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СФРЮ Йосил броз Тито О! 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на! информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

на
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КОНСТИТУЦИОННИ
ПРОМЕНИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА 

ЗАПОЧВА 01 ВЬРХА
В БРОЯ:Горбачов в 

Югославия Национална конферен
ция на БКП
БЪЛГАРСКИ МОДЕЛ 
НА САМОУПРАВЛЕ
НИЕ

НАРОДЪТ 

ДА КАЖЕ 

ДУМАТА СИ

■

Генералният сек
ретар на Централ
ния комитет на 
КПСС Михаил Гор
бачов ще направи 
посещение в Юго
славия в близкото 
бъдеще — заяви на 
редовна пресконфе
ренция в Белград 
официалният пред
ставител на Съюз
ния секретариат на 
външните 
Александар Станич.

Станич добави, че 
се интензивира необ 
ходимата подготов-

(Чуто и запомнено от трибуната 
пленум на ЦК на СК в Сърбия, който 
27 януари т.г.)

Без колебания, радика
лно и с пълна 
ност на комунистите вед
нага трябва да започне 
осъществяването на след
ните задачи:

В Скупщината на СР 
Сърбия да ое намали
броят на щатните функ- ганизации и сдружения 
пионери, броят и разнос- тсябва да минат на дру- 
ките на спомагателните ги източници на финан- 
олужби. да се намали бро сиране. Тези процеси тря 
ят на работните тела на бва да се интензив-ират и 
скушнинските отбори, та- в общините.

на Деветия 
се състоя на стр. 2

КАЧЕСТВОТО: КАТО 
ЗЕНИЦА НА ОКОТО

стр. 6
се преразгледа оправда- 
телността на общиноките 
изпълнителни съвети и 
щатните им председате
ли и съществуването на 
регионалните 
камари.

Много обществени ор-

отговор-Ф Социалистическият 
съюз трябва да създаде 
всички политически и ор- СЕЛОТО НЕ МОЖЕ 

САМОганизационни условия, за 
да -могат трудещите се и 
гражданите да кажат ка
кво мислят за собсгвена- 

Конституция.

стр. 7стопански -
Вместо отговор на от
говора на Общинския 
съд в Босилеградработидата си

обезпечи откровено и ши-
НЕКА ГОВОРЯТ ФАК
ТИТЕ

роко изнамиране на съв
местни решения и аргу
ментирано 
на конституционен строй 
върху съвместните и дъл
госрочни интереси на ра
ботническата класа и юго 
славските народи и на
родности.

стр. 8изграждане
ка.

Младежки избори в 
Димитровград■

:• ИНФЛАЦИЯТА ЕНЕРГИЧНО ИСКА
НЕ ДА СЕ ИЗКОРЕ
НЯТ ПРОПУСКИТЕ

I
Януари:
3,2 ма сто ; 9стр.Доколкото не ,,фризи

раме" мненията и пред
ложенията. ще създадем 
условия за изява на ис
тинския интерес на ра
ботническата класа. Тря
бва да насърчаваме пре
дложенията и сюгжести- 
ите, които допринасят за 
единството на Югославия 
и за развитие на 
листическото 
ле ние.
САкценти от заседание на 
Председателството на Съ
юзната конференция 
ССТНЮ)

Петар Грачанин
„ИСКЪТ НА ПРОСВЕ
ТНИТЕ РАБОТНИЦИ 
Е ОСНОВАТЕЛЕН''

стр. 10

Според наданни 
Съюзния завод за ста
тистика в януари цени
те на дребно са по-ви
соки с 3,2 на сто в
сравнение с декември 
1987. година. По отно
шение на първия ме
сец на миналата годи
на цените са по-високи | 
със 157,5°/».

Жизнените

НЕЩО ПО ВЪПРОСА 
ЗА СМИЛОВСКОТО 
ЕЗЕРОДВЕТИ ПЛЕНУМ: Нови насърчения на започналия 

курс
социа- 

самоуправ- стр. 11
намалидикално ла се 

броят на членовете на Ре
публиканския изпълпите- 

груп-и-

разходи
в миналия месец са 
нараснали с 5,1 на сто 
в сравнение с края на 
миналата година.

Злободневна 
МЪКАТА НА ЕДНО 
КАМИОНЧЕ

КЛАСОВО СТЪЛКНОВЕ
НИЕна

лен съвет, да се
задачите по секрета- 

комитети. да се 
институ- 

са пеобхо-

стр. 12Ролята на държавата и 
тряб-рат

администрацията, 
па да се премахне и -па

па всички -пунктове 
общественото възпро

изводство, па -които 1ГКО- 
закономер-

риати и 
закрият всички 
дии. които ис 
дими за 
Републиката и

АКЦЕНТ

СИНДИКАТЪТ 

И СТАЧКИТЕ
мая и Причината е в 

ръководствата
функциите на 

съгласно 
намали бро

ма-

ном-иче скитес това да се 
ят на служащите. даватпазарътпости и 

по-щобрй резултати и са 
по-сигурна основа за сто- 

Това

Конституци- 
ранионализи- 

па Прсд- 
СРС. а 

обшествсно- 
оргапиза-

Съгласно много слабости вПричините и корените на 
СЮК и на колебанията в осъществяването 
водещата му роля. която е дефинирана в Про
грамата па ОКЖ, преди всичко са в ръководства- 

несъответнад начин на организиране и м-е-

Слове-
правила

ята да се 
рат функциите 
оодатслството на 
във всички

наСиндикатът в решения.папски 
1нагле1Д просто определе
ние бе прието

с осъществено, за
става дума за е-по- 
промена за ооц-иа-

предложииия
за „поведение" в стачки
те, в които се предвижда 

организа-

отдамга.
та, в
тода на работа, които са обременени с прагмати- 

субсктишизъм и текущи проблеми, в недо
статъчната ене.ргичност да се осъществява ро
лята на члена и първичната организация 
осно:!ми субекти, в своеобразната блокада и лип
сата на инициативи, в недостатъчно конкретната 
и. ефикасна борба срещу бюрократизма и парти- 

коичко. което препречва 
на социалистическото самоуправление и

НО НС 
Щ01Ч)
хали а
лизма. за стълкновение с 
бюрокрацията м админи
стриранията, което 
характер на класово стъл-

нолитически 
ции въз 
1-и критерии 
ли броят -на 
кционеои и 
ботешитс в 

служби.

синдикалната 
ция да бъде организатор основа на стро- 

да -се нама- 
щатните Фун 
броят на ра- 
професионад-

зъм.
и водач на стачката.

Има ли надежда да се 
сбъдне това? — пита но- 
восадски „Дневник" и 
подчертава: „Трудно мо
же да се повярва в това, 
защото и Синдикатът се 
* .сплотил' с технобюрок- 
ватическите структури в 
сдружения труд, с власт- 
га и .властта'; защото и 
самият се е бюрократизи 
Рал."

като
има

нитс
За да ос 

го-розно 
ходите на 
р явление в 
трябва да се 
рационални 
големината 
служби в общините, да

кновсиис.
(Слободан

ИЗЗГЬРШИ ри- 
раз- Милошевич) кулириама и срещу 

лътя
прогесивните обществени решения за ускорено 
преодоляване на кризата.

(Иван Бригич, член на Председателството 
ия ВД ии СЮК, в „Комунист”)

намаляване 
държавното уп- 

Републиката
подготвят

критерии за- 
отделни

Обзор на Деветия 
ЦК нопленум на 

СКС поместваме на
.....ЛХВт - - '1М



НАС |и а7[тю се .{Е-- т /V
• •. Л. / ■ СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕ 

НЦИЯ НА БКП
ВПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ БРАНКО 

МИКУЛИЧ ПОСЕТИ ИТАЛИЯ

НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

34 СЪТРУДНИЧЕСТВО
Български модел на 

самоуправление
конгреса значи бе потър
сено да се следи „април
ската линия", а на кояфе 

необ- 
„револю-

сътрудничествоПОДПИСАН Е МЕМОРАНДУМ ЗА ИКОНОМИ
ЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО • ПРИЕТА Е „АДРИА- 

■ ТИЧЕОКАТА КОНЦЕПЦИЯ” НА НАШАТА ДЕЛЕГА
ЦИЯ.

г, Добросъседските и при 
ятелските отношения ме
жду Югославия и Италия 
се потвърдиха и през ми
налата седмина когато на 
ша 'делегация, оглавявана 
от Бранко Микулич, пр ед 
седател на Съюзния из
пълнителния съвет, напра 
ви двудневно официално

вания и седми- 
проведе 

конферен-

През миналата 
ца в София се 
Национална 
ция на Българската кому 
ниютическа партия, чисто

между универзитети. 
Министрите за външна 

— Крекич и Ру- ренцията е приета 
ходимостта от 
ционни промени".

търгови я 
джеро — извършиха така 
наречената „размяна на 
писма". Касае се преди 
всичко за 70 милиона до

еше

работи Бу-по външните 
димир Лончао и Джулио 
Андреоти подписаха Ме- 
мраидум за икономичес
ко сътрудничество'. През

основно поръчение е- все 
отделно трябва да 

даде принос в преустрой
ството на обществото. За
дачата на конференцията 
бе да приеме и да даде 
по-‘силен тласък на онова 
което се елучи на плену
ма на ЦК на БКП преди 
половин година, 
бе оповестена визията на 
„българския модел на со
циализма”. Не трябва да 
се съмнява, че значение
то на тази национална ко 
иференция е по-голяма от 
значението на последния. 
13 конгрес на БКП (1986 
г.). На този конгрес глав
но се разискваше за по
нататъшното развитие на 
политиката от „априлска
та линия” (първ човек 
на партията от април 
1956 е Тодор Живков) в 
съществуващата полити
ческо-икономическа сис
тема и за необходимостта 
да се върви в крак с нау
чно-техническата револю
ция. На националната ко 
нференция бе потърсено 
и получено съгласието на 
този форум — веднага да 
започне създаването на 
„‘българския модел на со
циализма". с по-дълбоки 
промени, които са и об
ществено необходими.

Като най-голямо пости- 
планираните

ки
жение на 
промени на „модела" е 
социалистическото иму-

лара. който кредит 
по-рано бе отпуснат 
.нашата страна, но който 

■причини

на
следващите три години 
нашата страна ше полу
чи от Италия — по раз- 

твърде благост ри 
ф-инан-

щество да мине в ръцете 
на колективите, т.е. г.абот 
нищите да самоуправяват 
и стопанисват. Самоупра
влението е път реформа
та да стане задача на все
ки човек и воички да: се 
мобилизират в изгражда
нето на новия модел, на 
обществото.

поради .повече 
не ‘бе ползуван. Сега ус- 

благо-лични и 
ятни условия ловията са твърде 

приятни и тези сред1ства 
бъдат изразходвани 

за набавка на възпцоиз-

когато
ще

материали.вод>ствени 
След това директори на
няколко наши и италиан- 
оки предприятия подписа 
ха конкретни споразуме
ния за сътрудничество'.

Във Ватикан нашият 
премиер води гюлучасо- 
вен разговор с папата Йо 
ван Павел Втори.

Радикално ше се" меяи 
и ролята на партията, ка
зано е на конференция
та. Тя няма да действу
ва административно-упоа 
вливащо, но ше определя 
стратегията и ще действу 
ва организационно-поли
тически. Мандатът на пар 
тайните функционери ще 
бъде ограничен на два. 
изключително на три ман 
дата.

„Адриатическа
концепция“

БРАНКО МИКУЛИЧ и ФРАНЧЕСКО КОСИГА: Ше
фът на италианската държава с удоволствие е приел 
поканата на Микулич през тази година да посети 

нашата страна

Микулич приятно изне
нади домакините си с 
идеята, която би могла 
да се нарече „Адриатиче
ска концепция". Нашата 
страна предлага ни съ
трудничеството на Адриа 
тическо море да не се 
ограничава само в обла
стта па риболова (като до 
сега), а да се разшири в 
областта на туризма, съ
общенията, 
проучаването, инфрастру
ктурата и пр.

Домакините това пред
ложение са приели ведна
га. Двете правителства на 
скоро ще формират дело
ва група. Счита се че към 
това сътрудничество тря
бва да се приобщи и Ал
бания, а по-късно също
то да се разшири между 
всички средиземноморски 
страни.

• СССР
сова помощ от 425 мили
она долара. Този доку
мент има тси части. В 
първата се предвижда 
под бенефицирани усло
вия да ое набавят итали
ански стоки и .съоърже- 
ния, във втората е посо
чена възможността чюез 
съвместни капиталовло
жения да се реализират 
проекти от жизнен инте
рес за югославското сто
панство. също така под 
благоприятни условия: 
кредити .които с лихва 
от 1,75 на сто да ое вър
нат В1 срок от 20 години, 
а в третата е запланува
но реализирането на про
екти чрез научни проуч-

посещеяие на западната 
.ни съседка. Разговорите 
и договорите на Микулич 
с най-висшите италиан
ски личности — Фран-че- 
ско Коюига. председател 
на Републиката, Джовани 
Гориа, премиер на Репуб
ликата, Александро Ната, 
секретар на. Италианската 
.комунистическа партия. 
Бетано Кракси. водач на 
социалистическата пар
тия и пр. още веднаж по
казаха, че между двете 
страни съществуват нео
граничени възможности 
за сътрудничество. Бяха 
взети и няколко конкрет
ни решения.

Изпълняващият длъж
ността съюзен секретар

Перестройката 
ц югославският 

опит
— „Някои процеси 

и течения, които.- ид
ват до изява- в рамки
те на нашата .перестро
йка с а подобни на 
практиката на социали 
етическото изгражда
не в Югославия". Това 
е оповестил седмични
кът „Новое время". ко 
йто откровено и без 
поедрасъдъци изучава 
опита на югославската 
самоуправителна сис
тема. Опитът на юго- 
славяките казва се по- 
нататък които бяха пи 
онери в практическото 
реализиране на теория 

-та на самоуправление
то има много значите
лни моменти и за нас.

Опирайки се върху 
сегашните югославски 
икономически трудно
сти в „Ново яремя" се 
подчертава, че реше
ния се търсят в рамки
те на самоуправление
то. а не извън него.

На конференцията Жи
вков откровено казал ка
кво е липсвало на 13-тия 
конгрес. Липсваше му то
ва, че стратегическият 
курс „не беше дешифри
ран като курс на пере
стройка на обществото". 
Твърде бързо след кон
греса се е почувствувала 
нужда от изготвяне на 
концепция за дългосроч
но изграждане на социа
лизма” в България. На

екологията.

