
ШятечШо С у*аз Ма президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година 
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

из-
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СФР ЮГОСЛАВИЯ #
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в3нишА НА др БОРИсав йович
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ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОК НА СКС ИНФОРМИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОД 
НОСТ НА МАЙЧИН ЕЗИК

ЗАХВАЩАМЕ втората, 

ПО-СЛОЖНА ФАЗА
ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ 

ЗАСТОЯТ
яДВтШВрНЖЯП«1

С излъчването на Първото предаване на Теле
визионния журнал в началото на 1977 година- бе 
офор-м-ена цялостна система за масова информация 
на българската- народност в Югославия ,на майчин 
език — красноречиво доказателство за правилната 
политика на СЮК ло националния въпрос и равноп
равната употреба на езиците и писмата на нашите 
народи и народности във всички области, включител
но- и в информирането.

По редица причини обаче, след това настъпи 
почти- десетгодишен период на застой и изоставане 
по о-тно-шение на съвкупното ни общ-ес-таено-иконс-ми 
честа- развитие. Че тоя застой повече не бива да бе 
тс-лерира показаха, разискванията които на 19 т.м. 
проведоха членовете на Секцията за- информиране 
-към РК на ССТН на Сърбия. Без иновации в прог
рамните концепции, разширяване на обема и по
вишаване качеството информативните средства изо
бщо. а в това число и тези на езиците на отделните 
народности трудно могат да изпълняват отговорните 
си обществено-политически функции и задачите ко
ито им възлага- настоящият етап на социалистическо 
то- ни развитие с всичките му неизвестности и кризи.

СИ РОЛЯ
В рабо-тата

лото с-е през миналата 
седмица заседа-ние на Ме 
ждуобщинската 
ренция на СКС в Ниш 1 
участвува и д-р Бо-рисав 1 
Йович, член на Председа { 
телството на ЦК на СКС. 1 
който между другото под- ! 
черта: |

..След О-смото заседа- I 
ние на ЦК на СКС започ- 1 
на процес на регенера- | 
ция на Съюза на комуни- 1 
стите. Положени са зна- ) 
чителни усилия да се съ-. 
здадат условия за практи ' 
ческо осъществяване на 
приетите становища. Ин
тензитетът им не нався
къде е бил на желател
ното равнище, но постиг
натото е добра основа да 
захванем втората Фаза.

От вербална подкрепа . 
и изработка на програми 
сега минаваме на практи-

на състоя- бъдем дсволци.
Предстои ни дълъг и 

тежък път Стопанската 
^ ’ . обстановка с тот.олс слс-

7- 3-1! жнл и затова се налага 
да -о-Рцздае.м инфлацията, 
да пг.-оменим отношени- 

Р" . . ята между цените, да из-

конфе-

: -е--

градим по-добра стоп а н-
Щ ска система, да подгот- 
Ц чим максимално- добри 
В мерки за периода след
I размразяващ на цените. 
т Там. къдсто стопанската 

дейност не с рентабилна.
не пое мен- 
бъде КОН: 

отно-ше-

в
отговорността 
н-с- трябва да 
кретна. В това 
,-к-с не смеем и .няма даД-р Борнсав Йович

ПРЕДЛОЖЕНАТА РАЗВОЙНА КОНЦЕПЦИЯ 
ДОБРА, НО...

допускаме никакви ком
промиси.-онова, за което са- отго

ворни ръководствата п Не смеем вече да- тър-ръковедителите. Развойната проекция, изготвена след обстоен 
анализ на състоянието, получи единодушна подкрепа 
от всички участници в'разискванията. Изхождайки от 
определението за единството на информационната си 
стема в Югославия, информативните средства -на бъл 
гарсклта- народност занапред не могат да се разглеж
дат като локални, защото трябва да предлагат навре
менни сведения на всеки гражданин ог българската 
-народност у нас, независимо от местоживеенето му. 
А това с невъзможно да се постигне без увеличение 
страниците ца в-к „Братство" и необходимата техни 
чеока база. Императив на времето е и детският вест
ник „Другарче" да стане месечно описание, в което 
освен информации за дейността в училищата -и пио
нерската организация да- поместват и материали с 
които по-не частично да се навакса -недостигът на 
наръчни -помагала на- български език.

Описание „Мост” за да може по-пълноценно 
да изпълнява основ-ната с.и задача — да афирмира 
творчеството на народността ни и едновременно с 
тона да допринася за опознаването и взаимното про 
никвяне на културите на нашите народи и народно
сти, — налага с-е па се печата на осем. вместо досе
гашните шест печатани коли.

и« отпуснатостта, защо
то нс смее да я има 
такова -време, какво-то е 
нашето. Трябва да вле
чем дългосрочни хсиозе. 
а там къдсто се наложи, 
на засичаме по-дълбоко.

преценим

Предстоящите заоеда- 
.събрания трябва 

по-раз-
в

ния и
да бъдат много 
лични от досегашните, да

по-чес-
по-ефйкасни. Да се 

конкретност

бъдат по-кратки, 
ти и
отличават с 
— ла ос каже какво с 
направено, какво- не е и 
кой е . отговорен за ж)о- 
съще ств я ва п е.то

ческо осъществяване на 
Осмиястановищата на 

пленум. Втората Фаза е 
много по-сложна, в нея 
ше има много отпори, а 
не само аплодисменти, за

Налага се ла 
трябват ли ни някои ин
ституции. служби и в-е.ло- 

а-но ми трябватм-ства и 
— какви ни .трябват. Прона зада-

щото ще бъдат доведени 
под въпрос нечии права.

и привилегии, дълъг И
мно-

цесът здос-га върви само 
повръхиината-. ио Цен 

няма

чите.
поТЕЖЪК ПЪТпозиции

До-като дискутират, 
зина са съгласни, ио ко- 

конкретни

тоалният комитет 
да допуока никаква 
връх-но-стност по този и 

съдбовни за обше- 
въпро-сй".

позиционно 
на СК в Сърбия 

еФск-

Засилсното 
единство 
даде 
ти -но
мента, когато мо-жем да

гато вършим други
ств-ото

положителни
сме далече от мк>-оказват съ-посмени, те 

гшотива. Това е Фаза, « 
която Съюзът на -комунис 

изиграе

К. Г.

тите трябва, да 
истинската си роля. I
ЩЕ ИМА И ДРАМАТИ
ЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОПИСАНИЕ- КЪМ КОНКРЕТНО 

и НА ПРОБЛЕМИТЕ

• “^ОМОШОШШНШ---------------

• Босилеград 
ДА СЕ ЗАЕ 1АЗИ 
равнище

• Съдържателна двугодишна
ДЕЙНОСТ — — —

_ Пмле» _ Димитровград
• ЮЙДОСВАН-Е" НА ПРОБЛЕМИТЕ 
т из дейноста на Титовия фоцд « Ба
• бушпица и Димитровград

• ОТ зразрешаване ...ЩЕ ИМА ЛИ СРЕДСТВА?
осъше-В някои среди 

ствяването на становища 
та ще се характеризира е 
голяма драматичност, 
ято трябва да ое разре-
шава последователно л
курса па Оомия плонУМ. 
Във всеки момент и на
всякъде не трябва да |.у- 
бим от предвид м.оже би 
1'яй-важмия въпрос.

отговорността.

4
Икономическите ютдноеги. пред конто сме 

изправени като общество, едва ли ще позволят по- 
иктензшшо развитие Средите в «оито предимно жи
вее нашата народност не са в състояние да осигурят 
необходимите преди гост язди за такова развитие, по
ради което въпросът ше бъде отнесен до съответни-' 
те -републикански органи и тела, които ще трябва да 
поемат по-сериозна. грижа не само да се запази -по
стигнатото през изминалите почти четири- деоетиле- 

ииформиране на български език, но и за негово-

В. Богоев

ко- ПОСТИГНАТОТО
5

5'

б
ВЪП- тия 

то развитие.боса за
II ри това не см-сс да сс 
Случи
'•ленове ла отговарят за

9
„обикновените



Н А. С _|и аIпо СВЕТА
МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ Е ОГОРЧЕ 
НА ОТ ИЗРАЕЛСКИЯ ТЕРОРПОСЕЩЕНИЕ НА БРАНКО МИКУЛИЧ В ИТАЛИЯ

ЕТАП НА ДОВЕРИЕ Сега им пребиват 

„само“ краката
• МЕМОРАНДУМ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО 

РУДНИЧЕСТВО В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ТРИ Г 
НИ ОТКРИВАЩ ЕТАП НА ПО-БОГАТО И П( 
НООБРАЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

стокообмен между 
те страни, възлиза! 
два милиарда, и 20 
лиона долара. По 
начин Италия ще 
не на второ- място.

' ГРФ и след СССР.
Двамата премиер,] 

младият Го-рия и о 
ят Микулич подписват 
изключително важен до
кумент: Меморандум за 
икономическо сътрудни
чество за предстоящите 
три години.

Разговорите на иагнви- 
соко равнище в Рим и Да прибавим 
оповестяването на нови 
идеи. дават рък-о-ика ое-е 
заеми елементи, че се из-

отф И обществеността в Израел се възмущава
ф Маргарет Та- 

съюзника си ф Ми-

Дс. неотдавна, важеше 
лозунгът: най-отворена
граница. Сега би трябва
ло да се.измисли: най-от 
в-о-рен пазар.

Сътрудничеството ме
жду два съседа, двама 
приятели, постигнаха ви
сока степен на разнооб
разие. Епохата на все по- 
стабиле-н мур и все по-ра 
згаряща се икономика и. 
технология диктува все 
пак една нова. по-богата, 
облагородена и високо
качествена- размяна. То
ва е изглежда и изисква 
не и потребност на двете 
държави.

Голите факти сочат за

бездушието на израелската армия 
чър призовава Рейгън да вразуми 

на Хосни Мубаракрна инициатива
Товасъппотл-ва.

ли ше им успее око 
ро. понеже палестински
ят бунт получава

оката
едва

окупаци-Израелскитс 
с-нли сили са получили за 
повел яа ..смекчат" нака
зателните си мерки разм-с 

не са забеляза
към

палестинците на окупи
раните територии: да
не ги - бият по главата и 
по ръцете, а само по кра 
ката. Значи: да им чуп
ят ..само-" краката, а не 
и ръцете. Израелският п-е 
чат е пълен със страхот
ни п-рим-ер-и за приложе
ние к,а ре-пресиваната по
литика. к-о-ято е без псе 
.н-еяент в п-о-цовата исто 
рия. Израелските . поли
цаи. и войници нахлуват 
в ломовете на палестин
ците и пребиват 'когато 
заварят 
деца. жени и старци.

Тези по-стъпки на изра

Браико Микулич ри. конте
ни преа. последните 20 
години Продължава и та 
-ка наречената- ко-мерп-иа 
,дна стачка на палестин-

гра-жща и пр-о-актира един 
н-ов многопосочен път 
на то-бг- осъс-едкжо разби
рателство/ и сътпудиич-ес- 

. ИВО.
нит-е.

Министър-предоедател- 
В-елигсо-британияката на 

Маргаоет Тачър призова
ла американския п«-»зи 
дент Роналд Р-ейгън да 
вразуми нащв-еония си 
близкоизточен съюзник

и това, 
че на 30 януари нашият 
премиер ще бъде^ прпт и , 
■от. па-па Й-сван Павле П.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ЕИО С 
НАШАТА СТРАНА

Египетският , президе
нт Хосни Мубарак е пре
дложил план за мир оТ 
четири точки: да б'еде 
прекратено изграждане
то на нови палестински 
селища на окупираните 
територии, с помощта на 
международен механи
зъм да с-е защитава и га
рантира сигурно-стта на 
палестинците под израел
ската окупация, да се ува 
ж.ават политическите и 
други права на пал-естин 
ците на окупираните те 

•■тс-зии и да бъде свика 
на международна кон
ференция за Близкия из 
т-сх. ..за да бъде намере
ло с®ш-о решение. Му
барак гхшзовал Изра-ел и 
палестинците да се -отка
жат -от всеки вид насилие 
през следващите 6 месе
на- Египетският прези
дент тези дни започна ту 
онето си по Европа. САЩ 
-и Мароко, за да издейет 
вуда подкрепа за инициа 
тивата си.

Съществена подкрепа на Югославия шестгодишни

На заседание от 20 на. средиземноморска и 
януари тг в Стразбур Ев евоопейака страна. но

и готовност да помогнат 
усилията й за заздравява 
не на иконо.мл.ката. Не е 
премълчана тежката кр 
иза в нашата страна, а 
също така и готовността 
на ю,госла1Вските власти 
да коригират тази о>бста- 
новк а". Затова Западна 
Европа не трябва да се
ди със •скръстени ръце.

Видно място- -в дебата-, 
та 1170-лччи тезисът. че 
Югославия, както и оста 
налит-е страни—длъжни

ци. тъмъд последствия 
о-т обстоятелствата, за 
които не е виновна, осо- 
|бе->у> от .сло-ма на между 
нзр о-дн и *т икономи ч-еск и 
пор я д ък., к ойто оста в я те 
Ж1ки последствия в разви 
гащите се страни".

слските окупационни си 
ли към палестинците . ого 
очиха цялата оЕетовна- об 
щественост. Навред по 
света се изказват. остри 
протести срещу небива
лия терор л Бездушието 
на израелската армия и 
тю линия възмущава и 
обществеността в- Израел, 
дор>и и израелците, кои
то про^вжзат преднина не 
тт р-цмип имоет към • л а ле с - 
тинците. Известни юри 
сти. професор и. предста 
вит-ели на движенията за 
мир и генерали в ле не 
ия публично гов-орят. че 
израелските мерки на 
•0-куп.ираните арабски те 

нелегални.

ропбйокият .парламент ок 
аз а п-одкрепа на проекто
резолюцията за икономи 
чебко и търговско сътру 

Евролейс-дничество на 
ка.та икономическа общ
ност с нашата страна.

В живата дебата депу
татите на Европейския па 
рламент подчертаха, че 
ЕИО трябва да прояви 
нс само принципно- раз
бирателство за епецифи 
чн-от-о положение на 
СФРЮ като- . не-о-бвърза-

Подчертавай-ки. че ..го
ворим за близък ни съ- 
се д. евр-опе йска. сред из е 
мноморска и балканска 
страна", членът на Евро
пейската комисия Клод 
Щей-сс-н заяви, че сега е 
най-важно- гл укрепва 
■промишленото. региона
лното и научно;-техничес- 
,кофо сътрудничеств-о- ме 
жду Европейската иконо
мическа общност и Со
циалистическа Федеоати 
в на република Югосла
вия.

I

БАЛКАНСКО РАЗВЕДРЯВАНЕ

Размразяват с© гръцко- 

турските отношения?
питори са

. Обаче израелските вла
сти не се отказват от на
мерението си на всяка ц-е 
на да потушат палестин-На 30 януари в Девос (Швейцария) ще се срещнат 

премиерите на Турция и Гърция Тургут Озал и Анд- 
реас Папаидреу

Преди десетина месеца- 
Гърция и Турция бяха на 
ръба на въоръжен конф
ликт. След това тези две 
балка-нски -страни някак 
установиха ..-посредствен 
диалог", който- трябва 
да- доведе до среща на 
м и нистър -п редеел атели- 
те. На-срочена е на 30 
януари в Девос (Швейца
рия).

За срещата не е подго 
твен .специален дневен 
ред”, заявил пред журна 
листи Андреас Папа-нд- 
реу и добавил: ..Наши
те принципи не са проме 
нени". Гърция

ВАЖНО СЪБИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА
ше предложи разрешава 
не пред Международния 
езп ва правдата в Хага- 
на спола -във връзка с 
континенталния пояс" 

около остро-вите в Егейс 
кр м-ор-е, Официална Ат 
ина не изключва възмо
жността Турция да завъ 
рже разговор и по- други 
-сп-оони въпроои в отно
шенията между двете стр 
ани. Гръцкият мтдаотър- 
щредоелател Андреас Па- 
панпоеу отказал да от
говори на въпроса: опти 
-мист ли е пред разгово
рете с турския му колега- 
Тургут Озал?

Двудневно посещение на Кон в ЧССР
Канцлерът на Федерал

на република Герма-н.ия 
Хелмут Кол пристигна в 
сряда на двудневно посе
щение в Чех-оеловзния. 
П-ред водещия чехосло
вашки ежедневник „Ру-д-е 
право" той заяв-ил, че 
отива- в- Прага с ..особе
ни -очаквания".

Подобни са и очаква
нията на чехословашкия 
.премиер Лубс-мир Щ-р-о- 
угал. ,който казал на за

ет ад ноге рма-ноки 
листи, ч-е на 
п-ооещение се придава ос 
об-зно значение.

Още -о-т 1973 година, цо 
тате- Вили Брандт 
са в, /Прага договор 
между държав н ите

журна-
Колсвото пощ-пи

за
-отно

шения. Напоследък се пр 
-о-м-ениха мно-ро не-ща в 

към раз чех-о-слсвашко-западн-оге- 
р-ма-нскит-е отн-ош-ения и 
затова в- найщовия диа- 
л-о-г е и.мало- м я ст-о да ое 
го-зори и за ..нови възмо . 
жности", в

За двете съседни стра 
ни.щислящи ое 
лични во-енно-п-о-литичес 
ки блоко-ве. това по-се- 
-шение е събитие от 
ямо значение, 
и зат-ова, че западно-гер
манските канцлери не 
са били в Чехословакия

гол 
впроч-ем

политически
те отношения и и-к-с-но-миотнозо
чеокото сътруничество.
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МЕЖДУОБЩИНСКАТА тт,т-_ 
квдниятд в региона във 5дМцкАнд «с

КГ, МН!
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Над 5000 участници 

в 28 стачки
ф 15 стачки в Лесковац, 4 в Прещево, по 2 в 

Медведжа. Сурдулица и Лебане и по 1 във Владичин 
хан, Търговище и Враня

ф Работата е била прекратена общо 345 часа

НАД 60 000 ЧЛРНПнр п д ВАЩИ В НАД 2000 п?рптЛА СК' ЧЛЕНУ- 
" ОРГАНИЗАЦИИ ВЪНИПтд ПАРТИЙ- 

ОКАЗАХА ВЕЗРЕзрркнд1И^И РЕГИО'Н, 
СТАНОВИЩАТА 3ДУХаАТл пп?®* НА 
НА ОСМОТО ЗАСЕШ^НМР П°РЪЧЕНИЯТА
вия комитет наДсъюла нд Лвнтрал“
ТИТЕ В СЪРБИЯ СЪГОЗА НА КОМУНИС-

ват и готовността си за 
енергично, последовател
но и отговорно осъщест
вяване на заключенията 
и становищата на плену
ма. за да не се повтори 
съдбата на заключенията 
на Тринадеоетото заседа
ние на ЦК на СЮК.

