микрофон 
на сцената, а съшият бе до 
лу под билата, на душеме 
то. което всеки изпълни
тел тресеше, а от публика 
та извикваха „Ето го бе 
на дъските’., 
ваше несериозност.

Съдържанието на програ 
мата не е в духа и цели
те на устава на културно- 
самодейното дружество: 
да се изпълняват точки 
от културата на българска 
та народност 
народни песни от този 
край, съпровождани от 
народни инструменти: бо 
оилеградско кемане, гъд 
улка. гайди, тамбура, тъ
пан и духова музика и на-

в органи- 
от- Самодейното 

интересите за 
рно^художествено дружес 
тво. ако действително же 
лае да носи това име, тря 
бва да изпълнява

култу-
култу-

не на кооперативните до 
мове в селата: Долно алъ 

Любата имино, Долна 
Долна Лисина» предпазна
чени за културно-художес 
твена ‘ дейност. За 
цел са изразходвани над 4 
милиона и 300 хиляди ди 
нара-

таз и и разви 
ва културата на българс
ката народност.* събиране 
и записване на 1 народния 
фолклор и неговото 
здаване на сцената- А Бо 
силеградско е богато с на 
роден фолклор и самоул- 
равителната общност на

Танцьорите са винаги атракция за публиката
пресъВ областта на кинемато ,,Младост" и през настоя

щата година с различни 
културни изяви ще се пре 
достави пред зрителите, ка 
то при това отделно вни 

ще бъде посветено върху мание ще се посвети вър 
и приеха делегатите на премахването • на всички ху задълбочаването на са 
Скупщината е запланувала досега пропуски, както и модейността в местните 
богат и разнообразен кул върху подбора на филми- общности, което е и едно 
турен живот, не само в те които Ще бъдат пре- от основните 
Босилеград, но и в села- дла-гани на любителите

И през настоящата го
Самоуправителната графията съЩо така е за 

плануван разнообразен 
Босилеград, според своята филмов репертоар- При 
црограма за работа, коя това, отделно внимание 
то' неотдавна обсъдиха

дина
общност за култура в

Това създа културата Ще оправдае съ 
ществуването си само то
гава, когато подкрепя та
кива начинания. Това е це 
лта и на СЮК — да п-омо 
гне и поддържа културно-

определе- 
ния, културата да бъде 

та, разбира се там, къде на филмовото изкуство. достъпна за всички- без Ог 
то цма условия за това. тук трябва да споменем,
Отделно вниамнИе ще бъ че 50 на сто от запланува 
де посветено «а запозна ните филми са производс 
ването с културните пое Тво на родното киноизкус 
тижения на другите наро тво, между които по-гол 
ди и народности в стра- ямо число филми с тема 
ната, както и върху по- тика от Народоосвободи- 
нататъшното възпитание телната борба- 
на подрастващите поколе 
ни» в духа на революцио 
нните традиции , и соци 
алистическата революция, 
социалистическия и самоу 
правителен патриотизъм и 
всичко, което" е прогреси 
вно в света.

то р.азвитие на народнос
тите. Инак СОИ за 
ра не може да

култу 
изпълни 

целите от своя статут, ко 
йто предвижда „всестран- 
но развитие на културата 
на народността.

лед дали живеят в града 
или по селата, 
се всичко,, това ако се осъ 
ществи съмнение, че нас 
тоящата година ще бъде 
година на културен подем 
в Босилеградска община.

■ М. Я.

Разбира изворни

Васил Станчен

ПРИ КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР „ 25 МАЙ*' В ДИМИХ РОВГРАД да бъде от гол- 
полза- тъй като" тук 

Ще могат да прочетат 
тници и списания 
ги интересуват.

читалня 
ямаЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА ЧИТАЛНЯ вее

В димировградската биб
лиотека редовно се полу<- 
чават десетки вестници и 
списания. Годишно се от
делят към 200 хиляди ди 
нара за тяхната набавкд,. 
Това богатство обаче ма-л 
ко е достъпно на 
лите,
те и списанията да се пол
зуват.

Инак библиотеката е 
снабдена с богата лите
ратура. Броят на читате
лите е 2072 души. преди
мно учаща се младеж. ■ 
През изтеклата година са 
дадени на прочит 10 885 
книги. -Само през 1984 го

дина са набавени нови 
2556 книги, за които са из

коитоведоми директорът на кул 
турния център Кирил Тпа- 

разходвани 400 хиляди ди- йков Тодоров 
нара, които са били обез-

Откриването на читалня 
безспорно ще допринесе 
още повече културният 
център да стане 
място на

наскоро чи
талнята трябва да започне 
с работа.

. Имайки предвид, че би 
блиотечното дело в това 
отношение има огромно 
значение с оглед на роля 
та и функцията на книга 
та, през настоящата годи

печени съвместно от об
щинската и републиканс
ката културна общност.

