
ВР№ГС1Ш0 С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и ибо 
единство със сребърен венец НУ 
за особени заслуги в област- (И
та на информативната игра- №
фическа дейност и за при- V 
нос в развитието на братст- ' 
вото и единството между, 
нашите народи й народности

* ВЕСТНИК НА ВЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
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™птИН4ТДЛСпт°т^ НА ЦК НА ^ЮК ЗА ЧЕСТВУВАНЕТО НА 50-ГО- 
ДИШНИНАТА ОТ ИДВАНЕТО НА ИОСИП 
ЮКП

Е
БРОЗ ТИТО НАЧЕЛО НА В ТЕЖКА АВТОМОБИЛНА ЗЛОПОЛУКА 

КРАЙ ДОЛЕВАЦ

ВДЪХНОВЕНИЕ Н ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ 24 души загинаха,27 повредени
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ,на Цен

тралния комитет на Съюза на 
славските комунисти утвърди

въпроси и задачи. В този смисъл тря
бва да се изяви инициатива на всичюи 
организации и органи на СЮК, Съю
за на социалистическата младеж, сред . 
сивата за масова информация и три- 

4 буни. училища и научни учреждения, 
при особен стремеж на -новите поко
ления убедително да се предават ре
волюционните качества и придобивка 
и всестранно да се насърчава тяхно
то поемане на нови отговорности и 

' задължения в развитието ,на общест
вото по Титовия път.

Манифестациите и активностите по 
повод юбилея ще се развиват през 
цялата година. С предложената прог
рама- е предвидено провеждане на 
тържествено заседание на Централ
ния комитет на СЮК, на което до
клад ще изнесе председателят на 
Председателството на ЦК на СЮК. 
Ще бъдат устроени и научни срещи 
„Тито — Партия", както и изложби, 
сказки и редица други активности. И 
чествуването на други важни юбилеи, 
каквито са 50-годишнината от създава 
нето на Комунистическата партия на 
Словения (17—18 април) и на Кому
нистическата партия на Хърватско 
(1—2 август) ще бъдат тясно свърза
ни с делото на Йосип Броз Тито и 
неговия принос към формирането и 
прилагането на революционната стра
тегия -на ЮКП.

Цялостната програма на чествува- 
не на 50-годишнината от идването на 
Йосип Броз Тито начело на ЮКП ще 
бъде обсъдена на следващото заседа- 

ЦК на СЮК, ос подчертава- в 
съобщението на Председателството на 
Централния комитет на ЦК на СЮК.

(Ташог)

Тежка автомобилна. . злополука, най-тежка през 
последните няколко години в нашата страна, ое слу
чи НЯ1КЮ1ШКЮ минути преди полунощ на птфви срещу 
втори февруари на автопътя Ниш — Скопие, край' 
Долевац. В злополуката, когато камион влекач о,т Да- 
ния минал на лявата страна на втенътя и се сблъскал 
с автобус на „Ласта" од Зайчар са загинали 24 души, *‘ 
докато 27 са повредени. В автобуса били предимно 
родители и деца, от Ниш и Алексинац, които се 
завърщали от зимна почивка в Крушево (СРМ). Воред 
'загиналите са пет деца, а 12 деца са тежко повре
дени. Здравословното състояние на повредените път
ници се подобрява и лекарите в нишките и лескова- 
шки болници полагат усилия броят на жертвите да 
не ое увеличи.

В тези тежки моменти когато скръбта се засели 
в многоброни и нишки и алексинашки. семейства не 
изостанаха хуманността и обществената грижа. На 
мястото на злополуката дойдоха председателят на 
Изпълнителния съвет на Скупщината на СР Сърбия 
Десиммр Йевтич и Републиканският секретар на 
вътрешните работи Сюетомир Лалович, които с пред
ставители на Ниш и Алексмнац посетиха повредените. 
Изпълнителният съвет на Скупщината на Сърбия 
взе решение на семействата на настрадалите пътни
ци да се отпусне парична помощ от 3 милиона ди
нара, а общинските скупщини в Ниш и Алексинац 
на тези семейства ще пюмощува с по 100 хиляди

юго-
проек-

то програмата за чествуването на 50- 
годишнината от' Идването на 
Броз Тито начело

Йосип 
«а Югославската 

комунистическ-а партия. Този 
юбилей ще бъде отзнамвнуван 
дица съдържателни активности, 
то преди всичко, ще имат делови ха
рактер.

Основен белег

важен 
с ре- 

кои-

на акциите и мани
фестациите и определянето на глав
ните съдържания на този юбилей ще 
се основават върху факта, че Йосип 
Броз Тито се намираше 
Югославската комунистическа партия 
над четири десетилетия и че в този 
период нашата партия честно изпъл
ни своите исторически задачи и из- 
растна в мощен идейно-политически 
водач на работническата класа, тру

начело на

дещите се, народите и народностите 
на Югославия.

Титовата роля беше съдбовна в 
организирането на Народоосвободите 
лната борба и социалистическата ре-, 
волюцйя, в борбата за изграждане на 
югославското революционно движе- 

- ние, за единство на 
полагане основите и укрепване на 
братството и единството, за оригина
лен път на социалистическо самоупра 
вително развитие, за независима и 
необвързана политика на Югославия 
и нейният принос в борбата за мир 

отношения в света.

динара.
Съдията следовател в Н.иш Милое Мичич за во

дача ат Дания, който предизвикал злополуката (сега 
се изучават причините) е определил временен затзор.

ЮКП/СЮК, за

а

Защо няма 
лекарства

Активите на комунистите- 
непосредствени произво
дители в Босилеградска 
общинаи равноправни 

Тито даде изключителен принос към 
развитието на социализма, като све
товен процес и на борбата за разно- 
правни отношения и сътрудничество 
в международното работническо дви-

за
бабушни-

чаки?
Някои съще
ствуват само 

формално

ние на

(На 8 стр.)

жени е. • Защо не действува ак
тивът на Съюза на ко- 

непосред-

От заседанието на Общинския 
комитет на СКС в Димитровград

Из дейността на Съюза 
на Социалистическата 
младеж в Димитровград

И в днешния усложнен етап на ра
на социалистическата револю- 

на затрудне-
звитие мунистите 

ствени производители в 
Босилеград? Защо от 
избирането му още не 
е направен план за ра-- 
бота?

ция, в преодоляването
които се среща югославското Идейната подготовка 

— постоянна задача Трудоустро
яването на 
младите не 
е решено 
правилна

нията, с
общество в разобличаването и осуе
тяването на всичко изостанало и ана 
хронно, е необходимо да се търси оло 
ра в Титовите становища, пример и 
опит, яснота "и широта на програми- 

вдъхновение и пътепоказател 
средство на борба 

обществена

• За по-б-црзо. развитие на само- 
управителнитс отношения снс- 

, обходнма и По-засилона идей- 
подготовка.

Четете на стр. 5
по-тюл итичрека 
преди всичко маркоичсско об
разование на 'Комунистите.

Какво по този въпрос е казано 
на заседанието на ОК на СКС в 
Димитровград, по-обширно чете
те на 4 страница

те като
и като проверено 
и провеждане на широка

СУРДУЛИЦА

Увеличен броят 
на незаети!е

Младите от Димитров
град изцяло подкрепят 

на Продсе-
акция.

50-годишнината от 
Йооип Броз 3 ито наче- 

към
Чествуването на 

идването на
ло на ЮКП трябва да допринесе 
по-цялостното осветляване на негова 
та историческа роля и принос към из- 
лраждапето и провеждане го на Рев 
люциошГата стратегия «а ”
СЮК, към обективната валаризац 

постигнатите резултати, к^ °
форми на представяне

ОПИТ, В ИЗДИ;

становищата 
датслспвото на МОК на 

■ ССМ занапред на работа 
. да ое приемат ония, кон
то са на първо място на

В края на миналата го
дина във ведомостите за 
незаетите при Основната 
общност по трудоустроя
ване в Сурдулйца са би
ли зачислени 1419 лица, 
или 106 души повече от 
1985 година.

По-общирпо Четете 
■ш стр. б.

Ф В местната общност в с. Дукат
ранг-листата.

Обширно на стр. 9Махленски 
пътища и ток 

— едновременно
Стр. ,7

на Щрихи за портрет 
ДА МИСЛИМ И ЗА ДРУ
ГИТЕ (На 6 стр.)

гатяването на 
на' великия исторически

идейната и акционнага м усложненигането на 
на СЮК при днешните



рпо СВЕТА
С ЮГОСЛАВИЯ

ТИРАНА ЗА ОТНОШЕНИЯТА
• ПЛЕНУМ НА ЦК НА КПСС Кои „права“ХРАБРА ПРОГРАМА ЗА ПРОМЕНИ търси Алия -

В последните дни на януари в Москва сс 
състоя пленум на ЦК на КПСС. Обширен до
клад за сегашното актуално състояние .в стра 

генералният секретар «а ЦК на

албанската партия и държава 
неосъществяванс

албанците 
намеса във въ-

Ръководителят на
набляга върху

„на правата на равенство и свобода 
в СФРЮ, което представлява пряка 
трептите работи на СФРЮ

мнимотоупорито
ната изнесе 
КПСС Михаил Горбачов. В уводното си нзло 
женис Горбачов ое. опря .ш-ециешно на въпро
са за развитието на демокрацията. Във връз 

това оповести, че сега се изготвя нов за-
с който на

Той впрочем потвърди 
такова определение 

решителната отбрана 
„живота -и делото' па 

чисто а.и- ’

на ал-1'ъ.конодителят
банската държава и пар- 

Рамиз Алия
еднока с

кон за държавните предп1цмяти.я, 
трудовия колектив ще ое дадат по-широки 
права. Смята се, че развитието на демокраци 

'прякото производство," то ест укрепва- 
самоупра-влението ще има първосте- 

ще допринесе на

и сотновоти и 
изнесе
отношенията1 с 
вия.. Тота направи ма 29 

непосредствено 
състоялите се на 1 

На-

насвоето гледище за 
Юноша- Кивср Ходжа, 

тшог-ославяиство е много 
В това и сами-ята в 

нето на
пенно значение и че това 
по-бързото укрепваме на така наречения 

фактор" в съвкупния стапаноки, и

известно, 
ят Алия е можал да <х:

четенето в Ти- 
неотдаина публи

януари, 
и ред с
февруари избори за 
родното’ събрание 

•ЦСРА в същата изборна 
към

увери и с
рана па 
куваиата секретна част от 
Ходжиния доклад

навешки 
ществен живот. Михаил Горбачов пред 

на Албанока-сдиница в Тирана, 
която принадлежеше , и 
Енвер Ходжа, 
изложението си 
славия заключи с думите, 
ч’е с ясно, че в Югосла
вия и в чужбина действу 
ват определени кръгове, 
които настояват да мъ
тят. водата в отношения
та между нашите две

8-я конгрес 
та партия на труда, в но- 

1981, в който
стави за социализма в ня 

останали 
тридс-

венчки равнища. ВсичкиГоворейки за. предвест-
ните промени в съветска партийни секретари 
та избирателна система, . се избират на пленуми

чрез тайно гласоподаване.
Във в синки р ъков о ДН11 
органи ще се избират но 
вече млади хора и же
ни, което от своя страна 
ще допринесе за по-на
татъшната обща демок- ждунацисналните отно- 
ратизация на целокупния
обществен живот. Но тря ганизации получиха зада

Част от.кои неща са 
на ранищетр от 
сетите и четиридесетите 
годиш и. Ленинските пое

ше ал-за Юго- емвргл
бандите в Югославия сс 
подтикват към разбиване 

СФРЮ, поддържа се
партийният ръководител 
се застъпва за много .по- 

влияние на са натавки са често упростя- 
вани. Това се отнася 
до някои ключови въп-ро 

като, например, мс-

голямо създаването на етнически 
„албански краища'/

иизбиратели примите
приемане на решенията 

всички етапи на- про
чисти
в Югославия, -нападат ре
шенията на Второто засс 
дание на АВНОЮ и дава

сивъв
цедурата. В бъдеще 
правило ще. бъдат из лъч 
вани повече 
за едно място. В досега- 

не е би-

по
щения. Партийните ор- страши.

подкрепа на исканията 
за присъединяване на Ко 

Метох и я към Ал-
кандидати Лесно е да се съгла

сим с една такава оцен
ка, ако се
кта, че към тези „ог<ре- 
делени кръгове" в Юго
славия принадлежат ире- 
донтнотките и сепаратис
тките елементи от редо
вете на албанската налод 
ност. Ако се съди по реч
та, която следващия ден 
в първото утринно пре
даваше пренесе Радио Ти 
рана, Алид не е мислил 
на тях, но отново дал 
подкрепа на сепаратисти
те. които работят върху ни кръгове спада и част 
дестабилизирането и раз- от ръководството на Ал- 
биването на Югославия, бания. 
включвайки и тяхното ис
каше за даване на Косо
во статус на република.

бва да се внимава това - 
да не се превърне във 
формализъм.

чата по-задълбочено и , СО.РО и 
■тръгне от фа- 5‘ния.шната практика 

ло ''така. аналитично да се позани 
маят с изучаването на 
всички тези въпроси.

От друга страна, точни 
са твърденията на Алия, 
че в чужбина действуват 
определени кръгозе, кои
то се противопоставят на 
сътрудничеството между 
нашите две съседни стра. 
ни, за което инак Юго
славия постоянно се бо
ри. Но, съдейки по пра
ктиката и речите в Ти
рана, в тези чуждестран-

Ще се въведат проме- 
в изборите за пар- На пленума бе казано, 

на че теоретическите предни и
тийни ръководители В доклада и разиокза- 

.нията бе ясно подчерта
но, че с още по-голяма 

■ последователност -и упо
ритост ще се осъществя

ВОЙНАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ

Кървави сражения 
с много жертви ва партийният курс, при 

ет на 27тия конгрес 
КПСС, състоял се

наИран то е отблъснат от време 
Апелът нно завзетите -позиции

Иракски самолети уии- пролетта на миналата го 
щожили конвои ирански

Войната между прези Ирак не стихва, 
на арабските страни, ко 

заседанието ои в дина. С тази цел ще бъи то от 
Кувейт отправиха за пре 

военните
бой^и, които се движе
ли към фронта. Те бом 

без бардирали иранокитс гра 
дове Илам, Деклора, Шах 
Абад, Дезфул, Ком,. Ке

де свикана първа всесъ- 
юзна партийна .конферен 
ция, която ще сумира 
осъществяването на ре
шенията на конгреса и 
разглежда въпросите на

(Танюг)кратяваше на 
действия, -останаха 
отзвук. Още повече, 
гато ое знае, че Ирак нс

ко

Вагони от 
България

' Алия, както се казва,рманшах и други.тазиприсъствуваше на 
конференция. само се застъпва за тсь. 

ва, че «а албанците в 
Югославия да се обезпе- 
чат толкова права, 
венство и свобода, които 
ое признават на останали на Л1Г?1Иите в 
те народи в Югославия.
Абсолютно с сигурно, че 
Алия знае какво е дей- 

положенис

За собствените загуби 
Според вестите от Те двете воюващи страни по 

херан в досегашния ход чтя нищо -не съобщават, тизация на Обществото, 
на офанзивата ;,Карбала 
5" в настъплението ' на 
иранските войски към' ир 
акския пристанищен гр
ад Ба-сра са пробити три 
вражески отбранителни 
линии. В Иран твърдят, 
че тези боеве са само на 
чалото на победонбония 
изход на войната, коя
то трябва да се завър
ши през март тази годи
на. Посочват се сведе
ния за десетки хиляди 
убити.. ранени и пленени 
иракски войници.

От друга страна, Баг
дад съобщава, че на фрго 
нта са нанесени тежки, чо 
вешки и материални за- 

„ губи на противника, кой

по-нататъшната демокра
За да обезпечи до-статъ 

чен брой вагони с легла
ра-

страната 
ЖТО „Белград" — ООСТН а к р т к о

Ф ВИЕНА: Карел Смоле, депутат в австрийския 
Парламент от редовете на корушките словенци, пре
дложил да бъде открита дебатата във връзка с мер
ките на правителството, отнасящи се до защитата на

КСР позайми от българс
ките железници десетствителното 

на албанците в нашата 
страна и че същите в те-

спа лн и 
пурнати в експлоатация. 
Те ще останат у. нас до 
края на май, когато се' 
върши промяна на разпи 
санието в железопътния

вагони, които са
правата на националните малцинства съгласно чл. 7 
от Държавния договор.

ф БЕЙРУТ: Ислямската екстремна
ори ята и практиката са- 
съвоем изравнени в пра
вата с остарелите граж
дани на СФРЮ, така че

организа
ция „Джихад" оповестила, че ще извърши смъртно
наказание над четирма американски заложници, до- 
колкото Израел не освободи от затворите си 400 па
лестинци в срок от 7 дни.

# ВАШИНГТОН: В обръщението си до аме
риканската нация президентът Роналд Рейгън поел 
целокупната отговорност за така наречената „Иран
ска афера".

# ВАТИКАН: В официален документ на „пап 
ската държава" развитите страни се призовават да 
репрограмират и отчислят една част или целокупния 
дълг на страните—длъжнички.

такова, малициозно набля тРанспорт. 
ган-е на Алия ЖТО „Белград"представ
лява намеса във вътреш- 
ните р а-боти н?, Ю госла- 
вия и охрабрява дезинте 
грационните акции, 
кар че той това вербално 
отрича.

ще пла 
ти см-етката на български
те железници реципроч
но с доставка на спирач
ки, които произвежда Ме 
таличеокият завот „Тито" 
в Скопие,

ма-
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НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
НИШКИ РЕГИОН ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В • НА 6 ФЕВРУАРИ Т.Г.

