
БрттШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

информативиата и гра
фическа дейност
та на

НАРОДНОСТ В ОвР ЮГОСЛАВИЯ # и за при- 
' нос в развитието на братст

вото и единството 
нашите народи й народности

между
ГОДИНА XXVIII • БРОЙ 1287 @ з АПРИЛ

актуално

1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
ЛЕСКОВАЦ: ОТ СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБ- 
ЩИИСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТИНТЕ1РВЕНТНИТЕ ЗАКОНИ И Пвьече внимание на 

изос п валите общиниКОШНТУЩЮНННТЕ ПРОМЕНИ
Интервентните закони. които са доведени в незя 

с които между другото • видно положение
на ^“е ПРади БЮ1ЧКЗ се °™ся .И4пссе.ю беше, че вси-

• лекемгпимгкг! Л * КЪ‘~ ■ Л° един дял организа- чки републикански
и внасянето нчР ИЩе ЦП?> за«~щи се със крайнински окупщши са и внасянето на пролени сезонно производство
в Конституцията на СФ- В' разговор 
РЮ; бяха две основни те ските дейци в Стойанс- 
ми, които поглъщаха вни 
маяието на обществено- 
стта през последната сед 
мица. Все още има ня-

променм в .Конституцията 
Това на СФРЮ,

Приемайки програма за по-нататъшното разви
тие на крайграничните общини и на общините със 
смеазн национален състав у Южноморавски регион, 
делегатите на Скупщината подчертаха, 
ко-ускорещ» ще се развиват само ако повече се ан
гажират компетентните субекти от общинско до ре
публиканско равнище. Всъщност, само по този на 
чии могат да се осъществяват становищата на ЦК 
на СКС за по-ускорено 

Делегатите .на Скупщи
ната ,на Междуобщииока- 
та регионална о-бщност в 
Лесковац :на 
се на 24 февруари сесия 
обсъдиха развитието на 
тези общини От 1983 до 
1985 година и приеха про

и пе

че тези среди■ дали зелена улица на 
със стопан- , внасяне на промените, а 

Социалистическият съюз 
от своя страна , трябва 
активно да участвува в 
подготовката на п-роекто- 
амандматгате на същите.

Трудещите се и граж
даните у нас очакват от 
конституционните проме 
ни занапред да се обез
печи по-крепко братство

ката камара на Югосла
вия Микулич изнесе съ

развитие на тези краища.
нителцо добри резултати 
в развитието. Когато се 
касае за осъществяването^ 
на развойната програма 
за период от 1983 до 
1985 година трябва да 
се подчертае — изтъкна 
Слободан Янич, подпред
седател на Скупщината 

— че с помощта 
на по-широкото общест- ' 
во, сюс-бено на републи
канския фонд за насър
чаване развитието на йко 
комически 
краища, в тези общини 
са изградени повец-ето - 
стопански обекти. Позе-

що, че стопанството пр
ез първите три месеца нй 
годината е било -изправе 
но пред редица затрудне
ния. Поради 
тз на 993 милиона

кои. неизяснени 
. си във връзка с 

щането на лични дохо„ 
ди, защото в някои обла 
еги е трудно да се изна
мери методология за из
мерване на производител
ността на труда, която е 
един от основните елеме
нти във формирането им. 
Затова тези, дни се очак
ва Съюзната скупщина да 
извърши някои изменил 
и допълнения на закона.

На 23 март взеле в си 
ла и решението на Съюз 
ния изпълнителен съзет

БЪПрО
изпла-

състоялатаизлащане- 
дола-

Рз дълг. а и поради пол-

грама за развитието им 
до края на настоящия 
средно-срочен период.

на МРО

Въз о-оноза на тази про 
грама Републиканският 
завод за планиране ще 
изготви републиканска-

изостанали

Й V 1“ програма' за развитието 
пм. .

Очаква се наскоро, най- 
вероятно през средата на 

програма за

Iку чето от тях успешно сто
панисват и дават принос 
в развитието им.

за връщане на цените на 
някой иначе свободно фо 
р.миращи се цени на „де 
кемзрийско равнище’',. а

годината, 
развитие на тези общини 
да приеме и Скупщината 
на СР Сърбия.

Наистина, с постигна
тото не може да бъдем 
доволни — каза той. Чув
ствуваше се, а и сега се 
чувствува липса на фина
нсови средства, кадри и 
съвременни програми, ко 
иго да тласкат целокуп
ното развитие на тези об
щини. Много по-зле е 
обаче с реализирането на

които инак са покачени 
повече 20,30|’л. Според то 

идните Iва решение и в 
два месеца цените на те Е СТОПАНСКОТО РАЗ- 

| БИТИЕ ПОСТИГНАТИ 
. ; ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИзи произведения няма да ■_

се покачзат. Касае се 
за цените на някнои ви- г- . .
дове автомобили, разпи р _ 
машини и алати и множе

( В . крайграничните. Бо- 
' сплспрадска, Църн-отрав- 

ска и Сурдулишка общи
на и в общините със сме
сен , национален състав до
сега са постигнати орп.в-

. •>
зваисто на 240 милиона 

долара пони ,кредити, са 
възникнали трудности и 

суромши

п СДНН'С'РН-0 между всич
ки паши народи и наро
дности, по-гол яма 
змя па нашето

ство про-изведеиия на 
хранително-вкусовата пр 

Ще трябва кохе- 
оПщсст- 

1,о, като сс разкриват но 
нп и /,ти ща за по-иатать- 
шпо развитие на 
./ПИСТИ'1ССК-0 
ние.

(На 3-та стр.)омишленост. 
да бъдат намалени също 
и цени те на детерд жеетти, 
козметнични и текстилни 
изделия, разни произве
дения от кожа и обувки, 
разни съдове и стъкло.

доставката на 
и възпроизводстисни ма
тсриали.

соцпа- 
самоупраг.лс В този бройЧ тези разговори беше 

изнесено и мнение, че. е 
време да се подадат ос
тавка ония дейци, кои-

V
Как ..Автотранспорт" в Босилеград да застане на 
здрави крака?
•ИНТЕГРАЦИЯТА — ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ Стр. 4

Прилагането на иптервентните закони и Димитров
град 1
СТОПАНСТВОТО ДИСЦИПЛИНИРАНО

Бабушшшжото стопанство през 1986 година

БЕЗ ЗАГУБИ

Състоянието на посевите в Димитровградска община
ЩЕТИТЕ МИНИМАЛ11И

По повод 200 годишнината на Вук Стефановци Ка- 
раджнч
1’ЕДИЦА МАНИФЕСТАЦИИ И АКЦИИ

Нп заседание па Съюз 
ния съвет па Скупщина
та на СФР Югославия па 
30 март делегатите взеха 
решение въз основа на 
предл-ожопнето па Пред
седателството на СФРЮ, 
да се пристъпи кт.м п.ром 
ина на Конституцията ма 
СФР Югославия,

Според утвърди (ата 
Така беше окачествено процедура. Комисията за 

.заседанието на Прсдседа конституционни въпроси 
тслството на Съюзната ко- при Скупщината па СФР 
нференция па Социалисти Югоалап-ия ще нра|дължм 
чоокия съюз, обсъждай- с работа върху изготвяне 
ки задачите на Социали то па коиституциоимитс 
етическия съюз и разис- амяндмани. 
кланията по,внасяното ца

© БЕЗ ОТСТЪПКИ
Че Съюзният изпълни- то дават отпор на прове

ждането на Дългосрочна
та програма по икономи
ческа стабилизация, Ре
золюцията, Заключения
та на 13-ия конгрес на 
СЮК.

телда съвет твърдо е ро
шил да отстои на своето 

и нс-решенис потвърди 
отдавна председателя на 
СИС Браико Микулич в 

стопански 5
разговор със 
дейци в Съюзната стопан 

Той между © НАРОДЪТ ИСКА 
ПРОМЕНИска камара, 

другото подчерта, че пя-, 
връщане назад. Възмо 

каза

6

ма
междужни са 

другото той -—• някои по
добрения в правилника и 
И.нтср«ситния закон,

засегнати основ-

7

за
щото са
ни организации, 
работили домакински и

които сп 10М. А.



НАС ]| ПО СВЕТА~^^- и н
СВЕГЪТ ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦАИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ПАШАТА СТРАНА

„Източно—западен" 

диалог в Москва
КЪМ ДЪЛГОСРОЧНО СТОПАНСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
• Е РАЙКО МИКУЛИЧ И ХПЛМУТ КОЛ ОБСЪ 

■ ДИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУ 
ВАЙ Е ЙА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪТРУДИИЧЕСТ 
ВО МЕЖДУ СФРЮ И ФРГ • ПОСЕЩЕНИЕ НА

решете ма културните
иръзкп и сътрудничество 
то н информирането и 

.други области. Диздарс- 
АЛЖИРСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ф ЮГОСЛА - пич и Ийрахими обетон 
ВИЯ СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ СЛЕДИ ИЗОСТРЯНЕТО 
НА ГРЪЦКО—1ТУРСКИЯ СПОР

• „Стоманената лейди" при „червения 1ор- 
бачов: събитие от голямо значение за отношенията 
Изток - Запад • За първи път в историята па Ита
лия грижата за формиране на ново правителство е 
доверена на жена комунист • Ху Яобаи присъствувал 
(и бил критикуван) на заседание на Всекитаиския 
конгрес

но анализираха дейност 
та па необвързаните ст-

Възможностите за усъ- 
вършенствуване на сто
панското сътрудничество, 
югославските предложе
ния за подобряване на 
търговските разпоредби в 
споразумението за сътру 
днццество с Европейска
та' Икономическа общност 
и дългосрочното репро- 
грамиране на югославски 
те дългове към чуж
бина бяха основни теми 
на водените към края на 
миналата седмица двудне 
впи разговори на пред
седателя на Съюзния из 
пълнителен съвет Бран- 
ко Микулич с канцлера 
на ФРГ Хелмут Кол и 
други западногермански 
официални личности. Да 
вайкц положителна оцен
ка. яа двустранните отно 
шения, Микулич и Кол 
се Застъпиха за усъвърще 
нствуване на икономичес
ките отношения между 
СФРЮ и ФРГ и за за
дълбочени и редовни по 
литически консултации 
между двете страни. Фе 
дерална република Гер 
мания подкрепя югослав
ския стремеж към подоб
ряване на отношенията с 
ЕИО и високо оценява 
ролята на Югославия в 
движението на необвър
заните страни и в проце
сите на европейското сът 
рудничество. Сключено е

пломация, защото новите 
избори вече излизат- на

Миналата седмица ще 
се помии най-мног-о по 
началото на четиридисв- хоризонта, 
лото официално. иоссще- В Италия се изостря 

всликобритаис- - правителствената криза.
Тода и не е новина, ко

пие на
кия министър-председа
тел Маргарст Тачър 
Съветския съюз. Това 
първият такъ-в съветско- 
британски контакт след
пауза от 12 години. „Сто формиране на ново пра 
манената лейди", която

в гато става дума за -итали- 
е анците. Ново е това, че 

за пъови път в история
та на Италия грижатй за

ситслство е доверена на
дори -не иска да носи чер жена—комунист

Нилде Йоти. Председа- 
тсклата на Представител- 
екия дом и член на Дире 
кцията на ИКП е високо-

на
вени дрехи, пристигна на 
гости при „червения" Го 
рбачои в доста студена 
атмосфера. Без оп!ед на 
това съветско-британски- уважавана личност, но ед 
ят диалог в Москва запо ва ли има реални изгле- 
чна като събитие от гол- ди да сложи край на кри 
ямо значение за пощата- зата: демохристияните и 
тъщното развитие иа от социалистите са зазърза- 
ношенията Изток — За-

Всестранеп обмен на мнения: Б. Микулич и X. Кол
споразумение, с което се 
отстранява възможност
та за двойно облагане с 
данъци и се дава под
тик на съвместните капи
таловложения и други ви 
дскве стопанско сътрудни 
честно.

Югославия и Алжир ис 
кат да усъвършенствуват 
всестранното си сътрудни 
чество на трайни и дъл
госрочни оонови — това 
е основното резюме от 
двудневните разговори 
на алжирския външен 
министър д-р Ахмед Та- 
леб Ибрахими със Синан 
Хасани, Бранко Мику
лич и Раиф Диздаревич. 
Съществуват благолрият 
ни възможности за задъл 
бочаване на ико-номмчес 
ките отношения и за ук

рани, подготовката за 
министерока 
цпя на необвързаните 
страни от Средиземномо- 
рието и за събранието на 
Комитета на 9 необвърза 
ни страни за Близкия из 
ток, реализацията на зак 
люпенията яа Осмата кон 
форенция...

„Югославия развива 
приятслоки отношения с 
Гърция и Турция и със 
загриженост следи изо
стрянето на техния спор. 
Напрегнатата обстанов
ка в Егейско море е про 
тивна на интересите -на 
двете страни и може да 
застраши сигурността и 
мира в нашия регион" — 
заяви представител на Съ 
юзния секретариат на 
външните работи.

кешфереи-

ли „люта битка". Зато
ва обективните наблюда 
тели считат, че Италия е 
по-близо до извънредни 
избори, отколкото до но-

пад. И Горбачов, и лей
ди Тачър са имали сил
ни мотиви да водят резул 
тдтйн диалог. Наред с пре 
говорите със САЩ СССР 
иска да установи по-за- 
дълбочен и по-всеобх<ва- 
тен диалог със Западна 
Европа, по-специално с 
Великобритания, ФРГ и 
Франция. Маргарет Та-

во правителство.
На годишното заседа

ние на Всекитаиския на
роден конгрес в Пекин 
присъствувал и сменени
ят генерален секретар на 
ЦК на ККП Ху Яобан. 
Неговото присъствие не 
осуетило жестоката (неи- 
менувана) критика по не- 

ди- . гов адрес.

чър се опитва да поукре 
разклатените 

цип на британската
пи пози-

>.

50 годшш от идването на 
Тито начело на ЮКП(СЮК)

цпте от всички занятия и била най-прогре- 
сивна до това време.

Точно тези дни в най-полямата загреб- 
ока улица, в „Илица", станали големи ра
ботнически демонстрации. Сред работни; 
ците, които под червени знамена и факели
дишали своя глас против 1----
жим, се намерил и Йооил Броз! 
на въодушевлението.

ТЪМНИЦИТЕ НА 

1ШШ БРОЗ
«енародния ре- 

В огъня
- „ че и той се намерил

в орните редици на работнипи,те, Йожа с 
другарите ре изтеглял пред полицията, ко
ято с цялата си сила ударила по демонстра 
нтите.

(2)
Драгиша Радованович 

ПЪРВИТЕ КРАЧКИ НА РЕВОЛЮЦИОНЕР Пр,и майстор Хор амин Броз
Младеят, 18-годишен Йожа, намерил общ'° Д1ва М0ОеЦ,а- Дошъл 

работа в шлосерската работилница «на че Т0'Ва вое пък не е истинската работа 
Вилим Харамии в Илица. Надницата била один квалифициран металик Бил

волт и ,ог надницата Някой 
да отпита щастието си © Триест! '

останал 
до заключение,ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1910 година Йосип 

Броз напуснал Сисак и като шлосер—кал
фа тръгнал за Запреб. По това време, оба
че, политическата > 
ко била много сложна, 
част на Аюстро Унгарския, държаща пред 
пропаст. Във Виена бил цар, в Загреб бан, 
а унгарските политици.

недо- 
го посъветвалобстановка в Хърватс- 

Хърватоко било
две крони и 30 сри лира. Квартира плащал 
20 крони, храна 7. Месото тогава се прода
вало по 2 крони килограм, а хлебът по 37 
филира. Наистина било тежко Тамо по-леоню 

б>р,а работа! — намериш по-до-да се свър
жат двата края, а за някакви опест яхания 
не могло да се поизори.

в Будапеща, и тех
ните привърженици в Запреб се борили за 
оеюя

казали му.
Послушалпрестиж. Работниците, чието число с 

развитието на промишлеността ставало все 
пр-голямо, почнали да търсят своето:

ги и тръгнал на път. Око- 
Ж> ОТО километра от Любляна до Триест 
изминал за'три

Йосип Ероз наскоро
пра- юза иа металните и станал член яа Соци- 

во на^ работа, право на надница, праюо иа ■ алдомоюратичната партия в Хърватско и 
достойни за човека трудови условия. 'Славения. Партията обединявала работни-

се зачлонил в съ-
пеша. Макар слабо обД1Н1И

лочен и гладен, газил дълбок 
вал до изнемощя лост И

оняг и пъту- 
соичко това Йожа

‘СТРАНИЦА 2
Братство • з 1987април



НА ДВЕ СЕКЦИИ НА МОК НА ССТН В НИШ ЗА ИН
ФОРМАТИВНИТЕ СРЕДСТВА На българската 
НАРОДНОСТ

От стагнация към 
ускорено развитие

в реализирането 
програми. При това е не
обходимо, . добави той, 
компетентните 
Р епубликанско

яа тези пович, член на Скупщи
ната на Фонда, тази ин
ституция няма да отпус
ка средства ако носители 

капятадовложегаията 
икономически 

силни организации. Н а

програмата зц развитието 
•” останалите 
особено на
на области, 

ин ф р а струк
турата, ко ято забал- 
пък слага под въпрос 
нататъшното развитие 

В реализиран ето 
зи програма малко 
включвали. кахто

\органи на Работна група (Севделйн Андреевич, Венко Ди
митров, Димитър Йотов, Радмило Чирич и Никола 
Динич) ще подготви материали, въз основа нй които 
Ще бъде изработена програма за развитие на инфор
мативно-издателската дейност на български език

Миналогодишните резултати на изданията на 
Издателство „Братство”, ТВ-журнала и Радиопреда
ването за българската народност и записаните в 
концепциите им за тази година задачи дори и над
минават настоящите организационно-кадрови и ма- 
тер,иално-финан’С01ви възможности на, йнформативно- 
изда гелската дейност на българската народност. На
последък тази дейност стагнира и вече не е в със
тояние да следи обществено-икономическото разви
тие и съвременните стремежи в информирането и 
издателската дейност в обществото. Проблемите 
средствата за масова информация на българската на
родност на майчин език са толкова1 остри, че се на
лага

равнище на 
по-голям не бъдат

я или ла проявяват 
интерес за реализирането 
на развойната 
Тота мнение
Васил Танев, 
на ОС

по-
програма, 

сподели и
друга страна такива ор
ганизации в региона мио- 

председател по няма,, а ц тези които 
.Босилеград

на та- 
са се

налните, така и републщ
канските

в като съществуват имат трудно 
оти._ Ортаниз ации 
региона пък пера душно 

целокупни се решав-ат да лазширя-

дооагог, че за известни 
програми Фондът трябва 
ла обезпечава

с з .моуправигел- извъ/и
ни общности

т„и°о^олоЛ ДОСТ4- 
ГРАМИ

30 ПРО-

В новоприетата 
ма за развитие 
общини до 1990

програ- 
на тези

на

година 
са запланувани повечето 
кап итал оз-л ож епи я 
то да дадат принос те 
да догонят

час пенокоро да бъде подготвена, приета и спе
шно реализирана съгласувана с духа на времето кон
цепция. С други думи — Издателство „Братство", 
1 В-журнал и Предаването на Радио Ниш трябва да 
извършат организационно преустройство, да се под
силят Сч нови кадри и материално-технически съоръ
жения и да им бъдат обезпечени стабилни финан
сови източници.