НИ

Опоред информациите нижа на трудовата едини
ца 'общинските синдикад- Да „Метал" при ТО 
ни съвети в Южноморав- ,,Игюс-Лесковац’'. В три 
оки регион миналата го- априлски стачки са учас- 
дина са станали .28 стач- твували 80 работници на

Будучност" отООСТки. в които са участвува
ли 5162 заети. Работата е Прешево. работници на 
•била прекратена общо 
345 часа. Най-много ста
чки (15) е имало в Лес- 
ковашка община. На вто
ро място е Прешево с 4, 
след това Медведжа, Сур 
дулица и Лебане с по 2 
и Владичин хан, Търго
вище и Враня с по 1 ста
чка.

Това е общият знаме
нател нз разискванията, 
които се водиха през ш> 
ември и декември мина
лата година в партийна- ■ 
та организация

На това бе сложен, и 
един от най-силните ак
центи в дискусията, коя
то се води на заседание
то на МОК на СКС в 
Ниш. „И днес не м,и е 
ясно защо не се попита
хме кой обезсили Трина
десетото заседание — 
прочувствено каза Бора 
Илич, представител на 
партийната организация 
на „Ншн-екюпрес". — 
Страх ме е същите сили 
да не обезсилят и Осмо- 
то. заседание". Подобно 
мисли и Милован Младе- 
иович от Електронната 
промишленост и други

нумът показа, че 
въпрос, по който не 
же да се разисква откро- 
®ЗЛо. публично, демокра
тически и организирано. 
Този подход 
та дебата събуди 
.ната творческа енергия и 
инициатива на членовете 
на СК, която вече започ-

няма
мо-

„Вучйе" и 73 работника 
ча ООСТ „Масив" в Ра- 
ИОвница. В май са пре
кратили работата си 358 
работника на „Вучянка" 
и 80 работника на ДК 
..Лесковац".

на регио
на във връзка с „Инфор
мацията” на Председател 
ството на ЦК на СКС. 
Интензивната и много
странна партийна дебата 
е излъчила много

в пленумска
огром-

Интензитетът на стач
ките достига завидно ра
внище през септември. В 

МЕСЕЦ пет стачки са участвува
ли 21 работника на1 дого
ворната организация „Ра 
звитаж" в Долно Брияне, 
108 работника' на индус-

вд да се претворява в кюн 
аргу- «четна дейност. Потвър- ДЕКЕМВРИ 

НА СТАЧКИменти. въз основа на кои дена е готовността на СК 
да мине от йдентифика-то може да се даде най- 

обективният отгозор 
най-важния въпрос:

на .цията на проблемите и 
причините към конкрет
но разрешаване на кон
кретните въпроси. Осми-

В хронологията на ста
чките. която е записана в
една информация на Ме- трията за трикотаж ипле 
Жщуобщинския синяика- 

.лснр съвет в Леоковац, се 
забелязва, че една трета 
от стачките са организи
рани през последния ме
сец на миналата година.
В декември са стачкува
ли около 80 работници та стачка в октомври са 

организирали 18 дървосе- 
качи на Горската секция 
в Сурдулица. Два дни в 

црояишле- началото на ноември са

ф С КАКВО ОСМИЯТ 
ПЛЕНУМ ЗАСЛУЖИ 
ПОДКРЕПАТА?

тиво в Ораовица. 60 ра
ботника на ТО „Ресорт" 
— Лесковац. 400 работ
ника на ДК „Лесковац" 
и 108 работника на тру
довата единица „Нитекс”- 
в Медведжа, Единсгвена-

— Според оценките на 
комунистите в региона 
Осмият пленум е синтез 
на многобройните иско
ве на най-широките пар- от първа и втора смяна в 

ООСТ „Кристал" в Пре
шево, 1400 работници на 
Текстилната
но-ст „Вучйе" от едноиме • стачкували 100 работни- 
нното гранче, около 270 
работника на трудовата 
организация „Раде Мета сей са прекратили рабо- 
лац" в Лесковац, 30 ра
ботника на ТО „Здрав- 
йе" — ООСТ „Тубе и до- 
зе" в Лебане. 200 работ-

тайни и народни слоеве 
да бъде прекратен без
плодният и безкраен вео- 
бализъм като доминант
на характеристика на от- 

СК към
ка на ООСТ ..Тсрмовент" 
в Медведжа. В същия меношението на 

конкретните жизнени пгх> 
блеми да не се позтарят 
становищата, и заключе-

тата си 70 работника от 
комбинатстроителния

..Милентне Попович" в 
Леокавац и 60 работника

пика на СЗП „Завари- на Народна раяиност" в • 
вач". работниците отвто Сурдулица. 
ра омяна в ТО „15 май- 
Вкопортекс"
16 дървосекачи на- трудо
вата единица „Кукаюица"

не се по-нията. които 
твърждават с 
промени на 
то — каза

конкретни 
положение-

Властимир По
МОК на СКСОт заседанието

представители на работ
ническите среди.
ф СЛОМЯ ВАМ Е НА ОТ
ПОРИТЕ И ОПОРТЮ- 
НИЗМА

ят пленум насърчи демо
кратическото 
на бюрократи ческите от-

тич, докладчик на състо
ялото се на 20 януари за 

Междуобщим- 
конференция

еломяваис ют Лебане, ДРАСТИЧНО УВЕЛИЧЕ
НИЕселгние на пори и отстраняване на 

затрудняват 
на пробле

иаската
СКС в Ниш. на което бя
ха сумирани разисквани- „ ,им

ония. които Сравнението с 1986 го
дина показва, че през 
1987 година е настанало 
драстично увеличение на 
размерите на явлението. 
Броят на стачките е уве
личен с 15, а броят на 
стачкуващите работници 
е по-голям над пет пъти 
(532°/»)! Общото време на 
стачките е увеличено със 
158,5 часа. Стачките са 
отвзелц. над 50 трудосме-. 
ни. Най-много' са стачку- - 1 
вали текстилните работ
ници (9 стачки с 2635 уча 
отлика). Броят на участ
ниците средно на една 
стачка е увеличен от 75 
на 109.

в състава на - горокснпро- 
мшиления комбинат „Яб
ланица" в Лесковац и 
още два пъти работници 
на „Кристал” в Прешево 
(40 и 400 участника).

По мнението на Иван 
Дончев от Димитровград 
най-важното в момента е

региона във връзка 
на ПК

ята в 
с Осмия пленум 
на СКС.

пулс стремежите към но- 
воат.велепид в 
съдържанието па партий
ната дейност.

метода и
дада нс секмс акцията, 

ос насърчава и 
започналият процес, 
базата до върха и обрат
но. Вече не смеем да до
пускаме нови описания и 
анализи, добави той. Не
отстъпно трябва да наето 
явл ме за конкретност

сломявамс

.насочва
Членовете на СК, пР°- 

Погич. разбират и 
заседя-

Серията на миналого
дишните стачки в, регио
на са открили 27 работ
ника на „Рул" в Леско- 
вящ. които стачкували на 
6 и 7 януари. В първия 
месец на годината са ста
чкували и около 500 ра
ботника на дъшюкомби- 
иата ..Леоковац". В март 
е имало 3 стачки: по два 
дни са стачкували 60 ра
ботника иа ООСТ „Град- 
жизинар" в -състава на 
ТО „Ерозия” във Влади
чин хан и работниците 
па ООСТ „Зсвслон” в съ
става на „Зеле Велков кч'1 
и Леоковац, а един леи 
нс са работили 30 работ-

от
• НЕИЗБЕЖНО СРАВ
НЕНИЕ С ТРИНАДЕСЕ
ТИЯ ПЛЕНУМ НА СЮК

дължи 
приемат Осмото

радикален пре- 
лейнюстта на- СК,

пример за 
Съюза

ние като 
лом в ка
то очевиден Разисквайки за повдиг- 

Осмия пленум 
въгг 
Ни-

опособността на 
на комунистите ла окъса 

ообствс-

впатите на
идейно-политически 

комунистите в
често са пра

знините и да 
отпорите и 01портю:шизма. 

Със СЪЩИЯ ДУХ сс от-
С опоптю н изма в роси, 

шки регион
да и.зо-с-ните си редове, 

три отговорността па чле 
подаете ръководителите и 

този

личапаха и изказванията
Божидар Йоцич, Пе-сравненис с извест- 

обшопаргийпа дебл- 
Тринадеоетото

Централния

РИЛИ
пата 
та слея

ма
тар Малсш и други дис

курсът на Ос- 
,непременно

гл,доволствата и от
I излезе по-опло- 

по-'дееспособен. На 
Осмия пленум бе открит

реафирмания
рабо

та-
1КЧТ.ТЦТИ 
мия пленум

процес ла 
тен и

■па.седание 
комитет ма Съюза на юго 
славоките комунисти. Члс 

СК изразяват 
съдбата на за- 
атрошсс. но съ-

П<У№1ЛЛКЛЯ-

Основната причина. на 
почти всички стачки „се 
върти" около личните до
ходи.

трябва да ос отстояща с 
конкретни дела. защото 

първи критерий запроцес за 
на публичността » 
татз, който е крачка на
пред в демократизацията 
в СК и обществото.

подаете на 
боязън зя 
почналия 
Iнепременно

те са
истинска яоволюино! шост.

К. Г к. г.
Пле-
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ЙОВИЧ В ДИМИТРОВГРАДБОРИСАВИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Само начални 

успехиКАДРОВО ОБНОВЛЕНИЕ
изтъкне,

на кад
Следва да ое 

че за набирането 
ри от.значение са били- 

производители. 5 ин и завършените политиче 
пки школи. Така напри-

ИЗБОРНАТА ДЕЙНО- в НОВ-а. Според ооциал 
СТ в Съюза на комунис- ния п4>к състав — 19 ра- 
тите в Бабушкишка об-

СР Сърбия и САПД-р Борисав Йович. чл 
е‘н на Председателството 
на Централния 
на Съюза на 
те на Сърбия на 20 януа 
РИ посети Димитровгр
ад. където пиед около 500 
комунисти от общината 

на т-еМа-:

тво на 
Косово, с което и жители 

покрайнина1
ботника. 21 оелскостопан

шина приключва успеш- , оки 
но. След състоялите се 
предизборни и изборни, 
събрания в първичните

кошитет . те от тази
по-успешно отколкото до
сега осъществяват

женери и техници, един
икономист. 8 просветни! мео за нови секретари 
работника, двама здрав- на ПО са избрани 5 ду- 
ни работника, 12 адми.нм ши., завършили междуоб 

година са ‘ стпатавни саботника. ед 
ин ръководител. 3 студен 
ти 'и ученика и .10 от ос-

камунисти
свои 
пра- 

оше са
те конституционни 
ва. Но това все 

. само- начални 
ти в подобряване поло
жението на Косово.

организации, през'декем 
ври Миналата 
се учредили и акционнм- 

- те конференции; в х-ими
ч-еската промишленост таналите. структури. 

„Лужница" и четирите 
най-големи местни обш 
ности в общината — Б-а- 
бушница. Звонци. Любе- 
раджа и Велико Бонин- 
це. Учреден е и Активът 

неиос

щ.инека и 6 .политическа
та школа на О.К на СКС.

резулта-
изнесс сказка 
..Някои акгуални обшес 
твено-икономически и по
литически въпроси в ре
публика . Сърбия". В из 
ло-ж-ени-ето си Йович от 
делн-о ое спря върху три 
въпроса, от о-собено зна 
че-ни-е за по-нататъшното 
-о-бщс стаено- и ко нбмиче с- 
ко и политическо разви
тие в републиката: поло 
жс-нието на- Косово, коне 
титуциоцните изменения 
и възможн-о^уите за прео 

икон-смиче

За заместник—секретар и 
3 , с междуобщинска и 
11 с общинска п-ошитич-е- 

Най-голямс- кадрово ска- шк-ола, а в секретари 
обновление е извършено атит-е 7 със завършена 
в секретариатите. В тях междуобщинска и 12 . ду 
са- избрани 40 жени, 44 ши със завършена поли-, 
-младежи и 19 участници тичеежа школа на ОК на 
в НОВ-а. От тях пък 94 СЙС. 
оа работници. 64 с-елско-

произвшите- ците
п почз-в-од ите л и 
21 членове.
ретариа-т .5 души. Г-олям

Когато става дума до 
проме

Борисав Йо-вич 
че изменения са

конституционните 
ни д-р
опени,
необходими с цел. тери- 

на Сърбия из-то-рията
вън' покрайнините и 
татък да не се намира-' в 
позиция на трета автоно 

покрайнина в собс-

на-на комунистите 
родствен и п ро изво дите- Актив-ът на рабо-тни- 

непоеред-ствеии 
наброява 

нег-о-вия сек

стопански 
ли. 10 инженери и техни 
ци, 4 икономисти и прав 
ници. 24 просветни

ли.
мна
ТЕен.атд Си република.В сегашната изборна 

дейност . е направела ре, 
организация. на първич
ните организации в ме 
стната общност в Бабу- 
шница, в която от преди 
шиите пет е останала са
мо- една първична орга
низация: жжато са сФор 
мигани четири лози: в- 
Общинския съд: Дома на 
-културата при автотран
спортните организации 
(„АутоФранопортно"' от 

Пирот и ..Ниш-експ.рес” 
от Ниш) и една за кому
нистите в банките. СДК 
и пощата.

ра- Спипайки се на проб
лемите във връзка с пре 
одоляване на икономи
ческата криза. Йович из 
тъкн?_._че главна задача 
сега е да се увеличи от 
говор н-сетта на ръково
дствата . в- Съюза на 
комунистите и на ръково 
дните гора зз работата 
н.а стопанството, за мак
симално- ползуване на мо 
шнс-стите. внедряване на 
носи технологии, изнами- 
ран-е на н-ови пазари, осъ 
ществяване на по-голям 
доход. като, основно пре- 
дусл-овие за правилно и 
истинско - стимулиране на 

Осм-ото работниците.
След оказката. която 

вь- присъствуващите, в пъл
ната ззла- на Центъра 
зя култура с интерес из 
слушаха, д-р Йович от 
говори и на няколко въ 
проса. След то-ва води ра

доляване на 
ската криза.

Спирайки се върху по
ложението в САП Косо
во.-. предизвикано от изве 
стните контрар-ево-люци- 
онни- събития. Йович от 
делно подчерта, че все 
до миналата година, по
точно до деветото • засе
дание на Централния ко
митет на Съюза на юго
славските комунисти. Ше 
сто-т-о и отделно Осмогс 
заседание на ЦК на СКС. 
малко е направено за- ра 
зр-еша-ва.не на проблеми
те в тази авто-но-мна пок 
очйнина. След 
заседание и вече извест
ното разграничаване 
рху него. започна реша
ващо реализиране на нр 
петите становища и раз 
решаване на проблеми
те изтъкна той: Имен-

Е Е а х
51
II
в §

Все пак общият брой 
на първичните на: тери
торията на общината е 
останал същият — 82. -от 
-които 50 в -местните об-

бр-о-й (10 души) са избра 
ни за пръв, път. Това е 
продиктувано от досегаш 
ната безде-йн-ост на този 
актив и с кадровото об-. 
иовление ое счита, ч-е дей 
н-сетта му ше се съживи.

До края на февруари 
ОК ще даде оценка на 
изборната дейност, а 
предложено- е 'за предсе
дател и секретар на ОК 
на СКС да бъдат преиз
брани Станко Велюозич 
и Славко Златкович.

ботника. два с други сп-е 
циалности, 31 админист
ративни работника, един 
ръководител. 5 с.туд-енти 
и ученика и 30 с други 
професионални профили.

Според националния 
оекретари 72 

са от сръбската и 10 от 
българската народност, 
за заместник-секретари ■ 
73 от сръбската и 9 бъл
гарската и за членове на 
'секретариатите — 242 от 
сръбската, 30 се българ
ската .народност и един 
ром. .

шности и една в града и 
31 в опган-изациите на сд 
ружения тпуд. В хода на състав за 
изборите са избрани . 82
председатели и толкова 
техни заместници/ в ПО 
и 273 членове на секрета 
инатите на ПО. но увеличена е ажур- 

н-остта на съдебните ор
гани и органите на упса 
злен-ието. създадени 
условия за сътруднич-ес

згоеори с представители 
-на обществено-политиче 
ските организации и Об 

са шнноката

За отбелязване е. че от 
тоя брой 59 председате
ли' и 69 заместници—пре 
дседатели са избрани за 
пръв път, а- дори 215 ду
ши за членове на секре-. 
тариатите. Т-ова. представ 
лява значително 
ко обновление, 
ябва- па допринеое за съ
живяване на 
на комунистите във всич
ки среди.

скупщина.Ст. Н. А. Т.

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Да решава първичната организациякадро- 
което тр

деи-но-стта
На последното си заое- 

\дание Общинският коми
тет на Съюза на

тство" от 15 януари. За 
случая преди това разис
ква и първичната партий 
н-а о-рганизация в. Здрав
ния дом и Председател
ството на Общинския ко
митет.'

дателствот.о му. не 
съгла-си с някои конста
тации на работната- гру
па, изнесени в информа
цията. П-о-точно 
ОК на СК

се чувствува винов-ен. Още
повече, че естеството на 
болестта на Младенов не 
е налагало-, бърза

кому
нистите в Босилеград, по
край другото разисква и

В структурата, на ново 
избраните секретари 5 
са же‘ни. 8 младежи и 6 
участници в НОВ-а. Спо
ред съциалния пък със
тав: 20 са работници. 25 
селскостопански произво 
дители, 4' инженери и те 
хници. двама здравни ра
ботници и двама с други 
-апециал-ности. 11 адм-ини. 
-стративнн работника и 
11 души от други струк 
тури.

За заместник—-секрета
ри са избрани 8 жени. 13 
младежи и 5 уча-стци-ка

лекар-
-казано ска. интервенция,. Може 

не се съгласи . би добави той. 
с предложението . опор-е-д 
което д-р Драган Андо
нов да бъде изключен от

за една по-стъпка на д-р 
Цратан Андонов. Именно-, 
става дума за: -случай, ко
йто на едно от пре-диш-

грещката
му -е в това. че не е о-тстъ 
оилС ц-ел въпро-сът да бъ

де всестранно и обстой. 
ните заседания на ОК на но изучен, като при това 
ОК изнесе членът на 06- 
цршкжия комитет Крум 
Младено® от село Рика- 
чево — за което писа на

място всвоето
колата, а той да 

редовете на Съюза на ко- ■ ка автобуса 
мунистите.