желано 
младите. Съще

ствуването на клуб на са
модейците, 
за изложби, а сега 
талия Ще допринесе 
обогатяване

Очаква се все по-голям 
младежи (ученици, 

студенти и пр.) 
да се зачленят и читалня
та да стане

читате- 
в което вестници- брой

книгите работници,За да станат 
по-достъпни и да могат чи 
тателите да ползуват 'вес
тниците и описанията кул
турният център е предпри 
ел мерки да открие чи
талня.
помещава в досегашното 
книгохранилище, относно ците и ' 
в стаята
библиотека. Както ни ос-

малката зала 
и чина е запланувано по-ната 

тъшно обогатяване на ким 
жния фонд с около 2000 
нови заглавия. Предвиж
да се по-тясно сътрудни 
чество на градската биб 
лиотека със сдружения 
труд, отделно_с новоотк
ритите производствени це 
хове

замясто, къде 
то младите хора Ще пре
карват свободното см вре
ме. В сегашните условия.

На културния
живот в града.

С откриването на чита
лнята ще. се онеме от дне 
вен ред един въпрос, кой
то отдавна е назрял 
разрешаване-

Читалнята <Де се
когато цената на вестни 

списанията на за
на някогашната няколкократно е увели

чена, , съществуването на
Цеха за сушене

Ст.Н
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СУРДУЛИЦАПОДГОТОВКА ЗА XII КОНГРЕС НА СЮСМ

С труд до зимуванеЗа сплотено действуване 

на младежта Усърдните ученици на 
клас от образовате-

сина им донесе 760 хиля
ди динара, които бяха до
статъчни да се организи
ра пътешествие в Полша.

Всички ученици са дово
лни от посещенията си к 
Краков >и Закопане. а 
кай-силни са впечатления
та им от посещението в 
прославутия концлагер от 
Втората световна война 
Аушвиц.

С «учениците от 
клас, като гост, пътува 
'И председателят на 
на СОМ в Сурдулица Де 
симир Тасич, който на
ред със силните впечат
ления изнася и критич
ни забележки по адрес

на пътеводителската слу
жба на СПОЙс от 
Пътеводителят на някол
ко пъти е позволил авто
бусът да се - ..загуби’', и 
по този начин на учени 
ците да бъде отнета въз
можността да 
двореца Бавел.

За утеха обаче им е ос
танало искреното другарс
тво «и гостоприемството 
на поляците. Учениците 
от Ш2 клас сега с нови

Ш-2
лния център ,,Моша Пи- 
яде’' в Сурдулица, 
се учат за бъдещи елект
ротехници, тези 
завърнаха от осемдневна 
екскурзия и 
Полша.

Ниш.Комитетът по подготовка на Дванадесетия 
конгрес “а Съюза ма югославската социалисти
ческа «младеж тези дни изпрати «а публични 
разисквания Преоктоорограмни основи за еди
нно действуване на младежта в Югославия 

Публичното обсъждане
трябва да допринесе за разясняването на оонов 
ния курс «на младежката борба за развитие ма 
социалистическото самоуправление. В Проек- 
тОгхрограмните основи за единно действуване 
на Югославската младеж 
кретни решения за подобряване положението 
на младите поколения в нашето общество.

Документът те бъде на 
края на април т.г.

които

дни се

на този до-кумент зимуване в посетят

Класната ръководителка 
Ружи ца Ни кич с гордост 
изтъква, че с висок 
през октомври.

труд 
ноември 

и декември учениците от 
нейния клас са заработи

са предложени и кон Ш2

сили и въодушевление се 
готвят пак 1 с труд да обез 
печат средства за една 
лятна екскурзия до Адриа- 
тика.

ОКобсъждане до ли средствата за зимува
нето. Именно техният 
труд в „Мачкатица” и око 
ло Фабриката за прекъсва 
тели на далечина на Вла-

ДИМИТРОВГРАДСКА МЛАДЕЖКА ХРОНИКА
СБ.Предложени Ш|||датн за най- 

отговерна функции ЯСЕНОВ ДЕЛ

Сградата пропада, младите нямат 

помещение
ф Ведно с изборите в 

обществено- 
политически .организации 
тази година се провеждат 
избори и в младежката 
организация. В общинска
та организация на Съюза 
на социалистическата мла 
деж в Димитровград, те 
зи дни са завършени из
борните активности, 
на заседание на Предсе
дателството на Общинска
та конференция, проведе
но на 3 февруари, е до
говорено на 14 февруари 
да се проведе изборно са 
брание на Общинската ко

трудова бригада „Братс
тво и единство’' и извън 
сезона на младежки тру
дови акции. Както е изве 
стно димитровградската 
младежка бригада минала 
та година участвува 
Съюзната трудова акция 
..Посочйе 85” и това е 
опит бригадата активно 
да съществува в течение 
на цялата година- Съще
временно това е част от

останалите

Примера, който ще ви кой «е се грижи за под
държането й, а младите 
нямат къде да се събе
рат. да проведат събрание 
да ои устроят танцова и 
под. Правени са няколко 
опита, «но договор не е 
постигнат.