С тези • констатации

кои*

по-развитите 
изтъкна•среди.

Янич сега пред Фонда за 
насърчаване 
на икономически

Както

развитието
изоста

налите краища се намп- 
црограми

се съгласиха и участниците 
състоялото се на 27 март съвместно заседание 

две секции на Между общинската конференция 
ССТН

ПОСТРОЕН С ПОМОЩТА МА ФОНДА
Тъкачният цех в Клисура

врат около 30 на
от тези общини 
проектосметката из 1986 
година за реализирането 
им са необходими 16 753 
милиарда динара. Над 50 
на сто от тези средства обекта 
Ще обезпечи (фондът. Ос 
таналите трябва да обез-

наи според
Ниш (за информиране и междунационални 

и международни отношения), след като 
изложенията ла директора на „Братство" Венко Ди
митров, . редактора на ТВ-жу.рнала Димитър Йотов и 
редактора на Радиопредаването Венче Богоез 
названията на Севделйн Андреевич, Милорад Гоопа- 
вич, Никола Динич, Радмило Чирич и Миле Ни
колов.

вте средства. Изграждане
то на един цех в Босиле-

ват дейността ся в нераз
витите общини 
мат икономически 
рее и ако Фондът не уча
ствува с повече средства. 

Трудности
Още повече ако се има 
предвид, че целият реги
он е 'Изостанал. За разви
тието на тези общини ще 
се търсят и допълнител
ни оредства. Но при това, 
както
Стоянович,
на Скупщината на МРО 
в реализирането на про-

изслушаха
ако ня-

град например, не може 
да започне (касае се за 

на „Чегър” от 
Ниш), понеже няма сре
дства за завършаване на

;инте-
и из-

ще има.
печат носителите на ка- финансовата 
пита лов ложен и я та и бан-

конструк- 
ция. За реализирането му 
са необходими 1 милиард 

Фондът обезпе-

На заседанието бе сформирана работна група 
(Севделйн Андреевич, Венко Димитров, Димитър Йо
тов, Радмило Чирич и Никола Динич), която 
готви

геите.
Средствата, особено со

валковите 
кредити и досега бяха 
проблем — подчерта Ми
ле Ристич, 
на ОС в Сурдулица. За
това трябва да се изгот 
вят критерии и да се на

ше под
материали за изработка на програма за раз

витие на информативно-издателската дейност на бъл 
гаротеи език. Когато бъдат подготвени, материалите 
Ще „тръгнат на публично обсъждане в Босилеград- 
ска, Сурдулишка, Бабушнишка и Димитровградска 
община и в Нишки и Южноморавски регион. Докол- 
кото новите концепции 
пред компетентните органи на СР Сърбия ще бъде 
представен иок за обезпечаване на условия за 
стнрто мм осъществяване.

динара, 
чи 730 милиона динара, 
а останалите 170 няма от-

бегвените и
подчерта рлагое

къде да обезпечим. Зато- 
предредател ва изграждането му е 

под въпрос! Дали обаче 
Фондът ще отпуска по
вече средства не е изве- 

мали нашето участие а стно. Личи че въпросът 
банките да нямат опрани- е отрицателен, понеже ка 
чение круато участвуват кто подчерта Света По-

председатсл

грам ата много повече тря 
бва да се включат и ре
гионалните и републикан
ски общности на цртсре- 
гите.

получат пълна подкрепа.

цяло-

В. Б. В. Д.

би забравил цхо бе успял да намери работа. 
Но, напразно молил частните заиятчии и 
предлагал своето знание, младост и работ- 
ливост. Никому не бил нужен квалифици
ран мотало работник.

ната” и тръгнали във „фромто", пеша по 
света за хляб..

Един дон на такъв път тръгнал м Йо- 
сип Броз. Първата му спирка била Кам- 
ник, сетне с група работници от Словения 
се преселил в Чехия, после в Германия, а 
през октомври 1912 вече работил вън Вие
на, във фабриката „Грилъл” и в автомо
билната фабрика .Даймлср".

АРЕСТУВАН ПОРАДИ АГИТАЦИЯ ПРО
ТИВ ВОЙНА

Но, въпреки това, с^цмнал всичко да 
работи както най-добре знае и уме, Броз 
не разочаровал своите командири въз вой
ската. Стараел се колгеото 
добре

е възможно по
да овладее военното изкуство. Нас

коро станал младши подофицер и известен- 
спортист. Като пръв от своя полк в мечу- 
ване участвувал на първенството на вой
ниците в Будапеща. Там, на състезанието 
па 160 спортисти да двойната у „аархпя, 
спечелил второ място и получил сребърен 
медал. Особено бил добър във флорет и 
бодене, а изтъкнал се и като окнор.

В цялата тази мъка, от пребивавалото 
му в Триест имал и някоя полза. Там за 
първи пъ-г почувствувал значението на ра
ботническата солидарност и взаимното по- 

Ка/го безработен работник, а член 
първа парична

маганс. 
на синдиката, получил 
гюмощ.

Настъпила 1913 година. Дошло време 
Йосип Броз да отиде войник. 1[ай-манред 
служил във Виена, в царски полк. Още пър 
вата ореща с атстроунгароката войска му 
донася разочарование

— Имах. тогава, косато постъпих във 
войока.та, плаброс както и всички млади 
хора
Тито, -— Ясно ми беше,- чс войниците тре
бва да бъдат остригани, обаче начинът, 
по който нощ бе нанрашоно бе крайно оби 
ждащ. Още на вратата ме лоюретн.а дееет- 
н**к. „О, -поплюй социалист, и пие сто тук!” 
— к;г|а ми, „Елате малко да пи докарам 
косата". След това е машината яа стрижеше 
направи кръст през косата ми.

След няколко дни не му останало ни
що друго, _ освен да се върме отлетиш е и 
тръгнал. Отново, малко пеша, малко със

КуМ|РОЯСЦ.
сина и брата

Вероятно един от най-щастливите мо
менти на Броз във военна униформа било 
прокомапцдираването му от Виена ,в Загреб. 
Станал най-млад водиик в 35-ти домобран- 
оки полк. В тази единица дочакал и онези 
тъмни облаци, увиснали над Европа през 
средата на 1914 година. По улиците ч отек
вало: „Мобилизация! Мобилизация! Вой
на!”. Барабанчиците ка 26 юли по градо
вете и селата обявили, че царркият двор 
във Виена взима оръжие поради „непокюр- 
ностга «а сръбския народ.'' Австро-унгария 
мобилизирала войската с желаеше да из- 
пълим „овещотия апостолски дълг" и от- 
мъсти за жертвите и Сараево.

селски кола, стигнал до своя
Брозови весело посрещнали 
си, но той набързо ги оставил. Върнал се 
в Загреб, Намерил работа в една от иай-до 
бритс запребоки работилнмци_ която дьр- 

майстрр Аугуст Кпаус. Броз поправял 
колела, автомобили и разни машини.

Младият метал «работник Йосип Броз
Загреб. Оби-

разказваше по-жъопо другарят
жал

не можал да се задържи и в
опита щастието ои някъ- 

да научи, така.чал да пътува, да 
яс в овета и още повече

мнозина други по това вретеакта пратели 
ме. Само би събрали баража, „надули плат (Следи а)

СТРАНИЦА 3Братство Ф-З април 1987



ИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ ОБ1ЙИНСКИЯ СИНДИКАЛНИ
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАКАК ТО „АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД ДА СТАНЕ ПА ЗДРАВИ КРАКА?

СЪВЕТ В
■

Интеграцията - единственият път ПОВЕЧЕ ГРИЖН ЗА 

ОХРАНАТА НА ТРУДАИмайки предвид обстоятелствата под конто сто- дигания. За слабите фн- 
боснлсградската автотранспортна организа- напериш резултати сшиде- 

Цня н Обществения договор за организиране на тслствуват и личните до- 
ООСТ и за формиране на ТО в пътния транспорт, тя ходи на 1Б5-тс заети ра- 
нерснектнвата си трябва да търси в сдружаването с ботинци — средният ми- 
нкономическн силна организация.

написва
• Обсъдена стопанската дейност през 1986 го

дина
сто.Два 'Основни въпроса 

доминираха ма иослсдтю- 
иа Общищ-

Стош’к-ската дейност иа 
димитровградските орга
низации на сдружения 
труд, като цяло обаче, ,е 
била успешна, въпреки
оиредСЛОНИ , ТРУДНОСТИ:
липса 1на собствени обо
ротни средства, висок про 
цент на залежали стоки 
и пр.

По втшроса за услови
ята и охраната на труда, 
Общинският синдикален 
с-ьвет е набелязал зада
чите В 14 точки, които 
в пое ..стоящия период 
трябва да изпълняват ор 
ганизлциитс и органите 
иа Съюза на синдикатите 
в. общината, за да се 
подобри сегашното неза- 
в1'но положение в тази 
област.

Между дпугото се по
сочва, че във всички ор
ганизации на сдружения 
тичд особено' трябва да

целогодишен личен до
ход но зает възлиза са
мо 40 983 динара.Тази'констатация про- сто; капацитетите в път- 

нзтнча от информацията,, 
която за състоянието 
за развойните възможно
сти на тази автотран
спортна организация из- ,Сърбия тс се ползуват с' 
готви Секретариатът за 73—90 иа сто. Почти цс- 
стопзнство и финанси 
към ОС в Босилеград и 
която ще обсъдят члено
вете на Изпълнителния 
съвет. на ОС. Целта «а 
ИС, впрочем като и 
останалите обществено- стоянно . се увеличават, 
политически сили в об- Въз основа доставените й 
шината е тази организа
ция да.стане на здравд 
крака. Още повече ако 
се има предвид, че и по
край положените досега 
усилия тя не е в състоя
ние сама, да реши натру
палите се трудности.

то заседание 
оки и синдикален, съвет в 
Димитровградска

ння транспорт, ос иолзу- 
и ■ кат е- 33, а в товарния с 

63 на сто, докато в по-, 
добни организации в СР

общи-
ДА ПРОДЪЛЖАТ РАЗ
ГОВОРИТЕ С „ЕДИНСТ- па 30 

Делегатите се 
анализа по

на, състояло се 
март т.г. 
запознаха е 
стопанисване на орпами-

150"

Обстоятелствата под ко 
иго стопанисва „Авто
транспорт'', проди всич
ко Общественият дого
вор за организиране, на 
ООСТ н за' формираме иа 
ТО в областта иа пътния 
транспорт налагат въпро
сът: може ли тази орга
низация както сега е ор
ганизирана (като ТО) да 
остане и занапред?' Спо
ред посочения дошвор 
не може, понеже няма 
необходимото число во
зила и не изпълнява дру 
ги условия. Изход се тър
си в сдружаването . с ня
коя по-силна организа
ция.

зациитс на сдружения 
труд през. 1986 година, 
както и със задачите на 
организациите и органи
те иа Съюза на синдика
тите в общината за подо
брявате па трудожггс ус- 
оловия и охраната на 
труда.

13 анализа за стопан
ската дейност, изготвен 
от службата по общество 
по счетоводство в Пирот, 
вниманието привлича фа 
кта, че вследствие голя
мата инфлация (88,7°6>) 
се обезценяват до значи
телна степен постигнати
те резултати. Посочва се

лият возен парк е заста
рял,- а средства за възоб
новяване няма. Автогар
ите услуги, която тя за
плаща на други автотран- 

на спортни организации по-

ценн за тези услуги през 
тази година тя трябва да 
заплати 55—60 
динара. Колко , са 
огромни средства потвър
ждава следният пример,- 
осъщественият миналото, 
дишон доход в тази орга
низация възлиза към 185

милиона 
точа

НЕБЛАГОПРИЯТНИ УС
ЛОВИЯ ЗА СТОПАНИ
СВАНЕ

милиона динара.
От друга страна обаче 

съществуват и субектив
ни слабости, конто още 
повече затрудняват поло 
женмето. Чузствузащлта 
се безотговорност,, лентя- 
кствоТо и нед-исциплина- 
та нарушават взаимните 
отношения. Наистина пре

Във връзка със сдружа 
ването са разисквали ра
ботниците.БОсилеградската авто

транспортна организация 
не само, че споделя съд
бата на останалите авто
транспортни колективи.

самауправ-и- 
телките органи в органи
зацията и Изпълнитслни- 

: ят съвет на ОС и всич
ките те са на становище 
сдружаването да стане с 
„Единство" от Враня. Но, 
докато'работниците в бз. 
ейлеградската 
Фия търсят да бъдат ор
ганизирани , като ООСТ 
във Бранската

но. е изправена и пред 
редица други, специфич
ни трудности. П-оради ло 
шите пътшца в община
та постоянно й се увели- дняват семейността 

жесолндарността.
Трябва да се подчер

тае и тога, че миналата

длриемат се дисциплина
рни мерки, но уреждане
то на отношенията затру- организа:и лъ

ча-ват средствата за дрри- 
во, масло м. за. техничес
ко подържане на возила
та. От друга страна на- 
.малява числото на пътни 

. ците

организа
ция подчертават, че 
силеградският

бо-година организацията при 
ключа без загуба. Обаче ■ И производстг:, н защита на околната среда

също така, че в разпре
делението средствата за 
акумулация намаляват — 
отделени са 15,3 
18,2 на сто по отношение

автотран
спорт може да бъде тру
дова единица. Според по
сочения Обществен 
вор „Автотранспорт", 
може да бъде организи
ран като ООСТ —
3500

през миналата 
година това число в срав
нение с

за удоволствие няма мя
сто, понеже тя бе о.ово- 

по-миналотоди- бодена от заплащане на 
шното. е по-малко с 8 на

се разработят мерки за 
уоеждане на следните въ 
проси:

до го
ст Р остр анствеяо 

уреждане и хигиенизира
не на фабричните 

на предишната , година, благоустройство и 
Въпреки значителното на 
растение на средствата 
за лични доходи (114 на 
сто), по отношение на

непозечето обществени об- срещу
няма зали,

хиш-зарсгистрира.ни ое- 
цалки и товарни коли за 
1500 то.на, няма

БАБУШНИЦА
еннзацмя на фабричните 
дворове, защита на 
родните стойности (зеле
ни площи, вода, цветни 
насаждения и щр.), защи 
та от замръсяване, йсн-п- 
зисащи облъчвания, за- 

Ооща оценка обаче е, щита 
че условията на стопани
сване са били по-добри 
(;кзбдя вансто

Да не се забравят 
подвизите

уреди и 
съоръжения за техничсс-

при-

\ ки контрол на возилата средния личен доход' . в 
Републиката те са по-ма- 
лкл с 33,6 на сто-.

и няма -пет. души с вие
ше образование (има са1Белградската и нишка Бойците от тази Сри

та секция «а бойците от гада трябва да опишат 
Седмл сръбска ударна един или повече свои съ 
бригада раздвижиха ини бития, образ на боец 
циатива за събиране ‘на или старейшина, които са 
материали за Сборник от се проявили в бор'бата. 
спомени за бойния път 
на тази славна партизан
ска бригада. Както

мо трима).
•■Затова; разговорите : с 
„Единство"

на
продукти за 
ките столове и

хранителните 
работничес- 

ДР.'
се отнася 
здлачч. те

трябва да 
продт>лжат — казва се в 
информацията. Не само, 
,чс трансформация на ор

със сурови 
и възпроизводствеш 

материали), което
Доколко тоI м 1 -Д останалите 

са набелязани в обобще
ни черти 
проса по

е дало
възможност доходът и чи
СТИЯт доход
пат 2,2 пъти. През изте
клата година' само „Ко- 
муналац" е стопанисвал босние 
със загуба — към 3,4 ми
лиона динара.

Н еблагопр иятна 
денция е и намаляването 
броя на заетите (в „Ти- 
ГЪР” — „Димитровград" 
с 24 и в „Градня" с 14 
ДУШИ. докато в „Балкан"

„Компас" е увеличенс 18

Желателно е, също . та-
е из- ка, да се изпращат и сни , гаиизациятд -налага -О&це 

вестно, тя е започнала по мки на паднали бойци и ствения договор, но със 
едоносния си поход о-т данни за тях, време и мя сдружаването ще се п-ре- 

Църна трава и Лужница сто на загиването 
до Соча отнасяйки блест кто и други интересни- 
ящи победи над врага и 
участвувайки в освобож
дението на Свърлиг, Кня
жеващ.Бор. Зайчар, Бел- Материалите се изпращат 
град, Чачак, Добой, Ту- 
зла, Бръчко, Босански 
брод, Самобор', Брежице, 
все до Соча на италианс

ки решават въ-да нарает- принцип, отно
сно изнасят се 
но известни неща: подо

ва микроклимата, 
засилване дейносттапревантивна

принцип-
им, ка махнат повечето труднос

ти: поред модернизиране 
то повече ще се ползуват 

по-добро

по.•данни, от които може по- здравна за
щита, ангажиране за по
добряване прехраната ца 
работниците и прочие. С 
Други думи
представляват , добра ос- 
нова, но следва конкрет-

, новоприети работим- "сяк?' се разработят във 
ка) или общо г 1 з а ' °Рганизация нашо с 1,3 на сдружения труд. Ст. Н.

тен-вече да се узнае за тях. капацитетите,, 
и по-евтино ще стане 
поддържането Па возила
та,' ще се намалят авте- 
гарните услуга...

До Съюза на бойците 
Белград (за секцията на 
Седма сръбска 
бригада).