Инак.
на Общинския

припа
да вземе и съответно ре
шение. Общинският ко
митет Фо-рмира работна 
-група-, която ..-отговорн-о"

След -едночасово .рази
скване. Общинският -ко
митет взе решение :за- по- 

присъствуваха и Крум стъпката на доктор Дра- 
Младено-в и Драган Ан- га,к Андонов

на . заседанието 
комитет

шият вестник от 11 деке
мври миналата 
пещ заглавие ..Забравена 
етика" по повод 
то статия Андонов- даде 
мнението си във ®-к ..Бра-

и навреме изпълни задъл 
година жението си. Въпреки то- отново . да

д-онов. които и този път разисква и вземе съответ ' 
останаха при предишни- но решение първичната 
те си изявления. Между партийна организация в 
другото Андоно®. подчер Здра-внил дом в Босиле- 
та. че за

ва, преди всичко поради 
коя- пристрастие на отд-елни 

членове. Общинският ко
митет, а преди и Предсе- случая не се град. М. Я.
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КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ЛАНСКИТЕ 2 СТАЧКИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИШ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СК В СУРДУЛИЦА

Намалени заплати и 

закъснели облекла
Съдържателна 

двугодишна дейност
18 дървосекачи на Гопскята 

рали срещу ненавременното обезпечаване3 
тни облекла, а 60 работника на Няпп 3 ЩИ"
са стачуквали поради намалените’лиздГдоход“'

На проведеното на 18 риш 
януари заседание на Об
щинския комитет на СК 
в Сурдулица бе прието 
предложението на отче- Общинският комитет 
та за двегодишната рабо- най-често е разисквал за 
та на общинската партии стопански въпроси, за въ- 
на организация. В рааис- проси из областта на об- 
кванията бе подчертано, разовашието, на младото 
че активността на органи поколение, за работата 
те, телата и да първични на органите на управле- 
те партийни организации нието и обществените 
през този период е била служби, за оопоообяване- 
наюочена върху съблюиа- то на първичните органи- 
ване и решаване на най-' зации на СК да действу- 
значителни въпроси ий об ват в средите си и пр. 
ластта на обществено- И Председателството е 
икономическото разви- имало богата и съдържа- 
тие, развитието на поли- телна дейност. Алешвност- 
тичеоката система на со- та на този орган бе на- 
ииалистическото самоуп- сочена в две основни на- 
равление и по-нататъшно I 

кад-

е характерен по 
изискванията за увеличе
но общо и съвместно по
требление.

таналата обстановка е 
търоен на принципни ос
нови. Констатирано е, че 
намалението на личните 
доходи е закономерен 
резултат на неизпълне
ния производствен план 
и недостатъчната реали
зация на запланувания 
доход. Не са правени ни
какви отстъпки така. че 
работата е продължена 
без изменения в стойно
стта на точката и без уве 
личение на личните до
ходи. В ..размърсяване- 
то" на обстановката са 
се ангажирали и предсе
дателите на Общинския 
синдикален съвет и Об
щинската конференция

През 1987 
Сущулишка община

година Б гион се изтъква, че с дву 
часовото прекратяване 
работата 
на Горската

са ста
нали две стачки. На 30 
октомври 18 дървосекачи 
на Горската

на
дървоое,качите 

секция
лотестирали срещу 
временното обезпечаване 
па защитни облекла. Ко
сато
чили информация, че об 
леклата са помъчени на-

сасекция са нена-прекратили работата си в
продължение на 2 часа, а 
около 60 работника на 
..Народна радино-ст" 
организирали 
стачка от 24 до 26

работниците полу-са
28-часова

на време и че доставката им 
закъснява поември.

Кои са причините за 
двете сурдулишки. стач
ки?

вина на 
стачкатапроизводителя, 

е прекратена.
Стачката на работници 

те в ..Народна садинОст" 
е избухнала Като послед
ствие. на незадоволството 
им. от намалените лични 
доходи. Изходът от нас-

инфор.мацията 
Междуобщинския 
кален съвет в Лесковац 
за миналогодишните ста
чки в Южноморавоки ре-

В на подготвяванетосоки
на заседания на ОК на 
СК и следенето на актив-

синдн на социалистическия съ
юз Иван Маринкович и 
Рангел Тошев.

то организационно, 
роюо и идейжиполитичес- 
ко укрепване на редовете 
на СК.

Пр едседателството 
Общинският комитет на 
СК редовно са анализи
рали резултатите в стопа
нисването и осъществява 
нето на задачите в ико
номическата 
ция. Особено внимание е 
посветено на разтоварва
нето на стопанството и 
на проблемите и слабос
тите. затрудняващи сто
панското развитие, отдел
но на организациите в 
които тези трудности са 
изразени или които отчи
тат загуби.

Председателството 
Общинокият комитет ре
шително са търсили да се 
спре увеличаването на об 
щото и съвместно потре
бление. относно съгласно 
станов .щата на Третото 
заседание на ЦК на СКС 
тези захващания най^мал 
ки с 10 на сто да са по- 
малки от дохода на сто
панството. Обаче стаковн 
щата в това отношение 
не са спазвани и този пе

нестите при реализиране 
то на становищата, зак
люченията и решенията. 
Председателството е ра
зисквало и по други въп
роси за които го задъл
жава ОК.

Първичните организа
ции на СК в общината 
през посочения период са 
приели 148 нови членове. 
От това число 56 са ра
ботници и ч селскостопан
ски производители.

За. заседанието е пред
ложено за председател 
на Общинския комитет 
на СК па се преизбере 
Стаменко Янкович. а за 
секретар на Председател
ството Раде Маравич. ко
йто и сега изпълнява та
зи ^длъжност.

За отчета на общинска 
та партийна организация 
и за предложенията за 
най-отговорните постове 
в ОК на СК до 10 февру
ари ще се изкажат и пър
вичните партийни орга
низации в общината.

к. г.
и

ЗДРАВНИЯТ ДОМ В БОСИЛЕГРАД В РАМКИТЕ НА БЪДЕЩАТА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА

М СЕ ЗАПАЗИ НОСТНГИШ! РАВНИЩЕ стабилиза-

По време на публичното разискване, което все боти само една 
още е в ход, в Босилеград дадоха обща подкрепа на 
проектодокумента за сдружаване на Здравния дом в 
рамките на Медицинския център във Враня. При 
това са предложени и няколко нови въпроси.

акушер-
необходи-ка-сестра. а е 

мо той да има един спе- 
. циалист \и четири сестри. 
-- В проекта се казва, че
;пециализираните служ
би за ухо. гърло и нос, 
очни заболявания. неуро- 
психиатрия. хирургия и 
урология лекари специа
листи да идват от Сурду
лица и Враня. Търсим то 
ва по-прецизно да се ре
гулира. както и да ое за
планува опециалисти от 
тези области -да обезпечи 
Здравният дом. което по
дразбира тези служби по 
стоянно да работят — 
казва Накев.

Най-напред на съвмест 
но заседание на председа 
телствата на ОК на 
ОСТН и на ОК на СК, 
Изпълнителния съвет на 
ОС, комисията за здрав
на защита и социална по 
литика към ОК на ССТК, 
на което участвуваха и 
представители на някои 
трудови организации, а 
сетне и на проводеното

зи защита с нови служ
би и кадри.

— Предлагаме в на
шия Здравен дом. който 
в рамките на- Медицин
ския център ще действу
ва като основна органи-

и

запия на сдружения труд. 
рентген службата да има 
лекар специалиста, а не 

тойкакто се предвижда
от Сурдулица. Тода идва 

ва се отнася и до спе
циалист гю биохимия — 
казва л-Р Крум Накев, ди 

босилсград-

нана 20 т.м. заседание 
Работническия 
Здравния дом в Босиле
град бе приет проект за 
сдружаване на здравните 
организации

съвет в
В проектодокумента е 

поофе сио-наректор 
ския Здравен дом и про
дължава: В проекта не е 
предвидено, а търсим да 
имаме антитуберзсуловна 

■служба, което подразби
ра и съотвеми кадри. Из
хождайки пък от значе
нието па бързата медицип 

помош п реллагаметя 
укрепне. -~ 

две, а ии

запланувано 
палната служба за всич- 

бъде
С. М.

ки организации да 
организирана на 
ще на Медицинския цен
тър. В Здравния дом 
потърсили да имат отдел- 

такаиа служба. Тър- 
тдаат и собствена

от Враня,
равии-Буяновац,Тръговише.

Прешево. Владичин хан, 
Сурдулица и Босилеград 

Медицин- 
Враня.

• В БОСИЛЕГРАД ОТ ПЪРВИ ФЕВРУАРИ
са Започва с работа 

синдикална школа
в рамките на маския център във 
Приемайки проектодоку 

изготви За
сят да 
догаиро-сметка.

Каква щс бъде съдбата 
предложенията (паве-

окамента, когото 
водът за здравна зашита 
във Враня, и на двете за
седания са изтъкнати ня- 

моменти. т.е. 
няколко

За-повече да 
планувани са 
трябват четири отециал- 

обза велени линейки. 
В службите по обша и 

медицина и я ста- 
трябва да' има

Понастоящем приключват последните под
готовки и от първи февруари т.г. в Босилеград 
да започне с работа Политическата школа към 
Общинския синдикален съвет. Сегашният, втори 
випуск ще посещават около 25 курсисти, глав
но млади работници от ’ йлдщата работническа 
класа :в общината.

В ООС в Босилеград подчертават, че 
лата ще продължи три месеци — два пъти сед
мично — и че лектори ще бъдат преподаватели 

средношколския образователен център и об
ществено-политически и стопански дейци от 
общината.

ма
порадиче от тях идват 

специфичността на общи 
пата :голям брой села са 
доста отдалечени от Бо
силеград. ие малко от тях 
са без пътища, през зи- 

Бесна кобила е ие-

иоколко нови
предложени са 
допълнения, отнасящи се 
по бъдещата работа и ор- 

босиле-

дстска
цианара 
повече лекари шециалис- 

,профил работ- 
поичертано е наза- 

Изтъкмата с 
от откри- 

зъбо-

гаиизираност на
Здравен

Шко-матати и ДРУГ 
цици.

дом.градския
Всъщност, ТЪРСИ се

постигнатото
а заканва сепроходима, 

и Власипа) ще бъде из- 
слсД' първи февру- 
когато трябва да

да
соданията. 
нео бходи .частта

на училищна
амбулантория.

• родилен дом 
па стациона-

да ра-

ос запази
равнище на здравната за
щита в общината — ко
ето главно нс с и спор
но както и да се запла
нува подобряването иа та

■вестно 
ари до 
приключи публичното ра

от
вале
лекарска 
В сегашния 
(в рамките 
ра,) е запланувано

В. Б.зистеваше.
В, Б.
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ПППНЗВОйГ.ТВР СРГЦУГа.=стопанство ч

В „ЦИЛЕ" ТЕЗИ ДНИВ БОСИЛЕГРАДЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИВ

Възнаграждаваше подобрява 

резултатите ив труда
„РЕНДОСВАМ" 

НА ПРОБЛЕМИТЕ
при всяко неиз- 

илм 
се губи, ‘

която
пълнение на плана 
пък чотсъствие 
е създадена състезател
на атмосфера. Коре-

н еоп равща.те л.н итеЧе наистина правил
ното и стимулативнО' въз 
награждаване се отразя
ва. преди 
увеличението на 
всщителността на труда, 
потвърждава новият пра 
вилник за лични дохо
ди в цеха за производст
во на чорапи в Босилег
рад. В цеха казват, че с 
приемането и прилагане
то му до значителна сте
пен е укрепнала 
вата дисциплина.

ни са
отсъствия. целесъобраз
но ое използува работно 
то време. Всеки работнице

то са търсени на пазара, 
а оборотните средства не 
са ангажирани в' тях. Съ-

Години наред, трудова- 
щзо-та организация за 

изводство на мебели ..Ва
сил Иванов — Циле" в щезрзменно с това.

работеше мй залежали и възпроиз- 
Еодствени материали, са- 

е необходи-

всичко ВЪРХУ 
произ- ня-възнастоява кодкото е 

можно потече да изпъл- - Димитровград
загуби и на ръба на 

Лични

нно се е изменило и 
отношението на . заетите 
към машините, икономи 
оването и пр.

■Въпреки че ' и през из 
теклата 1987 година ре
дица обективни причи
ни, преди всичко недос 
тъг; на отделни видове 
пезерзни части, ноблагоп 
сиятно въздействували 
върху осъществяването 
на производствения план. 
годишната реализация, 
на производствения и на 
финансовия план е изпъл 
тен. За отбелязване е. че 
през последните, няколко 
месеца от изтеклата го
дина 80 на сто от общо 
то производство е било 
предназначено за потре
бите на чуждестранния 
.пазар, преди всичко за 
Ирак. Иран. Либия, а по 
настоящем и за Герман
ската Федеративна репу
блика.

Ръководителят на цеха 
Ращозан Мишич ни уве
доми. че производствени 
ят план ппе'з настояща 
т а гсиина по отношение

ни и преизпълни норма 
та си.Защото знаят че 
всяко преизпълнение до 
нася по-висок личен до
ход. С новия правилник 
за лични, доходи, освен 
за редовна дейност, не 

трудо- -малки средства се пред- 
намале виждат и за стимулация.

със
мо колието 
,мо за двумесечно произ-

ронтабилността. 
те доходи бяха най-низ-

взаимо- ’ воаотво ,а производстве
ните мощности се ползу
ват напълно. Това показ
ва че ое осъществява и 
доход, който' задоволява 
потребите. Но сигурно 
най-важно е това. че през

ки в общината, 
отношенията разклатени 
,до крайни предели, мощ
ностите не ое ползуваха 
най-рационално, а зале
жалите стоки бяха огро
мни. Последните някол-

;месеца говорят обаче, последните .два месеца от 
миналата година личните 
доходи на квалифицира

но
че в този трудов колек
тив нетцо коренно се ме
ни. Това сигурно не мо- ните работници са били

от 150 до 200 хиляди ди
нара. което е почти двой-

же да бъде гаранция, че 
кризата цялостно е прео
доляна. - но е безспорно но повече, отколкото сре-

„Циле" е една от малкото трудови органи
зации в общината, която няма, собствен стол. 
Още при реконструкцията на фабриката съот
ветни помещения са направени, но кухнята не 
е оборудена. Нямайки „повече" средства за на- 
бавка на необходимите съоръжения, в „Циле" 
са решили сами да обезпечат средства. Прието 
е решение, което вече се провежда: да се ра
боти всяка събота през януари и февруари (а 
ако трябва и повече), за да се обезпечат не
обходимите средства. По този начин ще бъдат 
събрани около единадесет милиона динара, които 
ще бъдат употребени за обзавеждането й. Част 
от необходимите съоръжения вече е набавена.
Самото уреждане на стола заетите сами ще на
правят, така и по този начин ще се спестят оп
ределени средства. Трябва да напомним, че и 
администрацията работи, и то в производството 
по предварително направена програма.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Броят на незаетите 

се увеличава
на същия пц-ез изтеклата 
година е .гкмюлям с.10 на 
сто. Или запланувано е 

,от 2 170о р сдавод|ст1в10- 
000 чифта различни , ви
деше чорапи, т.е. дневно

Въпреки ч-е през посл-е- Инак. през изтеклата производетв оот 8500 чи 
дните няколко- години с година в организациите ; фта От тоза най-гол'/
щедра помощ на общно- на сдружения труд в об- 
стта- и в Босилеградска щината са заети 70 
община се полагат уси- души. От това 28 неква
лия за откриване . на но- лифицирани и 42 стажан 
ви неботни места, броят ти с различна професио- 
»на незаетите вместо- да нална и квалификацион- 
се намалява ежегодно се на подготовка, 
увеличаза. По този на- 

. чин трудоустрояването и 
занапред остава един от 
най-острите не само -об
ществено - икономически, 
но напоследък до-ри и со
циален проблем. Само 
през изтеклата година, ка 
кто ни уведомиха- в само 
управителната общност 
за трудоустрояване, вели 
съка на заетите са зачи
слени нови 215 души. та
ка че понастоящем об
шият им брой възлиза на 
1364. От това най-мно.го 
са без квалификация —
624 души, а след това със 
сред-на професионална по 
дготовка [четвърта сте
нен и гимназия) — 418, 
с трета степен професио
нална подготовка — 247, 
с полувисша учебна под
готовка — 54. а е висша

м-с- количество 
чорапогащници 
1 220 000. мъжки чора
пи — 700 000 чифта * и 
дамски чо-рали и чорап о 
гащниц-и — 250 000 чиф
та. М,ишич счита, че пла 
нът е реален и ако няма 
пгзчголям застой в обез
печаването на резервни 
части и суровини, същи 
ят ще бъде уопешно ре
ализиран." Сигурно е. ' че 
и. занапред трябва да ук 
релва трудовата дисцип 
ли на и отговорността, да 
се ,икономисва и пр.

детски
около

че е направена първата, 
може би решителна кра
чка. Този оптимизъм пре 
тли всичко ое дължи на 
Факта, че в .Циле" няма 
залежали готови изделия. 
Този Факт сам за себе 
си не говори достатъчно, 
но гледан-о- по-об стойно 
не -е така.

'Преди всичко от мина
лата година .'.Циле" зна- 
чител.^ измени произвол 
ствената си пр-отоама про 
извеждайки изделия.

дният личен доход в об
щината за дев-етте месе
ца миналата година. След 
доста дълго- време на най- 
малки лични доходи, 
заетите в този трудов ко-

Сигурно- е. че сдруже
ният труд в Босилеград- 
ока община не може ця
лостно да разреши този 
проблем. Обаче сигурно

за

лектив това е от голямо 
значение. Това е основ
ният мотив с положител
ни .последици на всички 
останали —

е и то-ва. че вее още вси- 
в товачки възможности 

отношение не са използу
вани. имаме предвид, но
вооткритите 
вени цехове.

от ангажира
нето- на заетите на работ-

, ните места до вазимоот- 
но-шенията :и тяхното по
добряване.

производют-
М. Я. м. я. А. Т.кои

В ТО „ДИМИТРОВГРАД" НОВА ХИДРАНТСКА МРЕЖА
В трудовата организа

ция ..Димитровград" в 
Димитровград в ход е из
граждането на външна хи 
дрантска мрежа на дъл
жина 1584 метра. До
сега са завършени рабо
тите на 1150, а до края 
на месеца ще приключат 
и на останалите 120 ме
тра. докато работите* на

работниците на добровол 
ни начала .включително 
и административните ра
ботници.

За каучуковата проми
шленост хидрантската 
мрежа; е от особено зна
чение. защото по този 
начин цялата фабрика се 
защитава от евентуални 
пожари, а ще се ползува

останалата част ще се 
проведат през следващи
те два месеца. Стойност
та на хидрантската мре
жа възлиза на 30 милио
на. Характерно е обаче, 
че в тази сума е зачи
слен само материалът и 
работата на специалисти
те. докато' всички остана
ли работи ще проведат

и за поддържане на хи
гиената на двора на фаб
риката. Хидрантската 
стема, която ще ползува 
техническа вода. ще има 
трикратно

си-

осигуряване 
на ток, нефт и възмо

жност за минута-.две да се 
приключи на градския во 
допровод.21.