Новица Филипович 

в Ниш. БРОЕНЕ
ЕКТА С ОБЩА ПРОЕК 
ТОСМЕТНА СТОЙНОСТ
И2,4 Милиарда ди 

нара

• БАВНО ИЗГРАЖДАНЕ и голямо повиш
АВАНЕ НА ПРОЕКТОСМ 
ЕТНАТА СТОЙНОСТ

• РЕГИОНЪТ СЕ НУ 
ЖДАЕ ОТ ПО-ИНТЕН 
ЗИВНА ИНВЕСТИЦИО 
ННА ДЕЙНОСТ

НОВИЦА ФИЛИПО
ВИЧ, председател «а Съ 
вета 
катите

ндикален съвет ще води 
разговор с председате-

_на Съюза та оинди- лите на общинските си 
в СР Сърбия, ще ндикални съвети от Ниш 

ки регион. Темд на раз-' 
говора:

гфисъствува на заседание 
на Междуобщинокия, си Анализ на досе - 
ндикален съвет в Ниш, гашната дейност и пред- 
което ще се проведе на 6 стоящи задачи «а Сигади 
февруари т.г. На заседа- ката. 
нието ще бъдат обсъде
ни проблемите

Другарят Филипович 
в охра- Ще бъде запознат с поли 

ната «а труда, задачите тичеаките акции и конк- 
на Синдиката 'в рамките редните мероприятия за 
на обсъждането на бала преодоляване на сложна- 
мсите за 1986 година 

■ П|рограмата за работа 
МОСС

и та обстановка в някои сто 
на папски колективи в Ни- 

настоящата шки легион („Хисар" от 
Ппоку-грие,. Алекоинапхки 
гъглени мини и други),

К. Г.

Само 6 от общо 887 
обекта, които пюнакяюя- 

- щем се строят в Нишки 
регион, имат проектосме 3 
тна стойност над 2 мили 
аРДа динара. Посоченото 
сведение показва, че об
щественият капитал в та• 
зи част на Републиката 
е насочен предимно към 
изграждане на дребни ст 
опански цехове и реконс
трукции.

Това е една от повече 
неблагоприятни характе 
•ристики на инвестицион
ната дейност в региона. 
Строите леките работи „от 
насят" дори 50,7 на сто 
от целокупните капитало 
вложения. За съоръже
ния (домашни и вносни)

презе най-острият проблем в 
тази област. Над 200 обе 
кта се строят повече

по-гол яма част от обез- година. •
Олед« това председател 

ят на Републиканския си
печените средства са кре 

от диги. Все още с*. малки 
години (разбира се, собствените средства.

Състоянието
\

още не са завършени), а 
14 обекта са започнати 
преди повече от 10 годи 
ни?! Бавното изграждане

•на инвес-
КАКВИ ДА БЪДАТ ОСМОМАРТОВСКИТЕ 
ТЪРЖЕСТВА?

тхциоината. дейност в 
региона тези дни бе пре 
дмет па .обсъждане 

и вноската инфлация са ■ Скупщината на Между-
о бщштската регионална 
общност в Ниш. Нишки

в Не само закуски и подаръциосновната причина за гол 
ямото превишаване Тържествата по 'случай Международния ден 

■ на вената — 8 март трябва да бъдат лишени 
от стихийност, формализъм, импровизации и 
нерационално изразходване на обществените 
средства. В центъра на оомомартоваките мани
фестации трябва да се намери стремежът към 
подобряване на обществено-икономическото по
ложение на жената.

Това становище във връзка с чествуването 
-на тазгодишния Празник на жената бе изнесе
но на зч^едание на Секретариата на Конферен
цията за обществена дейност на жената в Ни
шки регион. Ръководството ка организацията на 
жените в региона изтъкна, че ознаменуването 
на Оами март трябва да допринесе за таченето 
на революционните традиции и за хуманните 
цели на социалистическото общество. Този път 
жените трябва да „пресекат" досегашната прак
тика, според която 8 март се ознаменува само 
със закуски и подаръци. На за-оеданието на Се
кретариата бе изнесена и идея, че трябва да 
бъде забранено (със Закон) харченето на обще
ствени средства за такива цели.

■на
проектосметната стойно
ст. При обектите, крито 
не са

регион изостава в разви
тието си в сравнение с 

построени срочно. Републиката и за да се 
превишаването е достиг- спре тази неблагоирият 
нало 55,6 .милиарда дина ■ на тенденция е необхрди 
Ра и приблизително е ра
вно на проектосметната 
стойност на тези обекти 
(57,3 милиарда динара)!?

мо да се интензивира ин 
весгиционната дейност. 
Следователно — в носе
щите развитието дейно
сти трябва да се вложат 
много по-големи пари. То 
ва обаче е нужно, не и 
достатъчно условие за ус

Инвеститорите са обе 
зпечилл 98,3 на сто от 
средствата, които спо-В индустрията са 58,7* 

на сто от всички инвести ред проектосметка са .ну 
жни за построяването на 
започнатите 
достигат

коряване на развитието. 
Налага се да бъде пови
шена ефикасността на ка 

още 1,9 милиа питаловложенията. Зана- 
отнооно не

ции в Нишки регион.
Най-крупни обекти в та 
зи област са водоцентра 
лата „Завой" и Фабрика 
та за катодни търби в съ 
става на ЕИ в Ниш 8 
цеха за производство на
конфекция и др. В жи- стоятелство 6 и таза, че
вотновъдството се строят 
28 обекта, в горското сто 
пакство 20, във водното 
стопанство (защита от 
разорителните действия 
на водите) 49, в строител 
ството 10, в железопътния 
транспорт 7, в ПТТ—съо 
бщенията 65 и т.н.

В Ниш се строят 293 
обекта, в Алексинац 127, 
в Пирот 124, в Димитров 
град 103 и т.н. Най-мал
ко обекти (по 8 се стро- 

Долс-

обекти. Не

рда динара 
са зазършени финансови 
те конструкции на 4 обе 
кта. Неблагоприятно об-

гоед за 1всяка инвести
ция трябва да бъде из-
гот-рч конкоетен опера
тивен план за срочна пе 
злчзалгия. к г.

НОВИНИ В РАБОТАТА НА МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В ЛЕСКОВАЦ

Функционерите „бягат“ от канцелариите
9 За всяко заседание на МОСС — преглед на - чват всички реализирани за оплакване са сушен- 

осъществените и неосъществените задачи • Съвмсс- и нереализирани задачи. зии, премествалия на 
тни заседания с общинските синдикални' ръководства посещения в общините друго работно място, не-

ф От какво се оплакват работниците и как работи и трудовите колективи, справедливо разпределя
Комисията за представки и оплаквания? разгледани въпроси и пр. не на обществени апарта-

Разговорът за дейността мента, нарушаване на пр
между две заседания не ава, произтичащи от тру
о обобщен. Напротив. довото отнршение и • пр.
Споменават ос конкретни Всички представки, вър

нати „отгоре”, или изп- 
ратони . до Комисията,' се 

от решават ефикасно така, 
щото един брой члено
ве на Комисията (повече 
от тях са юристи), оти-

Кнцсларите на Между- 
общинскии синдикален 
съвет в Лссковац- иапоеле

Заседанията и събрания
та са проредени или пък 
са доближени до ра.бот 
пичеоката класа и до жи 
нота, П рсдосдатслството 
на Мсждуобщинижня си 
ндикален съвет провеж 
да съвмссши заседания, 
с първични синдикални 

' о,р гал шзацим, общински 
сиядикгрми съвети или 
пък с прсдоедалелствата

дък все ио-чссто остават 
празни. На въпроса; „Къ 
де са междуобщипските 
.синдикални 
ри?
МОСС обикновено -отго
варят: „В тази и тази об 
и ципа" или „В тази и та- 

трудова организация", 
С други думи — сииди- 

фумкцтюмери са

задачи и имена.ят в Житораджа,
Ражан. В Бабушии Председателството 

„варди" 
примката, наречена „ак
тивно малцинство (ръко
водството) и пасивно мно 
зипетво 
И01ВС на МОСС и негови 
.те тела", и настояла

вац и
шка община се строят 21 
обекта, ______ _

МОСС осфушсционс-
служащитс в

се изразходват само 35,3 
на сто от средствата, И 
икономическата структу- 

инвестициите не 
До като

ват в организацията, в 
която е настанал опорът, 
и там; на мястото, утвър 
ждават действителните 
факти и намират най- 
справедливото решение, 
разбира сс, при съдейст-'

(останалите чле
зира на

е благоприятна, 
н СР Сърбия- стопанските 

достигат

им.
Новият, „курс" в дейно' активизира воички комм- 

сгга на МОСС в Лсоко- син и отбори. Най-видим
•напредък в тона отн-Оше 
ние е осъществила Коми

калните 
„•слезли" в базата си, ср
ед работиилооката класа. 
Там са, защото то;ва е ие 

място за ,осъ-

инвест иции 
9-4,1 п/о ох всички капитало 
вложения, В Нишки рс 

процент , е

вац сс поената и по изо 
стремата отговорност за 
реализацията «а дотюво 
рито и утвърдените зада- лшоваиия. 
чи, За всяко заседание 
па Съвета сс прави пре
глед ма дейността в пери

•вие от ръководството на 
първичната синдикална 
организация, ръководст
вото на колектива и об 
щижжото синдикално ръ 
ководство.

смята за представки и оп 
Тази комисиятинскюто 

щсствяваис на 
Н'итс задачи. Освен това 

най-ефи 
преодолява фо- 
дсйстнуваЛО в

гион :този 
83,2. Особено загрижа.!!.! - 

на на
до говор с

наистина има митото ра
бота. Работници люс по- 
Често. сс оплакват пред 
класовата .си организа
ция, а най-чести поводи .

ща е тенденцията 
маляване на капиталовло 

промишленост
мо този начин 
касно сс 
румпото 
лошия еМисъл на думата.

жеиията в 
та. Новите обекти се стр 
оят твърде бавно и

ода след иредхощнюто за 
'ссдапис, в който ос посо К. Г.

това
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комиНА ОБЩИНСКИЯ 
ДИМИТРОВГРАДОТ ЗАСЕДАНИЕТО

ТЕТ ИЛ СКС В'« ОК ИЛПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ПОЛИТИЧЕСКОТО ' 
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И АКЦИОННО

Идейната подготовка 

постоянна задачаподходВРЕМЕТО ТЪРСИ НОВ
информация.сочената 

Именно в предложената 
информация Не се казва 
кои са тези първични 
ртмнни организации, ко 
ипо своята активност все 
още нс са иаоочили и съ 
гласували с конгресните 
определения и тези които 
своето действуваше изпя 

Са съгласували с при

внима-1[едостатъчио 
ние сс посвещава и вър 
ху подготовките за събра 
ния. Малко,

бъдатЗа да могат да 
винаги активни в изграж 
дамето на самоуправитсл- 

отношения и акти 
сс включват в ра 

на всички

Изтъкнато беше, чс в 
иай-голямоЗа по-бързо развитие

на самоунраицтелпштс 'в
необходима и

идейиошолн

тазгг насока, 
внимание трябва да сс

отцаа в някоините копнения с 
по-засилсиа 
тичоежа подготовка, марк 
синеоко образование 
комунистите, а -точа съ- 
щсйрсменига с и условие 
за ко-успсшко действува- 
не па Съюза па' комумис- 

Това беше основен

професионалните засилванетопосвети на 
активността, ма 'първични
те организации. Ч,р,сз иде 
йно-иоллтичсско

среди
служби нс дават принос 
при подготовката «а

отделни въп-

вно да 
зрешаването
проблеми, да тласкат на

общесгаено-полнтн тсрпали за 
жи- роси.

ма на
разгра- 

комунистите 
освободят

пред
чеокия и стопански 
вот и при това да бъдат рядко и не 
активен реализатор на първични картинни ор.а- 
конгресмите резолюции, низации дневният ред 
първичните партийни ор сс утвърждава на самото 

танапоед тр събрание. Това довежда 
дълготрайни събра- 

най-често

Поради това нс 
в малък брой

нйчаванс
трябва да се 
от пасивните членове и 

трябва да
ло
етитс конгресни станови
ща, а разбира сс, 
и такива. Поради 
Председателството взе ре 
1; ■ е ние предложе пата 
формация да сс допълни, 
а изхождайки от значе
нието й да бъде предмет 
на поредното заседание 
на Общинския комитет, 
когото ще сс приемат съ 

заключения и

тази акция 
има траен характер.че има титс.

състоялото сс 
заседание 

комитет

, 1 ова извод от
гащгзацш! и
ябва идейно-политичес- до

акционно да укреп ния, които
е необхо- приключват без съответ

ни заключения. Има оба 
че и такива където ос при 
емат добри, конкретни и

на 29 януари 
на Общинския 
па Съюза на комуиисти- 

Димитровград в нри-
Бластимир

Беше изтъкнато, също 
че политическите

пи
тала,
школи, които сс органи
зират дават добри резул
тати в идейно-политичес-

К11 и
ват. При тава 
дима още по-голяма ак
тивност в приемането на 
нови -членове, преди вой 

' чко млади, селскостопам- 
ски производители и ра
ботници от непооредстве 
нбто производство. Още реализират в практиката.

Не изостанаха и отдел 
страна

някои членове на -Прс 
дседателството върху по

тс в
съотвисто па 
Потич, председател 
МОК па СКС, Пстар Ни

на
ката подготовка па кому
нистите. През последни
те оедем години разни

яани заключения, но на 
тоза ''се и завършава ак
тивността им — не се

изпълшлгелемданович, 
секретари Братислав Раи 
чич, член на Председател 

Мсждуобпдип-

ответни 
мерки, с които ще сс под 
тикне активността па пър 
вичнитс партийни орга
низации в, об щ и и ат а.

семинари и по-курсове,
ЛИТИЧССКИ школи в Дими
тровградска община 
завършили над 160 кому 
писти (от това число- 38

стоото на 
г;катп

повече ако се има пред
вид, че идейно-политиче ни забележки от 
ското, акционно и социа- на 

. лно-класово укрепване на 
Съюза на комунистите е, 
не само трайна задача, 
но и ооновна предпостав
ка за ефикасно осъщест

саконференция на 
Съюза .на комунистите в 
Ниш.М. Я. са завършили регионал

ната политическа школа, 
а 1 политическата школа 
в Кумровец). Но дали те
зи кадри, минали чрез 
разни вицове на идейно- 
политическа 
са. ангажирани в своите 
среди? Дали са активни 
в своите първични орга
низации? Този въпрос.

СОЦИАЛНО-КЛАСОВАТА СТРУКТУРА НА ЧЛЕНО 
ВЕТЕ НА СК В ТО „БРАТСТВО"

ия-ване на неговата вадя.
Това между другото бе 
подчертано на. проведе
ното през миналата сед
мица заседание на Пред
седателството на Общинс работници, а останалите 
кия комитет на Съюза на средствени производители обаче има 
комунистите в Босилегр
ад, на което покрай дру
гото бе обсъдена инфор 
мацията за идейно-поли
тическото и' акционно. ос 
пособяване на първични 
те партийни организа
ции в общината и социа 
лно-класовото им укреп-

Шестима нищо не правят ггодготозка
Непосред- 

зад машините оба
изводството. 
ствоно
че има само шест души!

От 33-те членове на СК 16 са административни
Непо- 
шест.

в производството.
само —

както изтъкнаха мнозина 
разискващи, ще трябва 
по-подробдо да се изучи. 
Явно е че някои от тях 
са активни —и в първич
ните си организации, и 
в самоупрагителшкге ор
гани и тела, в. делегат
ските скупщини, като чле 
нос-е на делегации и ка
то делегати.

организация оба Останалите в производст 
че казва, че на практика вото работят к«а така на- 
това трудно се осъщест
вява.

чнатаВ първичната партийна ви 
организация в ТО „Брат
ство'' има 33 член-ове и 
би трябвало да предста
вляват оила, която да тла 
ска напред. Обаче не е 
така. Положението в та
зи трудова организация в 
която работят около 130 
работници, особено вза
имоотношенията не са 
на желано равнище. То
ва отрицателно се отраз
ява и върху производст
вото. За да се подобри 
положението' бяха црове-

речените режийни места.
Трудно е да ое каже, 

ганизация на СК не про-. че с такава социално-
Защот.о първичната ор-

ване.
Въпреки, че за преодо . 

ляването затруднени
те обществено-икономи
чески и стопански усло
вия, е необходима пълна 
мобилност на всички ор 
ганизирани социалистиче 
оки сили. Дейността на го 
лям брой първични пар 
тийни организации в об 
щината все още не е в 
крак е изискванията 
приетите партийни конг
ресни становища; бе под 
чертано на заседанието.
Изостава програмна ак- 

' тивност. Критиката и са- нят положението, че ко- 
мокритиката все • още не 
се чувствуват и-" все още 
има голям брой пасивни 
членове <на Съюза;4 на ко 
мунистите. От У1-'Друга ст Антич, секретар на пър- 
рана, това оттфива■ прос 
тори за по-голймо- влия
ние на тъй -наречените 
„пр офесионаййи'-^ - > - •> диску 
танти. които'/!йряко - влия
ят на останалите '' при 
взимането на -'ютано&ища 
не само в първичните па 
ртийни организации^ но 
и в органите на общинс 
ката организация на Съ
юза, на комунистите.:

На заседанието 
. се изнесе, 

ще трябва Да се посвети 
по-голямо внимание и на 
укрепването на 
социалната структура на 
п артийн и те о рган изац и и. 
Броят на работниците-не- 
пооредствени 
тели не е достатъчен.

също
че занапред

класово-денй и . няколко съвестни 
събрания на тази първи
чна партийна организа
ция и на Председателст
вото на ОК на СК в Ди
митровград. На тези съ
брания бе подчертавано, наст7 ■ Като

на производиявява ло-голяма актив- класова структура може 
на да се постигнат лю-значи 

телим резултати. Още по- 
соци- вече ако се има предвид, 

чс от социално-клаоова^ 
та . структура на членове
те н-а СК зависи класовия

отговор
че в ТО „Братство" има въпроса тук подчертават 
сили, които могат да ме- неблагоприятната Беше обсъдено състоя

нието по безопасността 
в общината, за което се 
отчете, че е задоволител- 

. Прието беше и. реше
ние членовете на първич-

алию-класов а 
мунистите мотат да вли- на членовете, 
яят върху меця/нето на

структура 
От 33-те 

членове 16 души са ад- 
това положение. Йовица мин-истративни 'работни

ци, а останалите са в про
характер на авангарда на 
р а б отпи чс-исата

на
клаед и 

осъществяването 1на поли 
тиката му. Тук обаче

ната организация на Съ
юза на комунистите
хлебопекарницата да бъ- 

възможности за увеличе Дат приобщени към пър- 
ние броя ца напооредст- вичната организация 
вените производители в „Търгокооп",

- СК —

не вВ Съюза на комунистите в Димитровград 
ска община от 1653 комунисти 620 са работни
ци от непосредственото производство или 37,5 
на сто. Селскостопански производители са 98 
или почти 6 на сто, сдружени селскостопански 
производители 22, инженери и техници 117, ико 
номисти и юристи 62, административни работ
ници 202, останали 292 ц тн. От посочените дан 
нй личи, че структурата все още не задоволява 
и е далеч от желаното работническо мнозинство.