в
тези задачи

■ударна

ко-югославската граница. Й. Н. В. Б.
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БАБУШИИЦА
ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНТНИТЕ

СтопанствотоВреме за денствуване
Първо Общинската конференция

™КСЪЮ3' а сетне * Общинския* 
юза на комунистите 
ха информация 
ка със

ЗАКОНИ В ДИМИТРОВГРАД

дисциплинирано
Каква е същността 

неотдавна приетите интер 
вентил заколи и как те 
трябва и къде да бъдат 
приложени, бе

на Социалис- на .конните разпоредби, от- счетоводство заетите 
цасящл се до личните до стопанството. са били
кода. Констатиращо е че циплинирани, така че ни- 
тези, които' през четвър- то в една трудова орга- 
тото тримесечие на ми- низадия не предстои връ 
налага година домакин- щане на личните доходи, 
ски са се отнасяли при Обаче, това

вкомитет на Съ- 
в Ьабушнишка община обсъди- 

за няк°ч актуални въпроси във връз-
гнчески МГ“'™' конституционността тинеския морал.

Изнесено беше, че об
щинският съд например 
дейността си е имал проб
леми с намеса на предста
вители на Основните орга
низации 
труд, които 
обвинени в

дис

тема на 
заседанието, на което при 
съствушаха- всички дирек
тори на димитровградски 
те трудови организации, 
секретари иа 
вителни общности, 
ставителц. на обществено- 
политическите 
Ции и Общинската 
щгана

и соцналис-

оиността не се взимат 
това

гражданите и 
трудещите се. Наред ,с 
това е и неспазването 
принципите на кадровата 
политика.

не може да
разпределение на дохо- се. каже за заетите в ор
да, сега на своеобразен ганите на управлението, 
начин са наказани. Тези Общинската 

Наистина

в съответни мерки и 
иритира

самоупра- скупщииа, 
общинският съд и обще-пред- такива слу

чаи в димитровградското стаено 
стопанство няма. А това 

окуп- значи, че личните 
в Димитровград, ди на 

проведено на 24 март, 
тази година.

на«а сдружения 
защищавали 

стопанска пре
стъпност лица (вместо да Въпроси има много, 
бъде обратно!) Имало е Крайно време е обаче да

- политическите ор 
галжзации, к-оито в след
ващите три месеца тряб
ва да върнат 25'

организа-
до-хо-

заетите остават 
„замразени" на равнище 

^ т'° - края на миналата го
Газоира се, най-голям . дина. Според данните на 

интерес предизвикаха за-

ла сто 
от личните доходи, изпла 
тони за януари и февру
ари тази година.

се започне сслучаи да 
ва и в

се ходатайогву-
общестиано-полити нето им- Ако всеки 

ческите организации (Ба- глеДа работата дисциплм- 
бушн:ица, Звонци.' Дуче- ниРано и отговорно — и 
вац). Има случаи от мест проблемите ще са по-мал 
ните общности да сз по- ко- А т°'за 
лучават положителни 
нии за обвинените 
а положението е

разрешава- 
. си

службата за обществено А. Т.

ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАе и дълг и за-

ЗАПЛАНУВАНИ 450 МЕСТАдача на всеки социалис
тически гражданин «а на
шата страна. Стопанска
та и обществената

Да- 
лица, 

съвсем В началото на тази година в общината имаше 
302 души, които търсят работа, а според плановете 
трудовите организации ще приемат около 430 
работници

митрозград"
„Сгсчар" — 42, в „Град- 
кя" — 47 и ,пр. Особено 
■«имаяие трябва да

92, вДруго. криза,
в която в момента се на
мира нашетоИли: констатира се, че 

ажурността на съда е 
маляла в 1986

новиобщество
налага неотложно да 
поведе остра и безпоща
дна борба против отрица 
телците прояви във вси
чки области, Само по т* 
къв начин, и ведно с вна-

на- сесе На проведеното на 26в сравне
ние с 1985 година и 910 
дела не са били 
(най-много 
10 години). При 
то на 
3,3"»

март'т.г. съвместно засе- 
даиие нагледали 

последните
председателства I 

та на Общинския спици- 1 
кален съвет и на Общин- 1 
ската конференция «а 
ССМ в Димитровград бе

в
У 7Н-гледане- 

дела вуглазни 
случаи

Г;сяцето на промени в по- 
процедура- литическата и обществе- 

та продължава над 3 го
дини.

ъ шподчертано, че тазгодиш
ният план за трудоустро- 
йва.не е амбициозен, но 
ако се положат по-голе- 
ми усилия същият може 
да се реализира. От це
локупното

ната система ще се съз- 
-По-висшестоящи дадат необходимите пред 

съдебни инстанции са зну 
лют а ли 30 на 
дебетите присъди! И 
прилагането на наказател 
ната политика, 
бил сравнително

,щ
V

7 :поставки за по-бързо из
лизане от кризата. В та
зи борба 
трябва да даде и

Й
сто от съ-

Д Ш>-всеки субект 
свой

в

запланувано
число към 300 души ра- ■ 
бота трябва да започнат 
на новооткрити работни
места. Счита се, че в це- „Свобода" работа да по- 
ха за лека конфекция на лучат 222 души, в ТО „Ди

съдът е принос, 
.мек. ЯЯВШ МЯ

„СВОБОДА": 222 нови работника
№ т-

., Зрелц с да сс .м;ше от 
думи към дела.& 1986' в "общинската 

п рохуратура били обви
нени 93 липа, от 
8 липа за

обърне към трудоустроя
ването на 
Според решението на Об 
щпнеката скупщина едно 
число трудови организа
ции трябва да приемат 
повече стажанти (общо 
31) отколкото това нала- 

законопредпиеания-

които 
посегателство 

соешу обществено 
шести:), 9 за нарушения 
•в съобщенията. И

М. А. стажантите.
иму- ОТ СЪБРАНИЕТО НА ПО НА СК В ЦЕХА ЗА 

ОБУВКИ В ТО „ДИМИТРОВГРАД"
тка за стопанската дей
ност през 1986 година и 
последиците от прилага
не на новите хаконопред- 
писаиия за личните дохо
ди. И по този въпрос е 
избран правилния път. А 
това с.: пълна, верна и 
пълноценна информация 
за комунистите и за вси
чки заети в трудовата ор
ганизация. Ако заетите 
знаят какво ги очаква и 
какин лични 
гюлучр.т, дали тс ще бъ
дат намалени и защо, то
тата непредвидени случ
ки не може да има.

по-на- 
сстава почтитатък си 

безнаказана търгозията 
със селскостопански про
изведения

гатКак за три месеца мо
гат да се спечелят 4,75 
милиона динара, показва

комисията предлага вед
нага да сс отчислят, за 
да не сс заплащат изли- 

примерът на цеха за нвди лихви за тях. Ма съ- 
обувки при трудовата ор- бранното на ПО иа СК бе 

„Тигър"

от страна на 
матрапази и под.

та.
. разни

Кои видове на незакон
ни прояви и нарушаване 

конституционността 
иай-миого дразнят жите
лите на Бабушнишка об
щина?

През миналата го
дина бе запланувано 
в Димитровградска 
община работа да 
получат 436 души, а 
получиха я само 
209, т.с. планът е ре 
ализиран с 48 на 
сто. Прн приемане
то на но»" -.аботни- 
цн сам^управител- 
нитс органи са спа
звали ранг-листите.

на изтъкнато, чс около 60 
на сто от тези суровинни 
са годни за ползуваше, 
което съвсем ис с малко, 

зация в цеха „Обувки" Комунистите приеха от- 
комуниститс разискваха чета на комисията, като 
как да сс оползотворят изтъкнаха исобходамосг- 
неизползуваните сурови- та суровините маюсимал-

ганизация 
„Димитровград". Неотда 
вна на събрание на пър
вичната партийна органи доходи ще

IГ ару шава пето 
моуправителното 
зумение по
работа предизвиква най- 
остри реакции. Явна е Ни <уг Г'РС^И няколко по
тайна, че до работа най- Д>и»й. Именно в „Димигг- 
лесно се стига чрез про- Ровград отдаина същест- 
текция, изиграване на »Уяа специална комисия 
конкурсите, дори и ру- отскоро и в сложната 
швети. Създадено е убс- организация иа одруже- 
ждсиие, че без проток- Шя която "а всс'
ния не може да се въвс- ** 'гри мссс,1а 
дс ни телефон, да се по- отчст кж и колко сс 
луч,и ток, пито да се до- 3У'!ат тами®а суровини, 
йдс до работно мя
сто! А много ясно

на са- 
сиора- 

заеманс на

но да сс ползуват и въз
ложиха 
служба да проучи и дру
ги възможности за опол
зотворяване и ма ос тана
лите суровини.

Събранието продължи 
сравнително къоо незави
симо, чс двете точки на 
дневния ред представля
ват жизнени въпроси в

ма съответната

Когато се касае за тру
доустрояването ,и числото 
иа петрудоустроените тря 
бва да се подчертае, как- 

, чс списъкът на «етрудо- 
устроените е обременен 
с лица, които освен че 
имат право да търсят ра
бота нямат никакъв шанс 

я получат. 'Други 
пък работа ще чакат 
с години. За 36 с полуви
сшо и зц 20 с виеше об
разование едва ли има 
свободни места,

трудовия колектив. Иачи- 
За ТО „Тигър" — „Ди- тьт. па който бс подгот

вено събранието, богато 
е дамни и.а Уводните из
ложения, ясно показва, чс 
го дословни

митрозград" 4,75 милио
на динара нс представля
ват особено голяма сума,

Конкретно, разисквания 
няма и то става ефикас- 

. Очевидно е, че кому
нистите в ТО „Тигър" — 
„Дггаучитровград", отделно 
в цеха за обушми, са иа-

‘Оггомена- по трва е показателен 
с тият цех иа ТО „Дими- пример, как трябва дома- 

какви последствия мрже тровград" с спестил 4,75 кцноки да се стопанисва, 
да „произведе" това.

но
дамилиона динара, изгюл,- относно как да сс пести, 

звайки залежалите суро-Въпроса за отговорно
стта в много области по
чти е забравен. Протт 
нарушителите на 
костта, 
кия морал и конституци-

Оовеи за ползувано па
залежалите суровини, ко- морили правия ицчин за 
муииогите. в цеха за обуя работа и пестене. 
ш разисясваха и 

не са окончателната рйииюемс-

«ипи. Разбира, се предва
рително сс г{доверява да-

закон- ли тс са запазили своите 
свойства. А ако

върхусоциалистичес- А. Т.(А. Т.)
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Стълкновяване с редица трудности
ние ма настоящата годи- годишния трудов опит на 
из щс достигне 1100 ду- този колектив, и покрай 
,„и като , тесно място" миюгобройиитс нробле- 

' „лява ” обществената ми и трудности, онтимис 
прехрана, понеже това е тичяо сме настроени към 
съставна част на жизагс- цял сто това положение, 
пмте и трудови условия, При това пс бива да за
ла е необходимо и тук браеямс едно твърде ва- 
по-голямо ангажираше па жно условие: всички су- 
раконодпите хора, бекти в 10 максимално

да сс ангажират преди 
всичко върху качествено
то изпълняване на соб
ствените трудови задъл
жения, максимално да сс 
ползуваг средствата па 
труда и работно време, 
■възможно най-вече да се 
намаляват разходите, на
стопанисване.

За точа безспорно е 
необходима силна моти- 
ровка и воля на работни
ците, а оттук още по-го- 
ляма необходимост, по
край ръководството на 
ТО, върху реализацията 
■1а утвърдените с плана 
договорни задачи, да се 
ангажират и ръководст
вата на обществсно-поли- 
тическ-те организации.
И досега от много по- 
трудни положения сме из 
лизали като победители. 
Надяваме се, че така ще 
бъде и този път 
деля накрая Бранко Пей- 
чег.

В разговор е директо
ра на конфекция „Свобо
да" Бранко Пенчев меж- 
ДУ Другото 'потърсихме 
отговор как тон вижда н 
оценява стопанисването 
през 198/ година, по-кон 
кретно през първото три 
месечно т.г. По тоя по
вод тон заяви:

— За разлика от реди
ца предишна делова го- 
дани, конфекция „Свобо
да" в деловата 1987 го
дина навлезе с. много по
вече задължения и труд
ности за осъществяване 
на утвърдените с плана 
задачи. Тези трудности 
са многоброшш, но аз 
Ще се спра върху, някои 
от тях. А това са:

В състава на „Свобо
да” от 1 януари т.г. ра
боти бившата ООСТ „8 
май", гькаче.н -цех, със 
103 работника. В течение 
на изминалите два и по- то 
лавина месена постепен
но започна да работи и 
новата фабрика за лека 
конфекция, в която, до
сега са трудоустроено! 
към 200 работника. Това 
възложи . самоуправител- 
ните ' органи да из- 
връшат преустройство 
на организацията на тру- жбата.
Да в трудовата организа
ция по ОССТ и организа 
Циоините единици.

С преминаването на оп 
ределен брой работници,
та“™” „буЯслауга",СЪа ^Б^™ШКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 
сега в „Свобода", след ■"*

Изхождайки от тези 
факти, д имайки предвид 
ошределоинята на ТО в 
съзвучие е 'общественото 
определения повече от 
продукцията да сс пласи
ра на чуждестранни иаза, 
ри, които 
придирчивн към 
г.зто, а поради всеобща
та реорганизация, (все 
по-големия брой новолрм 
стн работници и 
го отслабване па стария 
цех) се явяват проблеми 
”о отношение качествено 
то изпълняване на 
варните 
износ.

®> НОВИТЕ МЕРКИ АН
ГАЖИРАТ СИЛИТЕ

те хора.
Работниците от тъкач

ния цех много повече 
очакваха ог .интеграция
та, понеже са считали, че 
за една нощ ще сс уре
дят натупалите се мшо- 
гобройзш пробломм при 
тях. А това не ще първи 
—
V 4 Й А

се

са много по 
качест-

® ПРОИЗВОДСТВОТО 
ПРОТИЧА НОРМАЛНО

Доколкото сс касае до 
ЯКФ производството ПО ОТШО- 
ЗНИ1 тенис ,па обезпечаване 

па работа, суровини и 
възгфоиззодст/юии мате
риали, то протича нор
мално. Доста договори 
пече са сключиш както 
зл износ, така н за дома
шния пазар. Определен 
проблем се явява финан
сирането, понеже средст
вата за акумулация и раз 
щиряваие па материални 
те основи на труда не са 
достатъчни и «е . следят 
ръста на инфлацията. От
тук се явявз необходимо 
стта за по-голямо •ползу
ваше на чужди средства, 
което досега «е бе дело
вата политика на „Свобо
да". Тези промени ще 
повлияят върху прели.ва- 
и то на дохода.

кацро- . ц

ШИШ Т]
...... С.Л

дого- 
задълженмя за

|рЩ1
ЦТова са 

които се 
човешкия 
Обаче

проблемите, 
отнасят до 
■ потенциал. Б. Пейчев

така бързо. При тях пре
ди всичко трябва да сс 
предприемат мерки за ут
върждаване на лова по- 
атрактнвна, производст
вена програма, а слсд то
ва ще се пристъпи към 
изработката на техничес
ко-технологическа доку
ментация за капиталовлр 
жвния в обекти и обору
дване.

това не е 
всичко. Знаем, че наше-

прлвителство пред
прие определени крачки 
за консолидация на сто
панството с въвеждане на 
иктервентни мерки. Име
нно поради това, а и по- 
ради уреждане н.а вътре
шните отношения по от
ношение на синхрониза
ция на набавката,. прода- 

производството, 
наплащането и т. н„ ни 
погълща ценно време в 
засилена дейност «а спе
циалистите и ръководни- брой на заетите

спо-
@ РЕШАВАНЕ НА ЖИ
ЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ в НЯМА МЯСТО ЗА 

ПЕСИМИЗЪМС оглед, че общият 
в тече- Изхождайки Разговора води: Ст. Н.от дълго-

1986 година представлява уве
личение със Н6 на сто. 

Чистите лични

КАБУШНИЦА

Без загуби „Изградня“ 
ще строи 

центъра

това комплектната реор
ганизация на ТО, се обу- 

. словиха и промени на 
трудовите задачи на оп
ределен брой работници 
с цел най-целесъобразно 
да се използват трудови
те им способности, по- 
добре да се устрои орга
низацията на труда и 
производството -и по-ра
ционално да се разпреде
лят воички работници.
• (НЕ)ИЗПЪЛНЕНИ 
ВСИЧКИ ЖЕЛАНИЯ 

Това

доходи 
със

ТС -ЛИЯТ
орга

средно са нараснали 
ИЗ на сто, но 
ръст п<ри различни 
лизации на сдружения тр 
уд е различен и неуедна- 
квен. Най-ниски са в ТО 
„Изградня"
38 700

•Според сведенията, ко- показват, въпреки че ин- 
ито СДК (службата по об флацията 
ществено счетоводство) 
е доставила на органите 
на Общинската скушци 
на и изпълнителните те 
ла на обществено-поли- 

организации в

през 1986 годи 
на достигна размер 91%, 
доходът има реален 
ст, което ох-рабрява 
ланските дейци в бабуш 
нишката среда.

Най-висок 
хода е
„Изградня" (индексни пу 
ъкта 317),

ръ-
сто-

Строителната 
организация 
в Бабушница наскоро ще 
започне' да

средно 
динара, ТО „Кому 

налац" — 39 375

трудова 
„Изградня"

тическите
Бабушница, стопанството 
на общината 
1986 година е приключи 
ло без загуби. Тази 
статация

Д»н„ зе 
кооперация 

„Ерма" — 39 941 дин а 
каи-високи в „Електродно 
трибуция" — 80 930 Д,и«. 
и ООСТ „Лисца" — 76 
240 динара.

Посочените

ръст на до 
постигнат от ТО меделската строи бъде

щия занаятчийски център 
край пазара в града. Ка
кто ни уведоми председа 
теля на Изпълнителния 
съвет Петър Спасич, 
че са сключени договори 
с двама пекари, 1 тзнеки- 
дяоия, 1 съдържател 
Чех за химическо
Не II

делозата
земеделската 

„Слога" от 
Велико Бонинце (247 пун 
кта) ООСТ „Лисца" (280) 
и т;н. По-бавен 
дохода от ръста на. инф
лацията отбелязват ТО 
„Лужница" 'и Ветеринар
ната станция.