А. Т.
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МЙЯЯРИ Ш9ВР$! ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Имаме ли стратегия на промените?

ход от кризата е удобен м-ом-ен да почнат 
Да живеят -и силите и отношенията, които 
съе своите интереси са отделени от инте
ресите на работниците и класовата 'инте- 
грацивдя на Югославия. Не е вече достатъч
но да ое говори за ретроградното съзна
ние и за практиката на технобюрократиче- 
оките сили в обществото, но за тяхното съ- 
юзн.ичествр с различни буржоазни схваща
ния. Обикно-вено тези процеси се поставят 
в тясна връзка с демократизацията на об
ществените отношения като измама на по- 
широк план: В' обстоятелствата косато все 
по-малко има сам-о-управление. а все повече 
етати1стиче0ко-1бюр0'кратиче|око съзнание и 
практика, демокрацията е привилегия на 
тесните обществени слоеве. Оттам и въпро
сът — имаме лй стратегия на промените 
— подразбира, преди всичко, промена на 
тези отношения.

Ясно е, че стратегията на всички про
мени трябва да се постави върху развитие-

на националните бюрокрации дават пигме
йска редуктивна практика, в която попра- 
во няма демокрация с класови рамки. А 
за да се стигне до истински промени в 
производствените отношения на общест
вото- стратегията на промените би трябва
ло да се обляга върху политизация на ра- 
ботничеството и селячеството, преди оста
налите, като първите двигатели за промя
на на състоянието и отношенията. Обаче, 
Тринадесетото заседание на ЦК на СКЖ 
и предложенията му з_я_ разисквания пока
за, че консервативните оили в обществото 
ое плашат от тази политизация като пред
поставка за укрепване на комунистическо- • 
то движение и класовото надделяване на 
работническите интереси. Тук иопаряват и 
всички искания за промени, защото иконо
миката на привилегиите възпроизвежда 
мощ, от която мнозина и в Съюза на кому
нистите не искат да се откажат. В изме
нението на това състояние трябва да тър
сим и пътищата за промени.

ласуватаето на Федералния 
премахването на бюджет и

несъгласията въвт_ връзка
с промените на Конституцията на.- СР Сър
бия — това са две събития, г 
де високо- ©дигнаха температурата 
тичеоките отношения в Югославия. 
с крайния си оптимизъм

които твър- 
. на Поли

но и 
внесоха и успоко

яващ оптимизъм в тези отношения 
лото на годината. Но. с едно такова 
стяване и на недоразуменията и на 
хода им може да се постави в контекст и 
съмнението: не уплаши ли ое Югославия 
от нови досези на демокрацията, или се 
касае за страх от промени, които биха мо-

в нача- 
ущо-

из-

гли да укрепят старото състояние?
Изобщо не е спорно, че демокрация 

е и да бъдеш против. Оспорването на съю
зния бюджет и на резолуцията за разви
тието в настоящата година е първостепен
но демократическо предизвикателство, че 
подобна дебата, преди всичко за разходи
те; би се водила със същата жестокост и 
острота в общините, републиките, покрай
нините. Но, такива разисквания изобщо 
нямаше: в собствените дворове и по-на-

то на 'социалистическото самоуправление, 
а не на неговото ограничаване. Опитите на 
Съюза на комунистите да установят стой
ности съотношения в обществото досега 
не даваха резултати поради две основни 
причини: първо, шепата етатизъм изцяло 
подари обществената акумулация, и вто
ро, на работническата класа домъчня да 
пази съда и същевременно- някой друг да 
наздравя и ние в нейно име, идейните по
следствия на това състояние най-остро се 
виждат във все по-решителните стачки на 
работниците. Но технобюрокрацията вмес
то със съществени промени се занимава с 
политиката на ..даване'' правото на работ- 

стачкуват Ако работниците ста
чкуват. те очевидно не са собственици на 
средствата за производство1. Производство
то на ..правото на стачкува не" не е нищо 
друго, но нск за признаване на наемната 
по-з и ци я_ на р аботника.

Може ли такива процеси да 
успоредно публичните разисквания за- про
мените на конституционната система? Нс

Миленко ПРЕДРАГОВИЧ

татък се работеше по старому, а- на везни
те за проверка бяха сложени югославските 

разходите за вой-разходи, п ървен ствено 
ската. Хвърлянето на прах в очите от тази 
страна не трябва, а може да има и твър-

Точно когато ни олекна от 
„крачката напред" в съгласува
нето в Скупщината на СФРЮ. в 
Любляна в края на по-миналата 
седмица бе активизиран още 
един уред за тревога. Сирената 
за тревога \ се чува навред по 
прекрасната ни родина от Вар
дар до Триглав и от Гердап до 
Адриатпка: натиснаха я сговор 
но републиканските и покрайник 
ските министри на културата (по 
знати само по това. че съюзно 
(.министерство на културата няма 
ме), или председателите на ре
публиканските и 
те комитети за култура. Съвет
ваха ое те. в края на октомври в 
Любляна — за някои активнос
ти във връзка с приемането 
Любляна — за някои активности 
въз връзка с приемането на съюз 
пата резолюция и други планови 
документи за настоящата годи
на. И договориха се да запозна 
ят югославската общественост, 
правителството и Скупщината на 
СФРЮ със състоянието в култу
рата,.

Раде сериозни политически последствия, 
збира се от, тези предпоставки трябва да 
ое отделят исканията, които търсеха ония 

на икономическата политика,мероприятия 
с които би се обезпечила по-гол яма про- 

по-голям износ като първи пред- 
за преодоляване и на икономиче- 

политическата криза в страната.

дутсция и 
поставки 
ската и на

н иците да

2:И разискванията във връзка с проме- 
СР Сърбия не бя- 

добронамерни.ните в Конституцията на
нитоха нито принципни 

Макар че е .много ясно. че Сърбия нс с
квартирант в 

нито покрайнините 
СР Сърбия,

следят покрлйнинскин'ито може да бъде някакъв 
Югославия., така както 
могат да бъдат квартиратгги в1

Федерацията, търсенето на кон 
република

с
<седемдесетите 

когато бяха приети работничеекм-
е ли оегашшого време като

относно във
ституционни промени от тази

биваха довеждани във връзка с 
сръбския хегемоиизъм. 

неол-ибералим ОУГ- 
Юго-

гади-шт,
те а.манд.млни. само увод .ма основните про- 

п роизвод итеднитс 
■Югославия. Въпросите' ис са 

се обля-

в

тук там-е 
реставрацията на 
Макар че ое касае за 
ж-оазни отражения на

мени. преди всичко, па
отношения в
бе-з основание: п-ро-грееът може да 
га само дърху пр-о-м-стгитс. преди всичко-, в 

отношения, а не върху
Н*конфликтите в 

комунистите нсдоста- 
към 2:Съюзът па 11 рОЖЮйДСГГВС! IИТС 

консервативната практика ;в която ше цъ
фти кастюна демокрация .на тесните слоеве.

Фактът, че югославското общество пре
кадено бавно,ос извлича от иоцнвилизац.ио- 

нкономичеоката <и поли-

■славия. товатъчзно критически ое отнасяше
Само н.а бюрохратичеюкитс ^;намн- 

други!)явление, ___
они (и на сръбския и на вей гки

„сръбския хегемоиизъм е 
представи и за са- 

С отделянето 
най-често- ос

и Точно това правят. И казват 
което всички

сиитагмлтл за 
убежище за по-инакви 
мата съдба на 0- в своя- апел. това 

рпмстели в -културата V нае зна
ят и чувствуват, 
мероприятията на съюзното пра 

успяха да

и ните процеси па 
тинестата «орда» търси преразглеждане на 
ролята на самия Съюз па комунистите. Ои- 
гурио. е. че 'консервативните тенденции в 
обществото имат свое упорите в консерва- 

части па Съюза на 
всяха ценз партията на движе-

Югославия, 
атриб.ути Следователно,на националните

иконом и-чсоки ят .хабитус на па-ния- 
хегомоиизтгм. 

интереси
псриФ-с-

I Нскрива
та" — нейният икономически

съшев г. гамен но класов ите
■изтласкват -към

процеси, с работ- 
на -ПОЛ.И- 

иа, бюрокрл-

©пт/жДСтво н-с само ч-с
културата в потреблениеО(комунистите, В сложат

то цо и преполовиха и без теша 
оскъдните прогпами и актиянос 
ти на '.културните учреждения. а 
пяиеще дори ш й закриха. Със. 
тояшгсто в културата

тинцитедожа то
на работниците се 
гж-йта на историческите 
Н1Ичосжата клжа кахО1

пооредей ч-сство

§които по
шие то превъртат в партия на .властта.

,В този контекст, преди всичко. Юго- 
| шроп-сйюка страна трябва да 

азиатакия ■иа-ч-иш на производство.
един-

2!-оинструмент

Xтичеокото
цията.

славия като н .във векч-
надмине
Раз1В1ИТисТО на -самоуправлението е

сТр аптеки я. върху която може да
И единият и другият п^;о".т 

едвам е общи черти, рГ,кр^а т югосла- 
въпрос нг. нашето ®рам. и п,е ж.
вия стратегия на промените/ м 
че години на безуспешно търсене

Югославия през 
постоянно■ки кратна на 

последните родинистисната
се обляга и материалният и духовният гц>о 
сп-сритет па обществото. Пигмейските идеи (На 2-ра стр.)



2 Комунист
маги добър прием така че а пос
ледно воеме нерядко пръскат ис
кри иа димната — Сдружението 
— 1ПО-ви€шестх>я|щите Фрруми.

Когато става дума за органи- 
трудно мо-

БОЙЦИТЕ В БЕЛГРАД

ПризиЬ за единство зацията на бойците
избегнат и някои отри 

в работата и
войната, и ревал 

преобразование и 
социалис- 

имат пра-

гат да сев щ,и са изнесли.Дали възванието към органи- те на Белград, 
зациите на бойците и бойците от обшюствюто и в Съюза на кому 
Народоосвободитедяата война пистите е, основна причина за 
в Югославия До Градския отбор кризата. . 
на Съюза .та бойците в Белград, 
по-широко известно като ..апел хосете, когато е очевидно, че 
на единство" беше последна кан проблемът не е в самото съдър- 
ка в чашата на недоволството в жание. Именно, идеята за извън 
отношенията между форумите на реден, конгрес на СЮК е спомена 
бойците, или е последствие от та 
общото недоволство от съсгояни треса нз Съюза на 
ето-в обществото, кризата на ко за ад единството' в ръководствата 
ято не виждаме края. една обоб на СК се разисква на Председа

телството1 на Съюза на бойците 
в Югославия 1983 година. Става 

ции (за референдума итазвънреи- лума значи за ..прескачане" на 
рия конгрес на СЮК) съдържан равнищата и установяване на ис 
ето на възванието именно е тинкзкия ред на нещата. Как ин 
анализ на положението в стра- аче друпояйс да ое тълкуват за- 
ната и предложение, относно въ бележките, изнесени за сметка 
звание до бойците, комунистите на възванието. .„начина на който 
и съратниците, заемащи отгово отделни части на 
рни постове ,.с действувай ето и мотат да осъществяват 
влиянието си ла допринесат към от общо значение", 
осъществяването' та единство, с ..да имат право' да негодуват, но 
основна цел да се преодолее кр своите становища трябва да съг 
изата и да се даде възможност ласуват поне на републиканско 
за по-нататъшно развитие да равнище." 
социализма и самоуправление
то". Защото. по оценка на бойци като хора които на своите

неединството
дателни, явления 
(общата и отделените) организа 

на бойците. На някои неспб 
са кумували гтяко чрез да

юционнотр 
са били носители на 
тическюто развитие ции
во на критика понякога дори и 

остра критика1. За
луки
ваяе на подкрепа. И общата по- 

платформа на

Какво тогава развълнува ду
на препалено 
щото. както и те самите изтък
ват. ако някой разрушава къ
щата., първо ще се загрижи оня, 
който я е наппавил. 
имещю с това може да ое обяс
ни и тяхното все по-живо анга
жиране (въцроки годините) 
жестокостта на оценките, кои
то давате Силната вълна от кри 
тика коитО' по-дълго заллискват 
нашата политическа сцена е про 
порционална на дълбочината на 
■кризата. Крлкого - кризата е по- 
дълбока — критиката е по-жесто 
ка. В тези критики има принцип 
ност, а колко има и други моги-

орга-литическа 
низанията на бойците ое изчерп 
ва на общи. принципни стаяови 

Защото по отношение на пр 
решения било да 

■конституционните

Може' - биоще през .1982 родина на Кон 
бойците, а

ща. 
ахтическите
става дума, за 
промени. валутния закон: изоста 

някой друг. болшинс
и

палите или 
твого бойни — по-точно техните 
.структури" се

щета критика на все и вся.
Ако ое махнат две констата-

отъжществяв ат 
републикансъс становищата на 

ските ръководства. Този принцип 
пледира за. -е гинстео. нерядко и 
■по някой практичен въпрос —У 

във водата. Отделнилесно пада 
бойци и техни структури същосдружението 

въпроси 
относно

имунни от опортю-ви, е трудно да се каже, ако не 
се анализира всеки отделен слу
чай.

така не са 
низъм. местничест?о. дори и на- 

Затуй и в ор паници-ока лизъм. 
зацията на бойците трябва даМоже би Този дни, когато ста

на всичко, което ложе да стане, 
когато думата критика се чува 

Не изглежда ли. че бойците от всички страни. ..на-длъж м
пле шир;' и когато форумите на бой 
~ ните са най-гл.асни. Сигурно не 

зарад това. че могат да ги що 
изнесат, но може би. от желание

очакваме самокритика.

Оттам не. е добре дето в об
ществеността най-често в първи 
план изллзат недоразумения, 
или между самите бойци, или с 
другите 'Структури, а не по съ-

на-

Министерските апели
да ое опасят от .;хорова критика". 
От друга страна, тази ,,въздър
жаност" положението в общест
вото още повече да се изостря 
сред някои членове на

щинеки въпрос, които се раздви 
жват. около които се критикуват 

организа-
(От 1-ва стр.)

ое вдошава. Намалява обемът 
и качеството на културните ак- Търсят да не попустат и да не 
тивности. Намалява издателската откажат механизмите на обще

меп, Просто те търсят гол жи
вот върху вълните на кризата. или самокритикуват 

циите на Съюза на бойците.
организа

цията на бойците не намира В. Бйекичви-дейност и тиражът на книгите, ствената подкрепа на културно-
купуването на книги за библио- то творчество. Защото от древ-
теюите. В театърсКата и музмкал- ни времена се знае, че хляб без

. но-оценичната дейност се отказ кваюец не можр да бъде. както'
ват значителни проекти, за по- и обществото без или с осакате-
ловица са намалени програмите на култура.
по защита на културните ценно- Политиката на Съюза на ко- ■ 
сти. Липсата на валутни средст- мувисгите е такава. че тежко Председателството на ЦК на
ва не .позволява планиране на може да й се прибави или отне- СЮК на своето последно засе
международно сътрудничество, ме нещо по отношение на класо. иание разгледа между 
а югославското присъствие в .съ- в-отос националното и общества и осъществяването на 
солните и другите държави ста- ното значение на културното тво нията на Оомото заседание 
ва символично. А това намалява очество. , И в резолюцията

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ПЪЛНА УСТА С ПАЗАР
резултатите в селското стопанст
ЕО вървят по свое течение. Това 

другото обаче не е - ндкакъ® спонтанен 
заключе- или икономически логичен ход. 

Изходът на всичко, което се
на ЦК на СЮК за развитието1 на аг случва в агроп.оомишления

нашия авторитет в света... Тринадесетия конгрес на СЮК рсшромишлените комплекси и плекс носи дълбока следа на ета
Причини за. загриженост и 'за задачите и развитието на кул социалистическите самоуправите тизирано съзнание олицетворено

тревога Ц2 най-отговорните хо- гурата, със съзнанието за приб дни строшения. в селското сто- е перманентни ходове
ра в напсата култура има .още .тшжаванегго на кризисните вет- панство и на оело. Да си припом
много. Една от основните е. че реве, е записано, че в ..прелото- ним
във вътрешните отношения и с ятция период, организираните през'м.ай миналата
мероприятията на мюономичес- субективни сили своите активно пред тУхното приемане предхо
ката политика Обществените де сти ще насочат към подобрение ждаха обширни и задълбочени
йнорсти, з между тях особено ку на материалното положение на подготовки и разиаквания.
лтурата се смятат за потребление, културата, и икономическата й ето, вече в началото на година-' В миналото се
което тр_з«5ва 'чувствително да се стабилност".. Не без причини, та Председателството намира
намали. Така настаняването на разбира ое. Оттам може та се ра за целесъобразно да си припом-
културата в челюстите на потре- збере и апелът на министрите на ни за същността на приетите
блението'. по право, за нашите културата. Лекотата на 
условия и не е някаква особена ното съществувание и 
новина. Новината е в това.

на
ком

■ чисто с
административен характер. Сел
ското стопанство като по прави- 

а ло е предопределено за това със 
стоите резултати да саниъа нес 
лолукшге на „глобалната 

И мичесзка и

заключенията са приети
година.

иконо- • 
развойна политика. 

показа, че то до 
може. нр всич-голяма степен и 

ко има свои граници; 
Обяснение за 

на което1 ое случва в
за- всичко това 

селското сто
панство и във връзка с него мо
же да ое намери във факта, че 
с икономическа 
лрути т.н. политики) 
расъл

култур ключения и прецени досега 
отстоява- тяхното осъществяване.

Такъв ход безспорно е добър. 
Не е добре обаче онова.

че не като» че ли става непонооимаГ 
водата, стигна до гърлото и при- А културата не е нещо десето, 
нуди председателите

което политика (и сна репуб- И не може липсата на културни ое е случвало и се случва в агро 
яиканоките и покрайнинските ко съдържания .в обществото да се промишления комплекс Именно 
митети за култура явно да про- замества с 
тестират заради това.