Просто да не се повяр
ва. Нима е толкова труд
но основното училище и 
местната общност или мла 
дежката организация в 
село Ясенов дел да се до 
говорят. Вероятно се 
сае' за малко по-твърдо и 
неотстъпчиво отношение

и липса на добра воля. 
А • колкото по-скоро се 
постигне договор, толко
ва и ползата ще 
по-голяма.

Местната общност веро
ятно Ще попретегне сгра
дата да не пропада, а от 
друга страна — «и местна- 
та общност, и младежка
та организация ще имат 
помещения- Полазата зна
чи Ще бъде двустранна. 
Само трябва повече иници 
ативност и разбирателство.

опишем не е усамотен и 
кара на размишление- Не
отдавна член на Общин
ския комитет на СКС' в 
Бабушница от Ясенов 
дел изнесе, че никак не 
могат да намерят общ 
език с основното учили
ще в 3-вонци как да се 
изолзуват помещенията на 

училищна сграда 
И старата сгра- 
той, строихме 

ясеновделци с доб- 
труд. И днес тя

в
бъде

а

подготовките за редовния 
сбор на всички бригадири 
и от предишните брига
ди, който по традция 
гровежда по случай Деня 
на . доброволния 
ки труд на 1 април.

старата 
в селото- 
да. каза 
ние. 
роволен 
ои стои празна, дори ни-

се

ка-нференция. Всички подго- 
тази насока са 

подготвени са

младеж-
товки в 
завършени *• 
изборните

М.А.А.Т.
документи и 

предложе- ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЧНАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО 
РАЙЧИЛОВЦИ

са уточнени
най-отговорни фунния за
Съюза на младеж

ка Об- Пропуснатото (не) може да се наваксакции в
та. За председател

конференция 
Димитров- 

Небой

щин ската 
на младежта в та манифестация „Среши 

на селата”, а със свои про 
грами да се представят И 
пред. зрителите в Бооилег 
рад и някои други села 
в общината. За първи ап
рил ще бъде проведена 
еднодневна трудова ак
ция за уреждане и прочие 
тване на улиците в село- 

решение

селото участвуваха и през 
този период ,в Съюзната 
младежка трудова акция 
мДжердап — 85” и тради- 
цион мата маниф естация 

Срещи на селата”, ;но то 
ва по отношение на усло
вията и възможностите е 
малко'. Поради това, об
съждайки акционната про 
грама за предстоящата ра 
бота, в която са «абеляза 
н«и голям брой задачи за 
съживяване на младежката 
дейност в селото, бе коне 
тантиратю, че е неопходи 

•пълно взаимодействува 
не на всички «младежи и 
гю-тясно сътрудничество с 
общинското ръководство- 

Инак. в ажциоината про 
грама между другите ак
тивност^ културно забав
ният живот и занапред е 
иа преден план. Запланува 
но с и тази «година да уча 
ствуват в традиционалие-

младежка
м«и«нали-

на първичната 
организация. От 
те избори до днес са про
ведени само две—три съб
рания . Културио-забащгмят 
живот в селото, който има 
богата традиция «и с кой 
то тази първична «младеж

Първичната младежка 
организация в село Райчи- 
ловци е между

град е предложен 
Иванов, студент в 

на Правния Фа- 
Ниш. За се кре

ли дия

първитеша
IV курс организации в 

проведе 
събра-

младежки 
общината, конто
отчетно-изборно
ние. На събранието,
което присъствува и пред
седателят «а Общинската 

Съюза

култет в
тар е предложена 
Панайотова, ученичка о* 
II клас в Средното 

образование.
и предложенията 

на отдел

на
цасо-
У точ ка организация се нареж

даше сред първите в Боси 
леградска 
отчетния период 
па. Изостава И сътрудни

ца младежката
въобще на

чено 
нени са 
за председатели 
т комисии >
XI конгрес на

на Сърбия и
ЮГ ос ДВ в-

конференция на
па социалистическата

Иван Бороки, освен

то, а взето е 
повече отколкото досега
да се включат и в акциите

община, презмла
изоста-и делегати за 

Съюза иа
деж,
това, че бе обсъден ог- 

двугодишиата дей- 
младежите от това 

Босилеград

които Ще бъдат раздвижечестното
ни от останалите органи
зирани сами в местната об 
гцност-

В продължение на събра 
името бе избрано ново ръ 
ководство. За председател 
бе избран Павел Стоянов, 

Стоян Стоя- 
Обшин

чет за 
ност,

младежта 
XII на Съюза на

социалистическа
организация и
младежта с останалите °б 
11 не ст нен о - пол итич еоки о р 
га1мизаций и местната об 