V

ша — от 40 до 200 на сто — предизвикаха недовол- 
ствие на гражданите и радикалната опозиция. На 
първи февруари полският злот е девалюирал с 20 на 
сто-.
МОСКВА: Шефовете .на дипломациите на СССР и 
САД ще се арещнат в Москва от 21 до 23 февруари. 
Шеварднадзе и Шулц трябва -да подготвят четвъртата 
среща на Горбачов и Рейгън, на която ще разискват

МАНАГУА: През изтеклия меоец в Никарагуа са за
гинали 467 души-войници на сандинистката армия, 
контрареволюционери и граждани. Председателят на 
Никарагуа Даниел Ортега по време на турнето си ® 
Испания, Норвегия и Швеция потърси от тези страни 
да участвуват в международната комисия, -която ще 
контролира провеждането на мировия план за Цен
трална Америка.
ЖЕНЕВА: На 1 февруари в швейцарския град Давос 
премиерите на Гърция и Турция (първо такова заое- 
дание през последните десет години) са се договорили 
да подобрят отношенията си.
ВАРШАВА: Драстичното покачване на цените в Пол

за намаляване на стратегическото оръжие.
ТЕЛ АВИВ: Въстанието на .палестинците, което избу
хна на 9 декември миналата 
Съпротивата на палестинците на окупираните 
торни са толкова жестоки, че и най-елитните израел
ски сили

година — продължава.
тени

са почти безсилни да потушат бунта. Дооега 
са загинали около 40 палестинци.
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ДЕВЕТИ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СКС
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН В 
НИШ ЗА ПУБЛИЧНОТО РАЗИСКВАНЕ ПО ' 

ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ®?У*А№изатд
ЗА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА пилгот"1'411 ОСНОВНИЯТ КРИТЕРИЙ 
ВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ..............

Запазване автентично
стта на предложенията

та но бе съшо така наред 
с масовост на събранията 
ла се обезпечава качест
вено обсъждане, като пои 
това се засяга същността, 
понеже промените в Кон 
ституцията трябва да ук
репват кохезията. . съдру
жието и братството и ед 
инството в страната.

Координационните ко
митети по общините сле 
два да оказват всестран
но съдействие в разисква 
нията. като се ангажират 
при това професионалис
ти. които ще могат да 
дават обяснения за 
дащени 
по всяка цена да отстоя
ват предложените реше
ния.

Предоставените проек 
тоа1манД'Мани за промени 
в Конституцията на СФ 
РЮ на публично обсъж 
дане трябва да бъдат по- 
вощ за широка дейност 
на Социалистическия съ 
юз във всички ооеди. Пу
бличното обсъждане в 
момента е най-важната 
му зашача. Събранията, 
които ще се организи
рат в случая са място за 
демократичен 'диалог. Вс 
ички инициативи, пред
ложения и сюгжестии 
следва ла ое взимат ка
то принос на трудещите 
се и гражданите в опре
деляне на най-добрите пъ 
т.гаща за устройството и 

усъвършенствуване на 
обществото. Максимално 
трябва да се,прояви толе 
рантност към други, а ра 
зискванията да се прове
ждат в делова атмосфе
ра без излишни емоцио
нални заряди и пр.

В тази насока бяха до 
говорите в Председател
ството на МОК на ССТН, 
състояло 'се за заседание 
то от 29 януари т.г. по ганизират тематични ра- 
повои предстоящите ра- зисквания с участието на 
зиомвания. Изтъкната е изтъкнати дейци, учени и 
необходимостта и опреде други професионалисти, 
лението: всички предло Накрая, това 
жения. забележки и сюг
жестии да се системати
зират в общините и да се ден дотовор пред започ- 
доста.вят в автентичния ване на широко публич
ен вид. без поеразказване но разискване, 
или обобщаване. Подчер

ПОДЧЕРТАН
ДИФЕРРТТТ ТТ/1 л т ■'“"'“‘‘"'Ч 1МГъьНИ 1/.
:рмшлтрП^и„1ц^ ТОВА СА ОСЪЩЕСГ- 

РАЗВОИНИ ПЕРОПЕКТИ-ОТКРИТИТЕ НОВИви.
Многобойни са ха р а ктер ист и ките ие. По същия начин ще третираме 

и всеки републикански орган. Скуп
щината на СР Сърбия, нейния Изпъл
нителен съвет с целокупния управлен 
ски апарат, разбира се. и органите, на 
оощественощолитичеаките организа
ции, включително и нашия СК," — бе 
изтъкнато на пленума.

■по които' състоялият се през 
седмица Девети миналата 

пленум на Централ
ния комитет на Съюза на 
те в Сърбия ое 'Различава 
наши пленуми, конференции 
бни политически събрания, 
рактеристики са основата 
но ново отношение на СК 
република към най—валсн итс 
ми на обществото, 
ето конкретните 
безплодните

комуцисти- 
от м н о г о

И 1ПОЩО- 
Тези ха

на качестве-
в нашата 

пробле- СТГОВОРНОСТТА ,СЕ ИЗПРАВЯ НА 
КРАКАТА СИотношение, в д<о 

задачи изтласкват 
описания и обобщените 

насоки за дейност, а острието на ак 
цията ое насочва къ\г центъра на 
зата, следователно към

Тези становища . :за- въпроси. но неса ясна основа за 
конкретизация на отговорността, коя 

кри- то най-сетне се изправя .на краката си: 
возкиму според поста. В това отноше
ние на Деветия пленум бе направена 
крачка напред. ..Поставя се въпрос, а 
така го задаваха и работниците в ос
новните организации. сменен ли е ня
кога и някъде посади лоши стопанс- 

на оки резултати някой председател на 
община, председател на изпълните
лен съвет или републикански функци
онер? Общинските комитети и пър
вичните организации боязливо се от 
насят към въпроса за кадровото обно
вление. Всяка кадрова промена о-бик-

лричините а 
не както досега към последствията й.

Договорено е целокуп 
ната дейност около публи 
чното обсъждане на про 

‘ ектоам ан дм аните редов - 
но да се следи и петнаде 
сетдневно да се сумират 
разискванията и да се до 
ставят до МОК на ССТН 
информации за техния 
ход. Също така е прието 
през февруари ла се ор-

НАЙ-СЛОЖЕНИЯТ И НАЙ-ВАЖЕН 
ЕТАП

На Деветия си пленум ЦК 
СКС избегна 
в бюрократичеоко 
масовата, енергична и меко е на подвре 
па на членовете на СК. трудещите ое 
и гражданите на открития с Оомйя 
пленум политически курс и на започ 
налата дифренциация не само затова, 
че тази подкрепа на много обществе
ни пунктозе все оше е само вербал
на .но преди всичко затова, че пър-

опасността да попадне 
самодоволство от

но©еН'0 се преживява като лом в даде
на сред.а, а се забравя, че 
лом са лошите стопански 
Становищата на Оомйя пленум и ши
роката им подкрепа, която получиха 
от обществеността ни задължават ос
тро и явно да критикуваме-кадрите и 

осъществяват 
приетите задачи. С такава критика тря 
бва да свикваме.."

истински
резултати.

заседание 
на Председателството на 
МОК на ССТН .бе после-

вият етап на курса, проверката на 
идейно-политическите му основи, е и 
най-лесният етап и като такъв не мо 
же да бъде повод за (само)задоволст- средите, където не се 
во. Голямата подкрепа не бе изпол
зувана и за полемика с политикан- 
ските подмятания на Осмия

Ст. Н.
пленум 

чуждестранни ПАРАЗИТИЗМЪТ ПОПАДА ПОД 
УДАР ____

ПРОИЗНЕСЕНИ НАКАЗАНИЯТА СРЕЩУ ОСМИНА
ТА ОБВИНЕНИ ВОЙНИКА ЗА СЪУЧАСТНИЧЕСТ- 
ВО В ПАРАЧИНСКОТО ЗЛОДЕЯНИЕ

в някои югославски и 
средства за масова информация, поне 
же курсът на пленума не се нуждае 

зашита (много по-силна Логиката на борбата срещу ико 
номичеоката криза е ясна: преди всич 
ко трябва да се съживи стопанството, 
да започне стопански подем. Но югос 

включително и

от такъв вид
защита ще му бъдат плодовете 
акцията). Членов-ете на ЦК и многобро 
йните „гости" съсредоточиха внимани 

може би най-слож-
Затвор за всички обвиненина

датското стопанство, 
стопанството в Сърбия, не може

по пътя на възхода, понеже не

наказан със седем, а об
виненият Ислям Мамути 
с две години затвор.

В образложението на 
присъдата председателят 
на съда е посочил, че ви
ната на всички обвинени 
е доказана с изказвания
та на повече от 50 сви
детели. официалните до
кументи и разкритията 
на вещите лица. Той , -е

Пред петчленния съде
бен съвет в Ниш завър
ши съдебния процес сре
щу осем обвинени войни 
ка за съучастничество в 
тежкото престъпление в 
казарма ..Бранко Кръсма- 
нолич" в Парачин,

Помагайки на Азис Кс- 
лмсиди в нощта на 3 сеп
тември миналата година 
да убие четирима и на
рани петима войника, 
•соемтс обвинени войника 
общо са наказани с 67 
голини затвор.

На нървообвивепня Ри 
зах Джакли съдът произ
несе присъда затвор 15 
години. На второобвипе
ния Абдижемил Алимани 
— 14 години, а Африм 
Мсхмсти и Паязит Алнли 
са никазани с по 10 го-

ето си на втория, 
ният и

данай-важен етап, който е .начало 
доссгаш- тръгне

е в състояние да „храни" голямата ре 
и администрация. Досегашните 

■на адми-

„голямата битка срещу 
ната политика в
.на

икономиката, харак- 
с ноефикасност. неор- жия

призиви за рационализация 
нистра.тивния апарат и о псстопански- 

без резултат.

теризираща се 
ганизираност. тесиогърдие и апатия.

получи подкрепаТази битка няма да 
ОТ ония които егзистираха на такава 

" (Слоболан Милошсвич). 
На пленума бе ясно подчретан ос 

критерий за идейно-лолитиче 
Това са осъшест-

тс дейности останаха
бяха обобщени и ,,тиразни , а 
^ за-сятаха проблеми ог ..опа 
Па Деветия пленум бс малра-

зачиотоикономика освен това
шк ата". ^
вен обрат------ проблемът бе Улучен в

ОР‘1 <1гШ

на- СРС

поеният 
ока диференциация. главата". Републиканските 

Председателството
казал, че произнесените 

съответ-открититс новивените резултати и 
развойни перспективи! „Работници

плебиоцитна подкрепа на ак- 
СК подчерта в ув-одния док 

оцени твърде

присъди са в 
ствие с тежестта и обще
ствената опасност на на
казателните дела и. със 
степента на наказателна
та отговорност за участие

начело с
бяха явно извикани и 
започнат рационализацията 
... пча1ват със собствения си пример. 
Обявена с „овощена война" срещу нар 

който се е иагиездил не 
апарат. но и в

'11001 итичеоките

задължени да
и ла я наоказаха 

ция.та на
лад Юг, ий Баец. да сс

работата на дсеки член 
обществен ор-конкретио 

на СК, ръководител и 
ган. Въз основа на това

аз и.гюма..
.само в държавния 
ществен итс де ш юсти. 
органиЬамии и стопанството.

Накрая подчертава^
.качество па пленума. Утвърдените за 
дати не бяха ..иапратвии" иа ««вм-

г1Л1КаиИ!1Гт"с™а нредноста
■ГЛ-се повтори лошата стара 
практика: казва сс 'всичко, а не се из
върша® мишо.

об ири помага не в злодея
нието на всички обвине
ни войници. Главният съ
дия полковник Милич е 
добавил, че признанията 
на отделни войищш. тях- 

разкайваке ц осъла

ко-втув даое-ки
локтив, в рамките на Синдиката снор 
гично ще повдигаме въпроса за >' _
ойето относно сменяваното на П-у 
дните структури, пък и на ра 
ките с-ъвети. Във всяка община. _ 
ките на ССТН, ще повдигаме 
са за отговориоотта на нашите Л ' 
ти и лелогатоки окупшиии, сл Л 
лно и на общинските функцио ■ 
също в .най-тясна връзка с О^ЗУ ‘ 
те на икономическото и социал

еднооше

дини.
Обвиненият Шсфчет 

Пача ризи е наказан с 5 
години, а Битер Белули с 
4 -години затвор. Дссетни-

ното
па злодеянието и тяхната 
младост са били смекча
ващите вината обстоятел
ства пои определяне,ша 
наказанията.

:
кът и командир па стра- 

Риза Алибашич еК. Г. жата
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БАБУШНИШКА ОБЩИНА СЛЕД ОСМОСК В
ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАПЪРВИЧНИТЕ

ИЗВИСЯВАТ ДЕЙНОСТТА си вСТАНОВИЩАТА 
КОНКРЕТНИ ДЕЛА

на това дали е член на 
Съюза
или не) работник, който 
е правил грешки и пропу
ски в изпълняването на 

сдружения трудовите задачи да не 
бъде ев иден тиран и из
бран за член в самоупра- 
вителния орган или ко- 

В духа на'Осмото

йотата и за други непри
емливи за Съюза на ко
мунистите прояви и яв-

Пеоиодът след Осмого 
заседание 
яия комитет на Съюза на 
комунистите на Сърбия, 
в Босилегр адска община 
е изпълнен с интензивна 
партийна активност. Пър 
вичните партийни органи 
запии не само. че ока
заха безрезервна подкре
па на приетите конкретни 
и ясни становища, но 
въз основа на тях насоч
ват и своята активност за 
по-нататъшно си действу- 
ване. И още нещо. Кол- 
кого повече времето от 
посоченото заседание ми
нава. толкова повече тази 
активност се засилва, а 
становищата в практика 
заживяват. Все повече ко
мунистите в първичните 
партийни организации в 
организациите на сдруже 
ния труд и местните об- 
щнсИсти откровено гово
рят и изтъкват отделни 
•свои слабости, не рядко 
и за слабостите извън ор
ганизацията си. Открове
но се изтъкват разни зло
употреби. посочват се без 
отговорни и недисципли
нирани не само свои чле
нове. но и членове на СК 
извън овоята организа
ция. говори се за паси-в-

разместваработна ръка.
най-целесъобразно 

ползуаане на кадровия по 
непопълване на

на комунистите Наред с изборната де
йност в първичните ор
ганизации на СК. кому
нистите в Бабушнишка 
община се запознаха и 
със становищата, приети 
на Осмото заседание на 
ЦК на ОКС. за които в 
изказванията ясно бе 
подчертано, че по много 
неща са преломни за бъ
дещата дейност на Съю
за на комунистите. В ед
на част първични орга
низации становищата бя 
ха обсъдени и приети в 
хода на изборните съб
рания. -докато в по-голе
мите първични организа 
ции бяха проведени от
делни събрания ,на кои
то комунистите приеха 
оперативни планове за 
тяхното изпълняване.