кон
най-добре от

разяват данните, според 
които общият доход на 
стопанските 
в. общината 
над 8 милиарда динара, 
което е с 91,2 на сто 
вдче по отношение на

кооперация

разпределение 
предизвика известно на- 
Р5'шаване ,на Междулично 
стните отношения, поне
же обективно не могат

ве-
, данни на 

впечатляващ начин одра 
зяват състоянието’ в сто
панството на Бабуш Ниш-, 
ка община през 1956

ръст наорганизации 
възлиза на на

чисте- 
1 съдържател нада се изпълнят желания- по- • го

та на всички 
Отпочването с работа- лла‘на и със 79,5 по отно 

на новия цех на кояфек- шение на предишната го 
цията изискваше от ста-

щжа, и ако се имат пред 
вид изключително слож- 
н ите икономически 
вия «а-

заведени,» заЧе стопанството е об
ременено с високи обще 
отвени облагания, имен 
но с показателен, приме,- 
рът на Бабушнишка об
щина. За договорни и за 
конни задължения стопан 
оките организации са от 

за делили към 687,5 милио 
на динара, което предста 
плява 28,1% от общия до 

за до ход. 
ръст

включване 
център, 

занаятчий- 
заема площ

в занаятчийски 
Бъдещиятусло

стопанисване, с 
твърде изпъкващите 
Флационни процеси (по
неже увеличението на це 
«ите неблагоприятно се 
отрази върху ръста на до 
хода и общественото 
производство като цяло), 
може да се каже, че 
папските 
тази община 
вали положително.

дина.
Изразходваните 

стоа през този 
имат по-бавен

ски център 
'От около 1?00рия цех да бъдат изваде

ни определен брой 
опитни работници, за да 
водят
Известно е, че новоприе- 

- тите работници оа преми
нали 6-месечен курс по 
практическа и теоретич
на подготовка, 
те не са достатъчно обу
чени за работа като. кон
фекционни работници.

сред- 
период 

ръст от

ин- кв ад ратни
метра. В неговите рамки 
..тъоси място" за ограда 
И „Нишка банка". Общи
ят брой на

■по-

производството. ръста «а общия 
което свидетелствува 
увеличение на 
чността на стопанисване. 
Когато става дума 
хода, той отчита 
със 124,5 и възлиза 
обща сума над 2,4 
арда динара. Тези данни

доход.
■обекттите в 

този център би трябвало 
Да бъде 12, 
ратен метър 
200 000

ииономи- въз
а един квад- ■ 
ще струвастоВсе пак Положителен е организации в динара.

скоро време трябва 
да започне 
Ла центъра.

и чис
тият доход, възлизащ на 
над 1,7 милиарда динара, 
което в сравнение с 1985

Вна са стопанис
мили изграждането

Томислав Андреевич М. А
СТРАНИЦА 6
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Брой 1563 година ХЬУг

„Правдиво разпределение“
била. помагаше нд фиктивния 
дохода и върху тази основа на увеличение - 
то на лич1ни,я доход. Това увеличаване час 

— 4 настигаше, час изпреварваше инфлацията,
а надпреварата стигаше <в зоната на тро- 
цифреното увеличение на цените и номи
налния личен доход. Един такъв ход 
събитията бе обусловен и с факта, че вече 
с години липова И'к>оном1ич е-ската р^чишуда 
към по-.инакво поведени-е от сегашното /и 

зглежда. че с отглеждането на култа, отговорност за едно такова поведение. Ни
на така нареченото правдиво разпределе* то творците на развойната и икономическа- 
ние попаднахме в абсурдно положение: на- та политика поемаха политическа или как- 
скоро няма да имаме какж> да делим, 
щото занемарихме производството, 
но забравихме азбучната

Действително, с едн-о такоза раенище 
иа личния доход на мн-озина се дори не 
изплати да отиват на работа. Обаче, факт 
е, че и едно тако-ва равнище на личните 
доходи, цялостно гледано, е в разрез с про
изводителността. И тук е повитата. Сред
ният личен доход е низък, обаче не лозата 
маса е огромна, защото съвкупния брой 
на заетите е недопустимо висок (без как- 
вото и да е -ик-ономи-чеако оправдание). 
Според някои пр-есметвания в сегашния мо
мент поне един милион от заетите са 
излишни. Колко сред тези излишни има 
„апостоли" на самоуправлението, които 
на работниците обясняват как да делят до
хода, колко други продавачи на хмъгла, 
сслко ... и всички — с добри заплати.

растеж на

на

И
в.тго и да е отгосо-рно-ст за това, което пра
вят (или не пра-зят) н-ито останалите субек
ти -в сЮ1паии<-па1нето търпеха последици по-

за-
относ-

истпна произ
веждайки продавай, спечели .и тогава дели. овоето лошо поведение, отаооно ч
Може би това личи на карикатура, обаче С1|ву»аха ефектите на икономически логи-ч- 
факт е, че похарчихме огромна обществена вите 1И Целесъобразни начинания, Всичко 
енергия на разни договори и споразумения това с яСИ0 и °тДа®на познато, макар че е 
за разпределението. Колко всичко това ко- 1:РУДН0 да се разбере защо трае с години, 
ства, изглежда че това за -никого не е ва-< У-1 е десетилетия, 
жно.

Личното убеждение на този автор е 
следното — дори и п-о ц-ената -на определе
ни сблъсквания, (които практически може 
да значат -съл-омя-ва-не отпора на волунта- 
ржтгкоия подход към икономиката), не би 
т-рябвало да се отказваме от същината . на 
идейното съдържание в интервентните зат 

р кони (вое пък това «е значи, че предло
жената операционализация на идеята е до
край приемлива). Просто казано, прилага
нето на идеята открива възможността за 
премахване на много баласти, които об
ременяват сферата на разпределението, от
носно начина на стопанисването цялостно, 
като се почне от неумерените облагания 
на дохода в стопанството, прз енормната 
непроизводителна заетост, до маркирането 
на същинсъките -полюси на увеличението и 
стимулатниното възнагражда-ване -на онези, 
които това увеличение единствено може 
да носят на своите плещил Идеята практи- 
чоскш внася неспокойствие, което може 
много да подтиква към рсафирма-цня на 
ос-ве-ан-ите поетулатй на стоковото произ
водство, Тя, в крайна сметка вод-п към 
афирмация на единствено приемливата фи
лософия: проповеди -истинска стока, на^1е- 

Ка-кт-о и да е, лъжицата загреба дъно- ри пазар и я пр-щай, опечели и в ра-мки- 
то, относно доход просто вече -няма доста- те иа спечеленото дели. Това с. вероятно, 
тъчно за всички апетити. Тъкмо е такава единствено сигурният път за обюздаване 
обстановка съюзното правителство прави на инфлацията, -относно за завеждане 
това, -което единствено може да па-пра-вн (а ред и в първичното и във вторичното и 
това с трябвало да сс поправи поне -преди терц-и-алното разпределение, 
две десетилетия) — да се рсафирммра ос- 

с иовният акоио-.м на -икономиката, който гла-

Т!Г'7Г~'1Ония, коите се промовираха за -непри- I 
кооновени пазители на -самоуправлението I 
ще кажат, че разпределението е неотчуж- I 
дим-о право на работниците и че това пра- I 
во няма цена. На такива пазители на само- | 
у п рл влени е го би трябвало да се постави 1 
поне един, може би банален, въпрос: защо * 
актовете по разпределението се кръщават 
с такива названия, които трудно може да 
станат на без малко половин страница и за
що тази област е изложена на такъв нор- 
мативизъм, който е днес на дело? Въпро
сът, може би, е банален, -но затова отго
ворът е индикативен — зад такглва загла
вия и баласти се скрива безсилието да се 
реализира основният принцип на самоупра
влението: свободно разполагане е дохода

:-ТР>

:Л]

ттй
от страна на онези, които са го създали Занемарихме азбучната нстипа на икономи

ката: произвеждай, продавай, спечели и 
тогава дели

и възнаграждавано според труда.

Вместо последозателна оеализация иа
оттози принцип, създадена е цяла тълпа 

„апостоли", занимаващи се с така нарече
ното самоуп-ра-витслно разпределение и

хубаво живеят, А работникът все пъктова
търси, от о&оята работа, да жисс присто
йно. Вместо пристойна заплата, предлагат

на
в

му се тълкувания . . .

положение във връзка 
закони

Сегашното ,, си: увеличението на личните доходи ,на за
етите зависи от увсл-ичониетр -па произво
дителността. Комедията е -в това, че одт 
такъв акт ягс би смял да бъде м-редм-ст -иа

прилагането -на и-нтервеитвите 
сферата -на разпределението, меко каза-но, 
е тра-гикомичцо. За жал, отразява реалното 

на нещата. Очевидно е, впрочем, 
текущата (и -не -само

политика се нами-

състояние па никакъв закон, д-о-роооп -сп-оразуме-и-ие, ноче творците «а 
текущата) икономическа 
рат пред тежко решимия да не кажем не
решимия проблем: как с изди. а.не -на мо
тивировката за работа да ос -подтиква про-

това в стопанството, до го- то с години характеризира гс-алото „Дай ни 
записим-о от вноса и при из- дне-с, а за ут-рс лиша работа", .тогава «с 

оокъди-ца -на валутни средства, -остава нищо друго, тю с иитериентоия за- 
проблем (привидно) успешно кон д-а се 'санкционира -искането за вормал- 

което е особено важно — тю поведение . . . Трагичното с, пък, че 
- прекъсвания -на рабо- това искаме не ос приема, а обяшеш-ието 

т каКто -в по-ново -време сс казва по всичко -е невежо — това ще дсмотивира 
-извънредни събрания. Просто, им- работниците за труда (относно може да 

неприятна предизвика серия от стачки).

това с нещо, к-о-сто принадлежи към • 
рата на нормалното и один-ствено -възмож
ното поведение па стопанството. Но, ако 
положсти-сто -в сферата иа разпредслеиис-

изводството и 
ляма степен
ключителна 
Доскоро този 
сс решаваше и, 
без стачки, относно

това -на
флацията, без разлика колкр Слободии Игнятовмч
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ОПИТ ЗА РЕАНИМАЦИЯ
СПОРЕД ДОСЕГАШНИТЕ СЪЗНАНИЯ НЕЗАДОВОЛСТ-, роделя общия личси доход и съв средства тогава ще ос фииамси- 

V •. ВОТО, КОЕТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ СЕДМИЦИ ■ „'РАЗТЪРСИ" ГО- местните потребности, кога» сс , р.а. общертвспата надстройка,
• ; лда БРОЙ'ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА,- задоволяват с 1ЮГ0, иЗлезе, че : .

ДЕТО СЕ ИЗВАЖДА ОТ СИЛА ДОСЕГАШНОТО НАПЪТСТВИЕ ме с ясно от кои източници ще 1 гдЙ-ГОЛЯМАТА НЕИЗВЕСТНА 
НА СЛУЖБАТА ПО ОБЩЕСТВЕНО СЧЕТОВОДСТВО ЗА ПРИ- се обзпечи финансирането па
ЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕИТНИТЕ ЗАКОНИ ЗА ОГРАНИЧЕНО съвместните потребности, Дали . сд-вам тази годииа
ПОЛЗУВАНИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДО- от облаганията върху дохода Г)МДЬ^оЧнши само някои сле 
от?Дт&?* СЪВМЕСШ0 ПОТРЕБЛЕНИЕ. ТЪИ КАТО ЕДВАМ ТА- щги пък ще сс въведат облага- ; ‘ утвърждаване цялата

' ВЯХА, УЮЧЕНИ ..САМО НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ния върху личните доходи «а ра- на разпределението (общ
н!уп? ТЧЕН дЦдАи^кумудА^ияГтчКя^нет? „V тоГ™™

- НАЙ-ГоНатГнеЛИЗВЕС^АНА ТРУДА °СТАВА ДА БЪДЕ рЯеч^ияРалич°е7даход3Удве ча- ™ ”а 0СТаВа да**с
речения личен доход от две ча 1Иай.Г/0,лям,ата неизвестна. Съюз 
сти. Отново ос напомня, че иде- - комитет по труда още от 

В момента, когато този брой сегна и голям брой работници? ята от 24-то заседание на ЦК На >' бсше задължен" да избе
на вестника се намери при чита- Въпреки цялото незадовадгство, СЮ1С подразбира- разделяне на д . I1 производително
телите, ще стане невалидно до- отговориха те. Съюзният изтъл- личния доход иа част, която би < ’ 1 ' ‘ която би била из
сегашното Напътствие иа Служ- нителен съвет остава при стана- > бил^ награда за • непосредствено •’ ижетаг1е- ,на т. 
оата по обществено счетоводст- винцето си, че тези закони обеза- вложен труд, а другата част да * . ” н0 ВОичко се ове-
во за ограничено изплащане на Теляр трябва да се опазват. При бъде награда за „прсдцрисмачс- * А - ппли~(>то.елнпгт
лични доходи. Вместо йеГо>вотъ- това Светозар Риканович напОм- «ад дух". Смисълът на разделя-. ™ /1 ’ % *
п-ва в и-ша изменено напЪтстБие, «и, че одобрите колективи, прй нето е в това, че за' еднакъв а пгг ' „■^„тчигетгпкй- 
което продължава строго -да за- експедитивност на общите служ- труд трябва да се получава ед- У а „ '„,ми„ лтппя „
дължава' ползуващите ' общество-' би, могат да знаят състоянието - наша първа част от личния до- ^ а. г ,д д
ни средства -да съгласуват прави- см накрая на всеки месец и да ход без оглед къде , се работи, _ екстра доход. одо но вп 
лницмте си за разпределение «а увеличават личните доходи съгла като по този начиц доближим ггюпис се получава и от текста 
дохрда и личните доходи. Заое- оно Закона1, Риканович изрази «а- принципа за .разпределение спо- .,на интервентните закони,, в кон
та не е дадено официално тъл- дежда, че работниците в колен- ред резултатите на труда. Съмне Т0 е записано, че ползуващите 
куване, йо.тозиход се обяснява тавите, хоит ояе са се оргами- ние във възможността, за пълно- обществени средства през 1987 
с „издирване на по-приемлив мо- зирали така, ще понатиснат об- ценно осъществяване на добрите год'ина могат да увеличават сума- 
дел, "който няма да: произвежда щите служби. Да работят по-до- намерения предяви Хома, Милен- та за лични ДОХОДи до Увеличе‘ 
нежелателни ефекти-при прилага бре. - кович, член на Председателство- плето на производителността на
пето на интервентните закони". Следователно тези закони тря то на Съюза на синдикатите в тРУДа- а паи-много до размера на 
които бяха приети в Скупщината бза да бъдат валидни само за Сърбия: - „Доколкото се дава ако Увеличение на средния месечен 
на СФР.ю На 26 февруари. първото полугодие, па .-годината, , итация гъз основа на онова, кб- Д°Х°Д на работник в отчетния
- Според досегашните съзнания по-точно до ирие-манетр на нуж- сто се покрива с баланса, тогава период (по отношение на пред- 
огромното незадогюлств-о и мно- ните изм-ецонйя- в 6бй;остве!01я и разликата, която се разпреде- ходния).
гобрайките недоразумения в го-" договор за' личцйте доходи’ Име- ля като „изЛишек" всъщност е Най-много неволи и нелогич- 
лям брой-трудови колективи са нно поради това, . а, и- .поради втора частг. Оу. заплатата". .Посо- Ности в разпределението досега 
основната причина за известни множество слабости в този':до >чша бе още- една .опасност от . идваха от нееднаквите условия за 

■изменения'-и смекчаване'на евй- кумент, СТЮзният изпълнителен Фррмадизирайбтб прилагане на създаваме ва доход от неравно- 
дентната ригорозност-на интер- съь-ет е оценил, че доизгражда- тази разпоредба. Тъй като лич- правното, положение на отделни 
вентнитЬ закони.-'- - < . нето на обществените „договори д.йият доход , от; «епооредствения. отрасли, от диспаритета на цени-
ИЗХОП от -ИНТРРВРНТНОТО ”В М0МеНТа-е едаа °т наЙ'“°' ТрУЗ'е ” реременбн".. само с чети- .те и много други неща, които са 
стстпяши,” В °™ жните и наи-важиите ни задачи -ри задължения (основно , оораао- вън от обществените договори
СЪСТОЯНИЕ В Стопанската камар.а-на Сър вани е,, здравна и социална защи- за дохода или пък са означени

• бия неотдавна стана дума имен- :тд -и., инвалидско-пеязионно. оси- като области конта „ „„«.г,,™
; •-гамтойййата -свити* на чл-е- -но за 'съществените неяснотии. 1трсние),. йод рационално поведе- срок ще бъдат уредени от"'стра- 
нокете-на Съюзния-, изпълните- Първата шеяйюТия е свързана с ние на трудовите колективи ое на на държавата ^ делстатскн 

-лен съвет-ояха зададени повече общия личен доход, който в ПрЬ подразбира' максималното анга- оргави Понеже 1 Д 
въпроси; основата на комто : е . екгодотовора'е дефиниран. като жиране на общия
въпросът: къдеСизхОд-ът-от „йн- и .в Закома за общия Приход, Ма за първата част от личния л.п- пп»п»>
•ТервеНТнбтб'състояние"; коетоза- кар че тази дефиниция ясно оп; ход. Възниква. въпросът.: от кои на дохода на едгщ ра^таик^съ

очевидно, че 
лцчен доход нроизвсдителността на труда ще

• :т- 4 . ги ■

производтплност — какво е това? пия доход П:0 отношение на ореднмя през четвъртото тримесечие

Ьъ;к "фФ“110 С увелич-еиа производителио-ст на труда относно с 
по-голям доход по работник. Дори, онези 'органи^ ~а 
ош,особени резултатите на производитедностга на „шо
евентуалното увеличение на дохода по работника, дГизраз™Тв 
месечния си баланс, могат да изплащат действително заработе- 
дижж б™ш,а0Х°ДИ ” ПРеДИ със™е™ Еа тримесечния перио-

, __ ^'° тази тема ,ое разисква на сесията на Скупгпинчтя на
СР Сърбйя (19 март). Според думите на То-мислав ^дад-еношич 

• председател яа комитета за труд, чувствителното уведиче^иТ на 
цените на стоките от жизнено значемие и „ увеличение на
тарии. артикули твърде оериоапо заплашва ‘отандавт^а 'голяма 
част от населевието. Бстествано в такчия пяД.^Д В на голяма
във връзка с изплащането :нГл;4ита дохолГГп°ВКа пР^блемИТ€
ГГшщ“Хси“Г РаЗМ^' “лТГеГто

промени. От този аяп-ект никой не можв пя а°требни ^ коренни 
че увеличението на личиите дюхюл! Угп. к 003°-б"7 определеиието, 
тпуда и резултатите нФт^аТ^1Г-а Да се оан'-овава ВЪРХУ 
в рамките иа осъществения дохм^Ета6^,61'0 се д®иж,и сз-м0 
обезателно да 4е провежда Д"' Д Т° за14,0'- този .закон трябва

...... ‘Според оценката- на Републиканския комитет за ТРУД в 3а-
, копа нс е достатъчно прецизирана раФюредбата (чл! 2, алйнея 

а коя-го Се у])ежда, че организациите може да увеличат сред- ' 
егвата з.а лпчгш доходи по работник, изплатени в четвъртия мвар- 

на' 1986 година, до равнището на растежа на производител
ността на труда. Поставя, ре въпрос — какво се подразбира под 
производителност -на"труда: дали е'това увеличение на фйзиче- 
окия обем на производството или дохода по работник. Дали се 
изчислява въз основа на методологията, която утвърждават орга
низациите или въз основа на обща методология, която утвърж
дават органи вън от трудовата «еганизация; угеД това дали се 
касае за номинално ..или реално увеличение на личните доходи 
и каква е задължителността по прилагането на този критерий. 
Освен това, трябва да се разясни дали се касае за утвърждаване 
на месечен аванс на личния доход или ое касае за личен доход 
въз основа на тримесечния периодичен баланс. Доколкото се 
утвърди, че тази разпоредба се отнася само

“.I

тал

на тримесечния 
аванс на личния доход, тогава с нейното прилагане ще се задър
жи износа на личния доход на равнището на четвъртото триме
сечие от 1986 година все до началото на май 1987 година, а това 
дестимулативно ще влияе върху увеличението на производството 
и износа, а в много организации ще доведе до намаление 
реалния личен доход.