селото. Запланува 
дйе—три комуиалио-

мл най-близко до 
село

ската 
а деж-
• В понеделник,

организация чв 
доброволен

при
коиференДй51 

на младежта в Димитров 
град се проведе бригадир 
ски сбор. с това комиси
ята продължава своята

събираше "а
младежката

моимат усло-:И където
съдържателна

и самокри
3 фев дей

»ия за 
ност, критично

разискваха
«които

щност в
1ГИТСр/уари, в 

комисията за и за при
повлияла заТИЧНО 

чините- 
заето» в 
МеЖДУ другото 
иато. че една,
°0,ЮЙВ,И пПб“ствие иа

досегмииото Р'"ЛСТВ0

битови акции останала са 
хартия. С други ду- 

последиите Л«вс
за секретар 
нов, а за делегат в

конференция на Съ 
юза на социалистическата 
младеж в Босилеград Р«дс 
Зпрев. м- я’

младежки труд мо иа 
ми — през
РОДИНИ
лъхна младежкият 
п селото. Наистина иякол 

младежи и девойки от

ИМ’активносттащин ската
бе «изтък-

би и
ската•почти 'ИЗЦЯЛО ЗН1 -

животможе
за това е

кю
тивносг за 
членовете на СТРАНИЦА 9
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_ ГПГИЛРГРЛДСКЛ ОБЩИНА ПРИКЛЮЧИ АК 
ЦИЯТА ПО ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИЕРМА СТАВА ВСЕ ПО-ОПАСНОВ ЖДРЕЛОТО НА Р.

Няма неграмотниНовн тревоги за дерекулци
дейности, 

прокара ту- 
,реше-

Оообен,и о;|Де някои сериозни усилия, 
т.е. иай-голям принос на 
това дадоха основните учи

може да предни 
стане) и ми-

В Босилеградска общи"а 
По-то-

точно не
дм кога що 
даването пеша с онаоно.. 
По и такава минаване но 
ждрелото, свързано с толя 

ио-леопо

От десетина дни насам 
живеят в може да се 

мела. Временно
трябва ДД предно-

няма неграмотни.
няма неграмотни до 

възраст, т.е. 
до 40-годишиа за трудоус 

онези

дерекулци пак 
неизвесност и 
Между Погвновоки мана
стир и Тр. Одоровци ня
колко тулела се заканват 
да се срутят, — и даиже 
името е спряно.' И какво

тревога. чно.ние
жи специална комисия, ко

лища.
От 1978 година до уче

бната 1981/82 в общината 
завърши

50-годишна
ще изле-тези дгги 

зе място.
ятома опасност, е 

от катеренето 
пътеки
ннна или Гребен.

троените или пък 
крито т'ьрс«т работа, 
този успех 
нареди всред 
НИ |В

ПО КОЗИ долните класове 
ха около 20, а пълно осно 
вно образование към 650 
души. Голямо число обаче 
от зашършилите са от 

краиша в републи 
Според преброява-

С
през Влашка пли Едно е налице- И за 

жителите 
в „Ниш-сокирес’' пак дой
доха мъчителни дпи. Не
отдавна пътувах за този 
край и се наложи поради 
тази нерогуларпост па 
движението повече от три 
часа да прекарам в заве
дението на Погаиовски ма
настир. Картината е ло
ша. Болна жена от Драго- 
вита т|>и часа се преви - 
ваще и стенеше. През 
това време шофьорът Ве 
ико Иванов се наложи да 
отиде до шести тунел, от 
където с оставения там 
рейс да отиде за пътни
ците в Петачинци, Иск- 
ровци, Тр. Одоровци. Ва
леше силен сняг и пъту
ването беше крайно неп
риятно и неизвестно. И 
ние които чакахме на По- 
га«овски манастир бяхме 
неспокойни, както и ония 
в дерекулските села.. . Ск 
алите и тунелите се за
канват, а хората трябва 
да пътуват. А пътува с.е с 
голям риск и неизвестно
ст. Необходимо е да се 
вземат спешни мерки за 
създаване «а условия за 
по-сигурни съобщения 
долината на Ерма. Изчак
ването носи само нова 
неизвестност и безпокойс 
твие за населението 
Дерекула.