с а изп.о л зув апти всички

на
тъй като 

неотдавна тези две осно
вни организации на сдру- 

работници. жения труд се о-бединл-

в трудовата орга
низация им а млади про
изводствени

ха.
А. Т. А. Т.
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ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА САМОУПРЛВИТЕЛНИТЕ 
РЕСИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОБЩНОСТИ НА ИНТЕ- 

НА ПОЛОВИН ПЪТ Изява на благодарност
Тези дни от Регионалната стопанска 

Ра в Ниш, по-точво от Сдружението «а 
ничарите и туристическите радетели до ООСТ 
„Балкан" „Компас" в Димитровград 
гна -следното благодарствено писмо:

„От името на делегатите на скупщината на 
Сдружението на гостилничарството и туризма 
при регионалната стопанска камара в Ниш же
лаем да изразим 'благодарност на директора и 
на колектива на хотел „Балкан" за

Вместо едннадесет-три общности кама-
ГОСТИЛ- .

Още миналата 
претворявайки 
ята на 18-то

година. присти-решени- 
заседание 

на ЦК на СКС в Дими
тровград ска община е 
пристъпи към преустрой
ство на самоуп-равителви 
те общности 
сите. Вместо 
ните 11 бяха оформени 
три самоуправителни об
щности,- СОИ за здравна, 
детска и социална защи
та, СОИ. за 
разование, 
физическа 
СОИ за

помощта,
която оказахте при провеждането на У1-то за
седание еа скупщината на 
16 декември 1,986 година.

Заседанието ое

на интере-
дотогаваш- това сдружение на

състоя в помещенията 
хотел „Балкан" в ■Димитровград. По 
показахте не само безупречна любезност 
макин, но и същинско професионално 
ние, което гостилничарюките 
рабтници веднага препознават 

Желаем

на
този повод 

на ДО- 
отноше-основно об

култура и 
култура и 

жилищна, пътна 
п комунална дейност.

и туристическите 
и ценят.

във всекидневната работа грижата 
з,а гостите и качеството налице, което да завежда 

всенародната отбрана и 
обществената самозащи-

тната група да продължи 
с работа и да излезе пред 
актива с нова -информа
ция до 31 март т.г„ като 
при това цялостно проу
чи всич-ки аопекти -на въ
проса и даде предложе
ние как най-добре да се 
организират 
налните служби.

услугите винаги да 
бъде ваша задача с предимство-. Това е значи
телно между другото и поради това, че с обек
тите си се -намирате на особено атрактивна и 
туристическа територия, важна както 
то успешно стопанисване, така и за всеобщото 
развитие на туризма".

Безспорно още едно-признание за един .ди-' 
М1ит|р овгр адски колектив,

По решение -на Пред
седателството на Общин- 
ския синдикален съвет е 
формирана работна

чиято задача е била 
Да проучи състоянието 
п рофесион алн ите 
би на общностите 
даде предложение как.да 
се услроят. та да

та.
В За ваше-случая е интересно 

да пооочим
гру

па. дискусията 
на един от участниците, 
който изтъкна

в
сведение

то, че в професионални
те служби работещите са 
без необходимата профе 
сиснална подготовка, 
затуй не могат

служ- 
и да професио- което овид етелству в а 

за организаторските му способности и доброто 
професионално отношение. Ст. Н.

Ст. Н.станат
л по-евтини и по-качест
вено да -изпълняват зада
чите.

па
и качест

вено да се изпълняват ра
ботите. В

АКТИВИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ-НЕ ПОСРЕДСТВЕНИ ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ И НАСТОЯЩИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУДНОСТИкоито им предего- 

ят. След няколко срещи- 
договори тези дни работ
ната група представи на 
стопанско - политическия 
актив в общината Ин
формация за реорганиза 
Пия на професионалните 
служби в самоуправител- 
пите ■ общцости на инте
ресите в Димитровград.

подкрепа на то
ва може да се посочи, че 
от общо 28 души, 
в професионалните служ
би само едно 
виеше образование, две 
са е полувисша подготов
ка, 14 души със средйо 
образование, а 10 с нис
ша подготовка! Не може 
да се отрече фактът, че 
такава структура на зае
тите наистина не дава 
гаранции за ефективно 

'изпълнение на задълже
нията и задачите.

Някои съществуват само формалнозаети

Една от причините за недоста гъчно действуване на активите 
спазване на критериите при избиране то на членовете им.

комунистите-.н ©по
средствени производители като посто
янен облик на действуване съществу
ват към1 петнадесет години и дават 
значителен принос в укрепва-не влия
нието на работническо-класовия инте
рес в Съюза на комунистите. Имайки 
предвид класовия им състав тяхната 
роля и занапред няма да бъде мал
ка без оглед, че в ндкои среди се 
подчертава, че са излишни, че не тря-

лице има е не-

Активите на то се посочва, е неспазване на крите
риите при избирането на членовете. 
Сигурно е обаче, че тя не е и един
ствената и трудно може да се повяр
ва, че от 21 члена, колкото наброява 
активът всичките са лоши работници 
и непоследователни комунисти.

Имайки предвид днешните обще
ствено-икономически трудности не са
мо. този, но и активите на комунис
тите изобщо трябва да бъдат в цен

на са-
моупрагаителните отношения, за осъ-

Информацията преди
звика особен интерес, а 
предложените решения 
на работната група поля
ризира участниците в ра
зискванията. От една 
страна се намериха пред 
отавители на стопанските 
организации, а от друга
та — представителите на 
самоунравителните общ
ности. Според оценка на 
стопанските дейци работ 
«ата група не е довела 
докрай работата си и 
вместо очакваните съкра
щения на броя на служа 
шите, е предложила из
вестно увеличение, което 
е в остър разрез с ини
циативата на ЦК на СКС 
да се намали броят 

непроизводствените 
работници в професио
налните служби на само- 
управителните общнос
ти, в държавните органи 
и изобщо в администра
цията.

Представителите пък 
на СОИ изтъкват нсобхо 
димосгта всички заплану 
вани работи качествено 
И навреме да се изпъл
няват, което търси необ
ходимия бррй служащи, 
без оглед дали става ду
ма за ио-голяма или по- 
малка общност на инте
ресите. При това «е из
тъкна необходимостта от

Следва да се изтъкне ,
още, че професионални- ' ^ва съществуват, понеже в общин

ските организации на СК има работ
ническо мнозинство, че превзимат 
ролята на общинските комитети и 
пр. Затова не в малък брой ореди те 
не осъществяват ролята си или пък 
непоследователно действуват.

Активът на комунистите-непосред- 
ггвени производители » общинската 
организация на СК в Босилеград, на 

всред онези, които не дей-

търа на борбата за развитието
те служби технически ела 
бо са въоръжени, липсват 
изчислителна, пишеща, 
копираща техника, нямат 
подходящи помещения, 
затруднени са откъм ма
териално - техническо от
ношение и пр.

След остро противоре
чивите разисквания, на
края участниците на за
седанието на стопанско- 
политичеокия актив прие е провел нито 
ха заключението — рабо- от при чините за недсйствуваието, коя-

щеетвяването «а икономическата ста
билизация, за увеличено производст
во и качество, в усилията за увелича
ване на акумулацията, за по-добро 
разпределение, за икономическо-соци
ална сигурност на трудещите се и цр. 
Същевременно, те трябва да се про
тивопоставят орещу. всички процеси 
и явления, чужди на обществото и по
литиката на нашия авангард.

Не без фоиошание се подчертава, 
че добре би бидо ако активите в съ
блюдаването на известни въпроси и 
в подготовките на заседания на Об
щинските комитети на СК ое „спус
нат" в първичните партийни органи
зации. Не,сам.о, че тук ще чуят мне
ния и предложения, но ще се изостри 
и отговорността им в предприемане 
на конкретни цредложеиия за реша
ване на проблемите. Всъщност, това 
налагат миогобройните сложни и от
крити въпроси в. 1 стопанството и об-

пример, с 
егвуват. От учредяването си — почти 
прети една година когато е приет и 
план за действуване активът не 

едно събрание! Една

на
и отчети и информации 
за дейността на общинс
кото управление за при
ходи, общипокия секре
тариат за стопанство ' и 
финанси, секретариата за 
общо управление и об
ществени дейности и др. 

С интерес сс очаква, ,и 
инопекцията информацията за предс

тавки и оплаквания, ин
формацията за дейнос
тта на инспекцията по 
селско стопанство и инс
пекцията по строителство 
то и спазването , на градо 

Ба- устр ойствения 
града.

• Сесията на Общинска
та скупщина в Бабушии- 
ца, насрочена за 9 феи 
руари ще обсъди главно 
отчетите на общинските 
органи и комисии за из 
теклата 1986 година. С 
голям интерес сс очакват 
отчетите на инспекцията ■ 
по труда и 
по пазара, тъй като през 
изтеклата година в тези 
области с имало редица 
нарушения.

Освен това делегатите 
па трите съвета на Общ
инската скупщина в 
бушница ще разгледат

03
X

9
о
яз
X щосевото като цяло

Като сс изхожда от факта, че ня
кои активи само формално съацесП* 
ват, какъвто е случаят в. Босилеград, 
налага се да се предприемат нач)ч 
пия и те да оправдаят съществуване
то ои. В обратеш случай актуален ще 
бъде въпросът: защо формата заема 
по-значително място от същината?

< азхяз
X «
0 36
Г5 -Опа ед<и план на

М. А. В. Б.
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п|тияшптв1ИШ1Мстопанство
ЩРИХИ зл ПОРТРЕТИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД- 

СКА ОБЩИНА ДА МИСЛИМ И ЗА ДРУГИТЕГорската секция разширява мощностите си I

ху работата... — споде
ля М. Стоянович,

Едва по склонихме да 
„подари" за яестйшк.

—г Нямам в.ремс, а . и • ■ *■ ____
нужда за това — .казва . КАЧЕСТВЕНО 
Мило Стоянющич, ниже- И СРОЧНО!

Оси подай девиз на ,Де- 
стилколор'1 с качествено 
и срочно производство. 
За да се осъществява то-

■ ' Горската „секция в Ео- продажна цена на дреб-. ход-вани около 80 мили-
енлеград, стопанисваща но, която но они-ошенио она динара, обезпечиш 
в.състава, ца Горското сто на другите, произволите- от Републиканския фо,нд 
цанстао от Браня, като ли е но-малка е около по твърде благоприятен 
ООСТ, не сама че отчи- юоо динара за квадратен условия, 
та добри финансови и де- метър, н по. качеството,, В Гороката секция в Ео 
лови резултати, но и раз- си е равен, ако не и по- оилеград и прз настоя- 
ншря-ва мощностите си. . дооър от много други. щата година за обезпеча 
Оу година на„година с дцщекторЦт на органи- ваше на съответни произ- 
щедра помощ на широка зацията, Георгиев, ни уве «одегоени Машини и ДРУ 
та общност, преди- вшч- доми, че засега цехът за ги видове, праизводегое- 
ко на. Републиканския, паркет работи в една смя ни съоръжения са запла

нували пови капиталовло
жения от около 50 мили-

тор технолог в „Текстил- 
геолор'' в Бабушиица.

А защо имсии-о падна 
„изборът" , върху него. От 
постъпването си на рабо- зи девиз, а при това да

към 70този млад следна- ос произвеждат
■ различиш артикули, не с

та
лист рт ден на дои при
добиваше симпатиите па 
колектива,

— Той сам, с работата „се ш-ош-м" с
казва Милс. Организаци-

I 1р ОИЗВОДСТЙ ОТО
при нас с на добро рав-

л-осчю.
Ние засега с успех 

пазара —фонд -за-над-ърнаване раз на ц че за това са.лрие- 
витието на .стопански не- ти 4 нови работника, а 
развитите общини, каква вече вършат съответни она динара.’ Приемането 
то. е и;-Бооилеградска, подготовки, за въвеждане . на нови работници и уве 
обезпечава нови машини на две, па и три, смени, личекие на праиаводспвс- 
и усъвърцщнствува- -про- -а» целта ще бъдат прие- пата акумулация също 
изводетдения т сл процес, - ти още десетина «рви няма да изостане, 
а; ведно-с това ш укрепва • работници. С пъдеи капа- Нарс^д с. това, дирек- 
материалната.-.основа на щггет. месечно ще се про торът на организацията 
органцзацпятф- . увелича-- извежда над 506 квадрат- Свстлслав Георгиев под

ава-б^^.^агзаетитф й пр. - ни метра паркет. С това чертава, че съглаоно об- 
Именно, .съгласно развой и доходът, на тази сто- щественитс определения

ш, просто стърчи — каз
ват неговите сътрудници ята 
п колектива. ИС е бт оиия 
специалисти, които някак пютде, но това не значи, 
са се добрали до дипло
мата, и носле са я „нра- 
мили", пък тя пека рабо- ва се

ма

бъде иче не може да 
още по-добра, и к7.м то-

-стремим с всеки
Хи. за тях.

Милан Стоянович с в
ден.

имепии-кжйя смисъл спе
циалист на място. Може-ните. ей планове/ неотда- панока организация ще за, доходно трамсформи- 

вна ;напълно приключи' се увеличих. 50 на сто. ране на организациите 
до.чформя-ването на вто- В Горската секция в на сдружения труд, сто- 
.рияг.-еташ .да дървообра- Босилеград, посочват, че пациоващи. в състава на 
ботващия цех, приключи особено радва фактът, че Горското стопанство от 
пробното -производство и' вече имат обезпечен пла- Враня, в ход са подготов 
започна с ■ редовно произ омент на домашния, а ю за реорганизацията 
водство на паркет й ла-м- има възможности 'и за им. Във воички орган-и- 
йерия. ■ чуждестранния пазар й зации, трудовите колек-

/ Засега — подчерта не за суровините се пол- тиви вече са дали съгяа- 
директорът на организа- зуват повече материали, оие на това доходно 
цията Светислав Георгиев ко-ито досега се хвърляха, свързване, в някои са 

ламперия изработваме, т.е. от. отпадъчен Мате- проведени и референду- 
само по поръчки а про- риал. мит-е, а ,в Гороката сек-
нзводатвотр на паркет За оборудването на вто ния в Босилеград същият 
Преминава в редовна дей рия етап на дирвоо-бра- .е насрочен за днес. - 
ност. Вече оформихме и ботваещия цех са израз-

тс да го извикате по вся- 
в инати щек-о време 

се отзове.
— И на делник, и на 

празник, ако някоя ма
шина сг^ развали — най- 
бързо се справяме с по
ложението, ако повикаме 
М.иле — казва в' „Тск- 
стилколор".

.— Всеки застой може
скъпо да ни коства, и за
това на часа се озовавам
в колектива. Пък преди 
две години получих и 
жилищем. я. от „Текстилко- 
лор", ей тук, наблизо — 
казва той. Щом ме пови
ка веднага идвам. Защо- 
то, времето е пари!

Преди. няколко месеца 
го убеждаваха някои 
гови колеги да • приемат 
на работа в колектива и 
съпругата му.

~ В никакъв случай!
— отказа той. — Тя си 
има добра работа и 
„Първи май". Ако -беше 
при нас може би щеше 
да има малко по-висок 
личен доход, но това не нага °т производствени

те халета

СУРДУЛИЦА УВЕЛИЧЕН БРОЯТ НА НЕЗАЕТИТЕ Трудим се машините 
да не спират, а за тях 
се грижим ние, специали
стите. .Засега, като тясно 
място при нас се оказва

н-

. ?-^рая н4 Гиналата го лиза на Основната общ- 1987 година се предвиж- 
динй- в списъците за неза ност по трудоустрояване да заетостта да се увели 

- егитеулица на Основната в Сурдулица до една го- чИ-със 7 процента и 
общност по трудоустро дина работа чакат 723, Ъ опре по-нататъшното 
*“е в Сурдулица са би - относно повече от поло- увеличение броя .на неза 
л“яг|нпсдцш1:1419 лица вината незаети, до 2 го- етите. Това означава, че 
нтгГО.6 души-повече по - дини 347, до три тбдини в настоящата година ра 
о-пюшенис на -предишна- 182 и над три години 167 ботата ще намерят около 
Тар^^на: -: . лира- ‘ 500 нови работници. Най-

Работа чакат^ наи-гол- -..За пръв път работа ча голям брой и тази годи 
ям брои хора. без квали кат -1017 лица. или 71,62 на ще намерят работа 
фикйцйи — .74.2 шщ. по- на сто от общия брой стопанските о.рганиза-
заст^Ш1“' °т тях « . Чии - във фабриката за

,-.средаа про' ии'са 743. С трудов стаж машини и хтоманолеяр- 
фе^рнал^а подготовка до, една година, следова на „Мачканица", ООСТ
чакЖЩ;"ТеЖ А Р-аб0Та телно о:иези' които са за .'за' производство на мик-' 
чакат 406, квалифицира-, вършили ' стажуване, в ромотори ..5 септембао 
ни—работници 148, полу- списъците на незаетите във фабриката за мин" ’ 
сш^е1^И- 67- ^ ВР С6 НаМИрат 128< а ло две пална “в“ и Тй"

96 лица и т'н- в на „Симпо"'я8, а с факултетска дип- С резолюцията за обще „Кощана"
^А5П" ’ ' «?.“чо-икономическо ра- Враня и пр

г^1г^.Я!11с>' а11а звитее -на общината през От отчета на О-оновиа- 
-— ----- :-----  та общност по

не-да--
недостига на моделисти, 
защото пазарът от 
на ден става асе по-взис
кателен. Нашите ■ проенз- 
Беден)ия: спортни 
та. постелно бельо, пот
ници и др. засега много 
се търсят и просто

ден

\- гаще-в.

в
вед-

идва под ^внимание! 
категорично 
Стоянович. ■

отиват
пазара. Но е необходи
мо постоянно да се дър
жи крак с изискванията 
на пазара. :

Инак Мил е Стоянович 
е доволен рт личния 
Д0Х|°Д от 70 хиляди 

съпругата дой-' ра Ня л-тегетп иЖ,
Де тук, ще се чувствувам. Съюза -есеца' Член 
че ми са вързани ръце- но 
те. Макар и да няма 
какви

на
ртказа М.