Така например в хими
ческата промишленост 
„Лужница" акционната 
конференция на СК е 
приела оперативен пл
ан. твърде конкретен и 
с недвусмислени опреде 
ления. Сърцевината на

на Централ- не и
ления.

Комунистите в органи- тенциал. 
вакантни места, а чреззациите на 

труд сега много 
отколкот опреди се застъ
пват да разделят труда 
от безделието, да се ув-е- 

лроизвод-ството.

да се из- 
сегашните работ 

вся-

разгаределение 
ползуват I.
.ници. С една дума, 
ко работно място тряб
ва да се рационализира.

повече

мисия.
заседание на ЦК на СК 
на Сърбия преминаха и 
заседанията на -първични 
те партийни организации 

местните общности Бо- 
Райчиловщи,

лючава 
Въпреки това същинско 
идейно-политическо юаз-

В местните общности
първичните организации 
на СК чрез допълнителни 
програми са набелязани 
мерки за

граничаване, като едно 
■от основните условия за 
коренна разплата,- преди 
всичко в собствените ре
дове и срещу собствения 
опортюнизъм все опхе ня
ма. Наистина, има вече 
някои първични партий
ни организации, които 
есе пак в това отношение 
започват да излизат от 
партийната си ..черупка". 
С такъв тон бе и послед
ното събрание на комуни 
стите в Автотранспортна
та организация. където 
те като никога досега с 
откровен ,и критически 
тон разискваха не само 
за членове на Съюза на 
комунистите, но и за все
ки работник, и това симе 
и презиме. Именно на 
събранието е взето реше
ние пито един (без оглед

в
силеград и 
където 
кровено. без какаото и да 
е стеснение разискваха за 
всички про-явани досега 
слабости и пропуски.

претворяване 
на становищата на Оомо- 
то заоелание в конкретни

комунистите от

дела.
Общинският комитет 

па СК в Бабушница. СУ 
мирайки раздвижената де 
йност след Осмого заоеда 
ние, е приел становище
то, че ..всички комунис 
ти са длъжни, покрай 
последователното провеж 
дане на всички приети за 
дачи и мерки, .непрекъс
нато да работят върху 
усъвършенствуването на 
развойните пропрами и 
тяхната реализация, вър 
ху чиито основи ше се 
върши идейно-политиче
ското разграничаване в 
ОК".

Същевременно всички 
първични организации 
-постоянно ще следят как 
се претворяват станови
щата в ежедневния жи
вот и тримесечно ще ана

Няма съмнение, че Ос- 
Цен-м.ото заседание на- 

тралния комитет на СК 
на Сърбия в Босилеград-.
ска община, даде и дава 
нови насърчения във все
общата партийна актив
ност. Там където стано
вищата -в практика се 
оживотворяват и укреп
ването на идейно-полити- този -план представлява 

ПЕСТЕНЕ И ИКОНО
МИИ на всички равни
ща.

ческото и акционно един 
ство е издигнато на по- 
високо равнище. Наисти
на. всичко това е все сяце 
в начален етап, но все 
пак се чувствува възвръ
щане на някогашния ав
торитет и доверие в Съю
за на комунистите. Си-

В обществените дейно 
сти в общината предим
но ще
зи становища.
-се до намаляване на ад
министративните 
ници с 10 на сто. В това 
отношение ше се ползу
ват естествения отлив на

осъществят оне- 
отнася-щи

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Изборната дейност 

приключва
работ-

лизират осъществяването 
на собствените оператив
ни програми, 
страна.
то на ОК на СКС

гурно е. че има и такива 
партийни организации къ 
дето становищата все 
още са предмет на обми
сляне. Обаче си-гу-рно е й 
това, че посочените (поло

От друга 
П редседателствоКадровата комисия е 

предложила за председа
тел на ОК на СКС да бъ
де избран Александар Па 
нчич,
математика в ОЦ 
Караджич", а за секретар 
да бъде преизбран Слав
ко Златкович.

също
тои-месечно ще следи из
пълнението на оператив
ните програми, ще пред

изборните събрания в първичните синдикални 
организации приключиха. Василка Петрова — досе
гашна председателка предложена да бъде преизбрана жително) партийни събра 
на тази функция.

преподавател по
-приема -мерки за тяхната 
последователна

„Вук
реализа

ция и ще осведомява за 
това Общинския комитет 
на СК.

ния ше послужат насър
чително и за тях.Изборната активност в 

общинската организация 
на Съюза н асиндикати- 
те в Босилеград-сжа общи
на приключва. В първич
ните синдикални органи
зации са избрани нови 
ръковощ-спва. В не малък 
брой първични органи
зации е извършено кад
рово обновление. Прик
лючи и публичното Обсъ
ждане върху предложе
нието на Председателст
вото на Общинокия син-

щата седмица. На него 
освен, че щ-е бъдат из
брани председател и сек
ретар. членовете на Об
щинския синдикален съ
вет ще разискват и за от
чета за изтеклия двугоди
шен период, както-изаак 
ционната програма за ра
ботата-си през след-ващ-ия 
изборен период.

м. я.
Ст. Н.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ В

Да се запази иит
ДИМИТРОВГРАД

Общинският комитет 
на Съюза на комунисти
те в Димитровград анали
зирайки изборните актив
ности на 28 януари кон
статира че -същите са

преизбрани старите (ма- 
кър че някои са 
право на още един ман
дат).

— Имайки това в пред
вид. сега като 
проблем в по-нататъшна- 
ката между Общинския 
комитет се налага как та
зи изказана готовност за 
промени и за засилена 
отговорност да се запази, 
изтъкна Момчило Вичен-

ганизации би трябвало 
да се засили още повече 
и отделни първични 
ганизации по-често да се 
намерят на дневен ред на 
заседанията на комитета. 
А кога това ще стане тря
бва да оценят членовете 
на комитета от първични 
те организации 
новете на 
актив, 
ботата

имали
ор-

основенНа отчетно-изборните проведени в засилена ак- 
събрания първичните син тивност в С-КЖ изобщо 
дикални организации по- което е дало п-ринос из- 
край другото са разисква &орНИте активности да 
ли за дейността си през бъдат проведени много 
следващия двегодишен из по-сериозно и п-о-органи- 
борен период, като при то зирано оисолкого досега, 
ва в центъра на внима- Новото качество 
нието са набелязали зада товността на комунисти- 
чи и активности из обла- те да менят сегашното по 
стта на икономическата ложеиие. В подкрепа на 
стабилизация, увеличени това е и факта че в 51 
ето на производството, до първични партийни орпа- 
ходът и материалната ос- низации са п-решложени и 
нова на труда. -избрани нови партийни

секретари, а само в 19 са

дикален съвет, според ко
ето -досегашната предсе
дателка Василка Петрова 
повторно да бъде 
брана на тази функция. 
Павечето 
диаклни

или чле-
из- политическия 

задължени за ва
на отделни първи

чни организации.
Оовен анализ на избор

ните активности 
данието на Общ-и-нокия 
комитет в Димитровград 
-е обсъдено

първични син- 
организации с е в го- тиевич. председател на 

Статутната 
член на

комисия и 
Политическия 

актив на Централния ко
митет на СК в Сърбия, 
взимайки участие в рази
скванията. За това връз
ката между Общинския 
комитет и

това ое съгласиха. Отчет
но-изборното 
на ОСС -все

събрание, 
още не е на

срочено. но -както ни уве
доми секретарят, същото 
Щ-е ое -проведе през идва-

на засе-

и гаолитичес- 
положе-ко-сигурносното 

ние в общината.М. Я.
първичните Ор А. Т.
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ПАК ОТДЕЛЕНИЯ В ПЪРВИЧНИТЕ ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА РАБОТНИЦИТЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е НА НИЗКО РАВ 
НИЩЕ

ПАРТИЙНИ 'ОРГАНИЗАЦИИ

СК ПО-БЛИЗКО до ЖИВОТА Най-зле е в стопанството
Първичната партийна 

ция. чиито членове поради организа- гажиране 
и така и влияние на 

да се осъществи 
на първичната партийна 

този смисъл г~
С0 УПЪЛНОМОЩИ и 
>ки и разглежда 
ясни за

Общинският синдикален съвет е раздвижил ини
циатива за подобряване на стандарта на трудоустрое
ните и за оказване на помощ на онези с най-малки 
принадлежности.

Личните доходи на за
етите в Босюгегоадска об 
щина са сравнително мал 
«и и в равнение със сре 
дния личен доход » репу 
бликата са доста низки.
Особено са низки лични
те доходи на заетите в ст 
опаноките организации.
Най-новите данни за ли 
чните доходи в община
та все още не са извест-. 
ни, а тези за деветте ме 
сеца' на миналата 
на показват, че средният 
личен доход по зает в 
стопанството е възлизал 
77 435 динара. В извън- 
стоианските дейности съ 
щият е незначително по- 
висок. От тогава досега 
тези лични доходи са 
сигурно увеличени, (нжкъ 
де и двойно) но не тол
кова за да задоволяват 
всички жизнени потреби.

Имайки предвид стан 
даота на заетите. Общ
инският синдикален съ
вет в Босилеград неотда
вна раздвижи инициати
ва за- повишаване на стан 
данта. в краен случай да 
не опада повече. Форми
рали са комисии от чле
нове на обществено-по
литическите организации.

стдаГГ? ЛГщ ~=
добно .не могат редовно 
рат или се смята, че поради 
брой на членове е потребно, 
формират партийни

комунистите
активността

организация, 
отделението може да 

задължи да раздви 
всички

и по
да се съби- 

големия

В

—■ В организациите на 
сдружения труд трябва 
изцяло да се прилага въз 
награждаването според 
резултатите на труда. На 
работниците трябва да 
се дадат възможности и 
създадат условия да рабо 
тят и да заработят пове
че. Това е главното ус
ловие за подобряване на 
стандарта — казва Васко 
Георгиев, секретар на 
Председателството на Об 
щинския синдикален съ
вет в Босилеград и под
чертава: — В центъра на 
вниманието ще бъдат це 
локупните принадлежно 
сти на едно домакинство 
и ще се оказва помощ на 
онези с най-малките ма
териални възможности. 
За целта средства ще от
делят организациите на 
сдружения труд. трудо
вите колективи и общнос 
ти и ще се формира 
фонд на общинско рав
нище.

Посочените комисии ве 
че приключват с изготвя 
нето на необходимите пр 
ограми и критерии и се

въпроси, в.а- 
активността на членовете на 

в средата.
могат да 

отделения. Така ОКсе казва в напътствието за 
критериите за Формиране 
ния

където е Формирано, 
Да приема план за работа, съгласуван 
с плана на ..своята" 
запия на СК, както и да приема ста
новища и заключения за собственото 
си идейно-политическо действуване.

Отделението' 
членове в СК

условията и 
на отдеш-е-

» първичните партийни организа
ции, което е прието на IX 
на ЦК на СК в Сърбия,

първична органи
заседание

Отделението е вътрешен облик на 
организиране и идойно-.политическо 
действуване на първичната

не може да- приема 
и да присъжда идейно- 

, но е длъжно даорганиза
ция и не може да поеме утвърдената 
с устава роля на първичната партий
на организация. Решение за формира 
не на отделения приема 
организация,

политически мерки, 
ое ангажира върху
®ого укрепване и развитие на Съюза 
на комунистите. Предложения

социалночкласо-
годи-за при

емане в СК и за идейно-политически 
мерки отделението доставя 
чната партийна

първичната 
въз основа на напътст

вието на ЦК на СК в Сърбия и 
снето на

на лърви- 
оргаиизация, която 

решения 'Съглаоно Устава
съгла-

съответния общински или уни 
верситетоки комитет.

приема 
на СК.

ЧленоветеВ напътствието на отделението са длъ
жни редовно да осведомяват първич
ната организация за своята работа, 
1както и при изборите да доставят от
чет за двугодишното си действуване. 
Освен това отделението от своя със-

се предвижда въз 
можността отделенията да се форми
рат по трудовите единици. цехове,
смени, на отдалечени обекти, части на 
делови общности или селища, махали 
и според други специфични потреби

тав може да предлага кандидати 
секретариата на първичната партийна 
организация или за делегати във вис
шите партийни органи, а с тайно гла
соподаване да избира свой секр етар и 
заместник секретар — казва се между 
другото в напътствието на ЦК на СКС

заи в случая когато няма условия за 
формиране на първични организации 
на СК,

Целта на свсичко това е, чрез от
деленията да се обезпечи постоянно 
организирано действуване. пряко ан-

очаква наскоро тези про 
екти ОСС да пусне на пу 
блично обсъждане.

ДИМИТРОВГРАД

Време за разграничаване 

с бездейните
В. Б.

всеки член на Съюза на 
■комунистите първо тряб 
в а да бъде примерен га 
ботник на работно мяс
то ,а сетне — активно да 
работи и в местната об
щност. Зашото на работа 
прекарва 7—8 часа. а ос
таналото време — в мсст 
ната общност, 
там трябва да сс прояви

са си уредили всички въп 
роси.

За такива, както беше
Бдно от заключенията 

на неотдавна проведено - 
Обхцинсто заседание на

комитет на Съюза на заключено на заседание
то на Общинския коми
тет. занапред 
има ,,спокойствие". Пър
во. ще бъдат събудени от 
продължителната си ле
таргия с конта:стла пока
па да се включат в рааре 

жизнените

кия
■комунистите в Димитров 
град беше и да се започ
не остро разграничаване 
с бездейните членове на 
СК. А такива има немал-

ияма ла

Именно НА! 10 ФЕВРУАРИ В БОСИЛЕГРАДместнитеко. особено в 
общности. В разисквания 
та този въпрос беше ос 
ветлен по-щателно. Изне 
сено беше, че мнозийа 
комунисти са активни до 
като има неразрешени въ

шаването па 
проблеми, а ако започнат 
да изнамипат 
нии", шс бъдат запозна- 

поведенис

Сесия на Общинската 
скупщина

наборбата за създаване 
по-добри условия за жи
вот и труд. да бъде в чел 
ните редици, когато

„оправда
ех:

ти с тяхното 
техните партийни орга
низации в трудовите 
организации, като се по- 

от тях да ги под.ие-

комуна-раздиижи някоя 
лно^итоша акция, да се 

работата на все 
отбрана и об- 

самозашита. да 
за опазваме на

Предстоящата тринаде
сета съвместна сесия на 
Общинската скупщина в 
Босилеград е насрочена 
за 10 февруари. Делега'- 
тите шс разискват върху 
■отчетите и информации
те за дейността .на общин 
ските служби, органи и 
правосъдни органи :през 
изтеклата 1987 година.