общината се 
35-те общи-

цялатгГ република.
. сега да правят жителките 

на Тр. Одоровци, 
врана. Мскровци, 
чинци и др. селмща в 
долината на Ерма? Рей- 
оовете на „Нмш-еск-прес” 
спират при Погаиовски 
манастир, а сетне пътни
ците минават пеша до 
отсрещната на другата 
страна, където стои друг 
рейс, качват се и замина
ват за Тр. Одоровци, Пе
тачинци. .• Какво значи 
това? Ако тунелът запо
чне да пада (това никой

и за водачитеза съо-Куса 
Г1ста-

Храйно решение 
бщенията ц ждрелоаю

изграждането
на товакоито изкорениха 

обществено зло. В Южно 
моравски пък регион тя 

първите, който

Ерма е в 
на тунел под Гребен. Про- 

както И|И

други 
ката-
нето на населението през 
1981 година в общината 
имаше към 450 неграмо
тни, от които според въз-

за същото,ект е всред 
могат да се гордеят че 
нямат неграмотни. Освен

Велимир Сиби- 
Регио-

уведоми 
исвич, секретар на

самоуправителпа 
пътища е

палната 
общност за. 
изготвен, но средства ия- 

Опряло е значи до

тук неграмотни няма още 
във Владичин хан*

Съгласно
растта си трн^ваше да сс 

около 220 дугйи 
училищата особен 

в решаването на

Обществения ограмотят
Освенма- ограмотяване 

СР Съ-
договор за 
на неграмотните в

средствата, и както посо
чва той, само ако се СДРУ 
жат
то, пътните

принос
този проблем даде и СОИ 

образование.
1978 до краярбия. приет 

,на 1985 година цялата 
република трябваше да 
бъде без неграмотни.

електростонанство- 
съобщения за основно 

Само през последните две 
години за целта тя отде
ли около 1*2 милиона ди-

ВБОСИЛЕГРАД: В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА КОМАНДИРИТЕ ОГ ЗАПАСА общинаБосилеградска 

оше през първите години 
на осъществяването на До

на ра.

Приключиха наборите в 

първичните организации
В.Б.говора бяха положени

СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО

Семейство Николови не 

е само...
роко, както и за задачи
те и активността за по
нататъшното

Съгласно изборните сро 
кове, неотдавна приклю
чиха изборите в петте 
първични организации на 
Съюза на запасните вое
нни командири'в Бооиле 
градска община. Тези дни 
и Председателството на 
Общинската организация

усъвършен- 
ствуване на системата по 
всенародна отбрана и об 
ществената самозащита- 

В продължение на засе 
П р едседателств о 

Общинс
ката изборна конферен
ция да се проведе Д° 20 Фе 
вруарит. г,.а за председат 

Общинската кояфер

деца- Почти по същия на 
чин семейство Николови, 
от Г. Лисина. загуби още 
един свой член.

Неотдавна семейство Ни 
колови от Горна Лисина, 
Босилеградска община 

■сполетя тежка! участ: в 
СР Словения, в злополука 
загина от катастрофа с 
лека кола на 32-годишна 
възраст строителният ра 
ботник Иван Николов, ка 
то остави съпругата си Ми 

невръстни

данието 
то взе решение

на командирите от запа-
Еса обсъди изборната акти- 

съответни 
Колета

Горнолисинчани излязо
ха твърде отзивчиви и 
съпричастни с трагедията 
на семейство Николови. 
За да се прибере, покойни 
ка от Словения до Г. Ли- 
сина бяха необходими го 

средства.

вност и прие 
задачи занапред, 
нтираио бе, че и този път.

военните

ел на
енция на Съюза на запас 
ните военни командири изкакто и досега внаиз дигна кандидатура 
Владимир Младенов, кой 
то и досега твърде успе
шно изпълняваше тази 
длъжност и работата на 
командирите от запаса 
издигна на по-високо ра
внище-

командири от запаса 
ползуваха изборните съб 

съблю- М.А лка. дверания не само за 
даване на своите задачи и 
активности- на и за за про 
блемите и задачите, от 
наслади се до обществено- 
икономическото 
тие на общината и по-ши-

леми парични 
ЗатоваГОРНА ЛИСИНА горнолисинчани, 
по инциатива на председа 
теля на местната общно
ст Славчо Лазаров, 
низираха акция по събира 
не на доброволни влого
ве. Всяко семейство внесе 
по 1000 динара.

Някои ли опичани

>раз ви - орга
мя.

В Горна Лисина, едно от най-многочислените 
села в Босилеград ока община останаха повече не- 
РОШени въпроси. Полагат се усилия трудностите да 
се премахват. Има обаче въпроси, чието решаване 
не бива да се отсрочва- Един от тях е здравеопазване 
то на населението. Макар че в селото има хубава и 
добре оборуден-а здравна станция, здравната заадита 
на населението от това село, както и на хората от 
Д. Лисина. Горна и Долна Ръжана

САМОУЕРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

1У

дара
зиха готовност да дадат и 
повече пари, ако се окаже
нужда.ф Комисията за трудови отношения в основната 

♦ организация на сдружения труд ,.Слога” в Боси 
^ леград дава

♦
4 Понеже сумата се ока

за недостатъчна, местната 
общност в Г- Лисина поис

помощ и от
•скупщина в

♦ па и от Плоча 
не е такава както трябва да бъде. Тук всекидневно 
работи само медицинска сестра, а два пъти седмич
но идват лекар по обща практика и зъболекар. Хо
рата негодуват.