на. този от- 
понене ое обезпечава 'почистването на пра положението е 

хта по празните рафтове. Поне нищо не ое случва, 
за това. .не трябва да се убеждава шаването та

кризисно поло ме. 5ез разлика, че е драматич- кстр стопанство и не е някакво якъде и на
човек, но, предупреждението на минис събитие. Продължава то с го- ква и вече звучи

културата трите на културата в обществено л.ини. въпреки множеството до шлагер на^
(поне досега) минава едвам бои анализи, . становища, заклю-

че това е не- забележимо, очаква се надежда чения. Така например и Дългсм кит»
възможно. И „е се касае за то- и охрайт.ение без обвивка с пра- срочната програма за иком по неблягопп И Ме0к^-дават
ва^ че щурецът охотно да кара зни думи и обещания. И оконча честа стабилизация и до™н жа ^тпТ™” *еКТИ' е0вС
своят; песен, докато мравката телното разчистване с логиката, тите на Тринадесетия конгрес на ние ;”носхоаии-я на това твърде
не може да преживее. Културни- която на .културните работници СЮК и Оомото таседатае на Гъ* инте»*«™гге 
те радетели не търсят нищо осо- създава комплекс, че са хали на ЦК на СЮК са ясни ™Я
оено. нитк> уривилегировано по потреблението, 
ложе ни е на обществения люби

ггакова. сякаш 
понеже вло-

оавщправно положение с оста
налите стопански отрасли. А 
това изискване перманентно. в*ссъстоянието в селсВ оегашното 

жение никой нормален •всяаер място се изтъ
пък и министрите на 
не очакват 
та. Добре се знае.

като застарял 
стара и издраскана 

праясгичес-
разцвет на култура- сята

плоча. Въпреки това
все

мерки на 
изпълнителен съвет в 

година. Смет 
ките показват, че тези мерки) тр 

да се изтъкне — чисто ад-

в своите края на миналата
становища, поръчения, заключе

нието Лазаров ния и изисквания. но животът и ябва



Комунист 3
ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК

властта и самоуправлението
1;ппяидАП4И«лРаЛЯ И ПРОГРАМАТА ща ц'елия Ск и всичките му чле- на първо място, а след това тру-

^А МОБИЛИЗИРА ХОРАТА в пппмтмпаа В КОЯТО нове, може д.а ое обясни и с въ- ловите организации, комуните и
НеГмАОИ А СТАНАТ ИСТИНСКИ ПОЛИТИЧБада ^АРО^1^ щчията* Й СЛО'ЖНОСТ' с поотив<>- «овдалиетичеоките обществени

на краткия исторически организации. Не отделя ое Съю- 
период ,на приложение и със слю- зът на комунистите, впрочем ни- 

0^ о Ж1Ш1Я. исторически материал, вър- ‘ то държавата, нито нацията, ни
как I6 К°Л?ба€ ок,°,Л0, въпроса,- ху които се практикува. Но без- .то класата. Това е основата 
СК? тт (°аз1 ,ра концепцията на опорно съществена причина е и фундаменталната _ демокрация 
бип °,В,а 06 виж.да <^,с'0,бенк> |-в раз самият вътрешен политически на работническите съвети и само 

райето на най-важния пункт живот на СК, който произвежда управлението, 
на програмната концепция — и определено' отношение към об 
функцията на СК 
то общество. Според 
на повече изследвания 
ъо на членовете на СК
части приемат програмната уста- Програмата,
Н'0'веност на СК с най-крепка уве- за 
оеност. до като голяма 
Формирана
променливия и противоречив по- мощта на информации, които не 
литичеоки емпиризъм и непосред. обясняват, чрез заключения от
отвените интереси. Разликите в заседания които се сменяват със* която се задвижва от форуми.

Конференцията на СЮК. та
ка, както е определена в Прог
рамата на СЮК. в Устава, в дру
ги програмни текстове, в изказ
вания на Й. Б. Тито. Е. Кардел 
,и а редица теоретически трудо- 
ве,^ има задачата да съгласува 
дейността на СК със съществена
та историческа прсмена —

на

югославско*- ществото'. Многобройни са мо- 
резултатите ментите в

в Концепцията на СК и самоуп-
политическия живот равителн1ият проект и заедно, и 

съзнание- на СК. кси то не изискват поли- отделно, „еднообразно подразби- 
само от- тически /.ивот, скроен според рат непосредствен съзнателен ан 

а с това и съзнание гажимент на всеки индивид, 
такъв политически живот. Впрочем основните очаквания от 

част е Партийните членове все още ко-

вне-
дряваяе на само-управление. Про
грамата на СЮК не д в уоми сл е но 
определя партия, която все по- 
малко ще бъд-е ..фактор 
стта\ а все повече фактор 
формиране и развитие 
алистическото

социализма и партията на кому
нистите предполагат изчезване 
на масата като белична група.

на вла- под влиянието- на муницират е пъководотвата с поза
на соци- 

съзнание на тру
довите маси.

Как ое отразява програмната 
концепция в съзнанието на чле-* 
новете на СК? Съдържанието на 
съзнанието на членовете 
може да се проверява чрез раз
бираме на основната 
на авангарда, характера на пар
тийните решения, 
между СКС и останалите 
низипани политически 
вътрешните отношения, отноше
нието между държавата и само
управлението. Изследванията по 
казват, че емпиричното съзнание 
на членовете, впрочем както и 
целият политически живот на

рамките на отделни сегменти на 
социалната структура свидетел-
ствуват за силен натиск на поли- литичеокият живот в първичните 
тическия и социален емпиризъм, организации е упокюен и форма- 
макар че е доминантна концеп- лизиран, В политическия живот 
цията от типа на ..съюза на кому на СК все още ое дава лредим- 
нистите" Не са незначителни и ство на кариерата по отношение тийни и партийни, 
следите на ..догматическата" ко-н '------------------- ------------------------------------------------------

светкавична скорост и затова организации и лидери. Без истин 
трудно- могат да се следят. По- око участие на хората в оамоуп- 

равителния живот и членовете 
на СК в партийния живот хоратана СК
са превърнати в маси — безпас-

функция

отношението 
орга- 

субекти.

пепция, а у-някои слоеве и сле
дите на ..либералната" концеп
ция на СК.

ЖИВОТЪТ НЕ Е СКРОЕН СПО
РЕД ПРОГРАМАТА

Фактът, че .програмната кон
цепция на СК вее още не обхва-.

министративни) вместо подобре
ние в глобални размери влоши

раша за откриване на перспекти 
ва в тази област. Всички партии 
ни документи, а особено Осмо 
то заседание на ЦК на СЮК, 
съдържат ясно становище — 
без действуването на пазарните 
и зачитане на 'икономическите 
закономерности и в селското сто 
панство нзма изход от кризата. 
С други думи..това означава, че

ха положението на селското сто 
панство. А.това се случва след 
Осмото заседание на ЦК на 
СЮК. на което са приети заклю 
чения. чието първо станбвище 
гласи: „Основца задача на Съю
за на. комунистите и на всички 
обществени Фактори е — на ба
зата на Становищата на ХШ ко 
нгрес на СЮК и Стабилизацион

на измени от-

меж1ду другото цените на селско 
стопански и хранителните произ 
веления да се формират овобод 
но на основата ма дсйствувато 

закономерности,
ната програма 
нош прието на обществото към

НАЙ-ПОДМОЛНАТА ФОРМА 
НА КОНФОРМИЗМА

СЮК осъществява историчес-

на пазарните
пазарните критерии и действува
ме то на реалните

категории. Разбира ос, че в Т|01Ва

на ангажимента и това е основаагролромишления комплекс като 
цяло. обезпечавайки му равноп
равен третман както на останали.

дейности и уважа

за по-.нататъшно развитие на по- 
п рофе с ионализъм.

и не само това е основа за ката. си роля и Програмата си в
тйва сношение съществуват из д.ам,ИИац1ия иа емгшризма и прак степен, в която успява да моби-
ключения. а това са стратегичсск ти]1изма, в СК. Към това допри- лнзира хората в политическия
ите произвеияния от интерес за нася и
обществото като пяло. Списъкът с кязал всичко за обществото и литичеоки народ, а не маси. Та-

че имаме прекадено много рази- зи опасност не е измислена, а до 
охваития. Не с незначителна при- .голяма степен е съществуваща 

самата соц'иалиа струк- тенденция. Тора. е обстановка, в

икоиомичес- литичеоюия
ките стопански

неговото значение за съвнаики
куп Иг±то обществено- иконом и че с 

развитие и за осъществяване.
икономическа ст

увереността, че СК вече живот, за да станат истински по-ко
политиката на 
абилизация. Със стопанската си 

развойна-
ирризвеления нс можена тези

да бъде. както с досега, лстнаде 
сет—даадаост, но най-много пет.
Тогава по-лесно биха се създава ту));1 иа оЮК. в който доминират която фоо.умлте и изоълнителнн- 

■оборотми финансови сродет- ис-работничсски слоеве, чичто те органи на обществено-политн- 
иеобходими да изкупуването кдеещогичееки стреМежи и жиз-' ческите общности, и организа-

съвпа- |ц.ии приемат решения, а делега- 
прогримиата насока на СК. тите, членовете на СК и на ос

таналите обществено-лооштпчес-

стема и с мерките на
икономическа политика тр 

обезпеча
чипа нита и

ябвя да ое подкрепя и 
ва ускорено развитие на
то стопанстЕл Всичко гова е ак СъхранЯ1ванстС' на тези страте, н стмло1во ж винаги 
гшното отношение на всич. ^ . яр0ИЗВСДС11ИЯ1 Тук идва
обществени Фактори ше па» . ^ ВЪ1Пр(>оа за стоковите ре 
нася за стабилизацията и .чисто функциониране тр

селскостопав ^ да п1,оизти,ча също от съв- дача
ггсйству вянс на пазара, иифсста.

било партия") при

селско ли
ва,

дат с
Определянето на главната за

ра .комуниста' (сторел ..Ма
на комунистическата 

нашите условия 
с значи, че основната задача па 

изгле ОК е да посред кичи организира- е ,11ай-сйлшта основа, от

ки организации, пък и членовете 
на големите форуми, имат възмо 
жност .само да се изкажат по те
зи решещия. Социалните поихоло 
зи убедително доказват, че това 

която

ното развитие иа 
кото производство, 
промяна на 
увеличение на

качествена 
структура, куп ното

Откъде и да ос тръгне и
се тръгне пазарът

неговата
п р «изводителност

и сфикасноегга па н"у<;ля Сшдстели смс
“ . лапшокс (а може би не него на трудовите маси и само изоаетра „най-подмолната Форма 

Всъщност агроиромин.глени * ' * . ‘ м_ за лаоауюке) — уста управители. Гова- с конкретен нс- • и:1 конформизма”. Тя се вижда 
ят комплекс споделя съдбата на ■ пъпни е пазар, а той торичеоки мамин за 1юсредничс- щ иегочовностга да се заеме ста-
шжривка. в .която шс кажем нс < „„„..малко с налице. И тук е и е в класовата борба. Затова нам- ,1КЖ1Ш(С Мълчанието на събратя 

Оставяйки ^ жтти силното становище от Програма- та 4|С „ съ1.дасие със станс
заб- Г ч з за пазара ста та на СЮК е онова, което — .оп- №ишята 1ШТ0 пш с необмислено

и залисани^ . ши> са ,Пра- ромеляйки Основните Фактшжна ,кххЛ,По съгласие. Необмислено 
■ иси 4 социалното • развитие — 'Наброя-

„спобовцитс ' 'произнбдмтелм''

та на труда 
стопа н нова н ето-"

екзистира, а живурка.
1истрана идеологическите 
луж.ления и дългосрочните гп - 
ховс на развойната и нкон ■ ^ приказки,
ската политика, следва ла ое да"

съществената
(Нв ■•-та сп* )С. Игнятович па

прегпием към



4 Комунист
НЕРАЗВИТИ КОМУНИ

Фабрините вдъхват надежда
■» ,^^-гвглйгг-г,гтгь: “Г,.'=от==ГгГ„„^=Г1»~С
от шест хиляди (преди три десетилетия бяха четири пъти по- д,поставки. трите проблема те обстоятелства 
вече), пристъпи се към насърчаване развойните потенциали па да бъдат рошени. Фабриката тели - >и Мил<>рад
тази територия, но в привързаността имаше неудачности и погре- на Фитинзи дели съдбата на ле- на 0б-
шни преценки. За Щастие, развойната крачка на най-малката акошашките леярии. които ттгцНпкато’скупщина в Църнат.ра-
комуна в Сърбия става все ио-стабилна с=. С~—нето на тези

ще се подобри. Именно, тези фабгцжи никои не е напуснал те- 
темпеьчпив риторията да, оощцната. нещо

Тази тежина в екшерим-ентал-Оп-оред един майтап. Христо- .
фор Колумбо- не е първият евро- но производство' е пуснат риб-

пик. който годишно е трябвало от леярната за
първите ловене: фабриките връщат наде- 

сигурността. така 
ТЮ-.ГОЛЯМ е броят на онези, 

върнат. В

пец крочил на американска поч
ва Уж, ка.то пристигнал на се- да произведе 15 вагона калифор- пристигна а жпата и

да дабо“™с^тида ” Граздвижи разсъжде-
ници. Понастоящем тук работят нията за въвеждане 
осем заети, а риби няма нито за

отливки,
че

вое
севтора [които желаят да

село- Криви дел неотдавна ое за-
което

напостроили преди неговото прис
тигане. смяна..

Проблемът на рибника е обу- върнаха оедем семейства, 
оловен от недостиг на вода. Про- инак в историята на Църна тра 
епсгантът е преценил капацитети- ва за пръв път се случва, затова 
те на Рулюка река и в настоящия е и запланувано да ое

75 още два- по-малки цеха в местни
те общности. В един вече се про-

Трябвало е да минат четири лек. 
десетилетия от освобождението', Същевременно1, за щастие на 

мнозина животновъди, на Чемер- 
построят лик е открита овце ферма, с ка-

край. иащитет три хиляди брави. В об- момент са необходими още
милиона динара, за да се дове
де вода в базенигге от Острозуб- извежда галантерия от дървеси-

ЕНДОС-образци, 
механограф-

за да прочутите конструктори и 
строители на комини 
първата фабрика в своя
През 1984 година тържествено ерите до ноември миналата го- 
е -открито' индустриалното пър- .дина имаше две и половина хи- 
юаче - Фабрика за производство ляди овце. И?! Напуснали са ле
на фитинги (съединители за во- ггните обори и тръгнали там, къ- 
допрюжхдни търби), които с помо а-ето имат условия за да пр-ези-
щтд._ца рп-еубликанокия Фонд по- мят. Като истински помади, -овча лягае на пари, но въпрос е как пянштигтп ня оел-
строи лесковашки ..Леминд". В рите квачка -п-о крачка ги гоне- во би било ако не беше Остро- - _ ООГТ Пърно-
модерно- обзаведения цех е тря- ли тр.идеоетщз километра до зубока- река. окото с _ т
бвало да намерят'работа 210 ра- Фермата Джумрук па- Власина. К-огато става дума за овцефер травка първите оезулта-
ботпика. За еъжаление, зад стру- От 18 заети, на Чемерник оста- мата, проблемът е в недостиг на ти в произвол 
тов-ете работят петдесет метало- наха двама -ла пазят оборите. храна през зимата. Трудовата ор за о.^м-е . миналогодишн .

-По- този начин първите ка- ганизация ..Вла-сина-лродухт" от изводство бе разграбено до по
— а главните

построят

на, а в другияска река. Човешката грешка ще 
бъ-д-е поправена с помощта на к-оито се прилагат в.

ската.:обработка на данните.
църнотразциприродата и допълнително отде-

Големи належи

шлосери, които вое -о-ще не про
извеждат фитинги. гла-зоболие, Оуршулица преди няколко годи- следния килограм 

— ---------- ни разора повече от 200 х-е-кта- цели се остнасят до
1п.а1цитети донесоха развитието

нищо, останаха на първичното производство. И
са били

ра, но не засея 
безполезни бразди. Две са въз- в самата организацияМежду властта и 

самоуправлението
(От 3-та стр.)

■пр-еосават изненадани от интереса на селя-
лодписали

можн-остит-еили ше 
скатовете на- Чем-ерник и засяват ните.. които вече са
треви, или празните кошари ще първите лоро-вори зя сътрудниче

ство.
тиви и стачките.

■На общо равнище трябва- да .станат още един от редицата па-то приемане на становищата съ
що така е облик на- к-онфе-рми- ое зададе въпросът за истинска- метн-и-ци на .човешката- необмис- 
зма и опо-ртюнизма. Интересно та основава политическия леи- леност. Решения се търсят и да съществували и преди, но за тях 
би било да се направи анализ до вют: самоуправление -или държа- ,0е надяваме, че ше надделее ра- не се е мислило наврем-е. Сега е 
каква степен. тази форма на ва (главно като национална дър- зумът. очевидно, че в тези
опорткжизма е захванала Съюза жава). Следва да ое даде задъл- Но в Църна трава не е все райони може да-ое живее по-доб-

бючен отговор на въпроса: как така ч-епно. Тези пропуски могат :ре. С-помощта на общността през 
Тези факти трябва да се съ- са разрешени нашите големи ди- 

поставят с онова оен-о-вно- съзна- леми от края на шестдесетте 
ние, че критиката и свободните началото на седемдесетте години

Възможности следователно са

■планински

на комунистите.
да ,се схванат и като последица последните две-три години са 

и на нереални желания състояние- п-ост.ро-ени и модерни училища,
т-о да се мени за -една нощ, -по- няколко здравни станции, култур 

— държава или самоуправление, н-еже следващит-е инвестиционни ни домове, но за по-добро- бъде- 
хия" (Енгелс) за работническото Дълги бяха и теоретичните ко-1-е- начинания са били много но-ста- ше юа це-обходим-и още много 
движение, а осутялането им е си- бан-ия около преценката на ис- бшгни и с по-толяма известност. неща. Например електрическият 
гурен знак, че ръководствата или тинските постижения на децен- Именно- .помощ е

разисквания са ..жизнена сти-

потъроена от ток е доведен още преди дваде-
цялата партия не могат да поне- трализацията- на югославския цен вече доказали се -.^олективи. ,В сетина години, но -електроснаб- 
сат критиката и да се отбраня- трал-изъм. Очакваше ое. че с ра- края на 1986 година- в село П.ре-

звлаотжва,нето на съюзния
лягането все още не е редовно, 

цен- елап е открит цех на .ДОмк-о" от Случва- ое селата/ват (С аргументи.
Основен • въпрос на задачата тър ще бъдат създадени основа Памуковия комбинат във Враня мрак и по деоет дни. Ни пъти- 

на Съюза на комунистите е да ни предпоставки за безпрео.ятст- юъс оедемдеюетина заети, в Цър- щата 
прецени кой оптимум на- д-емо- вено развитие на

да останат - в

не са такива, каквито
оамоуправле- на; трава успешно- стартува Фаб- трябва да бъдат. Но ако теле- 

пиката на-..Първи май" от Пи- фонът представлява 
Съетоянието, което може да рот, в която работят 130 души, 

или а наокого ше бъде обнародван

крацията днес представлява ус- нието. 
лови е за авангардно-ст и да го
вземе като граница, под която се оцейи като изоставане 
не може да се мине нито в пар- дори и като упадък на

един от оим 
модерната епоха, то

гава той с ускорени (крачки бър-
волите на

самоуп- ко*1кгур!с за оЩ:е толкова работ-
тииния живот, нито в институци- равлението изправя СЮК пред ника. Въпреки че работят
ите на политическата система, един основен и неприятен въ- . по една година и са обременени общности
Такива моменти безопорно са про-с. на който- неизбежно трябва с изплащания и недостиг на -обо- лефонен п-01ст.
проблемите във връзка с избори- да бъде даден отговор: кой наис р-отни ср-ецств-а. двата цеха зап-о-
те. публичността, критиката, из- тина владее в 
следванията, спо-нтаните инициа- ощество?'