Попитахме го тези дни,' 
днес

станало един вид
защо отказа, когато 
тава е
практика: 

—, Ако и
си

. 'И други от дина- 
е на

на : комунистите, 
изтъква, ч-е и в Съю- - 

ни- за на' комунистите, и-из
общо з производството 
е необходима п-о-голя,мяЙйШ?, 
дисциплина и по-отгодчип,* 

та- и, отношение кт,м задЩ; , 
в чите.. Тбй казва: ‘
«■

а Да разширяваме 
то-ва. Еодственйте 

или къс- тц ~
вър-

лома

V- ,-Т/ОЪ: -. -

--- Поради липсата на съответни кадри за нужди 
те на-сдружения труд в общината през миналата го- 
дипа са • оснособени или са преквалифицирани 236 
лица от; евиденцйята на незаетите. За фабриката на 
женска коцфекция „Юмко" са оспособени 15 лица, 
за работа ;в ООСТ „5 септембар" 66, главно за мета- 
лицй^ръв фабриката за студено валяни одеяла в Кли 
сура 20 текстилци, За работата в цеховете на вранска 
„Кощан^" и „Косимод" са оспособени 12, а са прек
валифицирани 123 работника за обущари.

трудоуст- 
рояване личи, це през ми 
кал ата година 
Еаното

• Да 477 работни^а 
пределено и 128 за опре 
делено време е значЪгтел

преизпълнено и
по-стояпна работа

привилегии, на ме
не това много 
пречи. И, право, 
кажа, аз съм против 
кава

заплану- 
тоудоустрояване Ще ми 

' да сиза нсО'
практика. Щом

еди« колектив са повече 
роднини, създават -се
РОДНИНСКИ

но на
са при 

ети 604, а‘за определено 
време 508 работника.

С. Микич

отношения, 
сметка,

един ден, рано 
но, зле ще се« отрази

в крайна пройз- 
ои мощнос- 

за Аа. и^а работа и 
други. М Андоновза4СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯ ВАЙТЕ СЕКомунист
Съюза на югославските комунисти

и на съюза на комунистите в Сърбия Брой 1555 година ХБУ
Белград, 6 февруари 1987г л

Откриване на перспективап юеисеягателгттгшг, „ глшл етическата отговорност и мишлогодишии-
предложши^го дГГ по™ У™ЪР№* Те *°™ни Роения «а Съюза на югослав
Ш на К^ч“.яГ«ТфРЮ П:: °КИТе И0М™И- Две <* -ществаните 
ложенитр а ”Ю' Пред' стаюовления, които единно приехме:
тат на постигнато ъгП»адС™ЯВкТ резул' навлезем в определени обществени изме- ™ съгласие за необходимо- немия и без отлагане да
стта на конституционни промени от Кри
тичния. анализ на функционирането на по
литическата система “на

ва делегатската система, по-крепко откол- 
кото досега да се съгласува избирателната 
система е изиикваиията на делегатската си- 

да стема и ти.
по-

С предложението по конкретен начин 
реализираме, се дефинира и отговорността ма републи- 

С предложените промени на Конститу- ките и покрайнините за функционирането 
цията разбира се ■ предвижда, на широк на Федерацията и работата на нейните ор- 
плая по-ефикасно да ое преодолее състо- гачи и институции с по-ефикасно съгласу- 
янието, в което години наред се намира ване на общите интереси в СФРЮ. С това 
нашето общество. А това състояние, в кое- ще се превъзмогне до крайност доведената 
то инициативата, като двигателна сила, практика „един в клин, друг в ръкав". С 

димост за изменение в малко или повече тъпчеше'на място. Вме- предложението се раздвижват и промени
тав ттгва пт,™ гр „„ СЪС" 01,0 Динамично обществено развитие имах- в правата и задълженията- на съюзните ор-
тп р р Р а въпроси, кои ме само желания, визии и настанявания да гани и -компетентните служби в републики-
'плшп.тшт елно значение за консти- се мени статус-мво, а до промени не се те и покрайнините, с което по-силно откол-

6 сления. дна част ,се от- идваше. Поради това разбира се стаени- кото м досега се осуетява бюрократичното 
ся До съдружието и единството в СР раха и вървяха назад самоупрвителните и техно1юратичеокскго схващане на властта и 

ър ия и до отношенията във Федерация- процеси, отслабваше положението на сДРУ самоуправлението, 
та, които в .основата си представляват иде- жения труд, усложняваха се междунацио- Промените в Кнсгитуцията на СФРЮ 
ино-политическата платформа на опозесте- налните и междурепубликаноките отноше- разбира се раздвижват инициативата в 
шгге промени. ^ ния, а за невъзможността да се създаде и Конституцията на СФРЮ да се установи

Не бива обаче да забравяме поуките да действува единния пазар 
и опитите от многото разисквания, а

ги

социалистическо 
които са

ИНИ
самоуправление и разисквания,

предхождали. Да си припомним за 
циативата, дадена от Председателството на 
ЦК на СЮК след наложилата се необхо-

и да не го- дали има такива решения, които не дават 
се ворим. Следователно не се рсъществявлше възможност за пълно и последователно 

отнасят до разискванията на отделни лица, ни онова, което е записано в Конституция- осъществяване на конституционното поло- 
които въпрки оргашшграните усилия 
обществото и неговите субективни

на та, особено онези нейнм .постулати, които жение на СР Сърбия и социалистическите 
сили се отнасят до положението на работника автономни покрайнини. А това е тъкмо и 

„мътят водата" и разширяват фронта до в разширеното възпроизводство и на тру- становището на Председателството на СР 
екстремни искове настоявайки разбира се 
с това да обезпечат себе си възможно по- развитие на обществените и политичеоки- инициативата на Председателството на СР 
голям авторитет и престиж. Такова обтяга- те отношения. Вместо това се развиваха Сърбия за измененията «а някои членове 
не на „конституционнато въже" обективно процеси и отношения, противоположни на на Конституцията на СФРЮ утвърди, че в 
повлия върху поляризацията на силите и нашите цели и определения. Това подкла- тази инициатива трябва да се изхожда от 
върху създаване на пространство за серио- ждаше кризата и кризисните положения и критериите да се утвърди кои са това чле- 
зни делби. А те —днес това съвсем с яс- нерядко ни отвличаше на 
но — предизвикват множество допьлнител- коловоз, 
ни исксве. които до голяма степен, про- 

изме.нения на Кон-

довия човек в по-широкия контекст на Сърбия, което неотдавна разисквайки по

второстепенен нове на Ко1Нстшуцията на СФРЮ, които да 
ват възможност «а покрайнините да ,се дър
жат .като републики и които не позволяват 
на СР Сърбия да действува като -република.С усвояването на конституционните из

менения разбира се може да станем по-сил-такат подготовките за
ституцията. Живеехме в „омагьосания ян и КОгато става дума за 
кръг'’ «а постоянно раздвижване на нови решения На първо място 
въпроси, но не и на тях-ното разрешаване, трябва да се даде възможност за ускорено по-силно и понвоеобхюатно да се хванем 

От този кръг започнахме да излизаме развитие на производствените и ооциалис- със слабостите и проблемите в стопанство- 
тези дни по начин, който утвърди Пред- тичоските продукци-онлш отношения, ува- т°. на Косово, с различните явления на 

СФРЮ, оформявайки рам жаванс на икюномичеюките замономерше- национализъм, бюрократизъм, технократи- 
на ти, укрепваше на

С усвояването на промените разбиранякои доупи
■с промените ос ЩС създадс-м нов климат и възможност

седателството на
ките на промените. Ре са резулгаг 
съгласието на всички участници в дооспаш- пост. Те биха пресекли пътя на социално- сто |ВС0 повече се натрапват като идеал,о- 
ните разисквания. Става дума за съгласие- то разслояваше, «асърчюат равноправието га,я иа десницата, антикомунистическите 
то по въпроси и решения, които в нашето на’ народите и народностите и биха пред- юили, с аитисамоуправителна и ангисоциа- 
пбпгеетво днес и тук е реално осчйдестаи- ста)влявал1и крепък кохезйонен фактор на листичеюка насока. Затова още веднаж да 
мп На тази основа е възможно да се ут- нашата федерална общност. Очаква ос у-съ изтькием апсква,, което казахме в «ачало- 

в живота измененията, вършомствувапе иа функционирането иа то: стройно и единно да пристъпим към 
означава, че конкретни органите «а Федерацията, последователно осъществяване на предложените

в предстояща- осъществяване на законността и конститу- ™я в Конституцията на СФРЮ, съзнател
ни, че и по този начин най-добре потвър-

общоспиюишта, ообстшс- зъм, уиштдризъм, както (И ю явленията, ко-

върдят и проведат 
На практика това 
и съгласувани предложения 
та скупздинока дебата и 
тгуябвп яа получа,т определен грегман,

. пя водят завръщаиията към повече единство и съдружие в техническо- дсл-о онова, моето шише в
1 „» Дгъгяж-ша»юто и разискваното, а ооо- тсхиюложкитс процеаи, укрепване на тру- СЮК — чс нищо не с свято, което сме по-
вече с .„пдиитс" които я досегашните довито организации като самостоятелни и стигнали, за да не бтадс заменено с още
ШЮ ” -гни са превъзмогнати като непри- икономичеоки цялости. Предложението съ- по-добро.
ьмншГ за нашата общност. Дадоните пред- държа и промени, с които би ,се обезпечи- 

зз конкретни измотания следова- л0 укрепването и усъвършсипс-гоуваисто иа 
Ж> ,^дсташлЯ!Ват договор на всички свободната размяна иа труда, като

участници, които са ™ с ко- С промоните трябва да ое разраснат
В така съгласни П10Рфикао.ю да мю шията па работничсюиите съвети, а с 

лям шанс чад по-окоро и , ч- ^ общс. това ц ТЯХ1иата отговорност. О-щс повече 
дойдем до необходими гс про би ое усъвършенствувал и усъвършеи-ству-
ството. Към -това т задължава] и кому --------------- ■>------------------ ----------------------------------

■измене-

други места циютшесатга, ио-июляма сфмкашост и с-амо-
На стоятсиигост* на субектите на, ютошангиоваше, вдаваме решеиостта да. п-ретворЯ1ваме на

Програмата на
ла

дсмо-
к)ра'пи1чан и оаМ'оу|11рачлитсле1Н инструмент.

пълно-
телмо

Кривокапич ^Влайко

V:
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Индойс ЖарковичДЕЙСТВУВЛНЕТО НЛ СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В ССТН

Няма развятия без борба на мненията
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ РАЗБИ, НО И НА ДЕЛО ТРЯБВА ДА РАЗБИЕ ША
БЛОНА, 'СПОРЕД КОЙТО ПАРТИЯТА И ДЪРЖАВАТА СА ЕДИНСТВЕНИТЕ НОСИТЕЛИ НА ПРОГ
РЕСА В ОБЩЕСТВОТО .

историческо най-широка размяна на борбата които най-цялостно ще отразят 
Социалистическия на мненията във връзка с това нашия реален живот и рсаллиите 

преди в коя насока и как по-бързо и потреби на. днешния момент.
За развитието на масова по-

• Незаменимото 
значение на
съюз в нашата система 
всичко1 е в това, че той
фронт на организираните демо- те проблеми. Защ-ото, без борба литическа работа в секциите 
кратически сили може и трябва на манията, без конфронтация другите облици на Социалист! 1- 
да подтиква най-широкото учас- в търсенето на решения за кон-' ниския съюз изключително зна
ние на гражданите във воденето кретайте проблеми върху лиши- чсаис има целокупната дейност 
на политиката .и. да, осуетява бю- ята на съвместно утвърдената гс- па СК и останалите общостшсио- 
рократмчеоките тенденции които перална цел, няма свободно со- гголити/чееки .оргаиизации, вклю- 
биха водили или'водят към опи- циалистическо развитие. От дру- чнтелию, разбира се и самия Со- 
ране на инициативите, към опра- га страна, само онзи човек, кой- циллистич-соки съюз, възможно 
ничаван,е на самоуправителното то може да изрази това, което гю.-сче да бъде обърнат към про 
решаване и към всички облици мисли и който с критично на- блемите на реалния животна хо- 
на опъване на човеца като про- строен и отговорен и към себе рата „ към обществената база, 
изводител и като творец.

Социалистическият съюз в на- ние да бъде носител на борбата Ка Зл доход. В нашето самоупра- 
шата система трябва все повече за по-хуманни и демократически ВИтелно социалистическо обще- 

'да бъде облик на демократично- самоуправителни обществени от- СТБ,а политиката нс може да бъ- 
то организиране, свързване и съ- пощения.
гласуване на много бройните су- Ето защо, Социалистически- 
бекти в политическата акция, ко 
иго съществуват у нас. Нашето звитието на 
общество по почин на СЮК, с ..тр самоуправление и укрепване- 
развитието и действуването на' то на нашето единство трябва да 

■ " Социалистическия съюз теорети- се борят, че нашият политичес- 
чеоки разби, но трябва и на де- ки живот да бъде възможно по
ло да разбие шаблона, според богат и по-демократичен и чрез 
който. единствените носители на демократическа и творческа кри 
прогреса в обществото са парти- тика постоянно да се търсят и 
ята и държавата. Отдавна узна- намират по-добри ^решения и по- 
хме, .че двигателите на общест- бързо да се преодолява всичко 
вения

като по-успешно да се решават нашн- леекм^^10181/1 ия живот на трудещи 
организациите сс и оспори итс 

на сдружения труд и местната 
общност но и на потребата от 
по-откррвемо и реално съгледа
ната на функционирането на вой
чки институции на лолитическа- 

и на войчки глобалнита система 
проблеми в обществото.

Например, няма полза от то
ва когато в политическата рабо
та на нашите организации и се
кции и.- в нашата политическа 
акция само сс повтарят общите 
становища за значението на де
легатската система или за само- 
управителните общности на ин
тересите и т. н., а не се вижда, 
че в реалния живот в .много сре
ди делегатската система е край
но неразвита в този смисъл, че 
делегатите, според някои реше
ния, които имаме сега в систе
мата, нс може да имат и да 
осъществяват постоянна връзка 
със своята делегатска база. Сми
сълът на делегатската система е 
в това, чрез делегациите и деле
гатите, трудещите се и гражда-

си и към средата ои, е в състоя- къдсто сс води всекидневна бит-

отде успешна, ако не изхожда
д откри-трудовия човек, ако не 

ят съюз и СК в .интерес на рл- нася за подобряване на неговия 
социалистическо- жирот, ако му не донася нещо 

•ново, нещо по-хубаво, ако не до
принася за по-бързо премахва
не па онези слабости и деформп- 
щг\ които всекидневно забеляз- 
пама в реалния живот и конто 
засягат, трудещите сс и граж
даните.*

СМИСЪЛ НА ДЕЛЕАТСКАТАнапредък -в социализма са оноза, което е изостанало, кое- СИСТЕМА 
интересите на работническата то е -слабо, а такива неща, за съ

жаление, в нашето общество
ните да се включват всекидневно 

Заинтересоваността на хора- в приемането на политическите
Затова

класа и трудещите се,
' Досегашната наша целокупна днес «има много, 

практика показа и воеки ден по-
та. да посещават нашите секци, решения.

Следователно, поставянето на събранията на ССТН и 
твърждава, че изоставането и диерен ред на заседанието на облици на самоуправление
неразвитостта на широката поли- ЦК на СЮК и на общопартийна гражданите ще зависи от това
тическа активност, на трудовите дебата, не бе наложено нито от колко на тези събрания действи

за прераяглеждане на телно. ще ое говори за реалните сдружения труд които предста- 
винаги конститцуионната концепция на проблеми в живота на хората и вля ват по 50 организации на стгоу

е оставяла и оставя тежки после- Социалистическия съюз. нито за всичко онова, за което хората жеяия труд Гкоито те почти
Д'ици. Политическата пасивност щреди всичко, от стремежа Съю- търсят по-бързи промени, така кога не контактиоат Чпеа тем. 
винаги спомагаше и спомага на зът на комунистите да оценява че този живот да бъде по-богат, _с и . р 1
бюрократизма.

постоянната 
другите връзка на делегата с избирател- 

на ната му основа е източник
сила на делегатската система. А

на

ние имаме делегати в Съвета намаси в търсенето на решения за потребата 
- обществените проблеми'

как .работят организациите на хуманен и хубав. Политиката и оргат^ир^ни” хора'"?тей.^ргТ
Социалистическият съюз тря- Социалистическия съюз. Това бе политическите акции .не може низации нз шита Р 1 

бва да се развива и и-згражда .дебата преди всичко За туй как Да разчитат на успех, когат.о за- влияят *
Така, че всеки който е върху те- работят комунистите в Сощиали плуват във водите 1на обобщеио-
норалния курс на социализма и етическия съюз и как те със стта и вербализма и ако
социалистическото самоуправле- своята работа допринасят към мите за активността . на органи- легатскятз .-„ет-ем-, к
ние може да намери своето мяс- осъществяването на конституци- зац-иите, секциите, на вой чки дру същина « 3 губи
то в .него, да дава своя прин.ос ояната концепция на Социфшс- ги облици .на. политическо дей- Фсрмз свежда
и изнася .своето мнение за пъти.-, тическия съюз. Разисквалия по стауваие це са основани върху тп' отмила
щата и начините по решаването въпроса колко комунистите със същинските проблеми на живота ппй», " изпъДНител.нИте
на всички конкретни проблеми в своята работа в ССТН доприна- и труда на хората в местната об- коктп „Г9*® Да- ма™пулярат
нашето общество. сят на неговото осъществяване Щност, в организацията .на сд.ру- делегата м Т С ТеЗИ " такива

и изграждане Като фронт на ор- жения.й в ойобществото като система т' такава делегатска 
гаиизираиите социалистически цяло. . '' ' <>ва’ 39 съжаление, чр-

сто се случва в нашата практика.