♦♦
:♦ Обява♦ парична 

Общинската 
Босилеград. За

♦♦ф 1. ОТГОВОРНИК В БЮФЕТА в с. Долно Тлъми
♦ но, изпълнител 1. (за определено време до 6
♦ месеца)
^ Условия; ВКВ или кв работник гостилничарска 
^ насока, Ш степен професионална подготовка.
♦ специалност келнер или готвач,
^ Молбите

I Може би е достатъчно ако зъболекарят оказ
ва услугите ма населението от този край два пъти 
седмично. Лекар по обща практика обаче трябва 
работи всеки ден- Това -показа досегашната 
ка. И-ма доста случаи когато на болния

изхода на 
иска още не сме осведоме 
ни. Обаче♦ примерът на 
горнолисинчани е за всяка 
похвала. Така -и трагедия
та оплотетяла Семейство 
Николови поне малко “Де 
бъде смекчена, защото ви 
ждат. че не са забравени 
от своите съселяни.

Горнолиоинчанм на де
ло проявиха голяма соли
дарност и хуманност.

да
практи-

:
помощ тряб

да се окаже в къщи. Докато се потърси помощ от 
Босилеград че|Сто е късно —

за изпълняването на предвидените ус 
ловия по обявата, удостоверение, че кандида5 ва

а ясно е какви са по
следиците «огато помощ не се окаже на време. Ка
кво ли остава на онези, на които е необходима 
шна лекарска помощ -в Горна и Долна Ръжана 
в Плоча?!

♦тът не е под следствие, и кръщелно свидетел
ство се изпращат на адрес ТО ..БОСИЛЕГРАД’’ 
до Общите служби в срок от 8 дни от деня на 
публикуване на обявата. Изборът Ще стане в 

♦ законен срок. Некомплектувтните и закъснели 
Ф молби няма да се разглеждат-

♦
♦ опе-

или♦
♦
♦

Отговор «а този въпрос «ай-добРе"знаят~ в 3 
«шия дом в Босилеград. 1

А. Антимов

♦♦
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+4

А. Антимов
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ШизичеЕЬа кувда :Л/а(1л^Т; ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА ФИЗИЧЕСКА 
СКА ОБЩИНА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД!'

Физическата култура се 

нуждае от подкрепа
ФУТБОЛ

Наближава
пролетният
полусезон

От 1974 година, ко,гато 
бе сформирана 
равителната 
интересите за физичес-

телното споразумяване и — по, хандбал, 1984 и 1985 
по спортна стрелба. Отде- 

Не с по-малък интерес лни състезатели са учас- 
делегатите са . разисквали твувади и на републикан- 

ка култура, до днес тя иг- и по въпросите за създа- ски 
ва«е «а условия за изгря-

на спортни обек- отделни спортни

самоуп- сдружаване, 
■общност на

състезания, 
местните общностирае твърде важна роля 

развитието на физиче- ждане
В

в програ-
ската култура в община- ти, както и организиране ми са организирани в че
та- Самоуправлението в на редица рпортни сре- 011 на „25 май’', както и 

осъществявано на Щи. състезания, манифе- в Реките на олимпийски- 
опоразумение- стации („25 май”), 

то за създаване «а омоуп- 
равителната

нея е 
базата наТези зимни днй оживя' 

активността на членовете 
на Председателството на 
футболния отбор „Асен Бал 
кански” в Димитровград. 
През последната седмица

три 
главно

първия отбор за 
ния футболен .

рабо- те селски игри и прог
рамата -.Търсиме най- 

места общност 
във физическата култу- 

крайгранично сът ра”. Сформ1ираните селс- 
турнири и <ки отбори са се състе

завали по тенис на маса, 
На заседанията на скуп теглене на въже, хвърля- 

шините 
325 от
делегати, което Ще рече 
че са отъсъствували 
делегата, някои от които ни 
и по няколко пъти

пролет-
полусезон. тни ческо-спортни 

общност и ОЛИМПИЙСКИ
игри

сел ски _ игр и добра 
както и и спортни срещи между 

и селата.
Състезанията нейнияв първенст 

вото трябва да започнат 
на 16 март, но точната да 
та Ще се утвърди на .кон
ференцията

статут, 
на приетите планове 
програми: 'Средносрочен рудничество, 
план за развитие «а фи- други. -—две се проведоха 

срещи, на които 
се разговаря по организи 
рането на годишно съб
рание на отбора. Както е 
известно, миналата 
годишно събрание не се 
състоя, главно понеже се 
очакваше реорганизация 
на спорта в Димитровград 
ска община- Именно тряб 
ваше да се организира 
единно спортно дружест
во „Асен Балкански'’, кое

на лигата, на зическата култура, и дру
ги обществени договори 
и споразумения.