Инан, що се отнася до връщане на излишека

«а

в изплатените
доходи, Ян.ез Землярич, съюзен секретар на финансите об- 

яони, че организациите на сдружения труд не са длълши, което 
тук таме' ,се погрешно тълкува, че при изплащането на личните 
доходи за февруари да връщат и част от повече преди изплате-

лични
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коефициент въз основа рендген апарат трае и по шест 
на когото, според трудовия код, месеци, каза ни той, и какво аз 
се изчислява производителност- тук месечно да изчислявам? И

това в условия, които не са де- 
настават ко- финирани. Откъде . да зная как- 

гато след дълготрайни усилия и во ме чака утре, а какво след 
работа в лаборатории започне шест месеци? 
производството «а нова,

основен

та в цялата организация. 
Но, проблемите

Същият принцип на „замраз- 
на личните доводи са

по-съ
временна стока, която не съще- яване-.'
сотвува в „кода" и тази стока не приели и в „Нитекс". -Д-р Миле 
може да се „приобщи" към ня- Ковакович. диреКгор на трудова- 
коя съществуваща. та организация заяви, че личнй-

Известен е случаят на фаб^ те им доходи; инак по-низки от 
рижата за автомобилни гуми, ко- средните в Републиката, остават 
ято производителността е изчие- на равнище от декември мимала- 
лявала косато буквално е измер- та година. Макар, че според те- 
вала стоките си и получените то- хните критерии производитедно- 
нм тегло е „разделяла" с число- стта от януари е увеличена с 19 
то на заетите. Но, от тази годи- проценти, те не са сигурни как 

тя произвежда технически но Ще „минат" косато приложат ме- 
ва гума, значително по-лека от рилата на обществената произво- 
предишната. И макар че произ- дйтелност (доход по зает), която 
водствюто върви по-добре бт ко- ще служи като корекТивен фак- , 
гато и да е по-рано тя със съ- тор. Това всеки месец йе моЖат 
щото число работници отчита да правят, 
спадане на производителността,
защото без оглед че имат пове- — Ниш, според Босилка Мицо- 
че бройки „целокупното тегло" вич, проблеми няма да има с

изчисляването на производител

на

В Тютюневата промишленост

юзните органи управление вори за реални показатели за про на производството е по-малко, 
нмат задачата преди всичко да изводитслността на нашия труд Проблемът на производи- ността, понеже те имат крите-
утвърждават какво представлява телността е от теоретическо есте- 1>ии: числото цз .произведените
реално увеличение на дохода, ко- НЕСИГУРНИ МЕРИЛА сгво 11 яано ми е, каза Новица цигари делят с числото на зае-
ето е резултат на повишеното В Ниш преобладава мнение- ранджелович, защо толкова дъл- тате, и „имат достатъчна прбиз- 
количество и качество на труда, то, че делегатите на Съюзната г0 готви единна югославска водителност за точно ^ изчисляза- 
На този план обаче не могат да скупщина в желанието да обуз- методология. А убеден съм, че не ня личните доходи", 
се очакват по-значителни резул- даят изразходването, на незара- когато тя бъде готова ще преди- ® „Ниш-експрес . каза Небой 
тати, до-колкото всичко .се сведе ботеното и да намалят увеличе- звика повече (остри) критики и ша Илич, личните доходи ще из

инфлацията са избрали дилеми- Обаче, никак не е добро числяват въз основа изминатите 
приемането на Закона за време- километри, числото на пътници

те и числото на заетите, които.
до екстра, дохода, осъществен ме- нието на 
жду другото и от изключително несигурни спирачки. .Освен ако

нно забраняване ползуването на 
обществените средства за изпла- че са и сди-нственитс мерила.

И така., от организация, до 
организация — варианти и мето
дологии има повече.

Затова текстът ще приключим 
с една оценка на м-р Рандже- 
лович.

големи покачвалия на цените, а не са разчитали на силата и на 
не се взима предвид на какво се авторитета на Скупщината. 
дължи увеличението на дохода. За това как в Ниш се нзч-.г Шал е на личните доходи над про 
От много страни не без причини слява .и измерва производително- '„звр^ителността преди изготвя- 
бе предупредено,. че колективите, стта разговаряхме в Общинската |1ето на методологията, 
които успеят да увеличат цени- скупшина с м-р Новица Рандже- 
те на продукцията си (а това лони.ч и Борко Бешич. 
изобщо не е трудно), автоматиче- Първото което ни казаха 
ски осъществяват по-висок общ предупреждението, че в Югосла-

ИМА И „ЗАМРАЗЯВАНЕ 
е НА ДОХОДА"

— Добре е че има повече ва-
_оК„ кия тт- Г.7ЧР иямя ршичгтппия ме- Посоченият Закон позволява рианти за изчисляване на произ-

доход и доход , на един Р толология зт изчисляване напоо иа трудовите организации всеки водителнрСтта. Това е логично,
ник. Това същевременно изволм-гелността Ако всичко зт месеЧ- въз основа на вътрешни но не е добре когато в пореди-
голямо насърчение за инфлация щ • планирано такава критерии, да изчисляват увели- цата варианти някой прави спе- 
та, защото всички ще бъдат сти- върши както е планирано такава производителността и
мчттчпятш пя увеличават цените, методология ще имаме към края пението на производителността имудирани да. увеличават оптпи„ п_„ ипг ммя съгласно с нея да увеличават ли-следователно и да имат по-висок на годината. Затова при нас има ^ ^ " '
общ доход и доход на един ра- повечето варианти за изчислява- се кажс
ботник (като показател за произ- не ка_ чс това е твърде обемиста рабо- ходът по зает, като важно усло-
водителността на труда). повечето трудови ор- та- която изисква добавъчно ан- вие на обществено-п.ризнаената

Директорът яа Югославския ' к^ггвуват коителми гажиране на администрацията, производителност, ще бъде пре-
завод за производителност на ИНтстжа производителност", също както когато се изготвя калено увеличаван с покачване
труда стана твърде популярна ли >• - изготвени иго- периодичен баланс, и тава обез- на цените, което До значителна
чност само за един месец. Жур- ■ • -■ ]|а трудовите нокаи повечето ООСТ. Още по- степен ще намали ефектите на
•налистите „окупираха" и него, и Р ^ ‘ вече ако се игута предвид, че на интервантния закон. Все пак се
Завода, който довчера беше поч- Р _ случаи тя да се изчисля- периодична равносметка това надяваме, че такава „®й№!Чи-
ти анонимен. „Ясно е, че измер- гкяюва количеството «а „увеличеиме" трябва да се доее- плина ще има малко... Ли
ването «а производителността на „„„жюшоайеге стоки по зает или Д« " съотношение с обществено- целта ни е обща: да се о у$д
труда само с увеличението .на до- "еешопите'часоГ призналата производителност. потреблението, на незараоотония
хот/а на един работник не е рс л / ” ■ " мчт1Х|П. — А какво тогава, посташя доход.
ално — призназа Любиша Мило- 110 ' ’ии суо^тш^ си въпрос нашият събеседник 'Линейните мерки, какъ®1

директор на Звода. „Затова млека- Раиджелович, ако корскутрата и този закон, на някого повече,
ше сеТтштаме да изработим та-. . с' ^ "ат” оано, .«ложи да се връща част от ли- а на някого по-малко съответ-
кава мстодология^оято остои Рш ес проимсждг{иш ™;ите Доходи? Нима пак Да ос
пГиГо-Д^го и дотода. Заща- V’ ш^пГ°Г°к~л С ката не са в състояние дседатслят „а Съюзния изйцлтш-
то сегашният начин на изчисля, аир , ■ ^тТотюСгга ос-из- Дсеки месец да утвърждават до- твдвд ,С“ерод^то“и
рянг. ггпоизводителпостта на тру и -' 1 опнопа нзоазходва- хода. по зает, в Електронната, про то им ще, се следи релонр
Г^Ро°“ша. определоние.то са взели решение за всякъде . където семймязв»

на трудовите организации да случаят-»«роиик^^Равядане на личните-. -дока- ^
качват цените". - ^ ... .Гота и. —

Според онова, коета се й-.ад-о Б-ьрканович, директор -пето
издирва методология, » ■ когато броят «а иа трудовата, организация „ЕР- оргагшфацмц в се^^о ст?

бъдат обх-ва се ГТП|К,И ос разделм с МО" кате-горично заяви, чс те не ство — в ООС1 к0^
„оказател/и: нату- Р могат всеки месец да начисля- иа щюиаводстшто трйс. дъЛ1о и

обем «а пре,- бр0*сНГааГ а тамива „ма ,„ай- ват „роиододитслиосгта „ дохо- “ ™К^У ^0»!
'СТ0ИИ0СГ ми«1 когато една организация да по зает, защото производство „ покрай

„ произвежда повече стоки, тогава на «жестадиода съоръжения е Законът . фил„йович
всичките то се „свеждат" на сд- дълг процес. _■ • елш Йован Марк<1внч
па и по този начин се получава — Производството иа един

кули.
А че сп.екули щС има потвър

ждава и Небойша Илич, който 
казва че в повечето случаи до-

■то е

досега, се 
с' която трябва да
пати таи вида 
пални (физически 
изводегвото), ■«атуралй» 
ни (физически обем-м цоиа^
производството) и стоймостаи 
а тота е доходът. Само .тогава, 
смятат в Завода, може да



А Комунист
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СЕЛОТО

Предимства и ограничения
^ ПРОБУДИ, МОТИВИРА И ИЗПОЛЗУВА ЗНА* материал и редица продукти, е

^ПРИБЛИЗИТЕЛНО 70 000 СПЕЦИАЛИСТИ И което се изключва ^сствуюаис-кявг на храна " селското ст°- »
изводствеш материал, вместо трл- пък абсолютно никаква, ращого 

ния пспиод. Прошзводотвото та дициошги подходи и проюяод- остен прелета вяти яз а на поеги-
мссо е увеличено е пет пъти. сивото, п.рерз/ботката *и търговия- жени ята, не дават конкретни пре
Създадохме условия за производ та та храната. Набляга ое .върху дложетия за подобрение положе 
ство на храна без чуждестранни все до-голямото приложение та нието и
лицензи, даже и да изнасяме со- биотехпологията, генетичният ит- този стопански клон.
бстзето .знание. жинеринг и разширяваме ппшку

Но, днес това вече не 
статъчно. Селското стопанство се

От ималото дискусии, които 
ос чуха на това съвещание, Съю
зът на "югославските комунисти 

има голяма молла. От някои

Неволите на производителите 
на храна и жителите на село не 
са само от те ян ическо-техн оло гм- 
чеоко естество, а прдди всичко 
твърде крупен обществен, иконо
мически и идейно-политически 
въпрос. Така найчнакратко би 
трябвало да гласи едно от зак
люченията от съвещанието, със
тояло ое в

усъвършанотвуваис на

Това съвещание ще се пом- 
и ни и по това, че по-грдямата 

част научни работници предло-

с до- жението на автоматичен контрол 
и водете иа процеса, както

изправя пред големи трудности, ползмване па компютри в плати- 
стагнация и твърде .неблагрприя- райето па производството, 
гните процеси да домашния и чу кои отрони все повече се ориет- 
ждестраяен пазар, Както и преди тшугг и, към аиторнатимт изто- 
тридесет години на общссТврио- читаци откъм храна гр: морската 
стта се задават редица въпроси: и речна вода, поляувашето на се
ка* по-ната.тък, по кой път и с тоци суровини за човешка хра- 
кои сили да се ^оъгне с ускоре
ни врачки? во, което може да замести хра-

Отговорът не е лесен. Пора- иите от 
дм това не е случайност, че Съ- Такъв подход 
юзът на югославоките комунисти агроиндустрията предлага много
се. е ориентирал след 16 години повече шатри в. .надп-псварата с юзът на кс-мунистите няма да 
повторно да посвети заседание. конкурентите ' ма световния па- бъДе лесно да се определи, за- 
на Централния комитет за рази- зар, защото обезпечава бързо из- щото изостана острата полемика 
скване върху нови въпроси. Тря- м-зне.ние ка производство, при- 33 предложените пътища за ло
бна да се намери начин- към способяоайхи -се на вкуса и по- нататъшното развитие на наше- 
70 000 специалисти и всички про требите .на купувачите. то селско стопанство, Доколкото
иззод.ители на х.рана.да се, събу- тази грешка не се отклони, ле-
дят, мотивират и згдеието им да И двата насита имат свои смо може да се случи научните 
се използува за постигане цели- предимства и ограничения. За предложения да останат без ико- 
те, набелязани в Дългосрочната нацги условия навярно би била комическо потвърждение, а тога- 
програма за икономичеока стаби най-добра щастливата комбина- ва Съюзът на югославските кому 
лизация. На разположение са, ция на положителните страни на гчсти ще се изправи пред голе; 
както изтъкнаха наши учени, ня- двата варианта. Това подразбира ми мъки когато тРябва да се ре- 
колко решения, Нашнапред въз мъдра, добре организирана и на и’ава за онова, за което трябва 
основа на досегашните съзнания, сочната дейност в цялото обще- да се застъпват комунистите 
колко се може ло-окоро да бъдат ство, защото проблемите в сел- Работните си места 
въплътени на практика съвреме- окото стопанство- не са само ми
нните достиу.уния, където това жа ,на този клон на стопанство- Може би такъв подход 
още не е направено и особено то. Двата подхода също така по- уката е отражение от недостиг 
да се активизират потенциалите дразбират повдигане равнището на навик в начинът на работата 
на индивидуалното стопанство, откъм знания на производители- който е неизбежен ~ ’
което обхваща над 80 „а сто ора те ня храна, много .повече от на- 
ници и сточен фонд. Или увели- стоящетр и .приложение на нау
чените средства да ое вложат в чни познан-ия.

Кумровец на 19 я 
20 март тази година, когато 
60 научни работници настояваха

1_1Я. жетиията си не са подкрепили с 
икономически величини. Като чекъм
ли науката съществува само 
себе ой. Почти
ли не см-ометаваше динарът като 
одиш от твърде значителите мо- 

на, или развитие иа производот- 1:1 !,Ч1 за производство на храна,
особено по време на борбата за 
икономическа стабилизация '1 зз-

за
да помогнат в подготовката за 
заседанието на ЦК на СЮК за 
идейно-политичеоките

никой като че

въпроси
за обществено-икономическото
развитие на селското стопанство 
и селото. животински произход, 

иа развитиеТакова становище не произ
лиза само от факта, че съе селока- 
то стопанство имаме редица ком- 
паративни предимства над мно
го страни в света; че то пряко 
или коствено дава към полови
ната от общественото производ
ство на нашето стопанство, но и 
от положението-, че имаме изклю 
чителна потреба за по-бързо раз
витие на производството на хра
на, а че то се среща с навярно 
най-трудните развойни условия 
през последните няколко десети 
летия. Малко са страните в све
та, конто са уопяли да осъщест
вят такъв голям р-шт в селско
стопанското пцриз.вопство на гла 
ва от населението. През послед
ните петнадесет години се причи
слихме —1 преди всичко със соб
ствено знание, работа и благо
приятните природни условия — 
в групата на двадесет високо ра
звити страни, които обезпечават 
на глава от населението към 25

,на дължителяото връщане на чуж
дестранните задължения. На Съ-

-на

.на на-

в кризисните
стопански 
твърде дълго е

моменти. Може би
траяла практика-

„производство на знание" и къ- та на тичането за постигане на
лето това е. възможно спешно да Обаче, дали поради икономи- РСТ^дно производство 
се въплътят в производство най- чеоки трудности, в 
новите съзнания у нас и .света.