за по- планинската 
едва Миналата година всички

затулен01ст. 
местни

подучиха по един те- 
а- към ср-едата на 

годината телефони ще зазвънят
югославското об- чнаха отлично. В Преслап напри 
Ратко Нешкович м-ер зараб-отка.та ое движи

:\ по- ое леките домове.
Милан Момчиловичи до

44 Н4- г »*«ммии

Комунист на в-к „Комунист" Влайко Кривокапич, замест- Адрес на редакцията- Белград Плошал
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- Маркс и Енгелс” м. Площад
четич, главни и отговорни редактори на ретД> поа телеФ°ни- Централа

С указ на Президента на Републиката от ликанските и покрайнинските издания: Зия Ди- •5-5Ь’и61 Д° 0961 и Нови Белград Булевард ,Лени- 
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хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири- 
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО нд ттк
_ _ -^ НА СЮК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ЗА АГРАРА

ДА СЕ МАХВАТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРЕЧКИ
Диагнозата на 

в селското стопанство 
ясно открива, че този стопански 
отрасъл, хронично боледуващ 
от загуби, дългове, ниска акуму 
лативност и дишаритет на цени
те. все по-дълбоко затъва в 
криза Вместо постепенно 
вяване на пазарните

състоя н ието 
все ш>

Фичностит^ на
ств-о- предII всичко в кредитно* 
монетната, п-о-литикд, а реалните 
размери на 
влияят

селското стопан вия на стопанисване, политика- югославски пазар на храна, кон
та на временни мерки в аграра то- водят потекло от отношение 
попречиха! на реалното- планира- то към пазара и действуването 
не и стабилизиране на произвол на държавата към стопанството, 
•ств-ото'. Сел-аюото стопанство спъ отделно в селското стопанство, 
ват и административните юзди,* 
макар че по- същото време с-е на 4 
вестяща насока към пазарно сто 
панство и в производството 
храна.

лихвите твърде зле 
върху позицията на агро

проми шл ено-стта.
. с-е посочва в анализа,

които- бе ш-е обсъден на. последно 
то заседание на Председателст
вото- на Централния комитет на 
Съюза

Необходимо е компетентните 
органи, преди всичко Съюзни- 

на ят изпълнителен съвет, да ана
лизират икономическото поло
жение, на производителите на 

В информацията за осъщест храна и причините за настоящо 
вяван-ето на заключенията от то положение, какт-р и това как 
Осм-ото- заседание на ЦК на щ-е влияят върху провеждането 
СЮК за аграра отделно* ое по- ка антиинфлационната и стаби-. 
сю-чв-а. че -е налице все по-слаба лизационната политика. Трябва 
заинтересованост за стоково пр да -ое1 анализират и оценят ефек . .

съжи 
механизми

и закономерностите, 
преобладава

все още 
а дм и ни стр и р ане то 

като господствуващ начин на 
влияние в

на югославските комунис
ти за осъществяването на заклю
ченията
на ЦК на СЮК.

производството на от Осмо-го заседаниехрана, преди 
на политиката на цените.

всичко в областта посветени изця
ло- на с-елското 
не са известни ефектите на ин- 
тервеитните мерки в селокото ст 
опанство. но- се оценява, че из
правянето ..на лиспарнтетите и 
замразяването на цените до из 
вестна степен облекчиха твърде 
затрудненото положение па про 
изводителите на захар, олио- и 
брашно*, но затова пък влошиха

стопанство-. Още
Селското стопанство и зана

пред запазва натрапената роля 
на пазар на жизненото 
ще и „снабдител на обществото 

. за сметка на

оизводоство, преди всичко на ме т.ите на досегашните мерки в ик 
со и мляко. Съществува сектант о-номичеоката и развойната поли 
ск-о- отношение към сдружаване- ти;кз и да ое изучат възможно1с- 
т-о- на ос л око стопанските произ- тите яа на стоящото, твърде не- 
вощители. а макар че това ^ но- благоприятно положение, което- 
зволен-о с Конституцията. Има трябва да ое мени надобре. Ако 
и различни идейно-тюдитически то-ва не стане. Председателство 
подходи към мерките за насърче то на ЦК на СЮК през *5Дрт

равни-

производстзото и 
произвол ителите. макар че във 

домини 
аграрът да

всички наши документи 
оа определението
бъде равноправен в създаването 
71 разпределението на дохода. Не

положението- на другите отрасли.
Покрай високата инфлация ние развитието на оелокостолан- отново ще внесе в дневния ред 

и общите неблагоприятни усло ста-о- и укрепването на единния положението в. аграра, (Таиюг)достатъчно -се зачитат и специ-

ДИМИТРОВГРАД: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИМЕР КРАТКИ НОВИНИ ИЗ 
БОСИЛЕГРАДСКИЯ „НАПРЕДЪК"|НОВИ ГОРИ И ПЪТИЩА ПРЕДАДЕШ 200 ДЛЕТА

На 20 януари в Дими
тровград проведоха раз
говори представители на 
Регионалната самоупра- 
вителна общност за гор
ско стопанство от Ниш 
— на чело със секретаря 
на общността Петар Ра- 

и Общинската 
скупщина. ..Сточар". мла
дежката организация и 
Движението на гераните 
от Димитровград. Целта 
на срешата бе обсъжда
не реализацията на мина 
логед шините планозе и 
да се анализират възмо
жностите за тази година.

За разлика от.другиоб 
шини в региона ® Дими
тровградска община реги 
скалната. СОИ за горско 
ст-опанство действува ошс 
от самото й създаване ко 

действува -добре.

и Горското стопанство | 
има запланувани такива : @ Основната организа
пътища на територията |,ЦИя на сд|>ужения Т0УД 
на общината, необх-о-ди- 33 селскостопанско произ 
мо е поели окончателно- ЕСЩСтао, и из,купуване „На 
то приемано на планове- ппгдък- в Босилеград в 
те да се съгласуват. края на ми-налата година

Освен залесяване и ,с,т собствено производст- 
строеж на горски пъти- в,с, те 0,т овцеформата.

на пазаря пласира около 
200 агн-ета.

ПърБО-качестсеното про 
извод ство е пг. ода де но на 
., Стскопромет'' от Ско
пие. което- сетне е -пласи
рано на чуждестранни па

оналните пътни направле 
ния. така че за горски 
пътища няма никаква въ
зможност.

Както бе изтъкнато съ
трудничеството ше про
дължи и през тази годи
на. Имайки предвид на 
ООСТ Нишава”, горскс-

зари. Босилеградската ор 
ганизация е продала аг
нетата по двойни цени: 
един кг живо тегло е за- 
плащан по 4,5 хиляди ди 
нара ако теглото на аг
нето е било до 17 кг. а 
ако теглото му е надми
навало тази граница един 
кг е заплащан, по 3,8 хи- 
лящу динара.

До края на март_ тази 
организация на пазара 
щ-е предаде още 800 аг
нета.

шич

Шч
У

*
■.

N

ГОТВЯТ СЕ ДА 

ИЗКУПУВАТ МЛЯКО
® Босилеград ската о-Р- 

ганизания за ослоко сто- 
панстаю и изкупуване ло- 
и аелеинюм в-ърш и под-го- 
тоя к-д от оелск-оетоеански 
прежзволмтели ;в община
та дп започне ла изкупу
ва, мляко. Тя планира 
най- Н3!прг^ .тюаи изли
шък да започне да изку
пува о-т сслакоетопански- 
те производители в по- 
близките до Босилеград 
села. а сетне кога то се 
създал ат условия (главно 
сс отнася* ло пътищата) 
:И от -производителите в 
останалите села.

„Напредък” разполага 
•със съоръжения за про
изводство на сирене и в 
начало от изкупеното мл
яко* и от млякото, .което

обезпечава в овцефеома- 
та си (понастоящем око
ло 50 литра д-нев-но) пла
нира да произвежда си
рене. Ако селскостопан
ските производители пре
дават тюнгешеми коллчест 
ва. което зависи от това 
коя цена ще предложи 
„Напредък” разбира се . 
от възможностите им. ед
на част от млякото ще 
юе предава на млекоцен
трали.

Б тази организация се 
надяват, че няма ла се 
ПОВТОРИ 
старт от прели четири 
години кога то поради ма
лко количество изкупува
но мляко тя престана да 
изкупува този излишък.

В. Б.

ща, Регионалната общ
ност дава средства и за- 
уреждане па празни -про
странства. Пред реализа
ция е уреждането па учи 
лишения дво-р в обра зова- 
тел! ю - >:ъз11 и.тателч Iата о-р- 
ганизация ..Йосиш Б-роз 
Тит-о”, а догов-орсио е об
щността да поеме 
тис в уреждането на две
те микр оакум-ул ани и в 
Смиловск-о- поле.

11 и рогято то стопанство от 
което работи и па тсри- 

Димитрон-
През 1987 година на 

на Димитро-тсриторията 
вградена община са зале- 

330 хектара голини

паторията
община, след то~ 

общииа-
гряд ока
па пл а молете на

об111 и Iтоката оп га н и- 
по-ра-

сени 
като при 
ни около

това са засадс- 
800 хиляди фи- 

са треви 
са по-

та и
на младите

и младежката
запия 
ни, кактоданки. засети 

на 76 хектара и 
строели 10 километра го- 

5,2 от кои- 
завършени, 

само прока

за залосява- 
500организация 

ни се учпс-събипат
Планът с наис-

нал
реки пътища, 
то напълно

хектара.
тила амбициозен, 
читайки досегашните ос- 

н активностите; и

по за-
а останалите 
ра!ш. За всички посочени 

работи Са- 
общ-

Съгдзотвалето на 
патете трябва да

средата на сЬспсуарн, 
а Общи-1 токата скупщина 

приеме до края на

пла-
стансзултати безуопешиияти изпълнени общината.този смисъл II»моуиравителната 

пост от Ниш, редовно в 
обезпечвала 
-финансови средства, то
ва е особено важно ако 

обши

лоО ооъшсствим.напълно
горски 

бъдат довър- 
ос и

Модонършсните
пътища шс

съответни НЮ ги 
гЬсгоруапи.

предвиждацгени, а 
строеж па пови.

А. Т.се има предвид, че 
пата едвам строи регио-

Попеже

СТРАНИЦА 7

БРАТСТВО * 29 ЯНУАРИ 1988



бъде жив") и сНА СТАТИЯТА „ОШЕ ЕДНО УБИЙСТВО" Тасов щеше да 
неточно -изнасяне- на пооочените 
случаи на този. .съдия отрича- по 
чти всички -морални и професио 
пални качества .де-пласирайки го 

по-нататъшен уюпех.

ОТГОВОР-В началото на статията авдо 
рът -посочва, че -съществува 
ковано съмнение.
Тасов са -убили -Зоран X. Зарев, 
баща му Христо и майка му Бо 
рка и че те -сега се нам-ират на 
временен затвор в Окружния съд 
във Враня. В този затвор обаче 
не се намират родителите му. 
а само заподозреният Зоран. Ка
сае се за углавно дело в компе
тенция на -Окръжния, а не Об
щинския съд -и следствената пое 
тъпка е в ход. В статията се ка
зва, че съществува съмнение, че 
Зоран и побрано е извършил ня
колко углавни дела. че всички
други компетентни органи са гага- му Олга. Факт -е. че на 11 След като 
предприели необходими -мерки, април 1987 г. е дошло до спор 
но -че Общинският съд в -Босиле между Олга и родителите на Зо зи съд на- 
град не е насрочил разглеждане- раи, и че, уж -и той й нанесъл ле 

-то -на делата повече от 5—7 го- ки телесни -повреди и тя срещу 
- - тях е възбудила частна

Действителното състояние е Зоран с родителите пък възбуж- ва решение през 1а/и „
- да тъжба за угла-вно д-ело — за на 

Поради съществуване на ос- ,страшава-не на сигурността 
нова-но -съмнение, че посоченият обида,
Зоран на- 14—15 март 1984 годи .процедурата делото е доставено ди-мо да се извърши експертиза, във 
на е откраднал частно им-у-щест На' помирителния съвет и тъй ка- която- п-о 
-во, че на 19—20 май. 1985 г. е тл Н>> ГЯ ге «ямипили за 18. 11. но-, и след

ос-

ЛИПСВА ИСТИНАТАче покойният

от норки
Няма нужда да. полемизирам 

за точността на поставе 
въпроси на .читателите, ка

Във в-к „Братство" брой 1334 от 8 януари 1988 година 
бе публикувана статията „Още едно убийство чиито автор 
е Васил Станчев. В статията се довежда, под въпрос ефикас
ността на Общинския съд в Босилеград. Тъй като конфуз
ното изказване на автора в обществеността може да преди
звика редица погрешни заключения и да нанесе несъблюдае 

последици върху работата и авторитета на 
съда. Общинският съд на посочената статия дава следния

с автора
нит-е
к-вито са: дали Общинският съд 
в Босилеград е на -равнище на

обществ-ен-о-иояитимески
общественото 

организации, в об
щината е известно какво се случ 

този съд и дали този съд е 
крепост, -в която не може да се 

прокурорът възбуди въг,ш.и -никакъв контрол. Без оп- 
обвинителен акт през 1977 г. то педел.гнм сюгже^тии.-на. читатели 

2 ноември 1977 г. взе давам,е следното обя-снение: 
-което на едно лице

своите
зяд. дали на 
лити-чесиоитвми нежелани

отговор: ---- <ва в

решение, с
тъжба! .нГдруИго3аоГчетщмемеХЦТ<^ .си традиция т.е. схг Формиране- -

то до днес. Общинският съд в Ьо

По време на дългогодишната-

дини.
Окръжният съд във Враня и 'силеград винаги е -изтъкван ка

пе- на ,л-,-у„пии.я и делото бе върнато на повторно то един сред наи-ажурните на 
Съгласно правилата на разглеждане. Понеже бе н-еобхо тери^та^О^ъжиня^

есте-ств-ото си бе слож- с помещения. материално-техни- 
то не са се -измир,или за 18. 11. но, и -след извършаваното й на ческите и 

-влезнал насилствено в бутка- 1987 г бе насрочено главното 1 февр-уари 1984 г. Общинският ния то-зи съд чр„з съд
та на „Борба" в Босилег- разглеждане. , Преди започване съд в Босилеград взе решение, с таналите членове на трудовата

това разглеждане бащата на което обвинените освобажда. а оощно-ст вина-ГЙ осъществява въ
въз основа обжалването на про- зложената обществена задача-. 

Окръжният съд във кур-ооа, Окръжният съд поемах- като при това създава авторитет
повторно който и сега има в средата в ко> 

-да ое из-върши екопертиза. Това ято действува- и по-широко. Все 
Авторът на статията казва че в-е-че не бе възможно понеже не ки трети месец и един път след

посоченият Зоран е извършил съществуваше техническа доку- изтичане на ^жидарока г<^а
три взломни кражби в къщата м-ента-ция на изпълнителя на този съд доставя подробни^огче
на п-о-к Вене Даваме обяснение, работите и по-неже бяха демон- ти за работата си на Окръжния

тирани всички обекти и ичстада- съд.като второстепен. и тези от 
ции в тях. Разглеждайки делото чети досега винаги са приемани, 

щ-ествува съмнение, че я е из- на 4 юли 1986 г. нашият съд взе Годишни отчети съдът доставя и 
-вършил Зоран, на 4 декем-в-ри решение за прекъсване на- пое- на Общинската - скупщина и те- 
1937 г с оповестено че е извър- тъгтката поради абсолютна зае- зи отч-ети съдържат данни за вс 
шен взлом в същата къща (пок. таряло-ст. Прокащорът не обжал- ,Ички облици престъпност, ,обще 
В-ене десетина, дни не е бил в ва решението и същото 

съмнението в- -сила.

следното.

рад и пр.и-своил предмети на сто 
йност от 3500 динара, -че на 3 Зоран потърси да ое изземе съ 
-февруари 1987 г. от камион на

-на

дията но
-частен за-вдаватчия е взел -стока Ераня с решението ои от 21 де- ва присъдата и налага 
на -стойност от 7500 динара, че 
през февруари 1987 (датата-не е ут 
върдена) из къщата на шок. Вене 
е отвзел радио-касетофон на 
стойност от 20 хиляди динара, че 
на 13 март 1987 г. е влезнал на
силствено в обекта за радио-пре 
предавател в Босилеград, проку
рорът всичките, тези углавни, де
ла е обединил и е предложил да 
му -се наложи обезателно психи-

кем-в.ои този иск не п-рие.

че о-свен -посочената -кражба пр
ез февруари 1987 г. за която съ-

ста-пи ств-ено — вредни явления и пр.ческо лекуване и пазене в. здрав 
но веяомств-о. Това е -направено 
понеже -се е стигнало -до опреде
лени -ищгиции, -к-оито довеждат 
под въпрос раз-съжда-нето му.

П-рез април 1987 г. е насо
чено главното разглеждане, но 
същото-не е проведено поради 
неуредно повикване на обвине
ния. Ново разглеждане е насро
чено за 6 май — 1987 г. но обв-Ц 
-неният н.е се е отзо-вал. Главното

къщи) но въпреки 
до-ое-га' не съществува официален

Намеренията на автора на-Третият пример а-в-торът п-ои- 
-кр-еия с ^.-доказателства". че 
ръжният съд във Враня ..не 
..позволил" на Общинския съд в

Ф статията не искаме да коментира
■ акт от стра-на ,на прокурора. м-е. понеже действителното наме 

оение и нд е известно. Изхожда 
йки от конт.радик.торността 
-статията с действителното състо 
яние и факти, може да се за-клю

Когато се -касае за личността
на Зоран трябва да- ое подчер- • 
тае.че от Центъра за социална 
работа в Босилеград е -прибавен, зка е делото на потърпевшия Ни

той кола Гашевич ^Действителното

на'Босилеград -да присъжда във връ

отчет, в -когото се казва, че
изостанала в. псих-и- чи че намеренията му не са та

кива с каквит-о ое дава принос 
за подобряване оабо-тата на съда.