През последния манда
тен период (1978—1986) 
година скупщината на са- 
моуправителната общност 
са съставявали 25 деле- основание- 
гати м Изпълнителен от- Физическата култура в 
бор от 7 делегата. През организациите на сдру- 
този период са се състо- жения труд е реализира- общности с над 170 със- 
яли 18 редовни заседа- на чрез секциите и син- тезатели. 
ния, 10 заседания на Из- дикалните подружници Физическата пък култу- 
пълнителния отбор и 8 главно в работническо- 
заседания на 4-те отбора спортните игри, и то: по 
и 4-те комисии. На тях са футбол, волейбол, шах- 
разледаки общо 103 въп- мат. те«ис на маса, спор- 
роса от областта на фи- тца стрелба, 
зическата култура. (многобой), теглене

въже, пикадо и
Между по-важнит'е въ- За състезание по тези ди- 

проси са били; развитието сциплини е 
на масовата 
култура и 
спорт.
и преобразованието на 
физикултурата, развити
ето на физкултурата в ме- предизвикали голям ин- вежда всяка година и 
стните общности и орга- терес сред трудещите се, която учениците изпълн- 
низациите на сдружения така че_ в отделни са яват масови гимнастичес- 
ТРУД' усъвършенствуване участвували на регионал- ки упражнения. Не ^«ю- 

самоуправителното ни състезания, а Димит- маловажно е и щастието 
организиране на спортни- ровград е също бил до- в ..Братското хоро” на 
те клубове, обезпечаваме 
на материални средства 
па базата на самоуправи-

срочена за 15 
т.г- в Неготин. За новото 
ръководство на „А. Балкан 
ски” в предстоящия

февруари са присъствували не на камък 
възможните 450 шахмат и други

диопицлини. През 
125 година сме били домаки

на републиканското 
без състезание между мест

ните общности по футбол 
на малка врата, в което
участвуваха

от рамо, 
спортни 

1984
пери

од ще има доста работа. 
След оставката 
ра Александър 
първата задача на Пред се 
Дателството е да

година

на треньо 
Петров,

намери 
нов треньор, за да могат 
да започнат подготовките 
навреме.

15 местни

ра в училищата е провеж
дане чрез редовното обу 
чение,
активности на учениците-, 

атлетика дружествата и секициите 
на за физическа

то з своя състав -да има 
повече спортни секции.

Освен това, трябва да 
се намерят и други начи
ни на финансиране, поне 
же досегашните средства, 
които обезпечава самоуп- 
равителната общност на 
интересите за физическа 
култура не осигуряват нор 
мална работа на клуба. По 
край тези два основни въ 
проса, съществуват още 
редица важни неща, за ко 
ито трябва твърде серио 
зно да се разисква. Безс
порно за всичко по-обшир 
но и по-задълбочено Ще 
се разговаря на годишно
то събрание.

извънучилищните
Това обаче не бе напра 

вено по много 
С оглед, че предстои реор

причини. култура в 
други, училищата. Организира-

ганизация на системата на 
състезания в СР Сърбия, 
от голямо

ни са и срещи между учи 
правен отде- лищата по различни спор- 

физическа лен план и програма ра тни дисциплини- Особен 
състезателния състезание. Организира- е приносът на 

трансформацията ви са голям брой състе- в 
зания
организации.

значение е кое
учениците, 

програмата ..Майскимясто Ще заеме /футбол
ният отбор на ,,Асен Бал
кански” на края «а сегаш 

Това е

между трудовите срещи на народа и снаро- 
които са дностите”, която се про-

ното първенство, 
причината, че председате 
лството подготвя материа-

в

годишно събрание,ли за
което трябва да се състои 
най-късно до Ю февруари 
т-г., когато трябва да за
почнат и подготовките на

«а

макин на регионални със народа и народностите в‘ 
тезаиия: през >082 годи Републиката, 
на по волейбол, през 1983 СтНД С.

I ' и1ИИ1Д|

На 29 я»уари 1986 година на 75-годишна възраст почина 
съпруга- майка, сестра, тъща и баба

ТЪЖЕН ПОМЕНнашата скъпа
На 9 февруари тази годила се навършава

ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА

от смъртта на нашия, мил и никога незабравим 
баша, брат, дядо и прадядо

Цветанка Алексова
(1911—1986)

Методнйе Димитров 
Миланов

от Градини, Димитровградско 
на 30 януари в

от Пег -рлаш, родом
Погребението бе извършено

Нетърпящ.гробищата на с- 
Изразяваме

близки и познати които "и
при раздялата със скъпата ни 

Р покойницата за всичко, което
Нейният светел и благороден

всички роднини, от с. Стрезимпровци

търговец, чиновник и 
строителен майстор, кой
то за нас е незабравим и 
за когото4 вечно ще тъгу
ваме. Неговата искреност, 
■одър дух, голямо човег 
ко Сърце вечно ще живе
ят у нас.