труд не 
върху приемането на ре- 
. в Съвета на сдружения 

програ- труд. Ако липсва
шенмята

тази връзка, де-
своята

на проста 
а органите на държавяо-

МЕСТА ЗА 'РАЗМЯНА"
...ч-^Нчь-

.Чрез Социалцетич&окия 
нашият гражданин-, който 
тина ре бори за социализъм, за в * оте комУписти, 
социалистическо

Когато се пък1 сили съгласно със записаното в касае за потре-
Ирограмата-на Съюза на юго ела- бата от изхождането на всички

програми за активностите на I

' ние, може и трябва да кре^йку- публиадГобсъжда,не“ Цастрмг™' «икаТ| и под. от реалния живот ‘ Действувайки в О
ва всичко онова, с което не се ят комитет изнесе овоите оце,н- п'Р°®леМ1и. а не от вербализма чеокия съюз кпм™ 0ациалисти-
съгласява, ко.ето по негово мне- ки и погледи по въпросите за ! °-&°бще.носгга, тогава под то- жни откровено ГИТЕ са дяъ-
яие трябва да се замени с нещо които смяташе че санай-съше ва не трябва д_а подразбираме съблюдава? вС да
по-добро, да дава забележки и отвени в тази сфера С общоп^р- ре-§лните проблеми в онзи развилото пР°блем'и в
предложения с цел за пстбързо таилите разисквания трябва Та “р'ост проблемите с темаТГда ? Дедега,токата сис-
и успешно -развитие на общест- се проверят тези оценки лГцвн проблемите с мбстата витае „а л? •3аСТМ1ват за
мп?п?РХУ са-'тралния комитет, да се-оботатат 33 СЪбираре на ^ЗДежта, проб- Всъщност Дедегатскатд
г Управ.ителен курс. Секциите «а с предложения от организациите тите с оргагеизираяе на тъого- ме проблем'? ' ИЕ Не' забелязва- 
ССТН и другите форми на обе- на ОК и да се създаде ?? Е'и’ята- ^«блемите с решаването ме проблемите, но г.и заобикаля-
диняване на гражданите в Соц,и- ност ла ПентралнияДкомите на социалните случаи? т н То пп И СЗМ'° П0;втаРяме общите

съюз
нане- КАКВО ДА ПРАВЯТ 

ор- КОМУНИСТИТЕ?

раз- 
■оистема.

на де-
няма дав развитието 

система. Но, ако
на
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критикуваме тези сладости и ■ „
търсим по-добри решения тога- шГ™ ПСЪТ!°3 “ 'Синдикатйте. членове на СК нарушават авто- трябва да осъществяват чрез ор-
ва даваме принос в реализиране Решеиия за тези и по- ритета на Съюза на комунистите ,ганотзира«а. борба за собствени
те нз тези общи -реш“Р на ство ИрТб“ т" ТпГя °бЩ6' “ с безделието си обезкуражават те си становища и- За
тези наши общи принципи' Ние систе^ и™ Делегатската ,и ония, крито иокат да се вюио- сред останалите, трудещи се,
трябва да ое застъпваме ' чрез п™ пят спешни :и но, чал- в истинските жизнени акции, демократическа
делегатската система чрез ’пепР "МНи решения с цел . .по-уопеш- Затова в ежедневната
гагите и тгаиптг, *' ■ деле" ио Да се развива нашата система
се об-зпенПняст РЗВаН^ ' да на социалистическата 

обезпечи участие на работни ция А нима
ците и трудовите хора в реша
ването на всички равнища на об
щественото

в
атмосфера и 

със силата на аргументите и лич
ност трябва да открием процес нищ си пример. И т0 навсякъде, 

демаюра- за по-бързо освобождаван^. , от. където бе разисква и

си актив-

решава:'в
този ненужен товар, процес <на трудовата организация, местната 

ча за комунистите, които се бо- разграничаване в Съюза на кому общност, ССТН Синдиката и-нр 
рят за социалистическите самоу- кистите/ Не е нужно да ни има Становищата ' '
правителни отношения Рт насър- 2 милиона , и 150 хиляди, нека поведение 

същи итванего на такава масова и сме и по-малцина, но да можем рал-но-политическите им 
конкретна политическа да мобилизраме широките наро- 
чрез Социалистическия дни маци и да действуваме с 

тру- съюз »и останалите обществено- чан пример, 
премахване на политически организации аз ле- 

технократрма и бюрократизма в легатската система? 
нашето общество. Затова 
трябва да поставяме въпроса ка

йма по-нужма зада-

и политическото 
на комунистите й -мо- 

качест-
га много повече трябва Да бъ-. 
дат проверявани и оценявани 
през призмата на дейността на 
трудовите' хора. Ние- трябва мно- 

Мисля, че не е нужно да пов- го повече Да уважаваме мнйнвй- 
в нашата полита- тарям известната истина, че дне- то на трудещите се за дейността

кво прави Социалистическият съ- бияТ п7Т,я„ГГГ° 33 МОМеИТ “ ШНИЯт етап ла нашето 'Развитие на някои първични организацииюз зя пя я съ онва да губим от предвид поу- изиаюва да бъде засилена вбде-
ния Действувай™ и Ва °™оше" ката- която всекидневно ни дава щата идейно-политическа
„ ■ Дг у июи чрез СоциаГ нашата практика, че развитието на СК в обществото
лиетическия съюз, а това значи на нашето общество върху само- са е най-важната ’
с широките народни маси, кому управителните 
нис-тите трябва конкретно да 
блюдашат как наблюдавано

организиране. Без
делегатско решаване'
на на делегатоката оиотема няма , твърде 
ни демокрация. а това значи ни работа 
гоотодствуваица позиция на 
давите хора, нито

ли-

При това,винаги

и комитети,-за поведението на
роля някои комунисти, за да- можем 

понеже то- да осъществим водещата сй-иде- 
предпоставка йно-лолитичеека -.роля. Комунис- 

социалистически за осуетяване на разни деформа тите ще влияят върху -общестт.е-
основн не е и не може да бъде ции и за ускорен вървеж към нит-е процеси в степен,' в която

отто- непротивуречив процес иди мир- комунизма, за онова, заради ко- техните идеи политика и мйе- -
„3 А//1 Щ С осгьЩестзява Де- но развитие, което може да ое ето и вдигнахме революция. Ми- кчя станат достояние на. мнозин

тотата система в тяхната ме- насочва с голо автоматизирано сля обаче, че, винаги трябва да сивото трудови хора По-инак не
стна ‘Общност, в тяхната оощина, действуване на самата система, се съобразяваме с изнесеното и може да бъде. Именно затова от "■
в репу ликата и федерацията п Напротив, нашата практика в-се- на XIII конгрес предупреждение,
да предприемат и предлагат или кндневно ни потвърждава, че в че Съюзът на комунистите мо
да търсят, без какврто и да е нашето общество действуват мко же и трябва да осъществява 'об-

съ-

:?

ново . казвам, че за , осъществява
нето на водещата роля яа Съюза 
на комунистите днес от най-го- 

отгс!,зс-р- ля-мо значение е д-ействуването 
на членовете на СК в ССТН и

стесняване, всички мерки и про- жеетво тенденции и 
мени, които ще дават, принос в

противоре- щест-веката си роля и 
чия,. които могат и трябва да се - кост не като някаква сила вън
премахнат само със съзнателна, от работническата класа, вън от делегатската система, 
широка, демократична акция за самоуправителн-ите органи, а ка1 

Същото, таза може да се ка- да се осуетят възможните дефор то вътрешен двигател и напра- Искам да приведа Титовото 
же на пример и когато се разпс- мзции и заблуждения. А пргл влязат фактор на самоуправи- предупреждение, че Ооциалисти- 
ква За с амоуп р а в и те.тните общ- нас има доста деформации в об- телните социалистически отн-оше- ческият съюз не може да бъде 
ности на интересите. Повтаряне- щесгвения живот и доста заблу- ния. Това означава, че СК тряб- само „ресор" на делегираните в 
то на -общите определения за жденйя срещу които ние не сс ва да осъществява ролята си ръководствата на ССТН кому: 
СОИ, като за облици на свобод- борим достатъчно решително за .само съвместно с работническа- писти-. Социалистическият съюз 
на размяна на труда и за значе- да обезпечим такива 
нието на свободната размяна на вителни отношения каквито ут- 
труда, а не обършайки внима- върдихме като цел ’ на Съюза на техните

осъществяване същината на де
легатската система.

самоупра- та класа и гражданите, с остана- трябза да бъде поле за действу- 
лите трудещи се и в рамките на ранг' на всички комунисти и на 

обществено-политичес- СК като пяло. От ден на ден 
кн организации и делегатоката , таза п-Р ед V гтрежд с-н и е става все.

Идейно-политическата по-актуалвю. Затова от бе органи- - 
и зирана тази дебата.

ние на реалното състояние и ако 
не виждаме, че в нашите СОИ

комунистите.
система1, 
с.и роля комунистите мотатдругти ТРЯБВАТ НИ СМЕЛОСТднес има много позече 

пеша отколкото самоуправител- И ИНИЦИАТИВИ 
на ?здбодна размяна на труда, 
не може да тласка напред. А на-

г лОт воички организации и ръ- 
наши козодства на СК и ССТН днес 

ое иокат м/того инициативи, сме-

СПЕКУЛИ
истина, в голямо число
СОИ има много повече друго от- 
юзлкото свободна размяна на тру ям акции 
да. Те станаха нещо, което е Сметки без резултатразрешаване на 

в жизненотрептящите проблеми в 
нашето общество. И в СК, и в

за

определняята на
което не е цел ССТИ съществуват сили, които

противовес с
Конституцията,
на политиката на Съюза на ко- иокат такива акции и са способ- 
мунжггите. Това трябва реално ни да ти воДят. II,р в голям брой 
ла обсъдим и ла търсим по-бър- среди тези аили са „спрели" 
зо ла се решава ” или пък са блокирани от бюро-

Всички тези и подобни проб- кратизма и формализма ,в орга- 
които не се отнасят само кизациитс им. Затова с .юобхо- 

п димо Да изкореняваме всички ви
дове бкшократитьм и формали
зъм в дейността на СК и ССТН 
и да водим истинска, с реалния 
живот свързана политическа ак-

'Опород сметката ла съю- съюзния пазарен инспектор 
зиия 'изпълнителен йнопек- е погрешна. Може- би през . 
тор Павел Додеиц всички следващите дни ще се ут-. 
републикански и покрай- върди истината, но за гра-

слсктростопанокн жданите ле е йажло коя от ■ .нилгски
организации, едни почнал- тези две сметки е точна, за- 
ко .други Повече, от дома- щото липсва зацеонопредпи-■леми,

до реалния жизот на човека 
най-простия смисъл, но и до ра
звитието ла .обществото, трябва 

й реално да обет,дим 
решаваме 

чрез

кинствата взимат повече от- санмс, с което осемте репу- 
колкоТо им 'позволява Са- бликански и покрайнинскп 
моу1 правите лотото 
мснис за тариФотата систе-- гаиизации би били п.рину- 
ма, което са подписали. Об дони този излишек от пла
тата сума, която слектро- теми средства да врънат на 

Организации' оваите потребители.

споразу- оле1ктрораапределителнп ороткровено
и да раздвижваме и

всекидневие ция.чрез нашето
ССТН. Само с такова действува
ме'може да укрепва нашата ои- -ре . пародии маси на

по-нататъшно развитие на оташа- 
/а революции, ние, комунистите, 
трябва да действуваме със сила
та на’ личния тример, а «е само 
с думот и про грамотите си опреде
ления, да действуваме така, как- 
то действувахме в предходните 
етапи на революцията ни. Голя
ма слабост ни'е, това, че бавно 
очистваме редовете ои от ония, 

заслужават място в
I СИТО ОПО

За да мобилизираме широкот- 
борба за - стопансуите

взели но този начин не е 
пресметната-. Засега
че от 116 хиляди белград- този път всичко ще остане 
оки семейства, от, октомври по старому, като че ли 
1985 до ноември 1986, са що не е станало, или някой 
взети '82 милиарда стари ще отговоря, че обществе

ността е развълнувана, да
ли някой ще отговаря че 
токът с по-скъп по позволе- -

по този начин в Обществеността, очевид- 
се знае, но> е развълнувана. Дали и

стема и само 
нея могат да се включват ширб- 

трудови маси и граждани, 
с обобщени и често аотоло-

китс
ни-а нз

гетични Фрази и с голо повтаря
но на нашите общи

както това често се прави. 
Разбира се, хората това не ие- 

по този начин

определе
ния. динара повече.
кат Да слушат и 
нашите общи определения в очи 
те им се поетварят във фрази. А
ко* ДРУГ ако не Социалистичес- Съюза на комунистите

Синдикатите, разби- ред морално-политическите
качества, пито пък с ротовтоспга 

за акция, но известно число

Дсмантирането вече дой
де на следващия ден, в кос- иото с предписанията?

елоктрораагаределители- 
-ге твърдят, че ометката иа

които не
поС1И Р. Йовстнчкият сЪЮЗ и 

ра се подтикнати от комунисти- 
действуват в Социаля- сигеу които



4 Комунист

Необикновено, 

обаче нормално
„ПЪРВИ МАЙ , ПИРОТ

ГЛАВНО ОТСЪСТВУВАЩИ
ВЛИЯЯТ върхуЕДНО НА къонеиия от Пирот многоЗА ПРЪВ ПЪТ НОМЕР

МНОГО ЗАСЕДАНИЯ 'в „ПЪРВИ МАИ", производството. ш.
ОСОБЕНО ЗА ПАРТИЙНИТЕ Е В ТОВА За проблеми! е*раб^аТа не.
КАК ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ КВОРУМ зациитс ма СК в „Първи( май п

отдаваха тукашният фабричен вестник.
, Пиротският „Първи май’’ йма към „Нашите комунисти се «бират^все гю-

шост хиляди заети в своите цехове в Пи- рядко, главно но п°”°« ®
рот, Бабушница, Буяндаац, Влаоотимце, Бе- производствените планове пер од 

' ла Палатка, Типова Митровица и Дърта заключителните баланси Подям: бр и
иове па СК не идват на заседания, поло 
лоени сто ос влошава, а за това единствено 
разискваха кому»пистите да „Тека', Има и' 

заменяйки партийните си 
изчислили.

Единство, което не се изгражда вър-
Такова— монолитност.ху разликите е

наложено и ме е „неразру-еддасгоо е 
шимо", както пише в лозунгите. Начаса 
се разпукне. Затова още отдавна .се 01-

изхвърли-казахме от монолитността и я
политически речник. И от 

практика, разбира
хме от овоя се.политическата

От там без учудване можа да мине 
по-острият диалог между двамата чел
ни хора в партията и фронта, който ста- 

пред обществеността на заседанието 
форума, на което двамата присъству 

ваха. А не мина; защото не сме свикна
ли такива диалози да ое водят пред об
ществеността. Възбуждахме се поради то- 

чесго, извличаме погрешни заюно- 
и несъгласията

Нрава, През последните четири години от
криха десет нови производствени цехове и 
приеха към четири хиляди работници.

—.Формулата ага успеха на пашата фа- такива, които не 
брика с в предварително 'предписаните, книжки, незабелязано сс 
ясни експортни планове, планове, които по-малък с броят на Ра орниците 
уважаваме в работата. Ню във всичко това иска-г да станат членове на партията го 
комунистите винаги имаха главната дума. да са само белези па един процес,к ■ 
Ако нямахме ясни становища, нямаше да ако на време не сс реагира, застрашава 

— казва доскоро- комунистите да ги направи единствено ка 
то гласоподаватели и ги отхвърли на пери-

на Веена които

ва и,
челия за разликите 
ръководството. Като 
в наше време, ,а по-рано нямаше такива, 
така че единството в ръководствата ни
кога не е било по-слабо, от днес.

В четиридесетгодишното бур
но и демократично развитие на нашето 
общество, на големи историчеоки кръс
товища, изправени пред много дилеми 
и изкушения — до същински решения 
стигнахме чрез творчески дебати; пък и 
по-остри диалози, дори и със скъсване е 
някои хора в политическите ръководел 
ва. През един дълъг период това се 
правеше зад затворени врати, вън от об
ществеността. Смяташе се — изхождай
ки от всички обществени и политически 
обстоятелства, вътрешни и външни — че 
така трябва да ,се прави.

постигнем такива успехи
шния пръв човек от „Първи май" сега по- _
четен директор герой на социалистическия ферията на обществените съоития . 
труд Драган Николич. — За пръв път проблем номер едно на

Каква е активността ма първичните ор- много събрания във Фабриката, осооено 
гамизации на СК в „Първи май"? Много партийните, е в това как да се обезпечи

на кворум, казва Витомир Николич, прсдседа-
СК в „Първи

възникнали са

интересни неща от ежедневния живот 
Фабриката разбрахме само ма неотдавна тел на Конференцията ■ ма 
състоялата се учредителна Конференция на 
Съюза на комунистите. Най-много ставаше

май".
протоко- 

Когато за 1-ви
По този повод погледнахме 

литс от някои събрания.дума за осъществяването .на заключенията, 
които приеха м работниците на сърбамията соптември бе насрочено съорание на пър 
и всички обществено-политически органи- личната организация на СК в „Тека , от

210 членове присъствували само 112. Ко-зации.
Марица Петровия, заета в най-голема- мисията, която изследваше причините за 

та ООСТ „Тека" и член «а ЦК на СЮК, отсъствията, установи, че 31 члена оправ- 
изтъкна, че организационните промени в дателно са отсъствували. На 
Съюза на комунистите трябва да доприне- „на отсъствуващите 
сат за промените в самоуправителното ра- на, от които пак 12 не са дошли. Причи- 
звитие. Промените означават, че в бъдеще гаите: не са знаели, не са информирани и 
трябва да търсим отговорност за неосъщс- пр. И на третото събрание се случи съ- 
ствяване на договореното. Марица Петро_- щото.
15ич напомни, че ш. „Първи май" е необхо- Поради отсъствуване .от работа и поради 
дим по-едияен Съюз на комунистите, осо- яеизпълняването на нормите, в пиротската 
бено в цеховете извън Пирот. индустрия на облекло понастоящем се во-

Стана дума и за пропуските. Любиша ди дисциплинарна постъпка срещ.у много 
Ристич, партиен секретар в ООСТ „Тека" работници. Това е акция, която се раздви-

заседанието 
са повикани 67 чле-

• Има мнения, че би било по-добре и 
днес така да се прави. Но, преоблада
ват мненията — казали бихме оправда
ни — според които сме достигнали та
кава степен на демократизация в обще
ството, че по всички въпроси в нашите 
отношения и развитие може и трябва 
откровено да се говори и тогава, когато 
още не се е стигнало до единствено 
становище или решение. Това е в уни- 
оон и с публичността на работата като 
един от съществените й задължителни 
принципи в работата на нашите полити
чески форуми. А когато тава стане по- 
широка и всекидневна обществена и по
литическа практика,' тогава и печататът 
— надяваме се -— политическите диало
зи и диспути, макар били и „председа
телски искри", няма, да взима като ин
цидентни и да им отделя място в прие
тите информации, които не заслужават, 
нередко и за сметка на главните въпро
си и теми, с които определени форуми 
се занимават.

Затова много неща, които днес 
изглеждат необикновени, без съмнение, 
в по-нататъшната демократизация на на
шето общество и в нашата политическа 
практика ще бъдат съвоем нормални.