съст-о-яни-е -е следното:
Касае се за случай когато 

Никола. Гашевич (Гаш.е-

е лично-ст,
-че-окб развитие, че е бил в спец-и 
ално училище в Ниш, че е леку- .оин на 
-ван на клиниката за нервни за- ви-ч е дългогодишен работник в- 
боляван-ия в то-зи град. ч-е като -Секретариата на вътрешните ра 
личност с по-лека -степен на пои -боти в Босилеград) с -кола

разглеждане е проведено на 27 
май — 1987 г. и да н-его е опре
делено обвиненият да се пощ-веде 
под н-е-впопсихи-чеоко гледане.
Вещо лице достави мнението си хическа изо-станал-о-ст манифести датко ои участвувал в автомобил
на 9 юни1987 година но тъй като т>а -определени симптоми -на аоо- на злополука. Бе възбуд-е-на пос-
същотр :не бе цялостно бе п-отър- пиалнр поз-ед-е-ние. Затова още тъпка срещу -втория, уча-ст-ник в
оено вещото лице да .то -допълни, повече и по—о-ч-евидно е обвине-. зло-пол-уката- понеже се съмнява 
Така бе изправено и крайният ре ни-ето от страна на автора, че Об ло че той е вицовен.. На про-веде

че щинският съд ® Босилеград е цото главно разглеждане обви- 
единств-гн-ият вин-о-вник за стана- неният -бе освободен. Тази при-
ло-то- убийство. Авт-орът занемар- съда. нарушила частн-ия интер-ес онни • ® отго-вора са извършени

-състояло-се на 26 август 1987 г„ я‘ва Р-олята и компетенцията на на потърпевшия Гаше-вйч и той незначителни съкращения.)
прокурорът -ое отрича от пре-дл-о- останалите органи.и орга-н-иза- в жалбата грубо повреди досто-
жението за -присъждане на сигу- нии-в превантивното дейст-вуване. инството на съдията, който се
рностна -мерка по-неже се касае Но, при това- посоченото лице произнесе за делото. Окръжният

-всичко съд присъдата премахна и делото 
разсъжда углавни дела за кражба и не е върна на повторно разглеждане 

-проя-вявало изразителен вид аг- -на Общинския 
-поведение. Тов-а на-

Общинският съд в Босилеград 
Зам. председател на съда 

Никола Димитров

на

(Заб. на редакцията: -надзагла- 
ви-ето. и заглавието са редакци-зултат и мнение -потвърдиха.

-се касае за лице с намалено разсъ 
ждане. На -главното разглеждане.

за лице с намалено, н-о не и със досега е вършило преди 
значително намал-ено 
-не, па затова Общинският 
и Босилеград с решение от съ- Р-есиганс- 
щия -ден прекъсва постъпката за ла-га определен

съд. Тъй като 
съдията, -който бе разглеждал де 

тези-с за антре- лото потърси да бъде освободен 
налагане на пр-едлож-анот-о меро положка диагностика и пр-ед-опре. -от по-нататъшно 
-приятие. След постъпването в- ои деленост определено лице да из- -на това л-ело, и тъй -като нито 
ла на това решение прокурорът върши престъпление, 
на 30 октомври 1987 г. възбудя 
обвинителен акт срещу обвине
ния Зоран за всички посочени

съд

разглеждане

един -съдия не се нае да разгле 
В продължението на статия- жда делото, същото бе доставено 

та авторът също така -привежда па Окръжния, съд и той б-преде
редица неистини и неточности и ли върху него аа- 

углавни дела. Този акт му е връ- дезинфоом-ира обществеността. Общинският съд в Оурд-улица. 
чен на 16 ноември 1987 г. и е Преди всичко не е точно, че Об- Авторът на статията посо-че-
в сила от 25 ноември 1987 г. щин-оният съд не е взел решение ните три случая за неефикасно

в -статията се казва, че посо- за случилото се опожаряване по ст" на съда овър-зва с- работата
ченият Зоран е нан-ел физичес- време на изграждането на аку-
г^и повреди на пок. Вене и съпру -мулацяонното езеро в Лисина.

се произнеое

на елин съдия, извиквайки 
нанието му (..ако бе ефикасен.

съз
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ОТ ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В ССМ В БОСИ Из дейността на Титовия фонд

Откровено по 

всички въпроси
БАБУШНИЦА

Между най-добрите е региона
Резултатите,

стига Титовият фонд е 
между най-добрите в Ни- на стипендианти 
шки регион. Именно от 
Ба|бушнишка община, са 
над 20 стипендианти в ре 
гжжа, избрали 
дигоане през 
учебна година, четирима, между .младите, 
са от Бабушнишка общи-

които по- браване стандарта на сти На заседанията на Из- 
пендиантите, избирането лълнителния отбор и-оку- 

и пт. пщгената на Титовия 
Едновременно с това се фонд миналата ■ година 
следи тяхното школуване, окончателно бе приета 
тяхната обществена дей- 'инициативата и текстът 

за стилен н-о-ст, популяризира се ро на. споразумението, както 
настоящата лята и целите на фонда и план и договор за трай

ни финансови извори. Са 
Особено трябва' да се моурпавителното спора- 

на. относно толкова сти- . изтъкне твърде коректно- зумение е прието от ня- 
пендира Бабушница. Има то отношение' на работни колко организации на 
йки предвид, че регионът ците от Пощата, осно»- сдружения труд на сто. 
има 15 общини, ясно е, ното училище ..Иво Лоиа пансгвого и обществени- 
че става дума за висок Рибар" и ловджийското те дейности, но за-дълже- 
пг-оцент титови стипенди дружество _3ец" в Бабу- нията през 1987 година 
а.нти. които издържа об- шнииз. които от създава- са изпълнили само стро
шилата. В настоящата пето на Фонда до днес ителната 
учебна година общо се редовно изпълняват овои- „Изградня" и Ветеринар 
стипендиоат седем души, те задължения към Ти- щата станция, 
трима от конто са набра- т-овия фонд Блатощаре- За' отбелязване обаче 
ни в предишните години, ние на тях и на други ре- е. че и дейността на сти- 

Тези резултати обаче ловни, членове от създа- пенлиантите на Титовия 
съпътствуват и редица ването на Фонда до днес фонд в обществените ра- 
трудности. преди всичко 50 стипендианти на Тито- боти и самоуправителни- 
от материално- естество, вия фонд са могли педо- те органи не е на завид- 
Въпреки угчлията на ор- вно да ое школуват, а ед, но равнище. Това пскзз- 
ганите на Фонда да- за- на голяма част от тях и . та примерът за ор-ганизи- 
членят всички осганиза- успешно да завърши шко 
ции, няколко от тях все лувзнего. си. 
още не са членозе: осно
вното училище ..Светозар 
Маркович" в Любераджа,
Здравният дом. ТЕ ..Ти
гър" и до.

Инак органите на Ти
товия. фонд в общината- 
най-голямо внимание тък . 
мо посвещават на създа
ването на условия за тра
йно и стабилно развитие 
на. Тито-вия Фонд. подо-

Избооната 
в Съюза на 
ческата младеж в Боои- 
леградока община се

активност , сти, младежите и 
ооциалисти- този

разисквали за раз 
- решаването на наболели 

те комунално-битови пр 
развитието

път са

гшо
вежда според утвърдена облеми 
та изборна програма.

. Председателят на ОК на 
ССМ в Босилеград. Геор 
ги Тодоров ни 
че предизборните

на
селското стопанство-, ме
рките за подобряване на 
снабдяването. изкупва
нето :на -селскостопа н;ока- 
т2. продукция и пр.

Председателят на ОК 
на ОСМ в Босилеград Ге 
орги Т-оиороз добави. че

уведоми, 
събра

чия са приключили в зап 
ла-нувания срок и в ход 
са изборните събрания, 
кежто ще лрорължат до 
средата на февруари т.г.
Общинската изборна ко 
Лференция. според црие 
тата' изборна програма.
ш-е се про-веде към. края лия. която щ-е бъде 
на февруари, или начало територията на Боеил-ег-

в отделни първични мла 
дежки о-рганизации са 
разисквали и за предсто
ящото организиране на 
съюзната трудова ак-

организация

на

то на март.
На въпроса ни. кои въ 

проси са доминирали в 
отчетите на първичните 
младежки организации. 
Тодоров подчерта; — Пр 
еДи воичко въпроса във 
връзка с трудоустроява
нето и редица нереднос
ти и в това отношение. 
След това въпроси, от
насящи се До опазването 
яа жизнената и трудова 
сведа, както и въпроси 
за издигане на културно- 
забавния и спортен жи
вот^

радска община. С други 
думи. на предизборните, 
събрания младежите в 
■пззигх^щ-шята са потен- 
пира-ли въпроси от всич
ки области на живота.

Инак. на п-овечето- пре 
лизборни събрания са 
еЕИдентирани по повече 
кандидати за г ък-осодни 
те функции в организа
циите. както и делегати 
за Общинската конфе
ренция на Съюза на со 
цгалиетическата младеж. 
ке;то е крачка напред по 

досегаш-м. я.

ране и участие на стилен 
диантите в ' младежките 
труд-оси акции, а особено 
в младежката трудова 
бригада „Титови стипен
дианти”. . .;

Именно затова зана
пред е нужна всестранна 
дейност на създателите и 
останалите обществени 
субекти Титовият фонд 

. всестранно да изпълнява 
заплануваните си задачи.

Ст. Н.
стноп-Шние на- 
ната практика.В първичните младеж

ки организации в орга-
сдружения
това на ДИМИТРОВГРАД

низапиите на 
труд. покрай 
предизборните събрания 
са разисквали и по прео 

отделни 
неблагоприят

М5 260 динара. С тези 
средства са били стипен- 

на цирани
хубава акция, но на Титовия фонд и из

ключителните 
Както-о? отчита в докла
ла за досегашната оабо- 

на-при- та на Скупщината на Ти- 
товия фонд в Д-имитров- 
1-р - ц средствата са ползу
вани според предназначе
нието им.

ганизашти които недо
статъчно са се ангажира-СТРЕМЕЖ КЪМ МАСОВИЗИРАНЕ стипендиантители е масовизирането 
тази
факт е. че не липсва ин- 

тазп
лоляването на 
проблеми, 
но въздействуващи 
ху производителността, 
укрепването' «а ооциалис- 

самоуправите-

ста акцията за зачле- 
Титовия

Тези дни в Димитров- таланти.
"язапс 
фонд за стппенди-ране на 
млади работници и депа- 
от работнически и сслоки 

. семейства, а от своя сте а

вград ше се проведе за-сс- 
на купщината на

терсс и доверие в 
хубава акция. От 1 яну
ари 1987 година 
мер в Титозия Фонд

въо-
данис
Титовия фонд. на което 
ще се обсъди активност
та му ПГ. ез изтеклите че

ше бъдат

втическите 
лни Димитровградска - общи

на са били всички трудо-
отношения. доход- 
гвързване с други на и получаващите таки

ва стипендии са оправда
ли даденото доверие. 

Забележка е. направена 
активността

тири години и 
набелязани задачи за- па- 

13 отчета
ното

ог,-по-силни стопански.
провеждане ви организации, а внесе

ни са били 4 256 125 ди
нара. От републиканския 
.фонд

бота занапред, 
за изтеклия период се по
дчертава. чс в Димитров- 

обшипа с при-

В учебната 1987/88 го
лина са избрани четири
ма кандидати за стипен
дии от Титозия фонд .»>■[ 

един стипендиант аг
роном-специалност заши 
та на растенията и сел-

ганизании. 
на м-епки за 
ческа стабилизация и гш. 

В местните пък обшно

иконом и- по ал-р-сс па 
па някои синдикални ор- -п ре в-еденисаградска

РЕШЕНИЕ НА МЕЖДУрБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ,ССМ В ЛЕСКОВАЦ

МТА „Власина” и официално слезна в Босилеград око-стопанските произве- 
Фштилогичес-• За акцията са нужни 200 милиона дтшра 

ф 900 бригадирки и бригадири трябва да залесят
620 ха голини

ления, на 
кия факултет — един сти 
п-е-кпиант — отдел бъл
гарски език. е-д-ин стипен
диант на Електронния фа

град.
Решението бе взето въз основа на заключе

нието па Координационното тяло на подписиицитс 
Обществения договор за организиране па мла- 

м-невието на работна група
МеЖ1Дуобщип- 

соц иалистичсс- 
младежжата

лежко-горамогаи акции и
РК на СОМ 1з Сърбия, ч-е съществуват воич- 

МТА „Власина" в
21 януари т.г. 

Съюза на
култ-ст един на средно 
машинно училище. За от 
бел язва не е и това, че до-

На заседание от 
ската .конференция яа 
ката младеж бъде

БХГГсяГсм°яГше работят 
бригадири, Бригадирската

620 ха голини, 
оградата на 

Босиле-

-иа иа
'ки условия за организирате на
1988 година. .

■Спорещ думите и а коменданта на акцията Сло- 
Шоитегоил! за МТА ,,Влаонна' 88 ' щ-е бъда!

Хрудова акция сегашните щмгучатели на 
^ипсндии от 
фонд навреме дават из
питите си.

нужни 200 милиона динара В Републиканския из
пълнителен съвет неотдавна е договорено през фе
вруари да бъдат отпуснати нужните средства’ за 
адаптационните работи. К. Г.

на територията па 
ще има три сме'н'и.
6 бригади с по 50 
дача е кратка и яопа: да сс зялссзт 
Бригадирският етап ше сс помества в

Георги Дими гр«1в в

Титовия
за-

М. А.
основното училище
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ПОЛУГОДИЕ В ОВО 
,ЙОСИП БРОЗ ТИТО”
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цжжиата структура- 
учениците, ловечето от 
които са дошли със ..за
доволителен" успех от ос
новното училище и лип
сата на трудови навици.

Благодарение на успе
ха на природно-математи 
леската специалност есен
ната бележка на цялото 
училище е 3,26. Най-до
бри в училището са уче
ниците от П-4, със сред
на бележка 4,12. В пряка 
връзка с успеха са отсъс
твията. които са средно 
по 25 на ученик или 
7616. от които дори 6970 
са оправдателни. Това го
вори, че учениците или 
са много болни или на
мират начин отсъствията 
да ...покрият" с оправда
ние от лекар.

Родители, предимно препалено стро- 
безотговорни, във въз-тт ги, иехуманни и 

11 и тд ние 'го на детето, най-често нриояг-
вярвайкиват до физически наказания, 

че наказанията сами по себе си ще до
принесат тяхното „непослушно" дете да 
стане добро и добре възпитано.

407 ученика само ■ 141 са 
без слаби бележки, а оста 
калите 
две, три и
лежки. От тези, които

положителен

В образователно-възпи
тателната организация 
„Йосип Броз Тито" в Ди
митровград успехът в 
края на първото полуго
дие на учебната година 
не задоволява. От общо 
293 записани в началото 
на родината с положите
лен успех са 51,88 на сто 
— 152 ученика; От тях 
•само 35 или 11,94 на сто 
са отличници. 77 много 
добри и 40 добри. От те
зи със слаби бележки — 

повече

на

166 са е по една, 
повече слаби бе

са наши иСъвременните проучвания.'
по въпроса за родителите, коитопостигнали 

уопех
успех, 53 много добър, 41 
добър и 4 задоволителен ус 
пех. Обезпокоява фактът 
че от 266-те ученика — 194 
имат по три и повече слаби 
бележки. Инак както ни 
уведоми директорът Ганче 
Василев. най-много слаби 
бележки има по природо-ма 
тематичеоката група пред 
мети. Най-добър успех в 
«раа на първото полугодие 
имат учениците от четвър
ти щгас 
ециалност. 
сто цмат положителен ус
пех. а най-слаб учениците 
от първи клас машинна опе

чужди,
•във възпитанието на децата се служат с 

главно са откри-
41 имат отличен

физически наказания.
че В такива случаи ое касае за таки-ли,

ва лица, които не знаят или изобщо не 
обичат своето дете и семейството си и 
не изпълняват последователно .родителс-

майка или ба- 
по отношение на своите деца. Ме

ките си задължения, като 
Ща,
жду такива има родители, които са има 
ли трудно детство, понеже и техните ро
дители с тях са- постъпвали- нехуманно, 
свирепо-' и престъпленията са наказвали 
с тежки физически наказания, 
забрани и с унищожаване на • детската

141 с три и 
единици има дори 26,96 
на сто. Особено о-безпо-

закани.«оява успехът на учени-• 
ците екг първи клас. къ
дето 61,46 на сто са с 
незадовол ител ен 
•Само в паралелката на 
.,машинните" слаби беле1 
жки имат 88,24 ,на сто от 
записаните ученици. Въп
реки усилията на заетите 
просветни работници, ре
зултатите в първи клас 
са под очакваното равни
ще. В училището за това 
посочват две . причини: 
преди всичко квалифика-

икономическа сп 
където 89,29 на

личност.
уопех.

Срещу такава поотъпка на родите
лите реакцията на детето е болезнена. 
То плаче, .навежда разстроено глава и 
на всички закани остава без реакции, 
примерно към нещо. което, е неизбе
жно.

В сравнение с минала
та година намалява и 
броят на учениците в 
средното училище — та
зи година 56 са по-мал
ко. Записаните 293 учени

циалнрет.
И в Основното училище 

е голям броят, на ученици 
те със слаби бележки.
672 ученика от първи

От Косато става дума за физическите 
наказания, сигурно е. че ,и разумен' ро 
дител ще приложи физическо наказа- 

' ние, за да предупреди непослушното и 
твърдоглаво дете да ое владее по-доб
ре. Но наказанието в никой случай не 
бива да- доведе под въпрос физическо- 
то и духовното здраве на детето, но да 
бъде отмерено според тежестта на п.ре 
етъплени-ето и по отношение възраст
та, пола и схващането на детето. В та
кива и подобни случаи педагогически е 
по-,ефектно с детето повече да се разго
варя, при това да му се дават полезни 
съвети и 
примери,

до
о-сми клас на края на първо 
то полугодие 34 на сто им
ат слаби бележки. Или от 
672 ученика 182 имат отли 
чен уопех.. 175 са с много 
добър, 123 с добър и 25 
със задоволителен успех. За 
отбелязване е. че и понас
тоящем по-добър успех им 
ат учениците от първи до 
четвърти клас. където1 от 
324 ученика 115 са с отли
чен уопех, 104 с много до
бър. 58 с добър, 18 със за 
довооштелен, а само 20 със 
слаби бележки.

Да кажем и това. че при 
анализирането на успеха, 
колективите на двете учили 
ща, констатираха, че същи
ят е мо-гъл да бъде и по- 
добър. Разбира се това на
лага по-съдържателна ра
бота и усилия през второто 
полугодие. Преди всичко 
необходима е далеч по-гб

ка са били разпределени 
и 11 паралелки.