Първото

на сто калории, повече отколко- 
то това изискват биологическите 
потреби на хората. Постигнахме 
това при положение когато към 
половината от

без ог-
които вече лед на цената на такава работа 

дълго впеме се намира науката Може би 
решение предлага ни и образованието; дали пора- 

възможност за значително увели- ди незаинтересираиост 
чение на производство :на хра- възможността, на 

с относите-ачо мал-к|: влага
ния, но такава дейност е с кра
тък век и не дава

пазарните изли- 
щъци на храна произлиза от се
лскостопанските производаители 
в напреднала Бъзраст, сред кои
то е найтолямо числото 
15 на сто неграмотни в нашата 
страна. Благодарение на проник- 

. валето на научните съзнания в 
селското стопанство, 
по-бързо отколкоого в много дру- . 
ги стопански клонове, производ
ството на пшеница е увеличено 
с четири, цаоевигата с три, за-

на науката по този
начин е по-лесно. Но, неоспори
мият факт, чеили не-

инвестирането в 
и влага-

стопанствртр с
ниска акумулативност да прила- -1' пниет-о е също както 
га нововъведения в работата си, не в развитие, науката трябва ла 

достатъчно само е известно, че трябва мно- гокаж-е на гъвг™ Р Д 
надежди за по-чепешно излизане го да ое напрази да проработи'" * ~ СМ1Сем

” на чуждестранния пазар. сътдчдаи.че-ството между науката
Второто решение е оно.в^, ко- и практиката. Необходимо 

ето ползуват развитите страни и ое прокарват нови пътища в про- комитет на СЮК и онова което 
представлява гаоеобразиа „зеле- изводотволз на храна, така, ч?: трябва да бъде 
иа революция . В основата ла та- то от капитално интензивно 
кдв подх-ои е пояната/гьшното по- п.оеоацнр в .пппгЬргмпи-,,,'., 

харното цвекло с по.чеве от два добряване на използваемостта „а У^нГинтензЗо 
пъти по отношение на следвоен- оуровиинте, възпроизвоЦствения ство

на.
от

конкретен на
чин. Подготовката, 
щето заседание

за предстояло вече
на Централнияе-да

направено след
да това, е един от подобните 

и на- метни, 
селско стопан-

мо-
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СТОПЛТч?кмП ПРт/ЖНЕ НАГРАДИТЕ НА НАИ-ДОБРИТЕ СЕЛСКО 
СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСЕВИТЕ В ДИМИТРОВ 

ГРАДСКА ОБЩИНА

Щетите минимални
Пшеницата засета до развият, а сетне 

средата на месец ноем
ври миналата година се 
га оформя второто Лист 
че, докато площите за
сети след тава- са в пери 
сд на ооввгеване. ■ Ниски
те температури през пос
ледните няколко дни са 
навредили на пооевите, 
но щатите са минимални.
Пони така изтъкват спе 
циалистйте с-т института 
за селско стопанство в г. ЛИСИНА 
Пирот.

А в Димитровградска 
община температурата 

слизаше и до минус 17, 
така че ,в по-високите ме 
ста почвата е била зам- 
ръзката и до 24 сантиме
тра, обхващайки стръка 
и иялият корен на пше
ницата. Но ,н.а места, къ 
дето снегът се е задър
жал счита ое, че щети 
няма. На тези места спе 
пианистите препоръчват 
с първите топли дни жи 
тата да се подхранват с 
изкуствени торове -— 
кан или урея —, които 
ще помогнат пшеницата 
по-бързо и по-добре да 
никне и етъблото прави 
лно да се .развиЬа.

И докато на житата 
има минимални щети, 
овошките не са страдали 
изобщо. ' В общинската 
служба казват, че повече 
От 80 на сто от овощни
те градини вече са пръ
скани със защитни сред 
ства. Това се отнася и 
до вече орезаните ябъл
ки И круши, понеже ре- 
зитба «а същите може 
да се провежда и по-къ
сно. Специалистите счи
тат, че последните студо 
в" дори са полезни, по 
иеже са попречили овош 
ките преди време да ос

Дкцията хваща коревд
Четвъртото поредно съ 

стезание за високи доби
ви между селскостопанс
ките производители в Дм 
митровградока община и 
официално приключи с 
раздаването на 30 награ
ди на най-добрите. За зна 
чението . н,а състезанието 
за високи добиви и съвку 
пно производство, за раз 
витието на селскостопан
СКОТО ПРОИЗВОДСТВО, ДОС
татъчно говори оценка
та, че развитието .на сел 
ското стопанство (покрай 
промишлеността) предста 
влява гръбнакът по осъ 
щестЕяване на икономи
ческата стабилизация в 
общината. " .

Хареактерно за Димит
ровградска община е, че 
■обемът на селскостопан
ското производство на
малява. Планът за преди 
шния средносрочен пери

то има за цел да насър
чи и производителите.

Обнаждаващо е, че за 
период от четири години 
рязко нарасна броят на 
състезаващите се — от 72 
през 1983 на 218 души 
през 1986 година, обхва 
натите площи както 
броят на добитъка са уве 
личени 4 пъти. Но ос
вен омасовяване с нови 
състезаващи се м обхва-

студът
да г.и- „попари". Препоръ 
чва се, ако не са пръска- ■ 
ни, това веднага да се на

една крава- е получил 
3229 литра, а инак сред
но млеконадоят от една 
крава е 1600 литра,

. Именно поради това 
състезанието трябва да 
се разшири и да обхване 
производството на слън- 

и чоглед, картофи, фасул, 
сено и прочие.

Следва да се отбележи, 
че таз-и година задълже 
нията си на подписали

прави в оптималния срок 
до края на март месец и 
да се подготвят за под
хранване с подходящи ви 
дове торове.

А. Т.

щане на производствени- договора за отделяне на 
те мощности (площи и доход (1 ”7» през първата 
брой. на до-битък), състе- година на състезание — 
занието трябва да обхва през 1986 е сведено до 
не и други селскостопан 0,03°/») не са извършили 
ски култури. Засега се най-„богатите" стопански 
отчитат резултатите за организации: „Тигър"— 
пшеница, царевица, мали „Димитровград", „Бал
на, мляко (кра&е и овче), кан”—„Компас, „Сточар"

— „Нишава" и трудова 
При това на парцели- общност, което е недопу- 

те, обхванати със състеза стимо. 
нието, добивите са двой Само с широка акция,

която води ОК на ССТ.Н 
в Димитровград и с все
странна подкрепа, може 
да очакваме повече сел
скостопанска продукция 
на кашите трапези и да

Заведение 
без заход

В последно време един 
въпрос се повдига в Г. 
Лиоина. В центъра на се
лото няма заход. Побра
но имаше два захода но 
те са рухнали и са неу- 
потребими. След изграж
дането на нова сграда за 
местна канцелария и по
ща в селото, старите за
ходи станаха съвсем неу- 
потребими. Също е със
тоянието и със захода на 
кооперацията. За строеж 
на нов заход никой не се 
грижи, а има нужда.

Г орнолисинчани него
дуват против тази неуре
дица, защото никой не 
дат*р 'Инициатива за. по
строяване на нов заход: 
нито ООСТ „Слога", нито 
„Напредък"., нито мест
ната общност. „Слога" 
държи и заведение, два 
магазина и откупвателен 
пункт в селото « не счи
та за нужно да , построи 
хигиеничен заход.

Чудно е как и заведе
ние може да работи без 
да има заход?

агнешко месо.

но и повече по-високи.
Например средният до 
бив на парцела участвува 
ща в състезанието е 
450 кг на декар, а ина^ 
е 250 кг, при царевицата 
530 кг ср?пт_у 300 кг. най- осъществяваме определен 
добрият състезател за пр износ в чужбина, 
опзводство на мляко от

од в производството 
пшеница е изпълнен с 88 
на сто. на* царевица с 86, 

цвекло с 69

на

на захарно 
ка тютюн със 76, на месо 
с 90 и на .мляко съ- 74
на сто. Това е послеаи- 
ца преди есичко на на
пускане на 
.мите площи и рязко на
маляване броя на добитъ 
ка, както и на все пс-ло 
шата възрастова стр'Утсгу 
ра на населението.

Ст. Н.
обработБзе- Ф „НАПРЕДЪК"

Започна изкупуването 
на агнета

През миналата седми
ца селскостопанската ор
ганизация яа сдружения 
труд за селскостопанска 
дейнсст и изкупване „На 
предък" от Босилеград 
започна с изкупване на 
агнета.

В организацията ни увс 
домиха, че цената от 
1250 динара до 1640 ди
нара, в 
глето на зг-нето, с цена ко

ято с договорена яа ре
гионално равнище. Имен 
яо, агнета с тегло до 16 
килограма се изкупват по 
1540 динара, а онези ко
ито надминават 16 кило
грама по 1250 динара за 
килограм живо тегло.

В „Напредък" считат.

Обаче с концентрашгя- 
на селскостопанското 

производство върху 
мдлки, но 
площи (от 40 000 дка, за 
сявани 
ца — сега се засяват ед
ва 10 000 дка) и с прила 
гаяе на високи агротехни
чески мерки се постигат 
значителни резултати, 
тази насока

-га
по-

качествени

преди с пшени-

чс през настоящата годи 
на в Босилеградска об- 

зависимост от те- щ.ина ще бъдат 'изкупс-
8000 агнета.В А. Антимовни околосъстезание-

Злидол и Ярешник, а 
най-изпълнителни са сел
скостопанските произво
дители от тлъмияскня ра 
йан.

4000 говеда и пат 10 000 
овце. При това обаче ка
кто подчерта СтЪев, има

СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА

Без заразителни болести по животните
И ВЛ11наснатг статуя,

СТОЕВ, подчертана, че не
обстоя- 

Ветерипариата 
Босилеград.

сво
При това

И при трудни 
телстза, 
станция в

За отбелязване е, че и 
финансовите резултати 
във Ветеринарната стан 
пия осъшестроки през из 
теклата година отчитат 
положителна равносмет
ка. Осъществен е общ до 
ход от 21 42П 410 динара 
и в сравнение със същия 
от предходната година 
е увеличен с 101 яа сто. 
Доходът отчита увелнче 
шие от 110 на сто и въз 
лиза на 13 005 162 дина
ра, а чистия доход възли 
за на 10 744 044 динара 
с ръст в сравнение със 
съшия от предходната го 
дина от 100 на сто.

услови яблагоприятни! с 
и затруднения 9-те заети, 

тях у.тгирма ьете
изпълнявауспешно 

ята дейност. 
н финансовите й резулта 
тп винаги са положи тел 

качес-

м-ежду
гъш-арни лекари, четири 

техници и един счетима
наваксват с 

усилия 
отнасяне

гадитсл,
ежедневен труд, 
и домакинско 
спрямо всеки динар,

— Сигурно с — под че

ни. Вследствие на 
твените превантивни мцр 

наредвечеки, години 
при домашните 
ни в

живот-
общината няма за- 

Всс- рта Стоев — че селскосто 
производителиболести.

оФдатаЛНй успешна^ дей- ^

в ни от услугите, които им 
оказваме ако имахме по- 
тясно сътрудничество със

ност дотолкова 
дителна ако 
предвид 
ето и твърде 
ятна пътна 
щината 
теринарната 
ти е на езмоиздържка.

Директорът на Ветари-

лп са и плрблемн. Мно
зина селскостопански гор- 
оешвоцители. не сс отзова

активности презчи и
изтеклата година са ця
лостно реализирани, 
жду другото 'извършили 
кастрация па над 600 опи 
ие, инжектирали 
3600 свине и над 1300 ку 
чета. Инжектирали около

сс има
местопояожеии-

неблагопри 
мрежа к“ с? 

и факта,
станция поч-

Мс
ват, или пък нс инжектн 
рат всичкия ои добитък. 
I (айелаб отзив е бил в 

общности: Ри- 
Ръжаяа,

орта-селокостопзнската
„Напредък".че Вс- низания

околоИнак, във Ветеринарна 
подчертват, 

зада-
мсетните 
качово, Горна м. я.та станция 

че заплануваните
СТРАНИЦА 7
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Ф СИГНАЛИКЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НД ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК — 7 АПРИЛ

д„,_д СЪВР[М[НИ0 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ На Власина дебнат пожари
М Пожарите не търсят помолеше за избухване, це

•п пеят леш дата. годишно яремс. Следят небрежно- 
' :рД, безоФГОлортюегга и дебнат. Опнасят жиати и 

Наистина, носледицис им предлагат поу- 
оптовориосгга, I (ри
за това, че те най- 

когато хората почи-

• ПРЕДИ ДИМИТРОВГРАД ИМАШЕ САМО 
ДВАМА ЛЕКАРИ — ДНЕС II СПЕЦИАЛИСТИ И 8 
ДЕКАРА ОБЩА ПРАКТИКА

за диабетици и матерна 
служба.

имущества, 
ми и решещия за. изостряше на.

много. Има тримери

моментВ настоящия 
следва да се извърши ре-Непооредствен повод ра съвременна служба по 

да се спрем върху здра- здравеопазване, 
неспазването днес е Ди
митровградска община е 
предстоящия Междуна- рно-дтгопансорока, зъбо- 
роден ден на здравния лекарска, стационар с ро 
работник — 7 април. За долен дом и 
здравеопазването днес в служби 
Димитровградска общи
на беседвахме с Йовпца 
Мнков, директор на здра 
вния дом в Димитров
град.

— Едштетвшо, когато 
се обърнем на&зд, за да 
видим какво сме били и 
когато погледнем днес ка 
кво сме, може да видим 
какъв напредък сме по
стигнали.
дава възможност на все
ки да се убеди в бурни
те темпове на развитие 
през последните две-три 
десетилетия. Така е и със 
здравеопазването в наша
та община.

. Преди повече от две 
десетилетия в Димитров
град е имало само два 
лекара обща практика.
Днес има 11 специалисти,
8 лекара обща практика,
7 зъболекара, 4 медицин 
ски сестри с полувисше 
и 47 със средно образо
вание, или от общо 107 
души заети в здравния 
дом само 30 души са ад
министративни работни
ци и технически персо
нал, докато останалите 
са медицински работни
ци. Безспорно, един си
лен медицински състав, 
който е в състояние да 
оказва качествени здрав
ни услуги и да организи-

мери има 
често

организация на самоупра 
внтел-нпте общности '«а избухват през пролетта,

На Власина пожарите обаче сеОрганизирани сме в чс 
тири единици: амбулато- интересите по' здравна 'за

щита и според предложе
стиат ливадите си
случват и през пролетта, лятото и есента.

През миналогодишната осей на пример в 
литс ка Благина под огън се намериха около 430 ха 

култури и пад 1000 ха. под букови

предс-
иисто до края 11а месец 

общи май т.г. пей-вероятно ще
ПОД ИГЛ И Л1ИСТШ1И
гори. Щетата е огромна. Само в иглолистните гори 

най-малко 160 милиона динара. От зиа- 
чс и- безотговорността — опожаряването на

създаде една за субрс-

тя възлиза
401 [ИС С,
нео косена та трева и щетата имат своя предистория. 
Кто няколко примери.

В Южнгоморавоми регион малко 
организации из областта гга горокото

протигашюжарна защита, а общин-

са трудовите 
дело, които

имат планове за 
оките платове за противопожарна защита не съдър
жат планове за змщта на горите. На терените къде- 
то пожарите най-често се случват, какъвто с приме- 
рът ил Влашгга, ггс съществуват технически съоръ
жения за потушаване гга пожари. Няма радиоуред
би н радиовръзка за осведомяване. Наистина, Реги
оналната СОИ за горокю стопанство досега на Вла-

Сраанението

Амбулаторно - диспан
сер ската- служба има в 
своя . състав следните ди
спансери и служби: за

сина изгради .релси за противопожарна защита 
дължина от 92 км но те не са достатъчни да послу-

тази насока ос очаква и 
вътрешна рсорпанизацм я 
на здравния дом, който 
напълно подготвен посрс 
ща това преустройство.

Няколко данни краогю

па

жат за защита па големгитс протсранства.
За да сс откриват навреме и спешно да се по

тушават пожарите (не само на Власина) посочената 
СОИ е раздвижила повечето активности. С АЕРО 
клубът в Лесгсовац например е скулгочила договор за 
ефикасно' откриване на пожарите. Раздвижила е ини
циатива в общините да се изготвят планове за защи-

защмта на децата, жена
та, медицина по труда, 
антитуберкулозен 
паноер, служба по обща 
медицина,
невр о-п сих иатр г г ч на,

дис- речиво показват, чс здра 
винят дом с уопех из
пълнява задачите см. 

хи-. През изтеклата (1986) го
дина амбулаторната слу
жба и службата по обща

патрон ажиа.
та на горите от пожари, а на републиканско равни
ще се готви проект за установяване на радио систе
мна .връзка. Разбира се, всичко това не 
от (без)отговорността.

гневно - епщдемиологиче- 
ска, лабораторна, рент
ген, бърза помощ, обща медицина са оказали при 
медицина с теренни амбу близително 25 хиляди 
латории в Потаново, Тръ здравни услуги, детската 
ноки Ддоровци, Изатов- 
ци, а наскоро трябва да 
се открие и в Долна Н6-

е по-силно
В. Б.

ИЗ ФИНАНСОВАТА РАВНОСМЕТКА НА СОИ 
ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД— 32 300, медицината пс 

труда — 8500, стоматюло 
жката — 2200 услуги и ЗАГУБАТА ВЪЗЛИЗА 10,6 

МИЛИОНА ДИНАРАвля. пр.
Зъболекарската едини

ца има: обща, детска и 
превантивна служба. При 
стационара пък с родил
ния дом има съветалище 
гггон Пирот — Димитров 
град

Инвестиционно ние сме 
закръглени: изграден' е 
съвременен , здравен дом, 
набавени съвременни ме
дицински уреди, За кои
то само през 1986 година 
са отделени 12 милиона 
динара. Запланувана е на 
бавката на медицински 
коли в настоящата годи
на. В момента се върщн 
преустройство в ръково
денето, което ще се санк 
циодира чрез изменения 
на статута, правилника 
за систематизация на ра
ботните места и трудови
те отношения, за разпре
делението на средствата 
за дохода и личните до
ходи. С една дума, пола-

' Миналата година Самоу 
правителната общност на 
интересите за здравна за 
щита в Боошгеград отче
те загуба на стойност от 
10,6 милиона динара. Всъ 
щност, това е най-голяма 
та загуба, отчетена в ми 
налогодишните приклю- 
чителни баланси' в общи
ната.

Откъде толкова голя
ма загуба? Вместо отго
вор ще приведем., някол- 

. ко данни, които доста 
свидетея1СТ1вуват за при
чините.
миналата година е осъ
ществила 340,3 милиона 
динара общ доход, а пстасването и. 
разходите възлизат 338,9 
милиона и казало би се

че е осъществила изли
шък ст кал 1,3 .милиона 
ри.нара. Обаче поради ог
раниченията в 
ното потребление 
зетите" средства са 
нати на 
По-точно; на стопантствс 
то. с авърнати над 12 ми 
лиона динара.

Закон ©предписани ята 
налагат да се изготви са

съвмест-
„надв

Бабушница. В вър-
стопанството.По повод Международния празник на здра

вния работник на работници от здравния дом 
за прослужени 10, отнооно 20 години работа 

- ще бъдат врачени признания. За 10 години: 
Георги Георгиев (стоматолог), Снежана Алексо- 
ва (медицинска сестра) и Петар Еленков (водач 
на коли), а за 20 години: Добра' Денчева (меди
цинска сестра).