Делегатите ще обсъдят

стопанство. както и про
грамките мероприятия згт 
здравната защита на до- 
битъка. Отделно внима
ние заслужава и въпроса

импроси. Щом ги решат — 
престава и техният инте
рес за проблемите на 
средата, в която живеят, 
за проблемите дори и на 
трудовата организаци я.

има повече 
»оеда, отколкото гаолза и 
трябва широко да им се 
отворят врата ла си изле 
знат от Съюза н зкомуни 
ститс. По-точно, трябва 
"я бъдат изключени. а 
|,е да се отказват от Съ
юза на комунистите уж 
поради високия членски 
внос.

Отдавна с известно, че

(ВКЛЮЧИ в
народна
ществеиа иска

дат под отговорност.
Днешното време не е 

време и за компромиси с 
бездейните. а за енергии 
но разграничаване 
Само така по-нататък ше 
укрепва доверието в Съю 
за на комунистите, което 
„ече се възв.ръша. особе
но след Осмото и Девето
то заседание на Съюза 

комунистите » Сърбия.

във връзка с програмна
та активност за подобря
ването и рационализаци
ята на работата на упра- 
влинисто и органите при 
Общшгоката скупщина. 
Ще бше избран и пред
седател на Общинския 
съд. въпрос който досе
га, преди всичко поради 
субективни причини, бе 
два пъти отсрочван.

се грижи 
създаденото там.

Изнесено беше. че има 
местни об- 

Димитровград 
оставени сами

От такива олучаи някои с тях.
щ,пости в пада са
себе си. А съставът 
хетерогенен: домакини,
пенсионери и незаети мла 

девойки.

им
и ладът свое имение и 
върху изготвената от стра 

Секретариата по 
финанси и

Ч ле йо на на 
стопанство, 
урабиизъм. програма за 
(развитието на дребното

дежи и
даете работещи
те организации, в

разбира се ако

II ТРУДОВИ
н» м. я.М. А.и ПР.ведомства 
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Нафта в СтигИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „ЛИСЦА" — БАБУШНИЦА

Качеството: №0 ЗЕНИЦА НА ОКОТО Петгодишните усилия за изследване на нафта 
Стиг донесоха берикетни резултати. От 17 досега 

текла нафта. Даже от ед-
ввъзнаграж-ва гаранция за стабилно 

стопанисване.
В течение на годината 

значително нарасна нена- 
платената реализация (със 
120 на сто) в сравнение 
с 1986 година, но в края 
на годината с обши уси
лия на трудовата орга
низация и общата комер- 
чеока служба на ..Лисца" 
— Севнице, този процент 
е намален с 30—40 на 
сто.

мулативяото 
дение.

Средният личен доход 
през 1987 година възлиза 
140 Хиляди динара.

Характерно за послед
ното1 тримесечие на 1987 
година е. че цялата тру
дова организация е рабо
тила предимно за износ. 
За износ се произвежда и 
през първото тримесечие

В настоящия момент в 
ООСТ „Лисца" в Бабуш- 
ница се свеждат резулта
тите на миналогодишната 
стопанска дейност. Въпре 
кл това вече е известно, 
че постигнатото' през ми
налата година е на задо
волително равнище. Име
нно', общият доход е ПО- 
БИООК С ОКОЛО' 100 на сто 
в сравнение с предишна
та година, доходът със 
116. а чистият доход със 
115 на сто.

С оглел на рязкото уве 
личение на инфлацията, 
намаляване на 'номинал
ната стойност на динара 
и спадане на жизненото 
равнище за лични дохо
ди на заетите са1 отделе
ни 140 на сто повече сре
дства по отношение на 
1986 година. Такова уве
личение на личните дохо
ди е резултат на увели- понеже всекидневно' не 
чението на дохода, както Работят, относно отсъс- 
и на покачване произво- твУ®ат п° 35~40 души от 
дителността на труда с 01®ЩО заети 320 работни- 
4 на сто. ка. °т това число отсъс-

твуващи. половината
При това трябва да се съствуват основателно (по 

каже, че й за фондовете майчинство), но 
на трудовата организация 
са отделени с 60 на сто 
повече средства, което да-

поставени дупки, винаги е 
на дупка е получен чист газ. Всичко това красноре- 

говори, че Стиг по богатството на нафта е на 
нафтовите полета на ИНА и „Нафта

чиво 
равнището ,на 
—газ".

'В настоящия момент найчважен въпрос са фи
нансовите средства. Досега в изследванията на наф
та заедно работеха ,,'Югопетрол" от Белград и „На
фта—газ" от Нови Сад. Същевременно средства са 
■обезпечавани от републикански източници, от сред- 

формирани от цените на нафтовите дериватиствата
и средства от Републиканската СОИ за геологически 
изследвания. През 1986 година похарчени са три ми
лиарда и половина динара, в 1987 осем и половина, 
а за тази година са запланувана 42 милиарда. И в

настоящата година, 
тъй като са сключени до
говори с потребители от 
Италия. Франция и Хо
ландия. Миналата година 
•от износ на конвертируе
мите пазари е осъщест
вен доход в размер 400 
милиона динара и още 30 
милиона динара на кли
ринговите пазари. Снабде 
костта с материали е би
ла добра.

Според резултатите на 
труда ООСТ „Лисца" е 
между най-добрите тру
дови организации в съста 
ва на „Севнице" (СР Сло
вения). Това е .постигна
то благодарение на оп
ределението и тази трудо
ва организация, че „зе
ницата на окото" е каче
ството' на продукцията.

Ст. Н.

на

Инак според натурал
ните показатели планът 

производството 
1987 година е изпълнен 
стопроцентно. Този план 
е с 14 на сто бил по-го- 
лям по отношение налла 
на през 1986 година. Ре
зултатите биха били още 
.по-добри ако отсъствията 
по болест бяха помажи.

настъпващия период се очакват средства от същите 
източници, а и от сродствата, които ще се получат, 
след като СОИ изгласува определени закони.

През 1988 година ще бъдат завършени работи
те в гюлето край Сираково, ще се избушат дупки 
с обща дълбочина от 30 000 метра, ще ое започне е 
изработка на рудароките проекти, набавка на съоръ-

н а за

жения за експлоатация, комплектуване на специалис
ти. Котато в'Сичко това бъде готово, 
първите по-тояеми количества нафта.

ще потекат и 
(МП.)

от-

другата 
половина отсъствува нео
правдано. въпреки че гу
би значителна част в сти- :щш.

-------; и!

В ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНДЕНЗАТОРИ В БОСИЛЕГРАД шшшм 8РЦш ■

„ДОМПРОДУКТ" ОТ КРУШЕВАЦ РАЗШИРЯВА ДЕ- 
ИНОСТТА СИ В ГОРНА ЛЮБАТА

8" 13

През първото полугодие на годината ще бъдат 
произведени около 70 000 кондензатора, от които 
51 700 ще бъдат изнесени в Полша '

произвежда и за чуждест- 
Първите НАБИРАТ ПЛЕТАЧИранния пазар.

200 кондензатори. конто 
бяха произведеш мина- Организиран■В цеха за производство 

на ПВЦ—кондензатори в 
Босилеград, наред с мон
тажа на нови машини и 
'Овладяването на произ
водствения процес, ое 
трудоустрояват пови ра 
ботници. Тези дни са 
приети петима, а наско
ро Ще бъдат приети още 
7 души.

Цехът е реализирал пр 
оизводствения си план за 
1987 година с 80 на сто. 
Тъй като става дума за

е курс по плетене на предмети от 
пръчки, но числото на заинтересованите за тази дей
ност все още е малко — около 20 души. Имайки 
предвид възможностите цялата продукция 
сира на чуждестранни пазари полагат 
число да се увеличи.

начално производство и 
за млади и неопитни ра
ботници, това е сравните 
лно добър резултат. Ок
уражаващ е и фактът, че 
се подобрява качеството 
на продукцията. Бракът 
е намален от 15 на 6 на 
сто. Ръководителят на це 
ха ДАНЕ ВЕЛИНО.В зая
ви, че колективът е 
тов да намали още пове
че брака.

Макар че работи само 
една година, цехът вече

лата година, еа изнесе
ни в Полша и там са из
държали всички провер
ки, Затова е направен 
договор през първите 6 
меоеца на годината да 
бъдат произведени 51 
700 кондензатори за пот
ребностите на полската 
радиотехника. Запланува 
но е да се произвежда и 
по 3000 кондензатора ме 
сечно за домашния 
зар така, че полугодиш
ното производство на це 
ха да достигне 70 000 ко 
вдензатооа.

да се пла- 
се усилия това

Преди петнадесетина 
дена „Домпродукт" от 
Крушевац откри в с. Гор
на Любата курс по

тат предмети. Понастоя
щем от опещиални върбо
ви пръчки плетем 
чки и кошници, оетнеще 
■плетем стоащци. 
кревати, маси и 

Макар че работниците 
засега нямат статус .на ®.а 
ботници

коопи-плете-
не .на предмети от пръч
ки. С теша начинание 
тонизираното

го- люлки.ор- пр.домашно 
ръкоделие започна да си 
пробива път

па-

и в селски
те центрове. Понастоя
щем тук ое учат или 
че изработват

в одружения 
труд, което е една от при 
чините за все 
жия брой, значението на 
започналата акция 
по-голямо ако ' ‘Се 
предвид поне две 
може да ое работи у до
ма и целокупното 
водство може да 
даде

ве- еще мал-предмети
от пръчки около 20В -цеха заживява само 

управлението и общест- 
ве но-политическата 
ност. Вече работи съб-

ду- е още 
имат 

неща:

■ши.
дей- Организацията от Кр:у- 

шеващ изпрати в Г. Лю
бата двама 
стори. Еедин от тях е То
ма Шарановия, който 
3»а: — Числото 
раничено, а 
тате да ое заработи , 
малки. Един майстор 
внб може 
към 30 
Занаятът
За десетина дена хората 
започнаха сами

рание на трудещите се и 
първични 

на СК, Синдиката
оръчни май- цроиз- 

ое про- 
на чуждестранните 

пазари. Имайки предвид 
това. особено втората въз 
можноет. както и число
то на нетрудоустроени- 
те в това и по-близките 
оела. очаква ое 
да получи по-гояямо об
ществено значение.

организации 
и млл ка-дежта. Опоред думите на 

Велинов не е ог- 
възможнос- 

не са
разрешава се и.
най-актуалнитеедин от 

проблеми на този дне-
да заработи 

хиляди динара, 
ое учи бързо.

млад
колектив — въпроса за 
топлата закуска. акцията

и за чуждестранни пазари М. Я. да пле- В. Б.СТРАНИЦА 6
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ТУ'II <4Шг ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!комунист
Брой 1606 година Х1ЛЧ 

Белград, 5 февруари 1988

Кризата и истината
Въпросът за отношението на мошта м

нагаашош™™ актуален. а историята иия но ВЛаЧИЧ’ върховен съ' на. Все пак, косато формулата се открие,
на това отношение е много богата- т,пп^ еоло>ккм и цър-ковно-политическ-и тогава последиците ое

Наминаха, да кажем, осем века откак- чм,т геп,1Ман'окия протестантизъм. ч-р- за тях. например, актуалната реч за исто- 
то Пиер А-белар формулира основният мо- ма" ШС "зна1ЧК цяла одна програ- биографията в Съветския съюз. На вълните
ти© на всички еретици: „Не се вярва зато- писаня' заяал днес нл^,а на "Перестройката" целокупната но -п-о-но-
ва, че е бог така казал, но се приема за- век а в ту| а и °6ща история на XVI ща съветюка историческа наука е пговъзгла- 
шото се е доказало, че е така". ,п в»1 -да ?? ое споменава името сена като „негодна за употреба, нейните

По времето котата са изговорени те- лпитяпе, 1 .„7™**° МаРко-вич). ще бъде резултати са провъзгласени за лъжа.
ЗИ ДУМИ Църквата била универсална г.ипа причудеи 1581 г<»шна па бяга от Йена ка-
в чиято мрежа е всичко и вг™л ™е'Да'гел на лъожавата и религията, ка- А когато ое признае, че науката била
вярно да СЛУЖИ на Пъпката тл Р Ша т° бунтовник и за-говорник против властта. само слуга, тогава не е далече от призива

^ р ‘ ■ У1 науката към противниците да се върнат, от прие-
я?!3 Р е имала една задача: да Винаги, впрочем, същото историята е мането на еретиците като ново упорите
оъде вярна служителка на църковните ис- път на конфликтите межщу истината на за опознаване на истината,
тини. Истината не трябва да ое търси. тя Догмите и истината, която събаря догмата, 
е обявена веднаж за всички времена, тази Маркс в един предговор („Прилог към 
■истина трябва само да се приема и възпри- критиката- на политическата икономия") ще 
ема. Съмнението е забранено. „Грях е вся- се позовава тъкмо на Данте. Завършавайки 
ка мисъл, всяка възбуда, страст или жел"- предговора той записва: „А на входа 
ние. което не може да се помести в ин
ституциите и в строя СгуИаза Бе1 и не се 06 постави искането: Тук не лай съмнение- 
съгласява- с неговите правила и п-остулати" т<> да те победи; нека тук умре всяко ма

лодушие".
Маркс знае. че играта на подчиняване

знаят, свидетелствуюа

Без разлика колко в югославското об
щество имаме истинско право да конста
тираме как в плоскостта на отношенията 
между науката и политиката- нещата не са

науката, като на входа -на ада. трябва да текли сп°1р,зд тук илюстрирания модел,
днес когато кризата изключително охрабри 
нашата обществена, критична мисъл, коса
то енергиите на- науката и нейната само-

на

(Ервин Шинко). съзнателна отговорност и пред обществото 
и пред себе са освободени, не бива и не 
-мо-жем да забравим, че и илюстративният мо 
дел

На страстната борба на Абелар против 
ирационализма и мистицизма, на неговата 
и Елойзината любов, тази рамка на поря
дъка и неговите институции, ше бъде тя
сна: „Съмнявайки се стигаме до изследва
нето. а изследвайки опознаваме истината", 
казва Абелар. Всемогъщата- църква ще из
гори неговото дело, а заради любовта му с 
Елойза ще бъде кастриран.