Саво Кържавац

казва, че заключенията не ое 
както е предвидено. „Увеличението на лич-

провеждат жили самите комунисти.
Известно е, че нашата фабрика има 

ките доходи не е резултат на нашата по- млади, все още неопитни и неквалифици- 
голяма възпроизводителност, а увеличение рани работници. С тази акция трябва да 
на стойността на точките. Нормата в на- се подобрат резултатите на труда и да не 
шия цех за девет месеца е изпълнена с 95 позволим намаляването на производството 
ка сто. В Пирот 65 млади работници осъ
ществяват норма с по-малко схг 60 процен- фекцията Витомир Кръстич. 
та. Когато ги попитахме защо това е така, — Време е да се освободим от безде- 
казаха, че недостатъчно са обучени и че лието — казва по този повод Марица Пе- 
иокат да работят в канцелариите!', трович. — Има толкова млади в СОИ по

Пиротоките конфекционери - п.рез ‘по- трудоустрояване. Трябва да се

— казва техническият ръководител на Кон-

л установи
'Следните няколко години построиха повече какво тук е субективното, а какво обектив- 
цехове извън Пирот. Душица Стамшкович, мото и да се установи защо тези работници 
работничка от Власотинце1, говореше оба- не изпълняват нормата, 
че за слабостите през досегашното сътруд 
ничество. В „Първи май' напомнят за. това, че 

— - тази бор,ба срещу безделието върви заедно
ече е трета година как никои от с обществените изисквания На тяхна стпа

акт- =~л аяагг: с'™: “ггг-гР»-Г“
■НИ

за трудовите 
в които се отне и -Не

трудова • диоциплина.
Бобан Митич

главен и отговорен редактор на всички из- д-р Богдан ТпиА»к„»„„ 
дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока- дседател п „в уНОВИЧ’ а заместник—пре 
пич, заместник главен и отговорен редак- . Д'Р ДРагиша Павлович- ,
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В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ДУКАТ V п '■

Докато майсторите МАХЛЕНСКИ ЛЪТИЩА 

И ТОК-ЕДНОВРЕМЕННОси отидат -1

■ ■■

През 1979 година „Силене" от Коатовп р ппрп

р/н, 0,^”иГзГ„,»^.”Г» р“Гн~
хладилни уреди работата е приключила През Тзв! г0 
дина, но камарите за замразяване не действуват и 
сега. „Силене" и „Напредък" все още „а Гд каТ0 до 
казват кои е виновен. А А

ще се увеличи о:це по-
Два от повечето кому- ва‘ в настоящата прб{)ра- 

паяно битови проблема в Ма за работа. според ду- 
местната • обЩност. в се- 1УУ1Тс на Божилов, мах- 
ло Дукад изпъкват на летижите пътища, имат 
преден план. ' Елевдроза- ‘гРИаритетнр -' мдето.,_. За . 
хоанването йа селото — целта вече и. предприе- 
акция която вече е в Мат съ°тветнй мерки. Име 
ход и махленските пъти- НН0, в М€<'Щфта общност 
ща. Доколксхго те, казва са 0,66311 ©чмли, ако тряб- 
председателят на местна- д*. ще съ®ерат °Ще °Р6Д 
та общност Драган Бо ‘\а очакват помощ и 
жилов, навреме и уолеш- 0т Щияйката самоупра 
по се разрешат, а за раз- вителна. общност да ин- 
решаването и'М е , нужна ^Ресите за жидйщна и 
помощ и от Общмнската _ унал-на деИ|Ност и в 
скупщина в Босилеград ^едстВа и механизация, 
па и широката общност, / .^планувано е изгражда- 
до значителна степен ще а-т?, На аът КЪЛ1 махали' 
се спре миграцията на е ДУЯИна и Количка ре- 
младите. Инак Дукат е Ка' както и поправката 
едно от по-голеМйте бо- На отдел“,г участъци 
оиле-градоки оела. С това ПЪТя &т Църнощица 
ще се подобри селският цеятъРа «а селото, 
бит на хората;, ще се к5жем и .това, че
обърне ::о голямо клима- изграяедадето на здрав- 
ние на селскостопанското дЗТа ш^°УлатоРия в село 
производство, преди всич -йукат Вече 
ко на: 1 животновъдството. “ същата в течение на го 

— Акцията по ■ еЛектри Динята трябва да започ- 
фикация, еъглаоно обт не с РаР°та. Търговската 
щинския план раздвижи- организация „Слога" съ- 
хме преди две. а интен- Щ° така -е запланувала 
зибно започнахме през Да построи сграда.За- ма- 
миналата годана. Над 80 Г”ЗИ1Н в селото, 
на сто ‘ мрежата с'високо 
напрежение вече е гото
ва. Остава още кдрнът • 
до Дудина махала. Но . и 
тук стълбовете са побити.
Проблем е обаче мрежа
та с низко напрежение, 
която се нуждае и от, на
ше участие. Проблемът е 
в това, че до повечето

БЕЗОТГОВОРНОСТТА 
СТРУВА 180 МИЛИОНА 
ДИНАРА!

Сигурно ■ е, че ®ояка об
щина н-е трябва да има 
кланица, ако тя не може 
да работи с- пълни мощ
ности. В > босилегпадокия 

40 тона „Налордък" са убедени, 
кланицата

И докато съдебни 
ституции вече не действува, а камарите 

с капацитет от
години разглеждат въпро- - са празни, 
са 'И се опитват да кажат 
„кой е крив, кой е прав", 
кланицата 
не работи с

ин-
някюлко

в че съществуването на' мо, 
дерна кланица диктуват ус 
кореното развитие на жи-

не оа в състояние да ко
лят по-големи количества 
добитък. Вв Босилеград този случай 
животновъдите не могат 
да продават добитъка си 
когато те това искат, а 
когато им даде възмож
ност „Напредък'.'. Тази 
пък организация понеже 
не мои* да съхранява ме 
сото. изкупува добитък 
когато

вотновъдството и съще- 
временно . „доказвайки'', 
Че не са виновни изуча
ват възможностите за пов 
торно реконструиране и 
оецоообяваяе на хладил
ната оистема. Тук под-

пълните си 
"мощности, а камарите за 
замразяване на месо са 
празни. Всъщност, хлади- 

■ лната ожпема никога не 
е действувала, а поради 
пропуски-' в реконструира 
кето и изграждането на 
тази система компетент
на, комисия никога не

иа
дочерташат, ■ че за целта са 

изготвили и идеен п.ро- 
искат, а ект. Според първите пре- 

е низация и го потърси на ценки сега обаче са не
живо тегло. В случая не обходими много повече 
е трудно да се разберат 

ботата. Кога ще приклю- трудностите на произво- 
чи съдебното дело все 
още не . е известно. Из-

те

и дала положителна оцен 
ка на изпълнителя на ра- , приключва.средства от заплатените 

(за същата работа) пре
ди пет-шест години. То
гава „Напредък" е залла 
тил към 9 милиона ди-

дителя, който и покрай 
това излишъка -си прода- 

вестно е, че разходите еа за по-малки 
все още се увеличават и 
че за поправка на стари
те пропуски са необходи
ми нови капиталовложе
ния.

пари отг 
колкото за същия би по
лучил в други среди.

Без оглед на сравните- 20 пъти повече!
Кой ще заплати наста-

нара, а според сегашните 
преценки са необходими

" м. я.лно малкия капацитет, не
обходимостта от добре

В ТРИЪГЪЛНИКА НА . оСоРУДена кланица ще се
налите преди пет години 
слабости все още не е 

чувствува и занапред. На известно. Не е известно 
територията на община- и до кога ще идват нови 
та досега годишно се из- вещи лица- на делата в 
купуваха над 17 хиляди Стопанския съд в Леско- 
дребен и около 8 хиляди . ваИ- Най-зле е обаче ако

в този триъгълник не се 
намери виновник и ако 
обществото бъде „при- 

та на „Напредък" число- нудено" да отпуска нови 
то на дребния добитък сродства.

„ВИНОВНИЦИТЕ" СЕ 
НАМИРА ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЯТ

Недоразуменията ме
жду трите посочени сто
пански фактори заоега 
се свалят върху животно
въдите в общината. Тъй 
като хладилната оистема

едър добитък. След по
пълването на овцеферма- махаши нямат път — под

черта Божилов.
Имайки на предвид тоВ. Божилов

кръстопът и място за срещи' на 
партизани от Църна трава. Тито-

Пътуваме с автобуса край НАШИ СЕЛА 
Власинско езеро към Стоичкова
и Сашина махала, като се лрови- вите партизани, предавали овоя
раме изпод Букова глава (1471 м) други са накацали по брега - на стнюстга „Видните" вдай устие- .боди. опит ,на бойци\е от -Бълг-а-■ 

Въртоп (1677), а овт- Цървдна река. Селото има мера то па ГрРЗйатомжа река в Ерма, рия. В.трзи край били създаде- 
не ое спускаме по острите за- от 927 хектара, разпокъсана на имало „леярно”, намират се ку- пи и първите български парти- 

край пенливата Ерма. След 3376 парцели. Обкьржшо с от нища сгурия и по гористите^ пре: заиок»{, части, а 
половин час се озоваваме в цеи- пет други съседни оела и от дър- дели, на повече местещ наречени; пар-пгщши. им- давали и о-ръжие.
тъпа на село Клисура. Тук авто- жадната граница. Южно с Сухи- „щетиши", личи чй йа правени При Стрезимировци на 13 май
бусът престоява няколко минути дол,’югозападно Драници, на за- дървени въглища за леярните, 1944 година станала голяма бит- 
и слел това се понася на ссверо- пад Гроапатовци, на север Прсс- Ня-вдгЬ в стрезиммрдаокото,, по- ка между партизаните и българ-- 
изток ппез малка котловинна, лай и Кална, които принадлежат ле ой отглеждала пшеница, .ръ?к, оките фашиста, а • оред ’ вадаали- 
обкпъжона с иглолистни; букови към Църна трава, а на изток се оосс и др. зърнени раетрцця. С-с- те партизани бил и Лю^чо Баръ- 
и дъбови гори По околиите въз-, е протегнала, държаната-грани- лЯпнтй униЩожил-и горите по. мав оин н? Магдалена, еещрд 
вишеяия накацали махалите ' ца. Селото е пазположено на '800 Пайджиц рид и при „водоносни на 1оо,рги Димитров^В СЛрези--
на Клистоа Драшщй. Сухи дол. м надморска височина, в хубаво години ос създали дерета, едно мировци през време на НОБ ое •
Пристигаме’ до югосяажзоо-бъл- ж-ивояиеио прмсое, - бргаяю с во- от комто минава край училщщ- ‘фала партиздаската песен Ц р 
вд™ ^кина Автобусът спи- да. Стрезимировци съчиняват То. То затрупало някои «и«.

„7 „ „„твитгятя гтоггуоква- гла-вно четири махали: Кузмшг- дворове и градини с наноси,, изпята в чест на прочутия п«р
ра' ^ Т1 ' ярМа е ока вука-шипока, Николчин-ци и Най-годямо наводнение станало тизаноси командир, народиш те-телиият пуи^ Тук ре<и Прма е ока.^ука ^ ^ ПЮМЙЖ. през 1920 №ДИЦ1а. ,рой Жшюш. Нивдл-ич— Бърко.
вече по-пъп - я , - добри махленски пъта- Сгрезимирювчаии отдашяа са Днес и Стреаимировци, както и >-
лучава притоци от дае™ ща всички къщи имат добра ' известни като добри майстори повечето . села- в трзц край, От
страни. връзка с главното шосе минава- — строители. Жените пък с?до-, тарява. Докато през 1948

Стрезимировци е село в Сур- ^рай Ерма Счита ое, че Стрс- бри домакини, освен женска, зна- , с имало 485 жители, по преброя- 
дулиш-ка община, от полулла- ,,имиодв1Щ е едно отнай-етари- ят и „мъжка работа” като. оран, ването на ндоелшцето '0Т^^*9 ^
чияски тип. В него има «ъщи, ” в Клиоурокия край. бране иа дърва и ДР_ , ^Тпр^о ^ С?-
строени тю старинен начин. Ня- През -турско време в Стрсзи- През Народоосвободителпата ДУ™« предимно ^ .
кг«™а се загнездили в дола, амироаищ иматю миивори, а-вме- борба Стрезимировци било като С. Евтимов

СТРЕЗИМИРОВЦИ
на изток и

югослажшггевой

чу>
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО КРАЯ НА НА
СТОЯЩИЯ ВЕКНЕВОЛИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ БАБУШНИШКАПРОДЪЛЖАВАТ 

ОБЩИНА

Защо няма лекарства за бабушиичани?
45 000 000 динара! тът с от БЪбуштща, нс 

Бабушнишка община му дават лекарства, защо 
средства то ое плашат дали тя хит а 

за здравна защита, как- та самоуиравителиа общ 
то понякога може да ое пост по здравна защита е 
чуе. Тъпросът е в слаба платежоспособна, 
та материална база, -ня- I ова е вярно казва 
ма откъде да се наберат В. А-рамджелол-ич. Но им

амс п един още по-ичхи- 
ям гщоблемг имаме 10 
пациента на диализа (до 

нето на регионално, пък като в Димитровград има 
и на републиканско ра Г, а в Бела паланка пито 

Аранд- един). Можете да си пред 
ставите какви мъки има 
ме, за да. обезпечим иео 
бходимитс услуги за те
зи пациенти.

— Трябва да изтъкнем, 
че неотдавна получих
ме известна парична по
мощ от Републиканската 
самоуп равитсл на общпо 
сг — 94 000 000 и от Ре

-------- самоупраан-
тсяка общност в Ниш — 
от 39 000 000 динара и 
с тези средства вече изп
лащаме отпуски по болс

Без ерозивни площи
От освобождението насам на територията на 

общината са залесени над 4 хиляди хектара ерозии 
„и терени, а се счита че трябва да аз залесят още 
5 хиляди ха. През настоящата година ще бъдаг за 
лссснм над 600 ха.

МООт по-дълго време жн- 
Бабушнишкателите на 

община имат проблеми не разпилява
нас осъществяването 

правата си по здравна за 
щита.

Поради честа „блока
да” на джиро-сметка на

населс-Акцията „Сърбия без войниците и на
името в местните общно- 

Постигнатите р&зул- 
малки. От ос-

голини до .2000-та 
на" в Боюилсградска об-

ГОДИ-
СТИ.
тати не- са 
вобождението досега в 
общината са

щипа с приета като пачи 
нашие, с което ще сс по-

няколкоюрашш

общ- средства.самоуп равителната 
пост за здравна защита 
— пациентите от Бабуш- яваисто на. з-дравеошазва 
нишка община биват връ

— Изходът е в -обедни залесенистигнат
.резултати., Имайки пред- пад 4 хиляди хектара и 
вид какво представляват тези постижения са една 
горите, преди всичко зна от развойните перспекти- 
чонисто м-м за по-нататъ- ви иа общината. Обаче

не са малко и площите, 
крито трябва да се зале
сят. Счита сс че до края 
на този век-], ще

щанй от здравните заве
дения в Пирот, Ниш и , внище — изтъкна

желович. Инак, по-раз ви 
тите общини, в които ра 

Са-моуправителната об ботяическото 
щност за здравна защи-

другаде.
Защо е така? шното и кош омш че сгео раз

витие п за жизнената срс 
да, акцията е голямо тире 
дизвшисатсжггаю за члемо-

осигу-рява 
не е по-здраво и по-голя 
мо, няма толкова проб
леми със здравната охра

бъдатта е затънала в дългове 
— само в 1986 година за
губата възлиза на ИО 000 на на -селскостопанските 
000 динара, а като се производители. Да при- 
взем-е на предвид и загуба ведем салто и факта, че

разходите за здравна за 
щита в три малки ч сто г,йона ли ата 
Нашоки изостанали общи 
ни в Горно Понпшавие

та от по-.ранщните годи 
ни — сумата нараства на 

- 230 000 000 динара! На 
какво се дължи това по
ложение — попитахме изглежда така: в 1986 го- 
секретаря на самоуправи дина в Бабущнишка об- 
телната общност за здр Щина поради мнозинство 

■ авна. защита в Бабушии- на земеделци са били 
Ца Божидар Аранджело- изразходвани 325 000 000 
вич. . динара, в Бела палан

ка 307 000 000, а в Дими 
тровградрка — 257 ЙОО 
000 динара. А според по 
следното преброяване на 
населението (от 1981 го
дина) Бабушнишка общи най-високо равнище но 
на е наброявала 23 000,
Бело-паланашка 17 000, а 
Димитровградска 15 000 
жители.

ст и някои други сметки, 
които отдавна „чакат" — 
сподели Аранджслович, 
п добавя:

— Проблемите по здр а 
вната защита трябва да 
се решат. Необходима с 
по-добра организирано
ст. която също не е на

ИЗХОДЪТ Е В ОБЕДИН 
ЯВАНЕТО

залесени около 5 хиляди 
хектара. Всъщност, до 
края на този век — ако 
това се реализира — об
щината няма да има еро 
зивни площи.

През настоящата годи
на е запланувано да бъ- 
дят залесени над 600 ха, 
о.т които 190 ха ще зале
сят горяните, 400 ха е 
запланувала Горската се
кция, а останалите ООСТ 
„Напредък". От целокуп-

ветс на Движението- иа 
горяните, младежта и ор 
ганиза.циитс, занимаващи 
се с горско дело.

Минко Яки-м-ов, секре
тар на Общинската кон
ференция на Движението 
на горяните в Босиле
град казва, че понастоя
щем общинска комисия 
утв7,ржда1Еа кои площи 
в общината за какво и 
как да се ползуват, като 
при това изготви и дъл
госрочен план за залеся
ваше ид ерозивните тере
ни. Залесяването на. тези 
терени и досега бе една 
от задачите на горяните, 
учениците, младежите и

— Основна причина за 
създаването на загуби в 
нашата общност е земе 
делско осигуряване — ка 
зва Аранджслович. Имен 
но. добавя той, селскос
топанското осигуряване 
никак не може да пога 
си- разноските за леку
ването на селскостопан
ските производители. Са 
мо през изтеклата годи
на разнооките за здравна 
защита на селскостопан
ските производители въз 
лизат на 230 000 000, а 
приходите ст него са са-

и по-голяма солидарно
ст и взаимност, без кое
то малките и стопански 
изостанали общини, все 
повече ще западат в за
труднения. П-реустрой-ст 

. ео е необходимо — каза 
между другото Божидар 
Аранджелович, секретар 
на самоуправителната об 
щност за здравна защ-и-

И ОТ МАЛКА ПОМОЩ 
— ГОЛЯМА ПОЛЗА

Освен, че здравните за
ведения в Пирот, Ниш 
и другаде отказват да 
приемат пациенти от Ба 
бушн-ишка община, напо та в Бабуш-ница. 
следък и в някои аптеки, 
когато видят, че пациеп

ните площи, които е за- 
сек- 

залесят 
от СМ ТА

планувала Горската 
ция 250 ха ще 
бригадирите 
„Власина- 87".