национна програма за по 
гаовзне на загубата. В 
СОИ в Босилеград под 
чертават, че се търсят на 

Тези СОИ през чини и възможности, а 
те' са наистина малки, да 
ое обезпечат

ДУКАТ

Родила дете на половин път средства за
Чести са случаите бременните от с. Дукат ро- 

дашните мъки да прекъсват «а път към Босиле
град и с ро-жб^те си щастливи да се завърщат 
у дама ри. Това особено се случва ирез зимата 
когато пътят е непроходим. Тези мъки и щас-. 
тие преди две .седмици почувствува и СЛОБОДА 
НКА СТАНОЙКОВА от Горна махала.

Без оглед, че Здравният дом в Босилеград 
бе изпратил кол а. за бърза помощ, лошият 
сняг път не позволи шофьорът и медицинската 
оестра да се пробият до селото, а на няколко 
километра до него къд‘ето бе пристигнала и Сло- 
боданка. След три километра, в църнощишката 
махала Голема река, тя роди дъщеря. И вместо 
да продължи за Босилеград, в - Здравния доМ, 
младата жена се завърнала у дома си! — при
мер за характеристиката на, издържливите пла
нинци. '

Ст. И. В Б.

Неотдавиешният по- ДОЛНА ЛИСИНА над глава, Димитров се

= изгоряла
небрежност може да има тммгагкигчг-п*».. т/ лидар-ността и хуманнос-огромни последици. Име- „I _втт у
ИНО, поради иепредпазли забелязан, и докато три- * ™ веднаж досега е
воет, преди всичко на стигнали съседите му ве- потвърдила това. Изпъл
Асен Димитров, яа 22 че било късно. В пожара иитеЛ|Ният съвет 
март т.г, когато той заед изгоряла цялата му нокъ ^'иноката скупщина в Бо- 
■по с двете невръстни де- щнмна. Дори от силния нлеград се пръв 
ца били навън, от печка- огън и керемидите се ра- в т^зи акция. На послед- 
та която оставили вътре зпукали. в пожара изго- 150110 0,1 заседание члено-

рели и 260 000 динара. вете му вееха решение
„ Ча нещ,астното семейство

Останал с двете си не- да помогнат със 100 000 
връсттаи деца без покрив динара.

и под

,на Об-

отзова

да гори в къщата му вне
запно избухнал силен по
жар. Когато пожарът бил

Вене Ников

М. Я.
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.ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ ЛИ БРОЯТ 
НИТЕ СТУДЕНТИ?

*

НА НОВОЗАПИСА- 9 ПОГЛЕДАНО 
НАКРИВО

Виновна е 
— наградата

КОМЕНТАР

Само перспективните 

факултети имат 

шаис

Примери на безотговорност
„Критичен информа

тор" при ОК на ССМ в 
Димитровград досега об
народва две (особени) на
градим игри. Във февру
арския брой младежите и 
девойките се призовават 
да отгатнат (разбира се 
орещу награда) коя от 
заплануваните инвести
ции в общината ще бъ
де реализирана срочно, 
а мартовският брой ги 
кани да изберат „Вете
ран на бюрото за рабо
та". Безработният, който 

• е подал молба на най-го- 
лям брой’ конкурси, ще 
бъде награден с работа 
от младежката коопера
ция.

Два случая от неотдавна проведеното от
четно-изборно събрание на Общииоката конфе
ренция на Съюза «а социалистическата младеж 
в Бабушница' заслужават отделно внимание.

СЛУЧАЙ ПЪРВИ. Един гост На конферен
цията, студент в Ниш, явно позоваваше делега
тите да не гласуват за предложената листа за 
новото Председателство на ОК на ССМ. В из
казването ои той изхвърли още редица думи, с 
конто подцени работата на младежката органи
зация, която наистина през изтеклата година е 
имала доста трудности в дейността си, но както 
беше отчетено, е, имала и добри резултати. Въ
просният дискутант не получи ни жълто кар- ■ 
танче, а заслужаваше и червено, защото иска
ше да провали събранието, С нищо не показа, 
че му е при сърце младежката организация в 
Бабушнишка община да постига и по-хубави 
резултати занапред, да се създава по-голямо 
единство сред младите, както и прилича «а 
млади хора. Напротив. Пред овоите земляци

^ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ- НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ 
СР СЪРБИЯ ПРЕДЛАГАТ БРОЯТ НАПЪИЮСТРГ

?5иЖстоа21п,;ож»а дл1,5 НА СТО ф ОТ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ 
ДА СЕ ВЪЗПОЛЗУВАТ ФАКУЛТЕТИТЕ 
ЛЪЧВАТ ПЕРСПЕКТИВНИ КАДРИ

В

ТРЯБВА 
КОИТО ИЗ-

У нивер ситетските_ „ _ цен_ Ри И други висшисти,
трове в Сърбия без пок- На територията на СР 
рашгините (Белград, Ниш Сърбия без териториите 
и Крагуевац) миналата го на покрайнините без ра

бота са над 20 000 висши 
полувисшисти, а 

тях са завъ 
ршили факултети по об 
ществените науки. Следо 
вателно възможността за 
записване на по-голям 
брой студенти трябва 
да се даде на ■ техничес
ките и други факултети, 
които обрлзовават дефи; 
цитни кадри. Освен -това 
политиката на записване

дина са записали само 
25 000 нови (редовни и 
задочни) студенти. Това 
число е „най-долната гра 
ница" в записвателната 
политика на факултетите 
през последните шест го
дини. Постоянното намал 
яване броя на новоза- 
писаните студенти се спу 

-она до критическата точ 
ка и затова представлте- 
.лите на университет;гте 
предлагат броя на запи 
саните в първи курс сту- на студенти трябва да 
денти тази година да бъ
де увеличен с 1,5 на сто.
С това предложение са 
обхванати всички 5 уни 
верситета в нашата репу 
■блика (следователно — 
освен споменатите, са

еги и 
най-много от Първата наградна игра 

(по всичко личи) е оста
нала без участници. Ще

искаше да се напрали на всезн,ающ и тем по
добни.

СЛУЧАЙ ВТОРИ. Когато стана дума за 
заемането на работа, се изнесе и един такъв 
пример: на тъпееща работа девойка, завежда
щият клена по заемане на работа взел, че ус- 

яамалил на много добър.

речете — младите не ис
кат да бъдат вражалци. 
Аз мисля, че и втората 
наградна игра ще остане 
без участници, макар че 
конкуренцията за „вете
ран" е голяма?! Грешка
та с — в наградата. Мла
дите (поне така казват 
старите) търсят работно 
място, а не работа (от 
нея щс избягат дери и 
когато им се предлага 
като награда).

пеха от отличен 
Само и само да пробута овой кандидат (случая 
още се гледа в Съда на одружегаия труд в Ниш).

Изнесени бяха и други примери ад безот
говорност. Те .не са неизвестни на компетентни
те о града.

В днешно време, когато сме изправени пред 
.родина затруднения и когато в обществото се 
води сериозна акция орещу нарушаването на 
законността, конституционността и социалисти
ческия морал 
ват внимание.

се съгласува със стратеги 
ята за дългосрочно - раз
витие на Републйката и 
цялата страна.

посочените примери заслужа-
М. А.к. г.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БОСИ ЛЕ ГРАДСКИТЕ ГОРАНИ
включени и университети 
те в Нови Сад и Прищи- 
на). На неотдавнашното 
.заседание на Председа
телството на общността 
на университетите в Сър
бия, което се състоя в 
Ниш, с предложението се 
съгласиха представители 
те на всички универсяте 
токи центрове. При усло 
вие предложението да 

комплектна об-

По пътеките на старата слава
горички в спомен за Йо- 
сип Броз Тито, щс бъдат 
разхубавени училищните

В резултат на високите —до 2000-та година да за 
лссят всички ерозивни 
площи в Босилепрадока 
община.

В приетата ма ззееда- 
■на името Акциокна програ

ма. са записани голям 
брой залесителни акции. 
Организацията на горяни 
те ще повиши грижата 
си за създадените гори 
и ще иптеизинира обще- 
отионо^ьзгтитателндта и I 
дейност. Ще никнат коти

ни ще окажат всестранна 
подкрепа на бригадирите 
на СМТА „Властна '87". 

В продължение на го-

усилия на горанитс след 
освобождението от фаши 
зма я Босилсградска об
щина израснаха пови (пре 
димно борови) гори 
площ над 5500 хектара. 
На х щата е внушена го
ляма обич към горите и 

дейност.

дворове, паметните мес
та. селските центрове . .. дпшното си отчетно сЪб- 
Общи.нската конферен
ция па Движението на 
горяните, при съдействие

раггие членовете на Об
щинската . конференция 
на Движението на гора- 

от Горската секция, ще пито явно изразиха недо
волство от работата на 
досегашния председател 
1 Ьпан Бороки и отхвърли
ха предложението на Пре 
дссдателството той да бъ
де преизбран за предсе
дател е нов двугодишен 
мандат. За председател 
на ОК па Движението на 
горяните бе избран СТО
ЯН ЕВТИМОВ, дългого
дишен радетел за горско 
то дело и страстен люби
тел на природата. На от
делно заседание на Пред 
осдателството Вннко Ан- 
донсв, гимназиален учи
тел н дългогодишен ак-

получи
ществена верификация в 
учебната 1987/88 година 
на факултетите в Сърбия 

бъдат залисани око
ло 47 009 първокурсници раните 
( с 6000 първокурсници
повече в сравнение с. на
стоящата, учебна .-годи-

залсситслната 
Напоседък обаче дейнос
тта на Движението на го 

поотслабна. През

се опита да разреши 
най-острия проблем в 
дейността си — недоимъ
ка на посадъчен 'матери
ал. Босплепрадскитс гора-

ще
изтеклата година са залс-

десстина хск-сони само
. тара, а па няколко десет
ки хскилра са подменени 
изсушилите се фиданки. 
Естество но бо си ле гр а; е
ските горани ие се при
миряват с упадъка м дей
ността си и правят опит 
да тръгнат но 
па „старата 
Въодушевено са 
прокламираната от Цш- 

гораните

на).

От възможността да за 
студентипишат повече 

Ще се възползуват не вси 
чки факултети, а 
онези, които излъчват пе 

Зашо

само пътеките 
си слава".

рспектйвнй кадри, 
то трудоустрояваното на 
специалисти е виеше и

приели

жомисто на 
образование • Сърбин цел Републиката

без ерозивни

в
полувисшо 
става все по-остър 
лем. В големите стопанс 

.ежегодно

тиншист г организацията 
на горанитс, бе избран зя 
секретар на Председател
ството

■конференция на Движе
нието на горанитс.

проб- да остане
терени до края на века 
и напълно са готови — 
както бе изтъкнато на съ 1

Общинскатамацентрове
се увеличава броят па бе 
зработните лекари, юрис
ти, икономисти, профссо

«и
Залесяването е една от пяй-резултатйито дейности 

н общината
(тоялото се тези динт го 
дишмо отчетено събрание м. я.
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Репица манифестации и акции Занапред с три
насоки

Н СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАДОЗНАМЕНУВАНЕТО НА 200-ГОДИШ МИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

ВУК СТЕФАНОВИ»! КАРАДЖИЧ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА „ИВАН

Двестчхшнгодишнината от :рождс- 
ш 1стк> на великана на сръбската пи
сменост и култура Вук Стефаноюич 
Караджич на територията иа Бабуш- 
мишка община ще бъде ознаменува
на съдържателно — бс изтъкнато на 
Комитета за оанаман-у-вамето на този 
юбилей в общината.

С програмата се предвиждат реди
ца манифестации и акции , в течение 
на цялата година. Някои вече са в 
ход, а с това и ознаменувацето на 
юбилея..

Културният дом ще набави цело
купните произведения на Вук, ще ор
ганизира изложба на тези произведе
ния и ще ги популяризира сред чита
телите. В рамките на това ведомство 
ще започне с работа пътуваща библи
отека, а ще се сформира и краево 
■отделение на библиотеката.

Културно-художеството дружество 
„Младост" е сътрудничество с обра
зователния център „Вук Караджич"

ио-то според новата ре
форма съотношение 70: 
:30 в полза на производ
ствените запятия. Впро
чем това в крайгранич
ните и икономически не
развити общини, как-вато 
е и Босилеградска общи
на, не е обезателно за
дължение, 13 средношкол 
ския образователен цен
тър в Босилеград съотно
шението е 50:50,

Според решението на 
Скупщината на регионал
ната СОИ за среднсннасо- 
чоно образование и въз-

Съгдпоно нрсустройст- 
систсмавогго на новата 

па оред-но-наюо-чоного об- 
разовдиис и 
средношколският 
зопагелен център 
Караиванов" в 
град ще има три насо
ки: . п-ри-родно-матс-мати-

възпитапис, 
обра- 

„И-вам 
Бооиле-

чсска, машинна и иконо
мическа. Въз основа на
това, скупщината на ре
гионалната самоунрави- 
телиа общност за средно 
насочено образование и 
възпитание в чЛеоковац 
взе решение, босилеград 
ския образоватслно-втаЗ-' 
питатслен център през 
следващата учобна годи
на в първи клас да има 
четири паралелки с об
що 128 ученика, и то: ед
на паралелка с 32 учени
ка природо-математичес- 
ката насока, с четвърта 
степен професионална 
подготовка, една паралел 
ка икономичеока насока, 
също с 32. ученика и с 
четвърта степен профе
сионална подготовка и 
две паралелки с по 32 
ученика машинна насока, 
от които една паралелка 
мсталошлосерска специ
алност и една паралелка 
металостругарска специ
алност. И едната и дру
гата паралелка са с тре
та степен професионал_ча 
подготовка.

иитанис, през следваща
та учебна година в сред
ношколския образовате
лен център в Босилеград, 
в първи клас ще бъдат 
записани и 20

събирането на пародии 
умотворения вървят ня
кои рад-стели от този 
край: Д-ра-гостаз Манич 
— Ф-о-реки, Радисав Вуй- 
чич и Йордан Миланов, 
па от техните материали, 
които се съберат в хода 
на акцията, към края на 
годината ще се издаде 
книга с народни умотво
рения.

Ще има и други възмо
жности и активности, ка
то напр.: печатане на 
кърпичка с образа «а 
Вук от „Ттекстилколор", 
а и химическата промиш
леност „Лужница” върху 
пластична подлога ще 
изработи -портрета на 
Вун Караджич.

От всичко казано личи, 
че юбилеят на Вук Сте- 
фа.нович Караджич ще 
бъде ознаменуван достой
но и съдържателно.

Томислав Андреевич

подготвя културно-худо
жествена програма, със
тавени от изворни -наро
дни песни, пеене, съпро
водено от гусли и гайди, 
-народни хора, разказване 
на народни мъдрости (по 
словици, гатанки, по-говор 
ки, драматизация и под.). 
Тази програма ще бъде 
'изпълнена в Звонци, Спре 
лац. Любе-раджа и Вели
ко Бонинце, както и -на 

тържество 
ноември в Бабуш-

родни умотворения от Лу 
жн-ица (пословици, гатан
ки, обичаи, приказки, ле
генди, песни -и под.). Уче
ниците ще -гд-ботят тема
тични състави, а ще се 
проведе и пубуичен час 
по училищата. В някои 
училища този час вече 
се състо-я.

Твърде съдържателно 
ще бъде ознаменуван то
зи. юбилей в образовател
ния център „Вук Кара
джич" в Бабушница, -в 
който се предвиждат ме- 
ждупа-ралелкови и меж-

задочни 
ученика, във всяка пара
лелка по 5.

Във втори клас, където 
и занапред обучението 
ще се.провежда по досе
гашната възпитателно-об
разователна програма в 
средношколския образо
вателен център са запла
нувани 4 паралелки 
ло 149 ученика, а в тре
ти и четвърти

с око
централното 
през 
ница.

О-ановните училища по-

клас, къ
дето също така обучени
ето е според досегашната. 
прог-рама, по 
лелки. Или общо 
плана и .— 
босилеградския

еха задачата да изкоре- дукла-оави състезания, 
нят неграмотността в
Лужиишкия край по вре- в средствата на масова 
ме на Буковия юбилей, информация ще се пуб- 
Между училищата Ще се ликуват народни ум-отво- 
пров-едат викторини за рения („Лужнич-ке но-во- 
живота и делото на Вук -сто", „Братство"). В ня- 
От. Караджич. както и кои вече такива неща, се 
поставяне на гата-нки-от- публикуват.

. гатване, събиране на на

две пара- 
спор едВ годината на юбилея

програмата в
средно- 

школски център през ид
ната учебна 
има общо 12 паралелки 
с около 405 ученика.

година ще
За отбелязване е, че с 

приетите три насокгл и 
четири паралелки не се 
спазва докрай д отворено стъпките на Вук в М. Я.

ГОЛЯМА АКЦИЯ НА в-к „БОРБА" участниците в тази акция, която 
има характер на наюрадна игра 
— на истинска, творческа игра, 
търси ое да купят петте предло
жени мотива. Не отделно обо
значено пространство участникът 
записва две народни умотворе
ния
от Вуко.вите произведения, и дру
гото — ново. което е настанало*

За училищата, 
вателите и учениците „Бор
ба" подготвя твърде ценни 
награди:

препода-„КАКВО БИ ЗАПИСАЛ ДНЕС ВУК?"
• Картички с образа на Вук пътуват от една до друга 

ученическа чанта
Днес е необходимо повече ошкогашо и да било да ое м-исли 

Вуковски и да се следи Вук. По следите на такива размисли за 
достойна и делова връзка на нашата епоха с Буковата и с Бу
ковия дуз> „Борба" се -оп.ред-ели този юбилей да се използва за 
начало н-а една продължителна културно-пропагандна акция: 
„Какво би записал днес Вук?".

20 големи -награди за 
училищата,

200едното старо, преписано награди за учители
те, преподавателите и гим
назиалните учители 

2000в. нашата епоха, а коет-6 е чул в 
своята среда. Всеки участник вк
лючва в ипрата още

награди за учени
ците.