на науката на мощта, служенето на нау
ката на властта, може да има фатални 
последици. е взимал свой данък. И от този мо

дел са правени много ходове на дифама-
Прочутата балада на Гьоте „Чира- цйя, омаловажаване, 

кът на магьосника", като- чул за черодей-
дискредитиране, пък

и изгонване на критическото мислене и йе
ната формула, с която майсторът раздвиж- р^ите носители. Това винаги ни връщаше 
ва метлдта, а тя изпълнява неговите запо- наза,д и — във всеки случай това биха до
веди, чиракът ше направи същото. Но той казали -прецизни анализи — съществено би 
не знае този уред — робот да върне

Ако историята е учителка на живота, първобитното положение. Веднаж зад-виж-е- 
тогава нейните ученици са дали безброй до- на, без никаква автономно-ст, без само-сто- 
казателства. че един такъв извънреден пе- ятелно-ст. която би носила V себе си, м-ет- а,къл (0.щ,г веднаж) че така не се може. От 
датог остава безсилен пред своите глупави лата- безгранично изпълнява желанията на кризата н<> може да се излезне без исти- 
ученици особено когато те са непоправи- чирака. Тя вади в-ода -от кладенеца и я раз- ната1 а няма истина ако науката е служи- 
мо заробени от властта, оковани от нея. сипва където и да е. заканва се опасност- т.слка на политиката-. Няма нито истинска 
Вина-ги отново се павтаг.я същата заблуда та чиракът ла се удави е наводнението. За политика, ако същата се обляга върху по-

истина- щастие, щс се появи майсто-рът -и ще каже слушната наука. От кризата може да се 
та ня властта тя от всеки търси да служи опаоиосната формула, която опи-ра робо- изба®им 
на нейните истини и тези истини като един та. А -какво- -би станало да не сс -е гюявнл зулхатите „а автономната, свободната. тво- 

... Глели майсторът? рче-оки разгърната, в имагинацията проник-
ствени авторитети всеки да следи. ващата. кр„т„-ЧНа мисъл, една овоя димен-

зня. съществена димензня на собствената 
ес см легитимност, черпае и обосновава на 

научно-критичното наблюдение на себе си 
н обстоятелствата, в -конто съществува.

допринесло за стъпване на дълбока обще
ствена криза.

А кризата, може да се' каже. ни дава

— всички истини са изчерпани от ако политиката, последвайки ге-

. от „ас. той Желанието на чирака да сс на-слажда-
„5 светлината която- ва от мощта, в предмета да вижда -само не- 

е у самите нас. той с светтната_ и ГРвата у,потребна стойност.
блести в нашите души. за да. о разбсрс и-като метафора за подчиняваното
води нашите мисли — шс зшшпе м науката па адастта.и за готовността на
дано Бруно. Поради тази и нодоипи ^ науката пре-калено усърдно, неограничено Въпреки че това кризата изглеждало 
хулни мисли щс бъде изгорен на - ^ * служи на мощта. малко по-инак. за едно такова не-щ-о стре-
И Тома.зо Камианела в своето тър-сен * 14д1го пък такова -съгласие значително лката на ча-ооивика- все още не е минала

бъде изправен пред съда » а |ВЪЗможността- да се опознае
ТЪМ' Го формулата зя изход *г лабиринта, в -които 

единствено лъжата може да важи за исти-

Но. авторитет-ьт не
може да

■дванадесетия час.истината щс
инквизицията и тридесетгодишна 
Данте, ©ое до -смъртта си. ше проведе 

^изгнаник двадесет години. ,
Слободан КЛЯКИЧ ^

които е поставен предзнак на- „носителите на промените”. Затова 
ако за тази седмица сс обобщава някакво -поръчение -същото бн 
могло- да
акумулацията и тя да сс насочи за нови развойни програми и 
проекти.

НА ПЪРВАТА КОЛОНКА
бъде: стопанството трябва да ос охрабри за да увеличи

Допълнителен кураж Разположенията- на хората и техните желания естествено за- 
- от -реализираните амбиции. Има «овечето причини, които 
-свързват с актуалната обществено-и-коIю,чIгческа обстановка

в-и-сят„о няма причини за

получено съгласие -вшв в-ръзка с нея, ‘ изобшо не е необшено 
често блокираше желаните подходи. Сърбия сега ог лър-во-с 
«ено защо в Съюза на комунистите I:а ^ на програмите и ак- 
пенно значение е тъкмо том кономичсскил
гивностите на сферите на то спСд Оомото
°и«зи стратегически определен ,го „опи
»«а ЦК на СК па Сърбия сс наложиха кат

това.
-в СР Сърбия. -На всеки е известно, че тя наистина, вече дълго 

и-ма силни развойни потенциали — а след дълго време
-па затова с още по-значи-

-време,
установено с и единство в акциите —

изискват-ъсто па, сегашната- амбиция, тя възможно по-р а
изба-ви ог пол средните резултати, които постига на сто 
икономическо -поле, Разбира ое, това не мо-жс да бъде

(На 2 стр.)

тел но 
по да се 
пшюко и

живот -към
заседание

ш редстойности
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времето и задачи- летателно, цялостно и едновреме -муниотите в Сърбия и за про®еж- 
те. които се поставят пред аван- нно провеждане на промени в дането на „
гарда на работническата класа, стопанската и политичеоката си- на ОКЖ за Косово. „
Искането за разграничаване » стема. Осъществяването на тези констатирано, че .разискването

възможно между за Косово е завършено, че е осъ-
схващането

Неотдавна на едно събрание 
на първичната организация на 
Съюза на комунистите в голям 
производствен колектив, секрета
рят на организацията, обоснова
вайки програмата на работа, пре 
дложи разграничаването да ста
не до края на март| Въз. основа 
на това предложение реагирали

скванията на

Съюза на комунистите, следова- задачи не е
постоянно се изтъква, но другото и без приемствено раз- ществено единство

грагаич аванс в Съюза на комуните- на кооовокия възел и че 
тите. При настоящите условия на единство задължава към единст- 

- като ®о в акция. Отделни лица, беше 
условия казано тогава., които открито из- 

несъгласие с отделни

телно.
не ое и осъществява приемстве
но Струва ни се. почти изключи
телно, и то в ония случаи, кога- разграничаване се показва 
то отделни лица драстично нару- един от съществените 
щат идейно-политическите опре- Съюзът на комунистите, от орга- разяваха

която анализира и становища, докато ое

това

повече членове на организация
та, обосновавайки че тази задача 
е трайна и не може да ое огра
ничава по време. Тяхното пред
ложение беше прието.

Предложението на -ошретаря 
яе може да се оправдае с това,, 
че той млад човек и няма поли
тически опит. Забелязва се в не 

брой

разиоква- 
демократична обета-деления и политиката на Съюза низанията',

на комунистите. Занемаряването описва състоянието, да прераст- ше за тях в 
на разграничаването в Съюза на яе в идейно-политическа органи- новка имат сега възможност да 
комунистите, между другото, съ- запия, споообна да опре и пре- покажат своята
ществено повлия и върху нама- (насочи отрицателния ход на об- последователност в
диването на неговата дееопособ- щественого развитие, 
кост и да започне постепенно да стоящите -кризисни условия ня- централизъм. Когато става дума 
загубва доверие, преди всичко в ма вече място за вербално инси- за Косово, единството в СР Сър- 
работничеоката класа. спиране към разграничаване; ие- бия е от съдбовно значение. ,,То-

не ва единство в Съюза на кому
ни и противоречиви условия на въз основа на сладкоречнва под- нистите и в ръководството е от 
икономичеоката криза, които ое крепа на' приетите определения, такова значение, че ако не се
рефлектират почти във всички но въз основа на труда, отговор- стигне до него. Косово няма да
области на обществения живот, ността и способността приетите ое разреши и ние навлизаме 
принизяване на жизненото равни определения .да се осъществяват, криза, от която обаче няма-из- 
ще, растат социалните проблеми, при това отговорността на от- Ход по демократичен път. Плену- 

колебания. .делни членове на СК е дотолко- мът между другото посочи и та-'

комунистическа 
прилагането

При на- на принципа на демократическия

така малък 
организации на СК, че с лека ръ-

иървични

В днешните твърде усложне- обхокимо е разграничаванека ое минава по исканията за ра
зграничаване или не се схваща 
неговия смисъл и същина.

.Искането за разграничаване в 
Съюза на комунистите не е ново. 
То постоянно е присъщо и за 
него постоянно се набляга. Това 
може д.а се види и във всички 
йонважни документи, дооега при
ети в Съюза на комунистите, на 
конгресите и пленумите на цен
тралните комитети. Факт е. че 
това инсистиране за разгранича
ване е все по-често и все по-сил
но докоикото се изострят обще
ствените противоречия и се на
трупват обществените проблеми. 
Инсистира ое и към това в Съю
за. на комунистите да се види кой 
по-бързо се освобождава от за
блудилите се спътници — кари
еристи, опортюнисти и всички 
онмя, които не са готови или са 
неспособни да отговорят на изи-

в

визликват
При такива условия расте огго- ва -по-голяма. колкото заемат по- зИ опасност". Затуй, беше посо- 
ворносгта .на Съюза на комунис- важни постове в Съюза на кому- чено на Шестото заседание, ако 
тите като идейнополитическаеи- нистите и в обществото.

идеини

се стигне до нееяинство в реали- 
Върху такова разграничаване зирането на приетата- политика ила в разрешаването на натрупа

лите ое проблеми, които о-трица- се инсистира в Съюза на югослав задачи, ще се проведе нов пле- 
окиге комунисти, следователно и нум на ЦК на СКС за да могат 

се в Съюза на комунистите в Сър- членовете на Централния коми- 
и гражданите и сериозно застра- бия, като съставна част ва СЮК. тет но и членовете на Съюза на 
шават основите на социалистичес 'Например, на Второто заседание комунистите в Сърбия, както и 
ките еамоуправителни отнош-е- на- ЦК на СК в Сърбия, проведе- най-широката общественост . да 
ния. Изправен пред такова със- но през юли 1986 година, на се запознаят със затрудненията в 
тояние в обществото Съюзът на което беше приета Програма за 
комунистите на 13-тия си

телно- влияят върху съзнанието и 
настроението на трудещите

осъществяването на поетите за
кон- работа на Централния комитет ДЪЛжения за Косово. На Шесто- 

грес решително застана на стано и на Председателството му. беше 
вището, че от кризата може да то заседание беше заключено, че 

„опортюнизмът, разводняването, 
на Съюза на а -особено прякото противоиоста- 

06 вян-е в осъществяването на Зак-

подчертано, между другото-, и то
ва че политикатасе изл-езн-е единствено чрез после
комунистите, за която оме 
определили тря-бва да се реали- люченията на ЦК на СЮК и Ста- 
зира във. всички ортанизащии. Та
зи активност трябва да бъде на-Допълнителен кураж навитата на ЦК на СК в Сър

бия трябва да бъдат посрещна-
осчева по-малко към заседания, 
а повече към практически мерки 
и да ое стреми към това пряка 
отговорност да носят всички, 
най-напред ръководствата на Съ: 
юза на комунистите. „Затова", 
изтъкнато, ,.на -никого в ръковод
ството не е гарантиран мандатът 
от четири години. Особено не на

ти от енергично реагиране на-все 
ки член на СК, отделно на него
вите органи от сегашния Центра- 

а лен комитет. Контрареволюцията 
не чака ние да 

е надглаеуваме".

(От 1-ва стр.)
само бягане от сивота и средната, тъй като за такова нещо не е 
достатъчно само желание.

Далеч по-необходимо е да ое създаде съзнание за собстве
ните възможности (които наистина не липсват) и да се възвърне 
самоиоверието.

В повечето трудови колективи доходът трудно се създава, 
усилия не липсват, докато принадлежностите на работниците 
изложени на цените и инфлацията. И покрай всичко това, в тях 
не се изостри оптимизмът по отношение бъдещето на техните 
колективи.

-се договаряме

Единството и решителността 
значи са ключ, който р-ешава Ко- 
00(30; е поръка от Девет-ото засе
дание на ЦК на СЮК и Шесто
то заседание на ЦК на СКС за

са
нас ® настоящия състав на Цен- 
тралния комитет, защ-ото ние по
ехме най-нгюдяма отговорност!

Июгането за разграничаване задачите на комунистите в раз-
•решаването

Такъв климат (както и 'Готовността на хората в колективи
те) не 'бива да останат без по-широка подкрепа. Тези, да ги наре
чем допълнителни охрабрения, би трябвало да се 'Обосновават 
преди всичко върху средствата за насърчаване, които пряко >ще 
им помагат в определянето им към модерно стопанство и стоко
во производство, както бе подчертано на заседанието на ЦК на 
ОК на Сърбия на по-миналата седмица!;

Допълнително охрабрение би могло да бъде и това, че ня- 
да^ бъде вое едно как ще се премахват съществуващите 

гобройни слабости в обществото. Връщането на Съюза на кому 
нистите към работничеоката класа и към нейните автентични ин- 
тереюи всъщност представлява вдъхване на нова жизнена сила 
на Съюза на комунистите. И затова е на място изискването във 
всичко това от решаващо значение да бъдат осъществените ре
зултати в обществото и откриването на нови перспективи. Обаче 
в тази значителна работа, колкото

на икономическотов Съюза на комунистите в Сърбия
и политическо-безопасното поло
жение в Косово. Осмото заседа
ние на ЦК на СК в Сърбия по-

по същина е искане за последо
вателно. единно и ефикасно пре
творяване в живота на демокра
тически приети идейни определе- 'каза' ’че тези иокания на практи- 
ния. Затова е необходимо отпо- ™ н,е са биш опазвани и осъще

ствявани о.т отделни лица и те 
публично бяха цазобличени и де-

во-рн-оетта в изпълняваното на об
ществените задачи да бъде пуб
лична и да се конкретизира, ка- МОК1>ато1чески отзовани. Следей- 
кто е направено и -на Оомого- за- т иска:нията и заключенията на 
оадани-е на ЦК на Сърбия. Това ~®СТото и Оомото заседание на

ЦК на ОКС в Съюза на комуни
стите в Сърбия 
тика да

ма мно-

засешние ярко отразява разби
рането същината и 
разграничаването в Съюза на <ко- 
муниотите.

започна на прак-целите на
ое осъществява разгра

ничаване с ония. които във все- 
Обаче зя тгя (V» кидневното си действуване се лро

теаничаван-ето. започнато от не- -на кл.мчн^'';ЛеЛат*,Я на Съюзаалаяггць.™' «гкьггв ьг
тоалния комитет на СК в Сър- ”С1’1аЛНИ об1««и®ени проблеми, 
бия което ое проведе през юли та 'Очевидно
1987 тюдина

с мерки и методи на столанс- 
ката система и икономичеоката политика да се създава „делово об- 
кърже-ние , повече свежест би трябвало да внесат новите кадри, 

н-о така, както този въпрос откриха и дефинираха работниците 
повечето основни организации на сдружения труд.