М. Андонов В Б.

ПЪТИЩАТА . В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СА УСЛОВИЕ ЗА ПО-ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ

ПОМОЩ И ОТ СТОПАНСТВОТО
Известно е, че от раз- по-точно за доходното 

витието на пътното сто- им стопанисване са необ- 
панство зависи съвкупно- ходим и добри пътища, 
то стопанско развитие. Затова са предприети не
сигурно е, че — ако за- обходими мерки за раз- 
едно е електрификацията решаване на тези пале
на селата ■ в Димйтров- жащи проблеми.
градска община бяха ре- В Димитровградска об- два километра от М-оин- 
шаваяи и въпросите, с Щи«а три пътни нап-р-авле ци към Вълновия, а с

-ния се считат за най-важ- булдозера .-са 
ви. То;ва -са

ва бе потвърдено и на асфалтира, 
последното заседание на

Средствата, 
които са отделени от Ре- 

самоупра 
сителна общност за пъте- 
ща (80 милиона) са недо 
статъчми, но предстои ва 
лормза-ция на -същите.

чн-е да се строи през 
1989 година.

За разрешаване на път 
шцата
необходими са

същия актив, проведено пу-бликвц-ската 
на 28 януари. Бе изтък- общината 

значител
ни средства. Но с правил 
на политика

-внато, че сър средствата 
от миналата година са 
направени цялостно още

това може. 
да се напрали. Затова, и 
членовете на стопа-нокио- 
пол-ити-ч-еския актив 
.п-одушно приеха предло
жението

За пътя към Неяля има 
15 милиона динара, 
ито ще се

пътищата, миграцията от 
село към град нямаше да 

..бъде тъй изразителна. За тровград — 
да .се спре тази -мигра- през Вълковия,

, ция днес ое строят реди- тр°®грЗД — Невля, Суко- 
,.ца обекти в, районните 
центрове на общината. В 
Изатавци се строи фер-

прокаранм 
Дими- още 500 метра. Работите 

Изатавци на пътя трябва Да 
Д-ими-

с ко- еди-зап-оч-н-е, а 
пр-о- ще се търсят и кредити 

дължат от първи април, от Ф-ошда. Пътят пък за 
когато помощ ще -ока- Звонци ше ое п-галмт.пй 

во - Трънски Од-оровци- жат и армейците. С а-р- заедно със заплануваната 
- Звонци. Още в пача- ме-иците трябва да се вк- водоцентрала на река Ео 
лото на мандала -си, н-о- люч-и и младежтота тру- ма (1Нал Тплитг г» Р 

• ма за угояване на юнц-и,, в.ото общинско ръковод- дова бригада -от Дими- ци) Имзйг<^ ° Р,01В’ 
Смиловци цех за произ ство на заседание на сто- *

родство на п-ружинки и панско-политич-ескмя 
семерйнзи, в Невля цех 

. за производство на панта 
лони и т.н. Но, за реали
зацията на тези проекти, тро-вгрЗД до Изато-зци. То

според което, сто 
т-_е. за-етите дапап-ството

участвуват -о две 
Ци, с които

надощ- 
Ще юе оси- ■

гурят о-кол-о 30 
динара и ще бъдат 
веч влог за

милиона
осио-предвид, ч-е 

ще иматровград. Съчетават ое, водо-централата 
значи всички условия пъ- ' повече 

ТИ1В изтъкна, че все пак тят да бъде 
предимство трябва да се 
даде на пътя от Дими- оопоообен за

взаимаие на 
заем, с който да 0е обез
печат необходимите 
ства за пътя 
вля.

ак-
предназначения, 

че вече е в програмата 
на Сдружеи-гото 
стопанство

прокаран 
през тази година и поне сред 

към Д. Не-електрот
Сърбия,

запо-
даижение, 

ако не се стигне да се .. на
очаква се пътят да

А. Т.СТРАНИЦА 8
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• ССМ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКАТА МЛАДЕЖ В ДИМИТРОВГРАДВисоки оценки за нов ианцаит Разисквания за 

футбола Трудоустрояването на мла
дите не е решено правилно

В общинските конфе
ренции на ССМ. в Южно- 
моравски регион се-про
веждат избори 
формулата „1 + 1

тели. Следователно 
правото да бъдат преиз
брани могат да 
зуват само онези н осите- 

на изпълнителни фун
кции, които получат кри
стално положителна, оцен 
ка за дейността си през 
изтеклата година. Избо
рите трябва! да бъдат удо 
бна възможност за отс
траняване на воичди без- 
дейни членове от младеж 
ките форуми, органите и 
тела.

от
Общинските организа

ции на ССМ в Южмомо- 
р ага ок и регион ое вклю
чиха в. акцията «а Съю- 

, за на организациите за 
физическа 
(СОФК) и Републиканска 
та конференция на ССМ, 
имаща за цел подобря
ване на състоянието във 
футболния спорт. Подго
твят се съвместни заседа 
ния на председателства
та на ОК на ССМ и об
щинските СОФК, на кои
то ще бъде извършен за- 
дъл.бочен анализ на дей
ността на футболните от
бори и на състезанията 
в общинските и междуоб 
щинските лиги.

се възпол
съгласно 

годи
на". Избират се относно 
преизбират се носители
те на изпълнителни фун
кции. В МОК на ССМ 
Лесковац изтъкват, 
стоящите избори

Председателството 
Общинската
ция на социалистическия ноег по трудоустрояване 
съюз в Димитровград ня
колкократно е разглеж-

на е прието от регионална- 
конферен- та само-управителна общ-

ли

култура в Ниш. По-точно делега
тите на тази общност са 

дал проекта на самоугара- приели символично да се 
вителното споразумение признае участието намла 
за Нишки регион. Нещо дите в младежките трудо 
повече: той е щредоста- ви акции саМо с две точ- 
вен на няг^ои първични ки! 
организации на, ССМ да 
дадат свое мнение за уре

в
че на- 
никак

не смеят да бъдат фор
мално „издаване на ви
зи" за още един едного
дишен мандат, понеже 
младежката организация 
прави сериозен опит да 
осъвремени дейността си, 
а тази цел не м-оже. да се 
осъществи без способни, 
отговорна и въоръжени 
с нови идеи и ентусиа
зъм младежки ръкогаодн-

Младите от Димитров
град твърдо са рещея-и 
Да не сложат подписа сиждането на този твърде 

важен въпрос в живота 
на младите.

Младите от Димйтрсз- щом като делегатите на 
град, цялостно . подкреп- самоуправител-ната общ- 
вайки становищата на н-сет. на интересите -в ре- 
ПредседателстБОто на гиона не зачитат м-нение- 
МОК на ССМ в Ниш, са то на младите (а те са 
предложили в бъдеще на ' главно най-числени меж- 
работа да се приемат оне- ду незаетите) тогава ня- 
зи, които са на първо ма основание те 
място на ранг-листата.
При това са предложили 
конкретно колко точки 
да получат онези младе
жи и девойки, конто уча- дите. 
ствуват на местни, репу
бликански и съюзни мла
дежки трудови акции.

Предложението и 'забе
лежките на младите от 
Димитровград (впрочем и 
на Председателството на 
МОК на ССМ) обаче не

В общинските конфе
ренции на ССМ избори
те трябва да бъдат про
ведени до края на февру 
ари, а в МОК на ССМ в 
Лесковац до средата на 
март. т.г.

под това 
Основната

споразумение, 
причина е: ■

К. Г.

СУРДУЛИЦА Омаеовява се Тнтовнят фонд да се 
съгласят с разпоредбите 
на споразумение,те в „Косимод", „Коща- за лекуване на белодроб

на", Пощата, ООСТ „Вла ни заболявания, детска 
сина—гостилничарство”, градинка „Наша радост". 
Службата на вътрешните Строителната занаятчии 
работи, .Доброволното ска кооперация „Власи- 

противопопжарно друже над" и заетите в общест 
ство и от още няколко венс-политичеоките орга

В Титовия фонд в Сур 
дулишка община вече 12 
години трудещите се обе 
зпечават средства за

което
не отговаря на въжделе
нията и волята на "мла-

школуване на ученици и 
студенти, т.е. на кадри, 
необходими на сдруже
ния труд. Досега, както 
ни уведомиха в Титовия 
фонд в тази община сти 
пендйи са ползували 78 
души, от които 35 учени
ци и студенти успешно 
приключиха школуване 
то си. През тази учебна 
година стипендии ползу
ват 11 студенти — 5 на 
техническите факултети, 
2 на икономическия, 1 па 
юридическия, 2 за селс
костопански специалис
ти и еди-н на факултета 
за приложни изкуства.

През изтеклите годи
ни постоянно се увели
чаваше числото на нови
те членове на Фонда и 
укрепваше неговата ма- 

През
миналата година в Тито 
вия фонд се приобщили 
4237 работници, т.е. с 
5 на сто повече в срапне 

годи-

Още повече, че. тяхно
то мнение срещна под
крепата н® Изпълнител
ния съвет на Общинска
та скупщина и на Съюза 
на комунистите в Дими
тровград,

В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Талантливите стават доктори
Вместо да чакат работа в „Бюрото", мла

дите вишисти, завършили факултета си със 
ередна бележка над 8,5, получават възможност 
да напредват в професията си и да се занимават 
с изследователска работа във фундаменталните

За осъвременяване на 

образованиетонауки.
млади вишетиЗа 30 месеца талантливите На заседание на Пред цели, покрай посоченото, 

седателството на ОК на трябва да се вгради и 
ССМ, състояло към края становището в образова
на миналата година, ме нието да получи повече 
жду другото са били раз място значението и въз- 
гледами „Оснвните це
ли п задачи на обществе лището и то да 
но- и кош омическото разви 
тис на Димитровградска 
общинд през 1987 годи
на”. Младите в няколко 
области търсят по-кошере

могат да станат магистри и доктори на науките. 
В този срок ще получават месечен личен доход, 

И половина среден л.д. в Репуб-ра:«ен на един 
ликата в предходното полугодие.

питателната роля на учи 
стане

средище на културни и 
спортни дейности, както 
и място за творчество 
във всички области на 
културата, доброто въз 

тно да се определят пред титание и прогрес във 
стоящите задачи. ' всички области на култу 

Така например в обла рата,. доброто 
стта на образованието ние 11 прогрес във всички 
те търсят „в основните области на живота и тру

да".

по-малки органи- низации и самоуправмтел 
дите общности на инте
ресите.

Тези резултати през 
изтеклите 12 години хоп 
лмяха Титоюнят фонд в

други
.запия.

Инициативата, членски 
да възлиза 6,2внос

па сто от Пето личния до 
>0д приеха работниците общината и но масовост 
във Влаоинските нодоцен и но събраните средства 
гради, ООСТ „5 соитем- -- да сс нареди на 14-то 
бар". Фабриката за ми- място в СР Сърбия, 
перална вълна. Заводът

термална основа. ят

възпита
ние с по -минала та 
на. Отделяйки по 0,1 и 0,2 
от личните си доходи те

С. М.

Също така се посоч
ва, да се вгради станови
ще за осъвременяване на 
обучението' с въвеждане
то на нови учебни посо
бия, на първо място ком 
шотори п преподавателс
кият кадър да се осггосо 
би за висш облик на обу 
чеигие. На средношколци 
те трябва да се осигури 
изучавано на немски и ан 
глийоки езиод, а със

ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД

Подкрепена инициатива
За по-мататъши&уго таче 
«е на революционните мл 
адежкм традиции и е го
това да помогне изграж
дането му с .парична су 

под ма, събрана на добровол
ни начала.

ШАНС ЗА КАДРОВО 
ПОДСИЛВАНЕ
в Приключи подгото 

вката за избори в Ок на 
ССМ. Тазгодишните из- 

гщмстникът бори са истински шанс
за кадрово подсилване на

събраха 4,2 милиона ди- 
двойно поне- 

през
Общинската конферен
ция и Председателството 
й, защото изтича манда
тът па 9 члена на Ко.нфо 
ренцията и на няколко 
члена на нейното ръково 
дство. Първичните мла
дежки организации имат 
отговорната задача да 
предложат' кандидати, ко 
пто са опоообии да вне
сат нови идеи, методи и 
съдържания в дейността 
на младежката организа
ция в общината.

нара или 
че огколкото 1985

• На заседание, съото 
яло се през миналата се 
дмица, 
то на

година.
В Титовия фонд подче 

ртагат, че целта им с по- 
ом ас овява

Предссдателство 
Общинската конфе 

ССМ и Боеи-нататък да се 
и материално да укрепва 
тази общополезна инсти
туция. Миналата 
1422 работници нс бяха 

Фонда, 
заиаят-

ремция на 
леград оказа пълна

инициативатакрона на 
на РК на ССМ в Сърбия 
за изграждане ма памет
ник „Първи конгрес 
УСАОЮ" в Бихач. Боси

година

вчленени във 
Нямаше обаче
чии, селскостопански яр 

и пенсионе

ра
сдружени Средства да сс 
обезпечи построяване на 
ф! шкултурна зала,

леградоката младеж е на 
мнение, че 
ще изиграе важна роля

аизводители 
ри. В него все още не 
са запленени работиици-

Ст. Н.м. я.
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ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРАИЗ ДЕЙНОСТТА НА 

Б БОСИЛЕГРАДКЪМ 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВУК СТЕФАНОВИ1! 
КАРАДЖИЧ

Заплануваните активностиВелик културен радетел
проф. д-р Васо Милинчевич

(Продължение от миналия брой)
Наред със събиране на народни 

умотворения, втората главна област 
на Буковата дейност е работата вър
ху проучаваието на езика. Буковото 
основно дело от областта на науката 
за езика е Српски рщечник (първото 
издание съдържа 26 270, а второто 
47 500 думи). Неговият Ри)счник е ве
дно научно и литературно дело, съ-. 
кровищница на най-различни съзна
ния за духоюната; и материалната кул 
тура на_ оръбокия народ, овоеобразен 
многослоен принос към ^историята на 
нашата цивилизация. Да прибавим, че 
Бук е не само реформатор на литера
турния език, но и творец на нов, усъ- 
вършенствуван фонетичен правопис 
за киршшчмото пиомо. Изхвърляйки

търа за култура през от 
период в Босилс 

град и районните центро 
»с са гостували и иякюл 

културпо-художе-отзе 
ни и самодейни д-ружес 
тиа. Те се представиха с 
добре подготвени концер 
ти, театрални . представ-

В Центъра за култура 
в Босилеград, като носи 
тел и организатор иа ку 
лтурната активност в об
щината, изтеклата 1986 
год.-ипгщоценяпат «ато твь 
рде укчгешиа. Тона пот
върждават с факта, че ця 
листно и уопспшо са 1>с 
ализира.ни всички запла 
нувани задачи и.активно 
рти. както в областта на 
б и бл 11 отока р ств ото, та к а 
и в областта на кишемате 
пгафията, самодейност 
та й другите видове кул 
турни изяви.
® Б областта на библио 
текарството направена е 
крачка напред по отноше 
ние на предишните годи 
ьи. РСнижнидт фонд е уве 
личен и възлиза на над 
35 000 книги, от кои го 
1/3 са «а майчин език. И 
не само това. Увеличен с 
и броят на читателите. 
При това характерно а. 
че се увеличава броят 
на читателите в подвело 
мствените библиотеки и 
на читателите от трудови 
тс организации. Твърде 
успешно е организира
но, по повод манифеста 

. цията „Месец на книга
та" литературно четене, 
а в градската библиотека 
се представят всички но 
ви книги.

четния

ко

ления и пр.
Й през изтеклата годи 

Протоколана съгласно 
за крайгранично сътруд
ничество между Босилег- 
радска община и Общин
су.ия народен съвет на 
град Кюстендил Центъ- 
рът закултура успешно 
изпълни заплануваните 
културни активности.

За отбелязване е че и

всички знаци, които нямат гласова 
стойност за правописа. Бук поставя 
прочутото правило: „Пиши както го
вориш, чети как е написано!".

Онова, което е безспорно, когато 
става дума , за Буковото дело е худо
жествената, литературната нишка, про 
низваща целокупното негово творче
ство. Все пак в този огромен опус 
(неговите събрани произведения об
хващат четиридесет обемни томове) 
биха моглй да.се отделят някои ця
лости, в които Бук «ато писател, из
куствовед, с оглед на естеството на 
тези произведения, се изявява види
мо, Това предимно -се отнася до не
говата „въстани ческа" проза — текс
тове за въстанията и въстаниците, къ- 
дего щастливо се спояват научното, 
историческото и документалното. На
учните факти и историческите съби
тия Бук представя вдъхновено като 
човек на изкуството, в импресивни 
картини, не ж^ртвувайки истината на в ЕвРопа не само като войници и въ- 
юрасивото, нито красивото на истина
та! След това Буковата литература 
дарба особено се изявява в неговата, 
аштологична работа при подбора на 
песните и писането (записването) на 
приказките. Третото . постижение, къ- 
дето Бук проговаря като автентичен ние на Сърбия и сръбския народ 
художник е неговата преводаческа ра- ®УК' в началото ,на своята дейност, с 
бота: прекрасния превод на Новия връзките и допирите си, превъзхож-

; -------------- Да теснонационалните рамки и става
действен фактор в културата на воит 
чки народи на това поднебие. Него
вото дело, в което са вградени при
добивките не само на сьрбекия, на 
и на останалите наши народи, ще ос
танат трайна собственост на 
наши

през изтеклата година в 
реализацията на саоигс 
задачи и активности. Ден 
търът за култура успеш 
по гъ.действува със гред 
ношсколския образовате ' 
лен център, . основното 
училите, граничното по 
деление и самодейното 
кулгурно-художествепо др 
ужество „Младост".

Центърът за култура 
в своята активност и през 
изтеклата 1986 година уч 
астзува в провеждането

завет. Също така и Српски рщечник
изоблиствува с майсторска проза, ко
ято покрай документална, научна 
стойност, съдържа -и високи художе- 

, ствеки особености. Освен това в Ри- 
)'ечника ое съдържа и извънредна ан
тология на народната поетика, преди
мно лирика, което също свидетелству- 

. ва за Бук като човек на изкуството 
и антологии.