четир-има
свои другари -или другарки. Н-а та вюекгадневно ще подбира би 
техен адрес, участникът изпраща оерите на народнатаНародните рудници и зана- -ски да тачи паметта за Вук. Мла- 

-пред остават -неизчерпаеми. На дите същински ще изпълнят дъл- 
устнмте на -обикновените

мъдрост, ко-
о-щ-е по една картичка заедно с ито учениците записват-и ще ги 
умотворенията, които е записал, -публикува във вестник Борба" 
Петата картичка, също със съ- Разбира ое, с имената на всички 
щ-ото съдържание (две ум-отворе- Участници в този кръг от пет 
ния) с адресите -на своите друга- Букови картички и с -името и 
ри и другарки и им-ет-о на п-ре- прези-м-ето на преподавателя 
подавател^/ който в-оди акцията, йто вони акцията 
-изпраща до - -

х-ора па си към Вук, ако се осъще-ст- 
-трепери скъпоценно дух-оино-сви- вя-ват три цели: да четат Ву-к, да 
детелство за това време: гатанки, мислят вуковски и да продължат 
пословици, поговорки, наздра-ви- делото -на Вук, 
ци, -ок-ороп-оговорки, клетви -и Как да се -осъществят тези 
други къси кародгг" умотв-о-рз- немалки цели? По кой -на-чнн да 
-ния, удобни за публикуване в -ое осъществи и ма-оо-всст, и ка- 
дневн-ия печат. Акцията „Какво честно? 
би запи-сал днес Вук?" трябва да 
насърчи нашата младеж тв-ор-че- картички с мотиви -на Вук. От

ко-
вестник „Б-орба", Желаем 

Белград, Площад Маркс и Ен- За 
гелс б]>» 7.

Специален комитет -на акция- ба".

ви много успехи.
. всички справки на телефон: 
(011) 346-640 И във вестник „Бор-

„Борба" пуска в теч-ение пет

СТРАНИЦА 10
Братство Щ 3 1987'април



СЛЕД ОТКРИВАНЕТО НА КАРАТЕ-КЛУБ В ДИ 
МИТРОВГРАДСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

мушени в наказателното леле Расте интересът за 

борческите спортове,
название „школа за вър
бово сърце".

В историята на разви
тието на борческите ве
щини важно място заема 

Джигаро 
Кано — основател на 
джудо-спорта. В . негово 
време в Япония съществу 
вали 15 школи по борба. 
Той премахнал ритмич
ните елементи и него
вата школа се 
ла само върхи три еле
мента: захващане, лост и 
задушване. , Тогава той

ВЛАДИМИР ЧИПЕВ, 
с един от онези футболи 
сти на

жнява тенис на маса, къ- 
Дето също така постига 

„Младост' от Бо- добри резултати. Обича 
си ле град, когото във фут- филма и наоодната му- 
оолната. игра изцяло пог- зика. За първият отбор

Неотдавна съобщихме, да изкарва дух (души). ^
че в Димитровград е от- На тези упражнения по
крит карате-клуб. стоянио слушал от тех-

От създаването ей до ния учител „да попуоне,
днишни дни каратеопор- за да победи” веднага в 
та, както и борческите началото не му била яс- 
спортове предизвиква го- на същината на тази мъ- 
лям интерес. Всичко, ко- дроет. Обаче през една 
ето може да послужи за 
подобрение на отбрани- ураган
телната способност на от 
делен човек или група 
хора, което може да по
добри физическата им и

японецът

лъща съперническата вр 
ата. Играе като центра
лен нападател и не му е 
лесно, ако неулучи 
та. Когато пък вкара то 
пката в мрежата на ра-1 
до-стта му няма край.

— Няма какво да крия. 
Не ми е все едно, когато 
зрителите ми 
Нима аз не искам да, дам 
гол. Това обаче не е въ 
зможно винаги. И това е 
съставна част на. футбол
ната игра. Впрочем, 
ва и прави играта по-при 
влекателка и интересна — 
подчерта Чипев.

цел-
сюноваоа-

нощ, когато духал силен 
през решетките 

на своята стая наблюда
вал как издържат бамбу- 
ооиите тръстики: Едва то 
гава разбрал поръката от 
дребната мъдрост. Имен
но, всички здрави и тзър

призвал всички школи по 
борба (15) с по 15 борци 
Да се срещнат 
единствен двубой, 
всички срещи 
вил 13 победи. Оттогава 

ДИ тръстики се пречупва- джудо-спорта 
ли под ударите на вя
търа. Слабите и тънките 
се повивали и така по- 
лесно издържали удари
те на урагана. По-късно, съществува 
след като излязъл от ма- в 
настира, се завърнал в 
Япония и основал школа 
за борчески вещини под

свиркат.
в един. 

Във
психическа подготвеност 
е от голяма полза и за 
всенародната отбрана и 
обществена самозащита. 
Карате е борба с голи 
ръце. В нашата страна 
този спорт се упражнява 
от 1950 година.

Люлката на .всички бор 
чески есщини е Далеч
ния изток —>
Япония и Китай. Съще
ствуват някои предания 
и как са възникнали.

осъщест-

В. Чипевто- започнал 
да живее. П.о същото вре 
ме той основава и школа 
за борчески 
Яапония,

на „Младост” играе 
1977 година, а преди то- 
Еа няколко години — за 
юношеския отбор. Каз
ва, че най-много обича 
да играе с В. Тасев и Д. 
Златков, а отделно с М. 
Цветков, с когото не ряд 
ко при отделни контраата 
ки разменят местата си 
и по този начин правят 
много по-голяма бърко
тия в наказателното по
ле на съперника, които 
повече пъти успешно за 
тях се завършват.

Що се касае до въпро 
Да кажем, че Чипев е са за тазгодишното кла- 

голям привърженик на сиране на „Младост" в 
„Дървена звезда". „Об- дивизията и Чипев казва, 
разец" му е Милко Джу че е реално да се очак- 
ровски. Освен футбола, ва първото място, 
от другите спортове упра

вещини 
където и днес 

единственият 
света Институт за бор

чески вещини — „Кадо- 
хан".

в
Инак Владимир Чипев 

като добър голмайстор 
чрез първата част на таз
годишното футболно пър
венство, е отбелязал голо 
вг колкото останалите 
не.овите съиграчи. Най- 
добър голмайстор в от
бора на „Младост" бе и 
в предходното футболно 
първенство. Затова и лю
бителите на футбола в 
Босилеград от него оча
кват само голове.

по-точно
Д. Ставров

Комисията за трудоустрояване в строителната коопе
рация - Граджевинар ", ТО „Босилеград, обявява

Конкурс
За приемане яа работници за изпълняване 
задачи:
I. При Деловата еджница в Титова М-иттровица на не
определено време

1. Завеждащ за строежи ,и строителни нормативи,
2. Изпълнител на ф&янаксозо-оперативни задачи,
3. Завеждащ общи работи и
4. Машинописец.
Условия:
Под 1. ВСС или ССС — образование строителна 

упражнението , ил;и машинна специалност и 6 месеца трудов стаж, от-
--------------------------- НЮЮН-0 'ОТПИТ.

Именно, още през Сред
ния век японски лекар 
на име Широве се заин
тересувал защо китайски 
те калугери с десетиле
тия отстоявали срещу ра 
зни варварски нападения. 
Сам се преоблича в калу
гер-скитница - и поискал 
убежище в един китай
ски манастир. След изве
стно време и него го ка
нят след

на трудози

М. Я.

Спортна стрелба
• РЕГИОНАЛНО СЪС 
ТЕЗАНИЕ НА ИНВАЛИ 
ДНИ ЛИЦА

На 22 март ,в Ниш се 
проведе регионално съ
стезание на инвалидни 
лица по спортна стрел
ба, дисциплина — възду
шна пушка, и въздушен 
пистолет. Състезанието не 
се оценяваше отборно, но 
само поотделно. Ведно 
това беше и изборно за 
реду бл икамско 
ние, което се състоя на 
28 и 29 март а гр. Смедс 
рево.

Под 2. ВСС или ССС — икономическа специал
ност или гимназия с 1 година трудов стаж, относно 
опит.

ДИМИТРОВГРАД
В дисциплина възду

шен пистолет, за жени, 
в своята категория пър
во място убедително спе
чели Ружица Алексова от 
Димитровград, като си 
„обезпечи" място за ре
публиканското състеза
ние. От димитровградс
кия отбор още двама със 
тсзатсли заеха трето мяс
то в своите категории 
дисциплина въздушна пу 
шка и то: Гроздан Вел
ков и Вукадин Маркович.
ф ДИМИТРОВГРАДЧА 
МИ НАЙ-ДОБРИ

В Димитровград на 21 
март в чест па Деня на 
трудовите инвалиди се 
проведе състезание по 
спортна стрелба с пъзду 
шна пушка между отбо
рите ма Ниш, Пирот и 
Димитровград.

В спортния център „Па 
рк" след интересна бор-, 
ба, най-хубави резулта
ти показаха диммтровгра 
дчаии, като бтбелязаха 
590 точки.

В поотделното класи
ране най-добър е Евлоги 
Глиго.ро» от Димитровгр
ад с 162 точки. Д. С.

Без победител Под 3. ССС — гимназия, икономическа или тех- 
ничеока опециалност с 6 меоеца трудов стаж, относ
но опит.

„А. БАЛКАНСКИ" — „12 
ФЕВРУАРИ" 0:0

В спортния център „Па 
рк" в Димитровград на 
29 март се одигра първен 
ствен мач 
Балкански" от Димитров
град и „12 февруари" от 
Ниш. Пред около 200 зри 
тели 
като
ха да се наложат на гос
тите от Ниш — срещата 
завърши с резултат 0:0.

II. При деловата единица в Сараево, на неопре
делено времед

1. Изпълнител за адм инистр ат: 1вс\з -фо шансо ви
задачи:между „Асен

Условия: ВСС или ССС — икономическа специал
ност или гимназия с една година трудов опит.

Заявления с доказателства за изпълняване на ус
ловията в конкурса се подават в .срок от 15 дни от 
обявяването и сс изпращат до строителната коопера
ции „Граджсвпнар", ТО Босилеград. Заявленията ще 
бърат разгледани .в срок от 15 дни от деня на изти
чането на конкурса.

димитровградчани 
домакини не усня-

състсза-

С.
Продавам къща с помощни сгради-и двор

но място от 1200 кв. метра в село Лукавица, 
Димитровградско, както и ниви и ливади.

Заинтересованите да се обаждат в събота 
и неделя.
Лозакка Димитрова, с, Лукавица

ДИМИТРОВГРАД

На 5 април стартуват пионерше
Младежкият състав на 

„А, Балкански" ще стар- 
тува в Между,общинската 

,ое в футболна дивизия в III 
група — Пирот към оре- 

Първата дата на април. Димитров
градските футболисти са 

на първо 
есенния дял 

на първенството и имат

На 5 април настояща
та година стартуват пио
нерите на „Асен Балкан
ски", състезаващи 
регионална футболна ди
визия — Ниш, 
среща ще играят в Ди
митров град срещу отбора се класирали 
на „Радшучки" от Пирот, място през 
Л иротоикте пионери в

Ф Ако вашият сенгроп —- 
функционира, не всмуква фекална вода, отне
сете сс към опълномощоиата фирма „СОЛАР- 
ТЕРМ", която гарантирано опречава 
нататъшно пълнене.

Изработваме и нови септични ями (сскгро- 
пи) с дългогодишна гаранция. Вършим 
диияванс на септични ями с централна канали
зация. Тел: (018) 716 105 и Тел.: (018) 324 86-1, 
Максимови 1ч.

септична яма не

ВСЯКО 110-

рсални изгледи високо да 
сс класират и в пролет
ния дял

есенния дял на пър|вснст- 
1Вг/го заеха 
докато „А. Балкански"—

м съе-
второ място,

Д. С.трето.
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• ЗЛОБОДНЕВНА Голямо общинска клечка (■

— О, недейте, ние се ше
гувате е мен — пълен е на
дежди, отвърна Борси.

— Аз никога не съм се 
излъгал, Борел, ти си пер
спективен кадър на нашия 
град. За начало ще бъдеш 
председател, па Туристичес
кия оъюз. Но преди това 
трябва да се ожениш, нали 
ме разбираш, да не кажат 
някои си там, бре ПерчО, 
предлагаш ветрогон.

—- Да, но изборите са' 
близо, а аз . . . нали .ме раз
бирате . .. нс мога за къоо 
време да... реша' този про 
блем.

— Е, Катшгкс, цзедохто 
ме ти .и Божана. Викам • ти, 
моме до говори е Божана 
нека се удомп, а ти си из
плезила езнк като хлебар
ска лопата — тя си с .май- 
кина хубавица, нека си по
живее. Ей я сега, никой н 

започна

Теливонска
бъркотия

страна:
— Имам една молба до 

теб, бата Псрчо. Още мал
ко и момчето ни ще опър- 

Мо-ши средно училище, 
жеш ли да му разгелдишеш 
едно местенце?

' Онядън дойдо у Цариброд при сииато- 
рско: дай да дърисм на Ставриад

— Бива, бива — окура
жи я той,

На утрешния дом Перча 
отиде в предприятието „Си
ндром''.

— Къде си бе, мой прия
тел'? Често си опомням за 
тебе и си мисля тоя. Илчо 
ще пропадне там, а има 
всички възможности да ста-1 
не голяма общинска кле
чка.

не пита за -нея 
едно утро тъжната си пе
сен нашенецът Тодоракия. 

Тозн път Катинка не из-

га и си
оди Строшслу чешму, да се догозоримо ку- 
дс че се сретпемо да 'си пооратимо.

Диго тел ИВ окът и поче да въртим ос-

- V

крещя. След .продължител
но мълчание промълви:

— Ще отида до бата-Пер 
ча, може би ще помогне . .. 

— Бива, бива — обеша
ТОЙ. ...

А щом обеща бата-Перча 
— обещано е! Той държи 
всички конци в тяхното гра-

трушкуту.
— Ало, Ставрийо, ти ли си?
—- Я съм Манчо — препозна ме он.

кико ои, теЬи сс'Тамън да га питам 
убърмча нещо, усвири иоче да нуца ко лед 
кира трошиш и однекудс поче мазан жен- 
сй и глас;: •

— Да дойдеш при мсис одма. Тсквея 
работс съм научила, мозък чс ти станс...

— Чекай моме, коя си ти и с-дека зиа- 
йеш да съм дошъл — питуйем 1)у я.

— Знайеш ли кво йе направила оная 
орошийетина Караяиля? Спетляла се със 
шефатога...

— Ама чекай моме, коя си ти, а коя

— Ти това, проблем ли 
го наричаш? Нямай си гай- 
лс, с.ннко. В моята фами
лия има едно добро моми- 

— Хало . .. Борез, ти ли . че, като родено за тебе.
Стана голяма сва”ба на 

Божана и Борев. Разбира 
се,' централна фигура бе 
Перча. По едно. време на-

— Вие да не се майта
пите, бай-Пср.чо? А как да 
стана „голяма общинска 
клечка"?

— Зц начало ще бъдеш 
председател на Туристичес
кия съюз.. Но преди това...

дче.

си, бе, младо момче? Тук 
е Перча. Тъкмо си спом
них за тебе и ми хрумна 
хубава идея. Х-м ... от те
бе може да стане 
общинска клечка ...

голяма кичена госпожа го хвана 
под ръката и го заведе на- йс па тая Каравиля? — питуйем я...

— ...Затекла Ьи онядън РужаПърздер 
ката. Тамън се ватили...

— Биде ли ко га муну? — одйеднуш 
се умеша некикъв момчешйи глас. — Про- 
шета се, вати да (ш прави на будале, па се 
стушти и га заби, а они и не трепнуше..

— Чекай бре, кой си съга па ти? — 
окам я у теливонът ама изгледа с-ратим 
на глуви... .

— Стрине, стрине су нашите, не знайу 
тогаку да ритну. Що ли ни брукайу само пр 
странство...

— Брука йе, ко да нейе брука! Жена с 
мужа и две деца тека да прави — пак се 
яви оная жена, ама игледа дека су...

—■ ... подкваси, ко да не съм подква
сил — тети и трей глас забуча у-теливонът. 
Чуждо йе, ама убаво, а и густо. Дойди н 
ти на мезе, че дойде и Мита Пишлякар...

— Аман бре човеци, койи сте вийе? — 
окам я... коя йе тая Ружа Пърздерка, кон 
йе тия Мита Пишлякар, кой кога окоде?

— Па йедно време се сети Дека окам 
Ставрзгйу, па че се издерем ко да съм на

Кирил ГЕОРГИЕВ

БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТОИ ЕДНИТЕ, И ДРУГИТЕ — НАШИ
На един селятш от Бабушкпшка община да

ли радио-станция, както впрочем и на доста дру
ги, да осведомява за спешни неща, които се 
случват в селото и които търсят бърза н 
помощ оТ Бабушница. Между 
да осведомява и за матрапаз 
гости в общината. I

И човекът осведсмя^д & 
ланската инспекция 
зите, че оелскоетси 
тан защо правита^

— И еднкйащ

Обещание
Големите обещания намаляват 
доверието.

а&шея и
Яаябва
^чести

■ото Т(
Хораций

\
Хората обещават много, за да 
се отърват да дадат малко.

ДРа сел ско сто- 
но и матрапа- 
:я идва. Запи- Л. де Клапиеа

Някои хора дават обещания за
ради удоволствието да ги нару
шат.

'са наши . . .;р:

• „МОДА"

©вПМшлеградска община напоследът по теле- 
:Г»Ие5&диото и средствата на масова инфо.рма- 
: й$ша „мода" да се говори за овцевъдството.

У. Хелзит
Обещанията са по-евигини' от 
подаръците, а действуват много 

Никога не даваш 
както като даваш наде-

виз
пр-сигурно. 
толкова, 
жди.

ция
Да станат прадедите им ще се изненадат, тази 
„сегашна мода" за тях е бил основен поминък.

Ст. Н. рид у наше село,
— Ставрийо.. Ставрийо... Чуйеш ляА. Франс

ме бре?

Рибарска -— Чуйем те Манчо, чуйем — яви се 
Ставрия изподземи, да ме простите оди 
ония свет...

— Бре Ставрийо, кво йе това чудо? Кво 
йе това щвалериоувагае,
1ье на тоггку, подквасуван>е на млеко?

У теливоиът пак се упуца, усвири... Ми 
нуше минутка—«две и те ти Ставрия ко да 
йе у другуту, тека убаво га чуйем:

Бпа Манчо, това ти йе нашата нова 
поща! Изгледа ония що са 1)у пра или по- 
мешали жичНете, па ка оратиш, чуйеш йо- 
Ще три—четворица кво си

Изем ти теквуя пощу реко; — 
По-добре да си беше останула старата, та 
да ое разберемо ко човеци.

кво йе това игра-гея ряп ‘мети А' .'пРИБОМОВЦМ'

орате.
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