И съгласно с онази
в

вече -известна поговорка, че „не е по
зволено да ое сърдиш на истината", кадровите промени 
трябвало да бъдат своеобразни 
но подтик към ново и

не би
разпри в колективите -и срещите, 

попе рспективно. е, а това п-отвърж- 
дава и Оомото заседание на ЦК 
ка ОК в Сърбия,и на което ое разис

ква за задачите на СъюзаЙован Маркович че разгранича
ва 3-та стр.)на ко-



3капиталовложенията и изостаналите

Сметки зз програмите
ГРАМИ^ПРЕДСТ^ВЛЯВА^^ТЕСЪПТАСупд^ РАЗВОЙНИТЕ ПВО 
ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЖЕЛАНИЯ ^
ЧЕ ИЗПЪКВА И НЕДОСТИГЪТ на СПЕЦИАЛИСТИ ^ П°В®

Стопанските дейци от об
щините Пожар евац, Смедерево- 
и Смедеревока паланка 
ват готовност
капиталовложения в недостатъч
но развитите краища. На заоеда 
нието на Регионалната 
ка камара в Пожаревац 
телят на деловия отбор на Про- 
миш леное л ектроене рпийн и я ко
мбинат „Костолац" Коста Макар, 
каза- че трябва да ос изготви

мислят и представител 
таналите 
локано 
Д.а за
щГ°вСТрепЧ?° 0азв'итите краи
ща ® Републиката и на Републи
канската стопанска 
забележка.

ите на ос- 
оогаз-гизашги 

прещставителит-е на Фон 
насърчение развитието на

трудовиПРОЯВЯ-
за по-нататъшни

стопанс-
камара иматп.редседа те от„„„„ „ недостатъчно

итите краища при избиране
то на програмижеланията га съгласу1ват Ще се строят редица -обекти в във ф-жа „Дунаика". На терито
можно-сти Гопп Ск ител нит-с въз Прищина, Джаюсшща. Уроше- рията на община Голубац е
мит- няма М 0,011 от П|Х>1Г|:)а «Ш. Печ, Гнила-не, Исток, Пр-еше построен хладилник с произволи 
мичппк-и П<> ОСН01В:НИ и.коно- во... Но. основно условие за телна част, засадени са повече
чоски мия техиич'|око-технологи- реализация на плановете е обез- овощ-ни градини, реконструира-

' 4 ' имуми. Затова в бъде- печава-нето на професионални ка на кланницата в Клене, построе
ше при изготвянето 
мите, трябва повече

-а на
лиз на икономическите ефекти 
на досегашните к-апитал-овложе- 
нпя. Според него, трябва да се 
знае дали тези цехове осъществ 
яват заплануваните заща-чи.

Същото мнение има 
тавителят на ..Гоша" Раденко Ст 
аннч: ,,Цеховете в Прешево. Гру 
бишно поле и Сйеннца работят 
със загуби. Причината за това е 

специалисти. Чу

дри. Без специалисти не -може да на е фабриката за производство 
ла 06 ползу се постигне успешна реализация, на бисквити и сладкиши ..Бамби 

услугите на науката .на на- Трябза да ое използуват възмо- 2". В община Мало Църниче е 
учните ведомства. Пречка за ре

на програ-
и предс-

жностит-е на силните организа- извършена кома-сация на левия 
ализация на програмите в -недо ции. които със средствата пре-дла бряг на Млава извършена е ме- 
статъчно развитите краища 
недостигът на професионална 
работна сила. Представителят ,на КАКВО И КЪДЕ Е СТРОЕНО 
Фонда Милич Илич изтъква, че 
трябва да се изграждат цехове.

е 1га-т и професионална пс-мощ. лио-ра-ция на повече от ТЗ хиля
ди декара, изградени ферми за 
свине и юнета, фабрика за тес- 

И този път трябва да се при тени изделия и мелница в об- 
п-:хч1111, че осем от единадесет щина Петровац са построени по 

в които ще се внедри висока тех общини в Подунавския регион вече силоси. птицеферма, рекон-
са недостатъчно развити. Разпо струирана кожа-реката фабрика,

развитие с по-малък лагат съ-с 73 на сто от повръхни- построен цех за изработка на го 
ната на региона и 48 на- сто от рни части за обувки. В кучево е 
населението-. Затова една от най- построена овинеферма.и овцефе 

мара в Пожаревац имат забележ належащите задачи до 1990 годи рма. а в Жабари много големи 
ка по адрес на Републиканската на е обезпечаване на средства за площи са засадени с лозя и
осамаоа и Фонда поради бавност- ,по-пълно осъществяване на ут- овошки. В община Жагубица е
та в избирането на програмите, върдената с Обществения план построена овцеферма и експери
които трябва да се реализират, политика на по-стройно разви- ментална говедоферма и една
Най-добър пример за тава- е лро тие, както и насърчаване на по- модерна птицеферма.

В изтеклия периш значител
ни средства е отделил и фон- 

Но-сителите на развитието на дът за насърчение на недостатъч 
Камарата в недостатъчно ра-звитите в Поду- но развитите краища. Миналата

ор- година от средствата на Фонда

недостигът на 
дно е. че в тези краища отбиват 
нашата професионална 
Не искат нашите 
За потребите на цеха в Прешево,

помощ, 
специалисти.

нолошя, к-оето дава- възможн-оет 
за бързо 
брой работници.

В Регионалната стопанска ка

освен студия за икономическата 
техническо-технологическата 

оправланост на сдружаването, са 
необходими и други студии и про 
екти от областта на развитието. 
Реализацията на тези 
програми за развитието от 
до 1990 година финансираха ор
ганизациите на сдружения труд 
от състаза на „Гоша". Непонятно 
е цехът да бъде ръководен от ед- 

по албански 
И не е проблемът в това.

и

проекти и 
1986

грамата на „в-идасил" в Кучево. бързото развитие на недостатъч- 
— Първоначалната стойност се но развитите общини.

ден на ден, казваувеличава отин преподавател 
език.
че той е преподавател, но 
около себе събира подобни кад
ри. Изходът от едно такова поло 
жение е в увеличението на броя 
на високо професионалните кад 
ри за работа в професионалните 
служби, в технологията, проекти 
рането и конструирането иа ал- 
атите и друго. Там където с 
питаловложенията приемаха и на 
шите професионални кадри (Си- 
мичево. Велика Плана) са осъ
ществени добри резултати".

председателят на
Пожаревац Момчило Здравкович навеки регион са трудовите 
и то само затова-, че Републиката ганизации от Пожаревац. Смеяе са отделени 873 милиона динара 
ката камара оше не с р-ешила ново и Омещеревека паланка: „Ко за купуване на 8310 декара земя 
къде да се строи" цехът. А това -столац". „Гоша" „Смеяерево" и в околността на Велика Плана.

големи щети не само на ..Пожаревац". Тези колективи са Три милиона динара са одобре- 
общоств-о- подписали обществен договор за ни на фабриката за преработка 

-шъбърз-ото развитие на -по-изос- на месо. а 56 милиона динара ла 
тапалнт-с о-бщини. „Гоша" доое- основната организация на коопе 

построил цехове във Велика панерите ..Моравка" във Велико

че

донася 
стопанството, но и иа
тс цялостно.

На заседанието в пожарсваш- 
камяра бе изтъ- га- е

Плана и Сим-ичево. В рамките на село за развитие на . пчеларство 
„Гоша" -е и трудовата организа- то. На община Велика Плана 

ше се пое- пия ...Монтажа" във Велика Пла- също са одобрени още пет и по 
|>с стойно на. която -ос е специализирала за ловила милиарда динара за из-

Най финален монтаж на обекти в ст- гражшане на сушилня, за отводн- 
Фабрйката

ката регионалнака- 1990 голина па тс- 
общини вкиато, че до 

риторията -на осемте
Подунадеки

редица обекти 
612 милиарда динара.

шс се вложат в ралата и чужбина.
.. ии ]П сто) за машини ..Морава” в По-жаре- колко обекта в селското стопан 

стопанство I ‘ у юа1( '1Като членка на комбината ство. Община Велико Гради-
Леиьш о ка_' _ Косго-ллц1 'е дала средства за ще от средствата ,на Фонда е

и.родьл .• ^ исха за производство на сьооъже п-одучила около 444 милиона ди-
8 ’ пти-цоформи, ови-нсфер- нара, а на община Голубац са

и щощобни. дадени 102 милиона. На Жабар-
вло-жени ска- община са дадени 783 мили- 

и она, а на община Жагубица 70

натроят 
ст от
в-сче средства 
селското
Стопа и ските 
оки регион ше
питал-о-вложенията и

яване и изграждане на още ня-
ПРЕЧКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

Че поради слабото увеличе
ние ка капиталовложенията нама 
лява интересът за строене в ис

кра и-ша-. пия задостатъчно разпитите
ми

Големи -средстоа саРазграничаване
работническата

гледат само 
интереси".

изследвания на въглинца
п други руди Значителна помощ милиона, Около 14 милиарда ди- 

себе ое дава и иа други трудови о-рга нара са даиени на стопанство- 
па мината „Яссно- то в община Кучево. а- иа общн- 

Икдустр-ия- па Петровац около 185 милиона

и II
класа, а

наддействителност
си и своите

Не съществуват 
ловия пито възможности лови». и та,кива

иос-стнеиа кР«за поатт иа 'волстз-о и в
тшюките ш обществото. За- 'а извършени мели производство на огнеупорни
мсаЧКИ фвобходимо разгранича- ко Град» » % то,жали ..Пекчево" .в СР Македо-

комуниотше И о ацип ^ зд „ ,Гошл-. е построила цехове
и „ишияигше ка 7 хиляди декара, в Грубишно поле, Сиеница. Бо- 

иоетроена е ферма за свине и санака Крупа. Прешево. Гнила- 
юнста силос за омеси фураж, по ‘не и в Рожае.

Бъркич строен цех за добиване па олио

(От 2-ра стр.)
вапето в СК има смисъл 
ири условие да стада публично, 
демократически и конкретно, а 
зпраничаюането е необходимо за
рад единство в осъществяването 
на необходимите промени ® ико
номическия и политическия 
вот. То с във функция на 
ното и акцйонното единство 
Съюза на комунистите в борбата 
чротив опия сили, които оа про
тив необходимите промени,
“то се скриват зад интересите на 
Работническата класа и 
както ведкаж другат-ят Тите из
тъкна, „ЛИЯТ КРОКОДИЛСКИ сълз

низатии
поде ч-е 'НИ ус- вац” 'в Крепоши-н. на

за к-ом- та иа строителни -материали
Жагубица. ЗИК „Пожаретац е 

об- построил редеша обекти за пър-
сслокостопанс-ко произ- публики. Металургичеокнят ко 

преработвателната -мбинат в изграждане на мина в 
П община Вели- Зеница (БиХ) и -в програмата за

само
в ди>нара.

П|Одунавоки1>е трудо»и оргл 
ш-гзации са влагали и о други ресили

ис- висшото
ж и-

ИДСЙ- ма
на

това е и 
®аис в Съюза на

случай съществува
Съюз на комупи- 

нр-о-ди оси
противенко- <уп самия
СТИГС да ое разграничи 

аб-отпичооката - Миодраг ПОПОВИЧкласакоито,
чко Р Момир
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4 Комунист
I

■Не са приети и изискванията:консензуси поне е организациите 
на сдружения труд. Именно, пр и- да се приеме еднообразен за 

работническият пяла Югославия закон за т.рудо-

ЗАКОНЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Същи интереси ети са иоковете
съвет на трудовата организация, вите отношения, нито пък еднак- 

на сложната организация во да се уреди дисциплинарната 
отговорност на работника.

В новия ЗСТ не влезе искът

пък и
на сдружения труд. яа приема ре-

нашения с мнозинство гласове 
членовете си. Решенията му са яа ос утвърди една образовател- 

всички ООСТ. на степен като условие за прие-ЗАБЕЛЕЖКИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В 
ЗСТ, КОИТО СЕ ЧУХА В ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД ПОЧТИ СА ИДЕНТИЧНИ ВЪВ ВСИЧКИ 
РЕПУБЛИКИ И ПОКРАЙНИНИ ТОВА Е ОЩЕ ЕДНО ДОКАЗА
ТЕЛСТВО ЗА ЕДИНСТВОТО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЮГОСЛАВ
СКИТЕ РАБОТНИЦИ

задължителни за
Когато работническият съвет не мане на работа. В самоулравител 
приеме решение без съгласието ните акти може да се определят 

ООСТ, тогава с мно- две поредни образователни стена някоя
зинство гласове на членовете на пени. като при това предимства 
работническия съвет се

В публичните разисквания за загуби доколкото в определен пе- временно решение, което се при- образование, 
измененията в Закана на одру- риод работникът не осъществя- лаюа докато по въпроса не се Не са приети исковете да се 
жения труш. които миналата го- ва ни средни трудови резултати, приме решение по редовната про изхвърли член 25 -на Закона на 
дина се водиха в организациите Ново е и това, че директорът мо- 
на сдружения труд в СР Сърбия же да накаже работника си само 
бяха излъчени над 3000 забеле- за леки нарушения на трудовите 
жжи и предложения. Очевидно е, задължения, 
че този факт най-добре опрове- Съгласно изискванията от пу- 
ржи бюрократичеоките прогнози, бличните разисквания е намален че при назначаването и сменява- югосла[ВСКИя пазар, 
че равиокванията в органмзащи- броят на въпросите, по които па- мето на директора на основната ^ публичните разисквания бя-

приема получава кандидатът с почвиооко

сдружения труд. Този член е 
преформулиран така. че са от-

щвдура.
Във връзка с избирането на охранени двуомислията. които по- 

дирелегор имаше много различни ЗЕ.С1ЛЯВат .национални икономи- 
мнения. но е прието мнението. ки" и застрашават единството на

ите на сдружения труд ще бъдат ботниците решават с референ- организация на сдружения труд 
само формалност, понеже работ- дум; например с референдум не трябва да се изключи (освен в

ха излъчени предложения, които 
не можеха- да се приемат поради 
несъгласуваността им с валидна
та Конституция на СФРЮ. На
пример не бе прието предложе
нието да се сформира Съвет на 
сдружения труд в Скупщината 
на Югославия, нито предложе
нието да се определят условия 
за съвместни капиталовлодения 
на частния: кооперативния и об
ществения сектор, както и усло
вия за съвместни капиталовло
жения с чуждестранни партньо
ри. понеже тези въпроси трябва 
да бъдат разработени по-пълно в 
други закони. Отхъврлено е и 
предложението ЗСТ да има сила
та на други съюзни и републи
кански закони.