Опечалени-'
Съпруга Севлия, внучка Даниела, дъщери, зсто- 
во, внуци и внучки, правнуци, сестри с техните 
семейства и други от многобройното семейство

благодарност па
изказаха съчуствие и при 

покойница.
съствуваха

Благодарим на
за нас-е направила

вечно ще живее у нас.лик гробищата иа с. Пстърлаш Ще
16 февруари 19*® година в

ДВАДЕСЕТДНЕВЕН ПОМЕН
присъствуввт на помена.

В неделя на
дадем.

близки и познати даКаним Опечалени:
Олга Денка и СИда, сестра 
Милко, внуци и внучки и останали 

НИНИ

Верка. брат Владимир, зс 
мцогобройни родВасил, дъщери:съпруг 

тьове; Тодор, Сияиша и
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ШЧ®Р • сатира • забава
билИзвестен писател 

поканен на гости в едно 
Домакинятасемейство-

невъо-свириладълго
бразимо лошо па пианото. 
По едно време тя забел- 

писателят ску-
Рг язвала, че 

чае >и го попитала:
— Изглеждате ми някак Куче пилу 

не йеде...
неразположен?

_ Да1 Главата ме боли
— отвърнал писателят.

— Тогава да ви посвиря 
Например отоще пешо.

Шуберт? Той е така не-! жеи...
— Благодаря ви! Не се 

Г1 редпо-

1

--Ч
затруднявайте1 
читам да мс боли главата бай ЯЬим оди Кусу врану. Каже

амаПише ми
Манчо знам дака знаеш туйа приказимцу, 
я пак че ти Ьу кажем-

Някои оратори порази
телно
чи: конците са 
материалът е чужд.

Отишъл кум при кума нагосйе.
И ли това било у старо време и кучето би

ло у ижуту- А кум ко свак домаЬин. имал си 
и пилу. Она била на клупуту дека Седал кумат. 
И тека седал кум на клупуту, легло кучето и 
до н.ега пилата на клупуту.

приличат на шива- 
техни, а:

■- --.... .......... ‘2^йяв.

— Иван Иванич, чух, 
че жена ти се захванала 
с конен спорт?

— Да-. . Тя и коня осе-

Без думиДимитър Чудо
за сви и накрай ;Йели, пили, поговорили

кум си пошъл.
ДомаЬинат пошъл да га испрати и случай- 

Погледал пилата
СЧ1 МЬАРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕи дла.

н0 вържил око «а клупуту. 
Ьу нема.г Природата се побеждава само когато й се под

чиняваме. Невъзпитаните хора ст
радат от чудна болест — 

чувствуват, че

Куме, а бе да не си узел пилуту? 
— Не съм куме, немой тека!
Са домайинат почел да

Бейкъ»:
си мисли наглас:те не 

са невъзпитани. Тука пила беше, тука куче лежеше, а тука кум 
седеше. Куче пилу не йеде, а кум пилу да си 
даде|

Изживения живот е като изпусната стрела.
Китайска

Ленивците са по-искре- 
те поне 

че ра-

Кумат немал надека, извадил пилуту и
: Който гледа назад няма да измине пътя. ни от другите: 

не се преструват, 
ботят.

Ьу оставил-
! Татарска Кво са има везе тая 

си я и закво ми 5у бай лЬим писуйе? Че чет-
приказница, мислим

:
| Смъртта няма приятели. им пояат ам-

Това йе приказнлцата, пише ми ЯЬим.
А тека /у наше село преди некойе време -из 

сградуту на школуту Щтукал бойлер за воду 
греянье. Дигли патардию на омладинуту.

Они ли ич не пазе нищо живо ли расту- 
рише половин школуту, най, су на ока ни.

Децата се правдааю дека н>им не требе то-

Френска! Съобщение
Човешката раса с подобрила почти всичко ос
вен себе си. Молим читателите 

на в-к ..Братство'’, ко 
ито не са се издължи 
ли за вестника, то
ва да направят в 
най-скоро време. Че 
ковите си записи из 
пращайте на следния 
адрс: НИРО „Братст 
во” Кей 29 декември 
№ 8. Текуща сметка: 
62500-603-9529. СДК 
Ниш.

Спиноза

Колкото и да изучаваш хората, винаги ще.се 
излъжеш в тях. ва.

Доведоше и милицию. Они гледаше, иип- 
каше натам-навам и нищо не найдоше- Нема 
да су врата разбийена, «ема да йе пен-джар 
строшен, нема нищо. А овам бойлерат га не-

Почти всичко велико е направено от младостта.
Дизраели

* ма.
Убеждението не е начало, а венец на всяко при 
знание.

Е, па са ти Манчо. пише яйим, и мене ми ;
; нейе нещо ясно та затова ти пишем дека КУ- :! 

ЧЕ ПИЛУ НЕ ЙЕДЕ...
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