ТРАЙНА СОБСТВЕДОСТ НА ВСИЧ
КИ НАШИ КУЛТУРИ

Събирайки д-окуемнти и свидетел
ства за сръбокия народ Бук най- 
напред търси онещ, които за култур
ния свят в този момент са най-лрив-

на всички държанни 
общински манифестации. 
Съответни програми 
ха изпълнени по повод 
посрещането и изпраща
нето

и

бялекателните. а това са художествените 
свидетелства. С тях сърбите навлизат

в И в областта на кине 
матографията

на Щафетата настаяици, но, и като пое™, създатели 
на духовни стойности.

. Въпреки че произхожда от въста- 
ничеока Сърбия и в цялото си твор
чество е израз на въстаническите идей 
за национално и духовно оовобожде-

са реали
зирани запланувалите за

младостта. чествуването 
празника на труда. Деня 
на младостта. Деня на 
ЮНА, Деня на републи
ката, 8 септември — Де
ня на освобождението на 
Босилеградока

дачи и активности. През 
течение на годината са
прожектирани 150 кино- 
представления с различ
ни съдържащия, от кощто 
50 в районните центрогае.

В -организация на Цен-
община

и пр.
м. я.

Конкурс
САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД ПОДГОТВЯТ 
ОЩЕ ЕДНА ПРЕМИЕРА Д ОТВЯТ

„Радован трети"
ХмотоБоте!" ТЕ17Р зртисти Никюлиа-ка„Христо Ботев при Цен Ганчева и Слободан Але

тъда за култура „25 1угай" ксич. Онова 
Димитр овгр ад,

■ започва подготовка на. първи път е ангажмпян 
още една премиера, пър- професионален постмо- 
ва през тази година. То-

ЗА СЪБИРАНЕ НА НАРОДНИ 
УМОТВОРЕНИЯ.

Приобщавайки се през марткъм честву
ването на 200-годишнината от рож
дението на всеизвестния събирач 
на народни умотворения Вук Кара- 
джич, редакцията на в-к „Братство" 
обявява КОНКУРС ЗА СЪБИРА
НЕ НА НАРОДНИ УМОТВОРЕ
НИЯ от нашите краища (приказки, 
песни, пословици гатанки и пр ). На 
трима най-ревностни и най-добри 
записвани ще бъдат раздадени на
гради. Записването на

всички
куш/гури. Неговият велик учи

тел, помощник и сътрудник е бил сло
венецът Йерн-ей Копитар. Поддържа 
връзки и успешно сътрудничи 
телите на хърватокото народно възра
ждане, с Гай. Ма-журашич. Враз 
Хърватсодате лрадове ] Загреб и Поже- 
га му дават дипломи за почетен гра
жданин. Сътрудничи с черногорския 
владетел и най-велик поет на 
език Петар Петр-оиич Не го-ш.

Присъствуващо

с нота- което в слу 
чая е интересно, е че затези дни

вчик. Това е Жика Ми- 
трович.ва е комедията „Радован 

Трети" от Душко .Коване 
вич. Както казва

професионалнонашия
зает в Пиротския н-аро- 
ден театър, Както ни ос- 
Еедоми референтът но са 
модейност ори Центъра' 
за култура в Димитросв- 
гРаЛ, . Слободан Алексич, 
премиерата , се 
през март настоящата 
дина.

народните 
умотворения трябва да бъде на ди
алекта, като се посочи името 
оня, който ги е разказал, годината 
на възрастта му и мястото, както и 
името на

авторът 
става дума за „болща ко
медия за

във всички култу
ри на това поднебие, Буковото дело е 
мост, който Сближава и овързва, сп.> 
йка между народите и културите, как
то при воички велики радетели 
ра е хуманни идеи.

на
самопредател-

стгао".
В пиесата ролите из- 

поетоянн-ите 
членове -на ансамбъла 
чело със старите

записвана.
Редакция „Братство1 пълнявати хо-

о/чаквана- ш-прове- А. Т.СТРАНИЦА 10
I БРАТСТВО • 6 ФЕВРУАРИ 1987



СРЕЩИ С ВЕТЕРАНИ, СПОРТНИ ДЕЙЦИ ДВЕ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНОТО 
ДРУЖЕСТВО „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД"

Влюбен във футбола 

н спорта
Резултати за всяка похвала

През март настояща
та година навършват 2

■ кото дружество е без 
конкуренция — най-ус
пешно е във всички дис
циплини. То обединява, 
стотина постоянни члено 
ве. Покрай това дружест 
вото

тво още веднага заеха 
становище дружеството 

години от създаването на да ,се бави с развитие на 
работническо-спортното 
дружество в трудовата

По-възрастните, 
оредното 
митровградчани,

па и басова физическа култу
ра и спорт, рекреация на 

„Димитров работниците и членовете 
град . • „Тигър—Димит- на техните семейства, 
ррвград". За този

, упоколение ди-
почти

знаят всичко ,за Кирил 
Р. Василев

организация
Иф**в организира турни

ри по по®<д всяка пснза- 
дата. Така

един от осно
воположниците на футбол 
ния отбор „Асен Балкан
ски" и негов

Още веднага беше до 
говорено клубът да не се бележителна

кра
тък период от време дру 
жеството постигна завид състезава в работшгчеоко- 

резултати. Почти ви- спортните 
наги, на състезанията,

й. ~с; също
Игри по раз- срещи с работничеоко- 

ни дивизии (защото то спортното дружество „Ти 
ва коства много скъпо), 
но да се създадат секции
към дружеството (вече това с ЕИ—Ниш и др. 
има реем такива) и рабо Не съществува състеза 
тниците да се занимават ние в града, в което да 
в тях със спортуване ре- ,Щ участвуват и спортис- 

Съществува конферен креатавно. Единствено ра ти на „Тигър—Димитров- 
ция на дружеството, ка- ботническо-опортните иг грац": 
то най-висш

има традиционниАдълогоди- 
треньор. Знаят го не 

спюртоката му 
дейност, която обхваща 
няколко десетилетия оре 
дан труд, но и по обще
ствената 
особено в

ни
шен 
само по се класираха високо, а че 

сто пъти заемаха и пър
во място.

Дружеството е създа
дено на делегатски прин
цип.

гър—вътрешна автору- 
ма" в Бабушница, след

I
Вму акттгвноот, 

периода след 
освобождението.

Трудно обаче турнир се изказаха твър
де похвално.от него

ще изчоплите орган след ри в региона и републи
ката, които имат състеза

сведения 
за личния му живот, за
щото веднага прехвърля 
темата върху спорта, 
ху футбола . . .

„Асен Балкански"

Вече е оповестено, четова председателството 
от 9 членове,- председа-И Футболът извървява 

труден, но забележите- 
вър лен път. Израстват няко

лко поколения футболис
ти, някои от които се

телен характер, са ипри, 
в които участвуват, за- Работничеоко-спартнрто 
щото се касае за прес
тиж. На този клан 
жеството

редовната скупщина на
тел, секретар, и касиер. 
Дружеството действува в 
рамките на основната ор 
ганизация на Съюза на 
социалистическата мла 
деж, но си има своя джи 
рз-сметка,, печат и всич
ко друго необходимо за. 
една. обществено-спортна 
организация. В работни 
ческо-спортното дружес-

ХГОужество „Тигър—Ди-
дру - митровград" ще ое про

веде
щата година, на 
ще бъдат оценени доее-

създадохме
- 1945, а го зарегистрирах
ме през март 1946 годи
на, опомня си той.

И веднага трябва да 
кажем, че той става пър
вият му председател, а и 
през -сетнешните години 
ще го оглавява. Едновре
менно работи и 
треньор,

— Онзи период бе мно 
го тежък. Липсваха сред 
стза, нямаше превози, в 
болшинството от спорту
ващите бяха безработни. 
Вместо това имахме го
лям ентусиазъм . . .

И наистина за него ка
зват, че в онзи период 
нощем е в хлебопекарни
цата, а преди обед с уче
ниците и с младите ра
ботници на тренировка.
Не пести собственото си 
време: пръв е председа
тел на Синдикалния съ
вет, завършва треньор
ска школа и получаза ди
плома за треньор за Вто-

отдавна е над
минало общинските гра 
ници и е разнесло слава
та «а Димитровград и в гашните резултати и на- 
региона. И в рамките на белязани задачи за рабо 
сложната организация на та занапред, 
сдружения труд „Тигър" 
в Пирот дймитровградс-

през март настоя- 
която

през юни издигат доста високо в 
ранг-състезанията, има и 
години на упадък, но из
общо футболът е спече
лил сърцата на мнетто- 
бройни любители в Ди
митровград. Димитър Ставров

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА— Ние сме обиколили 
млого места в тази част 
на Сърбия.- ГЪирот, Ниш, 
Лесковац, гостували сме 

Войник, Куршумлия, 
Сталач, Прахово и мно
го Други места. Поняко
га не можехме да ком
плектуваме отбора, нс 
Бинаги-съумявахме да за
пазим престижа му, с 
който се ползуваше сред 
противниците. И още не
що: вътре в колектива 
създавахме добри отноше 
ния, а към противниците 
се отнасяхме спортсмен
ски, по което в много ме
ста „Асен Балкански" е 
останал в спомените им.

частите домакинства. До 
статъчна е и само малкаякато

ВОДАТА проверка да речем през 
лятото и да се види как 
се използва водата. Мно
зина несъвестни гражда
ни поливат градини и 
дворове. Водата изтича

Радваме се на водатаИ 
наша си е, все ощеИ 

на някои места чиста иН 
бистра! Радваме се и . .. ЯДстрогите възбрани, някои

занимава

пести. Това е повече от 
ясно. Въпреки голямата 
необходимост от това и

неконтролирано и по мно 
го чешми

си я пилеем.
Но когато ,се 

суша и бистрите капкипреработка на

ИЯ организации,
задаващщи се с производство и 

питейна
вода, вместо да сложат 
ред в собствените водопз 
точници, се отдават на 

разисквания 
— по този въпрос, без при

емане на конкретни ре
шения.

Водата нс ое ползува

поради неиз
правни кранове, от улич
ните хидранти, които са 
често неизправни.

заслужено получат назва 
мието „скъпоценни", пи
леенето на водата, най- 
меко казно, .е безотговор безкрайни

Къде са комуналните 
организации, които пря
ко са задължени Да сено.

Когато по радиото зву
чат тревожните бюлети
ни на метеорологичната
служба и, че водата е домакински и от множе- 
юсс по-малко, че са запра ' ство организации на сдру

грижат за правилното из 
ползване на водата 
пиене? Едва ли има слу 
чан те 
бързо и енергично.

От ден на ден, проб
лемите по водоснабдява
нето са по-остри и зато
ва би трябвало да се по
веде повече сметка вода
та да не се разпилява, а 
да се използва разумно.

за

да се намесват.
Кирил Раичев прекъс

ва дейността си на тре- 
В онези години ди- иьор през 1968 година, 

спорт, след едно нсспоразумс- 
нис в управата на клуба.

жения 'гоуд.
А когато я няма в до

статъчно количество — 
тогава ое дава знак за

шони зърнените растения, 
че водохранилищата са 
иолуп разни — в същото 
време несмущавано из-

ра лига.

митровград ският 
въпреки липсата на сред
ства, сг развиваше добре Сега почти е редовен 
— спомня си К. Василев.

тичат литрите, които пое- • тревога, 
лс — гьроим!на- Питсйната вода също 

сс пилее безнаказано вб.подател ма мачовете в 
Димитровград, Съдбата 
па клуба живо го ицтерс-

Редица речни и други 
източници си остават ме- 

дежато

— В началото имахме 
4—5 секции с оглавява
щи ги лица. Така напри
мер за баскетбола бе за- . мента дсРцчо нс работи 
дължен Васил Вацев, за 

Младен Елен- 
атлетиката Франя

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На Ю февруари 1987 го

дина се навършват 
ДВЕ ГОДИНИ 
на неизмерима болка и тъ
га по нашия обичан съпруг, 
баща и брат

супа, въпреки чс в мо- ОГГОД ЗОТЮОр он и, 
край тях ноослитс стоят 
лишени от влага.

Все още мс с създадс- 
' ма обстановка, при коя

то една от главните за
дачи да бъде борбата 
със засушаването, 
още тревогата ще е ста
нала сигнал за действие, 
а сс придружава повече 
от констатации.

■ Нс била в тия дни да 
се прахосва водата за ни 
що безтюлезндао, лс би
ва да остава литър от 
нея неизползуван пълно
ценно.

Водата трябва да сс

г. него. А има какво да
скиорите
ков, за 
Соколов, слсд това Сини- 
ша Нейков . . . Спомням

каже и да подучи и на
учи по-младите споптеки 
дейци.

и -гА-Т’

I. «V*
7—

все
си, когато спечелихме П 
място по 
турнир- в който участву 

„Граждански" от За 
греб, „Звезда", 
зан", а трябваше да дой 
дс и „Пролстер". Гости 
те останаха приятно из 
ненадани от знанията па 
правилата на играта от 
щрака на публиката, а 
',а организацията на томи

Да кажем накрая, чс с 
носител на .редица спорт
ни 'признания, по че пай- 
голямото му признание, 
както казва, е когато 
Футболният отбор „Асен 
Балкански" бележи доб
ри резултати иа футбол
ните торени.

Гойко Гнговбаскетбол на

ваха от Димитровград 
Осведомяваме роднини и приятели, че в този 
ден в 11 часа ще посетим неговия гроб на ди
митровградските гробища.
Опечалени: съпруга Слободанка, дъщери: Ли

ляна и Соня, сестра Ерина и др. мио-
__________  бройни НОЛИШН1

„Парти

Ст. Николов
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* СаТиРа * забава

Заплата, равна 
на нула

Карикатурен екран

къВ едно предприятие, 
заплата на работни- Два аршинадето

цитс са изплащала вед- 
’ годишно, един рабо 

управи-
наж
тщж идва при 
теля и търси да му да- 
дат заработеното през 

Управителят
Цариброд,Онядъм дойде у пукат ми оди 

Завършило първото полугодийс и тетига иде при 
нас. Зарадувамо цс с бабуту, п итамо за жива за 
здраво, ко йс сииат, енаата. Ом одговара добре 
оу" ама искии<о дрезгаво, иассчам има, нещо, 
Седомо да вечерамо оно идното прогълтуйс зал 
цтеге е муку. Не изтьрпе и вати одалечко да га 
1)азпитуйсм.

годината, 
взел молив и започнал да
изчислява:

— 13 подината има 363 
дена, вие работите 8 ча
са в един ден. Това е 
1/3 от 24 часа или 125 
дена годишно. 13 година 
та не сте работили 52 не 
дели, корато се извадят 
от 125 дена — остават 
73 дни. Всяка втора събо 
та с неработна — това 
са 26 дни. Остават 73 ми 
нус 26 е равно на 47 
дни. Воски ден по 1 час 

■_ е за закуска, значи за го
дината 14 дена. Остават 
34 дни. Имахте годишна 
почивка от 14 дни, следо 
вателно 34 минус 14 е ра 
пно на 20 дни. За празни , 
ците не се работи 12 дни 
— остават още 8 дни. 
Именно по болест отсъст 
вувахте тези дни, така че 
вашето салдо еНУЛА! И 
кажете ми оега за коя 
работа искате да ви се 
даде заплата?!

ч.

— Дсдин, баща ти иде ли на работу?
— Иде дедо, ,оваи< дън иде...
— А връча ли се й-исал дома?
— Па върча се, само ка свърне у новият 

Балкан", после йе (зевлия...

— А иде ли ти ,на родителюкуту срещу. 
Детето преапа усне. Йедва промъца „Па

Щ-лЛ,

V
У ■.»

Без думи
ИД€".

Шопски пословци
РИБАТА СМЪРДИ ОДИ ГЛАВУТУ, АМА СЕ ЧИ
СТИ Оди ОПАШКУТУ.* * *
НА АРИЗАНОГА КОНЯ ЗУБИ СЕ НЕ ГЛЕДАЙУ.

НЕ ЙЕ КРИВ ОНИЯ ЩО ИЗИДА ТРИТЕ ЗЕЛНИ
КА, АМА ОНИЯ ЩО МУ ЪИ ДАДЕ.. * • * * *
ЗА СИ РОМА ЧОВЕКА ТАВРА НЕЙЕ.* ' * *
НЕ ПИТАЙ СТАРО, АМА ПАТИЛО.

— И? — гнитуйем га я. Оно се погьжви, по 
гъжви, па си призна,: „Имам два колца". Ама 
да ти не расп.раям къв пердав изедо.

Надиго се я йутредън, та при синагога. 
Дойде син од работу, ама модър, та пембав... 
Чекам сам да си каже:

— Пущи тате, мани онога неранимайко 
що при тебе дойде. Най-после че поправи тия , 
два колца у другото полугодийе. Ама кво че. 
прайим я? Ич не ни иде у предузейето. Изми
слили съга некгигеве нове сметйе, по1 цел дън смо 
тамо и ове сметката не излази кико що гребе. 
Нийе че смо и под ну^уту...

Вати я каишат и реко си дай Да му уда 
рим пердав. Щом пердават, че опрайи унукато- 
га, че опрайи и синагога. А не йе на одмет и на 
друбите службеници' да се поистегле ушите, щом 
целу годину не су си гледали работуту кико що 
требе, па съга че иду под нулуту. Нас ни натис- 
ну зима и еве толко дъна све смо поя нулуту, 
дзебнемо и сте се навърта-мо около огнището. 
Ако и шии не огрейе оди некуде не знам кво че 
прале, с туя мангушку нулу.

(Ст. Н.) Славча Антов

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Защо питаш, когато знаеш
— А сега ми кажи какво е това 

изречение.
. — Не зная — отвърна ученикът. 

*— Изречението е една или пове
че, думи, с които се изказва мисъл,

Като учител по български език в 
Каменица «а един час преговаряхме 
материалите за изречението. Вдигам 
един ученик и го изпращам да напи
ше едно изречение и да каже какво 
представлява изречението.

■ Ученикът дълго се чеше по глава 
та и сетне написа: „На мен не е хубав 
мозъкът".

■ подпомагам му. 4
— Другарю преподавател, ами 

защо ме питаш какво е изречение, ко 
гато знаеш! Цена Димитров

/" -кРЪ/ЗА/ОТОТИВ'
' високо,„яко мс/гми.

ТТО Ш И 15 6ГЕгШ*//
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