В публичните разисквания по 
проектопредложението на ЗСТ 
бяха повдигнати и други въпро
си. но те п-о съдържанието си 
са материя не за ЗСТ. а за други 
закони и политически документи. 
Обаче и тези предложения са 
доставени до компетентните ор
гани така. че и за тях ще се дър
жи сметка при внедряването на 
промени в съответните законо- 
п-редписания. Това са важни въ
проси. по които ще ое разисква 
във втория етап на дейността, по
точно — след -като бъдат извър
шени промени в Конституцията 
на СФРЮ.

нищите -уж не са заинтересовани, се решава за статута, плана и предвидените със закона случаи) 
нито пък са професионално под- пр. Слея това е съкратен от шест- участието на представители на 
готвени да обсъждат и меняв-ат на три месеца срокът, в който обществено-политическата общ- 
ЗСТ. Второ, трябва да се подчер
тае, че изнесените в СР Сърбия 
предложения -бяха почти иденти
чни с предложенията от други 
наши републики. Оп-орея един 
анализ, направен в Съвета на -Съ
юза на синдикатите в Сърбия 
тави идентичност е доказателст
во за единството -на интересите 
на югославските работници, кое
то улесни съгласуването на ста
новищата и създаде възможност 
за приемане на голям брой пред 
ложения от дискусията.

КАКВО Е ПРИЕТО..

Новият Закон на сдружения 
труд бе приет в -Скупщината на отново може да ое решава е ре- 
Югославия на 17 декември мина- фесен-д-ум по един и същ въпрос, 
лата година. В този текст се на-

ност, а да се засили влияние на 
трудовата организация, в чиито 

Косато мнозинството основни ор- рамки работи въпросната основ- 
мериха много предложения от ганизации на сдружения труд на организация на сдружения 
публичните разисквания по доку- приемат определено решение с труд. Обаче при 
мента. Например прието е да не референдум, 
се чака приемането на нова Кон-

назначаването
основната орга-низа- яа директор н-а трудова и слож

ния на сдружения труд. в която на организация 
етитуция. а след това да се -прие- референдумът не е успял е длъ- „по -старому", 
ма нов ЗСТ; след това е изпъл- жна отново да проведе рефе- конкурсните комиоии ще бъдат 
нело желанието новият ЗСТ да рендум по въпроса. По този на- включени 
бъде по-кратък и по-ясен, да бъ- -чин е приет искът от разисква- абществейочполитичеоката 
де изхвърлено от него онова, ко- ипягл ла ^ афирмира решава-не- ност. Подкрепени са — - 
ето е уредено с други закони п то с мнозинство в сдружения 
т.н. Участниците в публичните

всичко остава 
следователно в

и представители на 
общ- 

. I наковете да 
критериите, коитосе изострят 

трябва да изпълняватруд.
разисквания се застъпваха за- изо 
стряне на отговорността и на ра
ботниците. и -на директорите

кандидатът
■Според новия ЗСТ решение- за директор, а също така и 

и то на събранието на трудещите ловията. -при -които той м-ож-е да 
това е включено в новия ЗСТ. се е валидно, доколкото са го загуби работното 
Сега е увеличен броят на нару- 'гласували повече от половината 
шенията- на трудовите задълже- работещи, 
ния. поради които може да се 
загуби работното място. Между
другото броят на ..неизвинените" наван в публичните разисквания, 
поредни отсъствия е намален на Становищата бяха различни, но 
три отлоюъно на пет в една го- по всичко личи, че противниците личният доход за текущия труд 
дина, въз основа на които работ- са по-числени от поборниците за ла- има предимство п-о 
никът юе уволнява- от работа. Ра- такъв начин 
ботното място сега -може да

УС-

си място пре
ли края на -мандата.

И ОТХВЪРЛЕНО■Консензусът бе често споме
не са приети предложенията

олюще
на решаване и зато-

има по-малко дохода.
-ние на останалите плащания отсе ва в -бъдеще ще

Растко Йоветич

Комунист на в-к „Комунист" Влайко Кривокалич замест
ник главен и отговорен редактор Борислав Бу
чели, главни и отговорни редактори на репуб- 
лик ан скит е и покрай ннноките издания: Зия Пи. 
здаревич (Босна и Херцеговина), Мошго Къп 
кич (Сърбия), Реджеп Хайрулаху Д) ,Р‘ 
сто Лазаров, Славко Гернч (Словения), Шцжо 
Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович 
(Черна гора), Коста Тоджер (Войводина).

Председател на Издателския

Адрес на редакцията: Белград, Площад 
Г"?11' телефо^нтрала 

на" М 6, тел!ф:н”27-793Б^аД ”ЛеНИ‘С указ на Президента на Републиката от 
2.1 декември 1964 година „Комунист" е удостоен 
с Орден народно освобождение, а с указ от 
30 декември 1974 година с Орден братство и единство със златен

Ри
Издава НИРО „Комунист". 
Печата

венец.

Урежда единна редакционна колегия- вен и отговорен редактор ски УНГЯ ИЦИ’ 3 съкратвни Издания на български, унгарски, словашки, 
италиански езици.

съвет на из- 
данието на „Комунист" за СР Сърбия; Мило- 
мир Петрович, заместник 
дан Йованович.

гла-
на всички издания председател Слобо-

румънски, русински и



*

ВАСС ИЗКУПУВАНЕ НА 'ПЛОЩИ 'за ПРОИЗ^^ 
СТВО НА ХРАНА» ЗА ДОБИТЪК ПрОИЗВОД- ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ЗАДАЧАТА БАВНО 

СЕ РЕАЛИЗИРА
не може само

Необходимо
съвет, както

е Съюзният изпълни- Така както земята-не струва без 
органи ~ и компетентните производители, така и войчки стреме
то поп’ ДЯ аНал~ икономическо- жи за подобрение на производството 

°жеНие на производството на не струват ако на село няма млади 
храна и причините
ложение. както и това как ще се село производителят да живее по-до» 

ияе върху провеждането на анти- стайно. по-хуманио и по-културно. 
Флационната стабилизационна по» Искаме да развиваме 

литика . Такава политическа задача селскостопанско 
тези дни отправи до Съюзния изпъл
нителен съвет Председателството 
Централния

телен

Според плана трябва да се 
на 200 ха. Досега е -акупят и уредят ком

трета част от плана, а от отпуснатите зТхмяли 
динара кредити са използувани само 10 м„?„она

за настоящето по- хора, ако не се създават условия и наплекси

интензивно 
производство, но неОсновната организация 

за селскостопанска дей
ност и изкупуване „На
предък" в Босилеград за
дачата си за обезпечава
не на храна за овце- 

овцефермата соб-

от 23 ха с. Извор (а 
стността „Славче"). 
наетоящем в 
ност е в ход акцията 
изкупуване и 
на още 35 ха.

Акцията

създаваме всички налични условия 
за такова. А това пък от своя страна 

комитет на Съюза наюго довежда до създаване на загуби в пре
славските комунисти .разисквайки за работвателните 
състоянието в юго-агоата, като конста стопанство. Също така и науката не 

не се провеждат ре- е достатъчно присъща в. тази област.
посветен Засега в света 70 ,на сто в структурата

в ме- наПо- 
тази мест- оектори в -селскотоза

уедряване тира и това. че 
шенията на Осмия пленум,
на този стопански отрасъл. на труда отпада на интелектуалния.

Какво е положението със селското труд, а сгоемеж е до 2 000 година този 
стопанство в Социалистическа релуб- процент да възлезе на 90. У нас. до-, 
лика Сърбия? Дали трябва да се мени ри и в най-вагаредничавите краища с

инттустриална тенхология в селското 
Ръстът на селскостопанското про- стопанство този процент се движи от 

изводство е слаб. Изостава се в про- 42 до 48. Средните добиви в СР Сър- 
®ежщането на нужните промени в бия без покрайнините са с около .20“/» 
структурата на производството. Пови- по-малки от средното равнище в стра-

те в
ствено производство бав- 

изпълнява. Затова и
за изкупуване 

на площи 
върви във 
- в непо»

и уедряване 
най-трудно 
„Въртача" 
средствена близост до ов- 
цефермата. Според 
тук трябва да се изкупят 
около 10 ха. а изкупени 
са към половината. Тук 
цената е с 20 пъти по-ви
сока, отколкото в други 
места, но хората не са 
съгласни да си отчужша-

но
задачата, която трябваше 
да реализира до края на 
дишалата година все още 
трае. Ако 
с досегашният темп под 
въпрос е дали ще прик-

нещо?
планатя продължи

лючи и през тази година, 
което пак ше актуализи
ра и изостри проблема 
във връзка с храната на 
овцете през зимния пе
риод.

Още преди две години, 
когато бе открита овпе- 
сЬермата. започна акция 
за изкупуване и уедрява
не на заплануваните 200 
ха. Досега са изкупени 
само около 70 ха. За ра
злика от други някои ак
ции средствата не са из
общо под въпрос. За цел
та бяха на време обезпе
чени 92 милиона динара. 
Една част от тези креди
ти отпусна Фондът за на
сърчаване развитието на 
икономически изостана
лите краища (20 на сто), 
а останалите, т.е. 80 на 
сто отпусна „Агробанка". 
От тези средства са из
разходвани само 10 ми
лиона динара.

Васил Захариев, агро
ном в „Напредък" и един 
от пряко задължените за 
реализиране на тази за
дача казва, че организа
цията им купува площи 
или пък овои площи под
меня със заинтересовани 
селскостопански произво 
дитсли. Подчертава, че 
заедно с техните и изку
пени площи са формира
ни комплекси на нал 100 
ха- В село Ресен е извър
шено уедряване на 10 ха 
и същите са засети с из
куствени треви. В с. Бе- 
л?т са подготвени 10 ха 
и през настъпващата про- 
пет ще бъдат засеяни с 
треви. В с. .Паралово, по
точно на Ларалооски рид 
с извършено уедряване 
"а 43 ха. И тези площи 
н<с бъдат засеяни с тре- 
*и през пролетта. В Зли 

са засети треви на
1 За засяване с тре- 

яи е подготвен комплекс

шава се несъответствието между суро» ната. 
винните и преработвателните мощно
сти. Намаляват и недостатъчно се из- • ИМОТИТЕ ВСЕ ПО-РАЗПОКЪСА- 
ползват селскостопанските площи, а НИ 
бавно се напредва и в повишението 
на добивите и подобрението на поро- пскъсани. А на всичко отгоре имаме 
дите на добитъка. Губим крачка със и много неселскостопански притежа-:

тели на имот и това нещо е сериоз-

Днес на село имотите са много раз-,ват имотите си 
Захариев. За един квадра
тен метър площ с овощ
ни дръвчета „Напредък" 
предлага 500 динара, за 
ниви 450, а ливади 400 и 
300 динара за пасища. 
Предлагаме и подменяне 
на площи, но и това ба
вно върви. Затова се на
лага да търсим по-изгод
ни съвместни решения — 
посочва Захариев.

казва

съвременио-техноложкого развитие
изтъкна между другото на неотдавна- на пречка за прилагането на по-съвре- 
шното заседание на ЦК на ОК в Сър- -м-енна обработка на земята.

Уедряването на площите чрез ко-бия Велко Стоилкович.
• МНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, НО . . масаиия или арондация не е малка 

Износът на хранително-вкусови из- задача и с нея трябва най-сериозно 
делия от републиката от година на да се заловят всички компетентни ор- 
,година опада (в 1986 в сравнение с гани ттри общинските окупщини. Този 
1985 година е спаднал за 24”/»). И въпрос трябва да получи предимство 
Югославия като страна все по-малко ако иокаме да се подобрява производ--' 
изнася селскостопански произведения, сивото на храна.
Специалистите все още са далече отТук подчертават, че 

трябва да формират но
ви комплекси. Засега все

В преобразованието на оелото за- 
оелскостопанокия произво- напред ще трябва да се включат всич-'полето, от

дител. В СР Сърбия (без покрайни- ки оубективни сили начело със Съюза 
ните) в организациите на селокостопа- на комунистите. Те пряко трябва да 

края на 1986 се заловят със задачите, които пред
еше няма конкретни ре
шения къде ше бъдат те. 
Съществяват мнения, че 
най-добри условия за то

на Цър-

нските производители в 
1гсдина е
виеше и полувиюше и 
ваяие, а непосредствено в

произсводство към 2500 ду-, на-лите ю това отношение страни.

имало 3 800 специалисти с стоят ак-о искаме по-пълно да се оеа- 
средно образо- лизира набелязаната аграрна полити- 

оелскосто» 1ка и ако искаме да догоним по-напредва има в полите
(в Броеница). Милев 
Лисинока планини.

В. Б.

но-ок 
ска и

папското
ши. (М. А.)

с основно училище „Геор 
ги Димитров” за съвмест
на акция — през настоя
щата година да въведат 
питейна вода в училищ
ната сграда, и с търгов
ската организация „Сло
га" за изграждане огра
да за магазин. В местна
та общност вече са раз-

п ротивопоставят 
каквото и да е залесява
не тази местна общ
ност в пределите на Стре- 
шер и Вильо коло опреде 
лила близо 150 ха за за
лесяване и съвместно с 
Горската секция от Бо
силеград са предприели., 
същите в течение на го
дината да бъдат залесе
ни. Рангелов казва, че то
ва ще бъде голям пода-

срещусамоуправителна 
жилищна и 

дейност и Бо-

ската 
общност за

общностЗа местната
Ръжана, изтеклатаГорна

1987 година бе твърде ус
пешна. Председателят 
местната обшност 
ри Рангелов 
че повечето от 
®анитс задачи 
сти успешно --

комунална 
силеград. През настояща- 

запланувахмена
та година 
о ше 
МС !1>

Заха пете че да тч> докара- 
ред; между другото 

долините да положим 
търбн — из

пи уведоми, 
запламУ

наи активно 
са р сал из и 

най
отвОдителни
тъкна Рангелов-Между тях от

значение
раци. е ма НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВИЗ ДЕЙНОСТА 

ГОРНА РЪЖАНА
ИОВИ ПЛАНОВЕ

голямо
хленокият път

9 километра, 
ваш центъра на

на дължи 
свърз рък не само-на селото.но 

и на общината ■ изобщо.
Успешното разрешава

не яа комунално-битови
те проблеми преди всич
ко ое дължи на сътруд
ничеството на органите 
на местната общност с 
обществено - политичес
ките й организации, пре
ди всичко с първичната 
партийна и 
организации.