А. Т.

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА ВЪВ ВЪЗПИТА 
ТЕЛНО- ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

много слабУспехът е
на двете възпитателно-об
разователни ведомства ана 
лизират цепела и поведе
нието' на учениците през пъ 
рвото полугодие и предпри 
емат мерки за- подобрение
то им през второто подуто 
дие. Още повече, че и в ед 
ното.-и в другото възпита
телно-образователно ведом 
ство, успехът не е на жела 
нота, равнище — голям бр 
ой ученици са със слаби бе 
лежки.. '

В средношколския обра
зователен център от общо

Съгласно годишния план 
и програма за работа, на 
средношколския образова
телен център „Иван Карай 
ванов" и основното учили
ще „Георги Димитров” на 
16 януагч! т.г. завърши, пър 
вото полугодие. Зимната ва 
канция ще продължи две 
седмици, така че второто 
полугодие ще започне на 
1 февруари. И докато боси 
леградските ученици без 
организирана зимна вакан 
ция, без сняг не знаят как
во да правят колективите

положителни действителни

Погрешно е във възпитанието на де 
тсто, ако бащата го " укори и- хуманно 
накаже, а майката вземе в защита, кри
тикувайки енергичната намеса на баща
та и обратно. Във възпитанието на де
тето хуманното наказание, заканата, за 
браната .. трябва да бъдат възпитател
ни мерки, употребени 
пак не случайно, днес строго, утре 
пускане и т.н. Водителите трябва да зна
ят, че детето знае да размисля 
правилно

пое ле дов ате лно, 
е по-

кога еляма дисциплина, да се по
добри възпитателяо-образо 
вател_ния пропее, както и

укорено и наказано, а- кога 
това са сурови и нехуманни постъпки 

. на родителите. които нямат възпитате 
лна цел. Прекалено авторитативни 
рови родители възпитават децата си 
в стра^. с физически и душевни болки

взаимното съдействуване с 
родителите. Още повече, 
че немалък брой родители 

небрежно .ое отнасят към 
своите задължения. През 
второто полувреме, казват&

и СУ:а
§.
Е •и повреди и такива деца никога не ще 

бъдат правилноI и възпитани и няма ие- 
крено и нежно да обичат своите родите
ли. Напротив в тях ще виждат

ч
в двете дъзпитателно-обра-

4

О я

неприя
тели, злосторници и доколкото се отъж
дествят с тях такива деца ще станат и 
самите зли. недоверчиви и нещастни хо- 
ра в живота.

зоеателни ведомства по- 
голямо внимание ще ое 
посвети и върху допълните 
Лното и добавъчно обуче
ние, една от мерките за по 
добрение на уопеха. М. Я. проф. Владимир Чолович
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физическа култура
Водим лн сметка 5а 

чистотата на родния град?
ПРЕД предстоящата зимна

ОЛИМПИАДА ВКАЛГАРИ,

Олимшдата - пряко КАНАДА

предаване ВСЕКИДНЕВНО се оправяме с шлгроса 
•дим ли достатъчно ометка в. поддържането чистотата 
на нашите градове? Отговорът обаче е един ,и същ 
— НЕДОСТАТЪЧНО! А Димитровград, 
осем хиляди жители, наша гордост, както често го 
наричаме в докладите, не сияе от чистота. Малко ни 
е неудобно- поради това. защюто се намира 
ду народния път, който свръзва Европа и Близкия 
Изток, а което му позволява особено- през 
месеци да 'бъде предмет за присмех ,на чужденците. 
И как можем

Освен 22 състезатели, 
които ше участвуват

во-
Югославската

зия ще телеви- 
продставлява гру- 

па от дооетина журнали
сти начело със Сл-обо-дан 
Ра-дов-ич (ТВ-Сара-ево) за 
да се уточнят 
ните продавания, 
приятно- обстоятелство о 
то;:а, и.р, прради 
та въз времето от 6 часа 

спортните събития в 
Кал гари

зия Засроб.
ТВ-зр;ИТеЛИте у нас зна

чи ще имат възможност 
пряко- да следят Олимпи
адата в Кал гари. Ясно е, 
че най-много ни интере
суват алпийските дисци
плини; в 
най-мно-го състезатели, ка 
кто и скоко-вете (Уласа, 
Топеш и др.), сетне, 
кей ма лед. в която дис- 
пиплина ще ое състеза
ват най-силните отбори з 
овета.

на
15-те зимни олимпийски 
игри в Кал гари в Канада, 
тези дни ще,за-имне и ТВ- 
екил. ‘ който ще осведом
ява югославската обще- 
твеност. ка-ктс- и прате

ници на по-големите ре
дакции на ежедневните 
вестници.

Олимпиадата.

град с над

тел-евизио-н на меж-
Блато-

л-етнитекоито имаме
оазлика-

от тях, предимно от турските гастар- 
байтери да търсим да внимават къде какво хвърлят, 
когатс- и ние самите не водим достатъчно сметка за 
това. От година на година ое готвим да превземем

хо-която
щ-е се проведе -ст 13 до 
29 февруари ;в Калгари 
поедизвикв-а голям инте
рес.

V нас ..падат" в 
следобедните чаоо-ве. Ор
ганизацията 
цията на ТВ-п р-е давания
та от Калгари

нещо по- въпроса на чистотата и всичко си остава 
• по старому! Не зная, дали ми се струва- или не. че 

е-дн-с- време п-оне главната улица беше малко по чи
ста! Обаче, откакто се сдобихме с о-н-ези фамовни 
ко-кт-ейнер-и, не -само главната-, но и страничните ули- 
Ци станаха за присмех 
на случайните пътници-минувачи. Този .прозорец за 
града, който к-г може да служи за чест на никой, в-ое 
-с-ще придава на нашия миловиден градец лоша фи- 
зинсмия. И без да искаме, хвърляме боклука и в 
контейнера и -около него-, след тс-за след някой месец 
същия този боклук и още друс и отпадъци се изна
сят на Кс-зарица-. а из пзтя — гума, тенекии, хартия, 
•пластмашзи кесийки, вестници и какво ли не . . Май
ката природа, без вина виновна, претърпява поради 
нечие небр-ежие го-рчивгл часове. А нашата съвест, 
къде е тя? Къде е възпитанието- ни? Ролята на учи
лищата? На семейството? Защо- хвърляме люспи от 
семки, слънчоглед, фъстъци, угарки от цигари по 
улицата и тротоарите? Защо залата в киното след 
прожектира него- на всеки филм е пълна е такива 
дреболии. На пръв поглед. може би са др-еболии, но 
съв всеки случай не са за псенебрегване. Въпросите

на трансла-

о телеви- М. А.

?тоТ^лИ?оЯй„лЮ'ЛТУРЯ в -°™-адска ОБЩИНА ПРЕЗ НА и на Димитров градчани и

Изостава масовото спортуване
Въпреки че жизнените 

и трудови условия изнс 
кват физическата култу
ра да бъде в унисон с 
ежедневните потреби на 
трудещите/V. с досегаш
ното развитие на физиче 
ската култура в Босилег 
радска община не можем 
да бъдем доволни. Още 
повече, че с години на
ред физическата. култу
ра в общината изостава 
зад развитието на оста
налите обществено-ико
номически и стопански 
дейности. Една от основ
ните причини за тоза е 
:— недостиг на средства.

Така например, през 
изтеклата година за по 
требите на физическата 
култура са изразходвани 
само 7 823 000 динара, а 
за развитието й през нас 
тояшатз го-дина са зап 

11 265 000 дина

общности за развитието 
ЯЛ. физическата

н-ието за Купата на Мар- 
култура шал Тито. Заплануг*н-и 

са и рздица състезания 
При такива усло-вия. за к турнири по футбол на- 

сега а и занапред оста- малка врата, които ка- 
ва да дейстгува само спо кто у досега ще бъдат 
ртното дружество ..Мла- организирани по пов-од 
лост” по-гочне-. Футбол
ният отбор на „Младост".
Наистина в програмата в 
ооластта на физическата 
култура през настояша-

н масовото спортуване.

паз-ич.ни общински и 
•държавни празници и ма 
нкфестации.

Запланувала е и реали
запия на опортното сът 
рудничество между спсо 
тното дружество „Младо

всекидневно- се .задават от мнозина, но те като ещин- 
ки нищо- не метат л.а направят. Могат само да до
принесат Димитровград за нюанс да бъде по-чист 
град. а това не е за пренебрегване. Обаче всички 
ние, като граждани на града, с който се гордеем м 
в който живеем, можем мнето да направ-им ако в 
него видим своя дом. Защото-, във всеки случай той 
заслужава това, а ние всичко трва и. можем да на
правим. Тогава няма чужденците от влака да на се 
смеят на мини-фермите зад гаражите на ул. ..Най
ден Киров" и гпетаобайтерите може би ще се съоб-

та година специално мяс 
то се посвещава върху 
масовизирането на опо-р- 
та. преди всичко чрез 
оформяне на спортни др 
ужества в отделни орга
низации на 
труд

ст" от Бо-оилеград и спор 
дружество- „Вел- 

Кюстен-
тиото
бъжд" от град 
Лил в ра-мките на грани- 

сътр у лн и ч еств-о 
Босилеград-ока об

сдружения 
и в местните общ 

обаче надали то

чното
между
щипа (СФРЮ) и Общинс 
к-:я народен съвет на гр
ад Кюстендил (НРБ).

В областта на инвести 
изграждане за 

доизгражда

кости.
ва ше бъде реализирано. 
Още позе>* че и в мина надяват към чистотата ни и няма -да хвърлят от ав- _ 

том-обидите си кесийки. бутилки и празни кутии о-т 
цигари. И учениците няма да хвърлят люспи от 
семки -и гражданите ..няма да трупат боклука около 
-контейнера и трудовите организации може би ще се 
съобразяват към недел-ото си към природата. Дано 
-един ден това банално- МОЖЕ БИ се замести е. ДА 
БЪДЕ и града ни наистина да бъде райска градинка 
за очите и па неговите граждани и за очите на по
стоянните туристи и пътници.

програма
запламу-

легодишната 
тс-вз ше бъле 
вана.

Ц МОЩНОТО
планувано- е
пс на спортно-рекрсаци- 
о-пни? .център, -средства 

обезпечи Р-е 
общност

ДРУ-Инак. спортното
„Младост" свояланува-ни 

ра. Освен това липсват 
и дългосрочни 
ме. с к?ито да се подти
кнат преди всичко

жеств-о 
та активност -през настоя 

■ще насочи
за което ще 
пУб_2иканоката 
за сЬизичсска култура.

лпогна
тата голина 
върху състезанията в 
жц-у-общинска 
па дивизия и и състеза-

Мсорга-
фут болея ружен и я 

местни
М. янизапиит-е на 

труд и отделни Зденка Тодорова
осъждани и да не са— да не са 

пол -следствие.
С молбата кандидатите представят 

и следните документи 
—- диплом,"' за

24 на 
чл. 7

Въз основа на член 9 и чл.
Закона за трудови отношения и 
и 43 на Правилника за трудови отно-

,/АВ- 
Рабо-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 13 януари тази година, след кратко боледу- 

баба, свекърва, майка и: ване, почина нашата мила 
съпругатрудовата организация образователнияшения в

ТОТ РА НСП О РТ" в Босилеград,
трудовата орга- 

Босил-с-
ц-енз,

__ удосюв-срсмис от книгата
I ражданоко състояние,

__ удостоверение от съда и
__ удостоверен ис от Общността по

заемане

Люба С. Антанасова1Ю1нати/че ски ят съгст
низания „Автотранспорт" . в 
град на заседанието си, проведено на 

взе решение да
от село Височки 

Одоровци
Нейният светъл лик 

ще носим в нашите сър-

7 януари 1988 година
на работа.даде Обява 11С 0-бхОВ ИМИТ.С Д-0«у- 

8 (осем) 
на обявата в

Заямоиия с
да.подават о срок о-т

отно-

м-с нти се
■ши' о-т публикуването- ....

Бпатств-о" и „Вранюке цовинс" до
" и труд-оус-июяюо-нс

„Авто- 
„Гс-

ОПЕЧАЛЕПИ: Съпруг 
Гос-рги, дъщеря: Всрицп, 
синове Никола, Йован, 
Александър и Милс. сна
хи Милапна, Добрала, 
Миловаика и Мара, зет 
Драган, внучки, внуци и 
правнуци.

ко
за работа па завеждащ трудовибилетарница за трудмит и ята 

пр-и
ТРа"Я^'№13»-

непълни заявления

шепия, статистика и
Огазн със Закона предписаните ус- 

трябва да изпьл 
специални условия:

образова-

-организация 
Босилеград, улица

трудо-вата

жжия кандидатите 
пяват и следните

— да имат полувисшо 
ние, — VI степен ппал-о-в -отдел,

ор-ли
За-къопели и

сс взи-мат » предвид.,.няма да
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* с ати Ра « забава

АфоризмиКарикатурен екран

ф Какво ми струва принципът: 
„Воегеиму според труда", когато ра
ботата ми измерват безделници, 

ф Благодарение на трудоустроя- 
имаме много Пак чеиздзебнемоI

тане чрез връзки 
хора ..без връзка".

ф Защо се оплаквате, че стан- 
намалява? Какво да ка- 

нямат стандарт?

никико Да. дойде. Не 
знам за,пму' ама изгледа и она йе решила 

щрайкуйе. Нема студ. нема снега, може 
дя работиш у полче кико напролет. А да 
ви кажем бео ре здравата уплашил. Пършо 
ужйим замързнуте ценете и платете. За- : 
мързнуше само некойе цене, а струйуту 
одма поокупише. Йош тъгай ми беше яс- 
НО: щом струйуту, превозат и не кой е ДРУ- 
Ье работу поокупуйу — че поокупейе и

Еве овая зима
дарта ви
жат онези, които

ф Констатирахме, че мнозина са 
строили политически фабрики и по 
тови начин с обществени средства 

паметници. Питам ое:

да

■си построили 
защо тези отделни хора не сме ,съх- 

памети и ци ?.ранили край тези
ф Трудът е на й-гол ямото богат

ство — особено чуждият.
Перица ИлиевБЕЗ- ДУМИ 'Iдругото.

ама тека из-Не съм гледал V васул. — 
лезе. Съга поскуле
прагье, па лекарствата. Кажу: мора- тека да 
■буде 'иначе вабриНете що би производе че 
отмду под лед. А синат ми пише онядън: 
тате иопрачай компире. васул> и ако од шу- 
шеничйете йе остануло нешо — иначе оти- 

Платете су замързнуте и

ф На бедния никой не вярва, че 
е умен, понеже да беше ,,умен" ня
маше да остане беден.

ф Трудът е създал човека, а съ
бранията и дискусиите безделници.

ф Парите са средство за масово 
унищожаване на човешката етика.

ф Нему не трябва да се вярва 
много, — той първо уби човека в 
себе си. •

ф .Влечугото си остава влечуго, 
па макар се изкачи и на върха на , 
най-сивооко, дърво.

ф И ■ работници все повече, и спе 
сговници все повече, но матрапази 
най-вече.

запавето. прашакатНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

На три крака
домо под лед. 
нищо не може да натграимо.

Я лоеъбра йедно. друго и му испрати, 
ама св-е ми дзебне около сърце: чекам ка

Баба Сетини кокошки често прес
качали по чужди дворове. Един ден 
петелът дошъл с пребит крак. Поне
же не знаела кой е счупил крака на 
петела, баба Сета отишла при най- 
близкия си съсед и започнала:

че дойде да тражи йош...
И съга ми' йе ясно ко бел дън 

буту ,пак че издзебнемо. Щом ценете тгоч- 
ну да рипайу ко луде я и бабата дзебне- 
мо. Да речеш зя м,ене — мене си йе арно. 
Купим© си сол. шийерчък, зейтин... — и 
това ни йе све. Навечер си рано летамо —
,не арчимо струйу. Теливон немамо-, с ав
тобус путуйемо два три пути у годинуту.
А синат каже дека само за теливон плача 
два—три милиона, па за струйу три пути 

; по толкова, па за превоз у големият град...
А ..слушам кико се орати: дека туя го- 

дин:/ требе най-ло-сле да ппесечемо вър- , 
цуту и да се стабилизуйемо. Арно: ама ни- 

( кой не каже ..колко йе дебела тая вървца,
| кой че Ьу пресече и с кикво. Оди обеща- 
I ния — дом де се растура.

— Море Манчо, растура' се! — поче 
да се инати бабата. — Нали знайеш кво 
ни думаоше по-рано. Те' само да изплива- 
мо, тия па после че ни пойде ко що ни йе 
ишло по-рано. И кво излезе: на пзкойи 
и дънъака им сй иде ко по-рано, а куде 
йе тънко, там се Йине.

Видим я накуде че излезне: по-ч-ну ли 
да орате млого — не йе арно. С орату. 
нема- да-опрайимо работете. Деяа ми Тре-

;с ба-

■

— Стоимене, да кажеш на -сина си 
Ведно да не ми го-ни кокошките и пе
тела. Ударил го е и „окривил", 
сега той върви на ТРИ КРАКА .. .

па
’ 'Симеон КОСТОВ

Нововъведение колко -е часа, а ръководителят му от
говорил : ;

'— Още два пръста* до дванадесет!

Преди няколко- години в- село По- , 
га-ново работила керемиджийница. Ра
ботниците опирали машините и оти
вали на обед. Един ден наближавал 
обед и един от майсторите изпратил 
чирака да види колко е часа-.

(Вероятно е било дванадесет без 
десет минути, но по рано времето на 
село се .измервало с остен, а ръково
дителя^ направил ..нововъдение" и за- 

• почнал да го измерва с пръсти.

Тъй като единственият будилник 
бил в канцеларията, чиракът попитал Записал: Владимир Иванов

ШШМпршшо Канализация чдавил думаше: ако не засучеш рукаве ле- 
тоска — зиму-ока че дзебнеш, А да ви ка
жем: гледам летоска малцина заузвърнули 
рукаве. (/)инат върте—‘сука. те отам, те одо - 
нам, онетля паре и с децата и снауту бео- 
ше на море. А морето каже гълта паре ки
ко ала...

- когл ли 
нТгровърви* отлрили-

\ 3-ЯЦИ9ГГПЛ ?а /к Затова я р-еко дай да шарнем некбй 
ред на синагога. Написа му: ако ценете су 
замързнуте — врем-ето йе убаво, па йела 
да поорем,» Големуту гьиву, а ако она роди 
че има за сви. нема да дзебнемо ни тй а, 
ни нийе.

ДН', • IIIАимитг»

ВЩ1
------V/.

Е. съгла чекам одговор од шега. Са и 
мене дзебне около сърце да. не ми он па 
напише кико требе да иде на семинар у 
некойу башо.
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