на селото с 
Липерковци, 

ТойшТило.и »ииства, 
ГО цялото 

излиза" на 
Боси ле-

движили акцията като съ
бират средства за 
д.вс акции и за разширя
ване на пътя до магази-

годмнаПрез изтеклата 
гориоръжаичани са адап
тирали и едиа стая в V ■ 
лишната сграда за потре
бите на местната обш 
пост. Прсз настоящата 
полипа еа запланували съ 
игата ла електрифицират. 
Председателят на местна- 
ш обшност ни уведоми, 
че вече е водил разговор

тезисвт/Р зла
а инак ползува 
село, зациото
рогиоцалния

__ Враня, през
път на.

Бс-
грая общност вМестната 

Горна Ръжана се паоли- 
от други местни об- 

Имешго. докато

кобила.си а оя пътя изразходва- 
" За 500 000 динара 

добрОВОЛ-
Голяма

младежкачава 
щ,пости, 
повечето

хме нал 
сродства които 

събрахме.
оказва и

м. я.енергично сеЛОл 1ПО-
яо Обшин-

СТРАНИЦА 7мош ни
Ч
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ИМАМЕ ЛИ СМИСЪЛ ЗА РАЦИОНАЛИЗА
ЦИЯ?

ВМЕСТО ОТГОВОР НА ОТГОВОРА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД

НЕКА ГОВОРЯТ ФАКТИТЕ СГРАДА ДО СГРАДА, 
КОТЕЛ ДО КОТЕЛна съда да приема пра

вен документ за разчреде 
ление на работата в съ
да, въз основа на който 
■ое назначава замеотник- 
председател на съда, Та
къв документ никога не е 
приет. Съдът обаче има 
заместник - председател, 
който върши тази длъж
ност от юни миналата го
дина. Поставя се въпрос 
имат ли правна сила под
писаните от него догсумен 
ти: програма за работа 
■на съда. отчет за годиш
ната дейност и оше по
вече финансовите доку
менти.

Тези дни обстановката 
в в Общинския съд в Боси

леград получава нова за
връзка. След пенсионира
нето на досегашния пред
седател бе обнародван 
конкурс за нов председа
тел на съда. Конкурираха 
двама кандидати. Преи- 
лсокителите застанаха на 
становището', че и двама
та кандидати могат да бъ 
дат гласувани на сесия на 
Общинската скупщина 
относно председателят да 
бъде избран по демокра
тически начин — чрез та 
йно гласоподаване от 
страна на делегатите на! 
скупщината. Обаче на XI 
сесия отделни лица вън

От 1 януари 1988 г. досегашният председа
тел на Общинския съд в Босилеград е пенсио
нер. На този пост е прекарал цели 32 години — 
от 1955 г. Здравната логика на това сведение ни 
казва, че доживотното председателствуване е 
своеобразно обществено признание за висок ли
чен принос на председателя и успешна дейност 
на съда.

Зимата минава без сн
яг, но не и без студ. На
истина не на такъв какъ 
вто беше преди година 
■—две. но все пак студ е 
студ не може да ое рабо 
ти без огън дори и в за
творено помещение. То
ва почувствуваха и зае
тите в Общинската скуп
щина вначалото на мина 
лата седмица, когато по 
сади недостиг на мадут 
останаха без отопление и 
бяха принудени да се 
разотидат. Случилото се 
дава повод да кажем ня
колко думи за начините 
,на отопление на по-голе 
мите огради в Димитров
град.

На разстояние от по 
педесетина до сто крач
ки в пентъра на Димит
ровград е «сградата на 
Общинската скупщина, 
пощата. Центърът за ку 
лтура, ГациНото. Служ
бата по обществено сче 
товощство и жилищната 
сграда към която ..Сво
бода" строи свой мага
зин. Споменатите сгра
ди имат свои парни ко
тли за отопление, с изк
лючение на пощата, коя 
то е приключена към па 
■слия котел в общината.
В службата по обществе 
но счетоводство грее са-

менатите сгради са мо
гли да се отопляват от 
едно място И не само 
обществените помеще
ния, цо и частните квар
тири в оградата над по
щата и службата по об
ществено счетоводство. 
Още повече, ако се има 
предвид, че и живущите 
в споменатите огради из 
раняват готовност да уча 
ствуват със свои средст
ва. По този начин и съв 
купното капиталовложе
ние би било по-ефтино 
в смисъл, че по-лесно ще 
се обезпечат средства. 
Но както и досега липс
ва договор, дори и ини
циатива. Всички зачитат 
девиза, ако играят сами 
по-хубаво ше играят. Ве 
роятно така беше и пре
ди няколко години, ко
гато ..Свобода" трябваше 
да строи нова котларни 
па, а и на гумарата недо 
'-тигаха пари. И така не 
се постигна догозор за 
строеж на една котларни 
ца. както и няколко го 
дини по-късно не бе по
стигнат договор за стро 
еж на. мост през Ниша
ва. Затова конфекцията 
направи мост за себе ои. 
а най-вероятно това ще 
трябва да направи и гу
марата.

Но какво казват фак
тите?

Нормативните актове 
на Общинския съд са на- гражданите 
правени съгласно Коисти- ват права 
туцията на СФРЮ от 1963 Още по-остър е пробле- 
тодина и нишга не са съ
гласувани с новата Кон
ституция от 1974 годи
на?! Може ли съдът да 
защитава успешно коисти 
туижжността. когато и са 
мият той я нарушава?
МОНОПОЛНА КАДРО
ВА ПОЛИТИКА

опециалиост е граждан
ски процес. Същ е и про
блемът с делата, в които 

осъществя
ло наследство.

мът с предметите по пла
тежните налози. Съдът 
приел работник, той взел 
..заработката си", но 
протокола останали неза
лепени платежните нало
зи от 1984. 1985. 1986 и 
1987 година. За същата 
работа съдът е заплатил 
на друг работник, който 
също «е завършил рабо
тата: платежните налози 
на ТВ-Белград са дадени

През 1987 година, по 
едни и други причини, 
съдът остана без съдии! 
Това не е случайност, за- 
шото кадровата полити
ка в тази важна обществе 
на институция дълги го
дини е била нечий моно
пол. Вместо да бъде отво
рен за младите юристи, 
та съдебната практика да 
им бъде ..втори факул
тет" и основа за научно
изследователска дейност, 
съдът затвори вратите си 
за младите кадри. Коре
нът на този монопол е 
в страха за собствените 
позиции, които могат да 
бъдат застрашени от пъл
ните с ентусиазъм млади 
юристи. А когато избухна 
кадровата криза, 
шиха" я с приемане на I, 
стажанти. Така младите и ] 
неопитни юристи бяха въ | 
водени неподготвени в 5 
арената на най-чувсти- 1 
телната област на обще
ствените отношения. На
мериха се в тежко поло
жение: да работят и да 
готвят поавосъден изпит. 
Разбира се. всичко това 
се отразява 
ефикасността на 
Еината обаче 
Виновни са ония. които 
са затворили съда за мла
дите стажанти, и обще
ствено-политическата стру 
ктура на Босилеградока 
община, която не е има-

от легитимните структури 
ое опитаха чо нелегален 
начин да пробутат своя 
кандидат, а когато не ус
пяха. избирането бе от
ложено за следващата Се
сия. На XII сесия „сил
ните на деня" оценяват, 
че кандидатът, с помощ
та на който искат да сло
жат „лапата" си върху съ
да. няма да мине и свое
волно отлагат избирането 
на председател. Това ва
куум-състояние 
жава. Така частната по
литика на някои бивши 
големци задушна легити
мното право на трудещи
те ое и гражданите да 
имат ефикасна съдебна 
защита. Тези 
хич не се тревожат от фа 
кта. че' гражданите в про 
дължение на 10—15 го
дини не могат да осъще-

И така всеки 
или мръзне 
Сигурно и новата ограда, 
която се строи в центъра 
до пощата ще има своя

мо своите 
Ако към. тези огради до
бавим _и- парното 
лайне в оюновнйто 
лище, което е 
че но е и найнголямо. то 
гава

■помещения. ое грее
по-отделно.

отоп-
учи-

по-дале-
котлапница и така ната
тък. .. А. Т.става ясно. че опо-

„погу-
ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНИНА

Някой е поизпразнил 
колетаВ тази сграда се помест

ва Общинският съд
на един белградски адво
кат да ги заведе в прото
кола, разбира се. срещу 
..известна сумичка". Не
логично и неразбираемо!

псощъл-

Ковилка Джорджева от жи 30 боици и 15 флома- 
Димитровград е била на етери, 
работа в Швейцария от 
1971 ДО 1977 година. Там 
е свързала трайно прия
телство с хазайката си.

Синът на Ковилка сле
два минно дело в Бел
град и често има нужда 
от специални боици за 
изработка на карти. Та
кива боици има в Швей
цария и някогашната ха
зайка, сега приятелка на 
майка чу, ги изпраща в 
колет.

Някой е отварял и по
изпразнил колета. Кой?

— Колетите се отварят 
в митницата в Ниш. По
не така трябва да бъде 
— казва Ковилка.

Според 
санията

зле върху 
съда. 

не е тяхна.
големци

НЕЛЕГАЛЕН ЗАМЕСТ
НИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Съществуват и 
проблеми, които пряко за 
сягат ефикасността на 
■съда. По всичко личи, 
че председателят на съда 
не е контролирал работа
та на работниците в съда. 
Как иначе да се обясни 
Фактът, че при Формира
нето на предметите не е 
опазван законният срок. 
който е 20 дни. Съгласно 
Закона за редовните 
дове и Правилника' зара- 
бота на съдовете с обща 
компетенция

законопредпи- 
оня, който от

варя налетите „по служе
бна длъжнаст" е дължен 
да верифицира постъпка
та си с печат. На въпро
сния кдлет обаче няма 
никакъв печат, макар че 
и е „просто око" се виж
да. че е отварян, а след 
това облепен с обикно-

други
елвят чрез съда неотчуж- 
дими права.

Затова е крайно време
и в този затънтен кът дала реална представа за 

състоянието и отношения 
та в съда.

Общинският

..пристигнат" усилията и 
борбата на ОЮК за кон-

Дотук всичко е наред. 
На наш терен тдзи хуба- 

жизнена историйка

ституционноют и 
ност, за човешки права и 
демократизъм 
та политика.

закон-съд нико
га не е имал и няма съ
дии. които да гледат де
лата. в които гражданите 
осъществяват свои права 
съгласно Закона за изпъл 
нитеяната процедура и 
Закона за извънпроцесна- 
та процедура. Затова пое 
диетите стоят 
с години. Тези 
гледат от съдии.

вав кадрова-
обаче получава невесело 

Вече три
вена л^та.

Сега да попитаме: кой 
трябва да открие краде
ца? Ще ли го открие?

(П.С. Отговори 
дадените въпроси 
®аме от димитровградска
та поща.)

Васил СТАНЧЕВ продължение, 
пъти се случва Джордже
ва да получи полупразен 
колет. Например 
чения веднага след Нова 
година колет

съ-

(Редакционна бележка: 
надзаглавието. 
то и междузаглавията са 
редакционни. Текстът е 
претърпял малки и 
ществепи съкращения.)

в полу- на за- 
очак-

прадседате- 
нерешени лят на съда е длъжен в

заглавие-
липсват 18 

боици и 15 фломастери 
А в
пише. че колетът

началото на всяка година 
да състави, а

дела се 
чиято несъ- декларацията хубавоколегията

съдър- А. Т.. СТРАНИЦА 8
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КАКВО СЕ ПРЕДВИЖДА С НОВИЯ ~
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОЙВОДИНА

*
&Ш/1

КОНЦЕПТ ЗА
ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА

МЛАДОСТТА, КОЙТО ПРЕДЛАГА МЛАДЕЖКАТА

ЯеНЯТ - млаДостта без Щафетата
зи голина ше 
щафетата — такова не- 
ш«ние взеха делегатите 
ла Конференцията на Съ- -- 
юза на социалистическа
та младеж на Югославия 
на заседанието си от 26 рци 
януаои- приемайки пред- ^

бъде без
д-ежки ръководители и об 
ще сив-ено-по лирически де 
йци. Тази манифестация 
трябва да стане от 22 до 
26 май.

Конкурс на Съюзния 
комитет за чествуване на 
Деня на младостта и Ти- 
товия фонд в Югоелав7/Я 
би трябвало да стане ед
на от най-главните мани
фестации по повод Деня 
па младостта.

Рок-концерт и спортни 
срещи би трябвало да 
афирм-ират млади съста
ви в страната при учас
тието на някои извеетни 
югославски мега-бендо®е. 
Рок-концертът трябва да 
се проведе на 22 и 23 
май край езеро Палич. а 
спортните срещи 
23 май.

Младежки — ТВ-канал 
представлява новина, а 
би го уреждала единна 
югославска редакция от 
млади журналисти от вси 
чки средства за масова 
информация. Тази прог
рама би ое излъчвала по

втора -програма за цяла
та страна непрекъснато 
от 21 до 26 май. Освен 
предаването на рок-кон
церта от Палич и края 
на Юроорещите би тряб
вало да се излъчат и ма
териали за най-добрите 
млади творци, организа
ции :и групи, -песни за Де
ня .на младостта и посла
ния на младите навред от 
страната. Предлага се 
още една телевизионна 
трибуна на която, по об
щия критерий, интересни 
гости да отговарят на въ- - 
проси на зрителите.

Заключителната мани
фестация традиционно -на 
Стадиона на ЮНА спо
ред войвоиинския -кон- 
цепт трябва да стане ве
черта на 25 май. Обаче 
по този въпрос ше тряб
ва да се позанимае Съю
зният ко-митет по честву
ване на Деня на младо
стта. който ше приеме и 
окончателното решение 
за тази манифестация.

(М. А.)

ложени-ето на младежка
та организация в САП Во 
йводина. Прекратяването- 
иа носенето на щафетна- 
та палка никак .не значи, 
че младото поколение се 
отказва от своя 
_ напротив, осъвременя
ва го и му открива нови 
перспективи 
Милан Янич. председател 
на Съюза на социалисти
ческата младеж в Ю поела 
вия.

празник

Двудневната манифеста
ция на мира е замислена 
като ..час -по история от 
нов образец" където ня
ма рязко да бъдат разде
лени ролите на участву
ващите и наблюдателите. 
Предвидено е изпълнение 
на културно-художествена 
програма, която да отра
зява продължението на 
революцията. Тази мани
фестация се предлага да 
стане на 14 и 15 май.

Югославски срещи, фе

стивали на труда, творче
ството и новаторството
би трябвало да ое органи, 
з-ират във всички среди 
през месец май. Централ 
ният Фестивал би тряб
вало да се проведе в Бел
град с разни манифеста
ции: художествени излож 
би, н-о-вовъведения. с пре
дставяне на младежки те
атри, концерти на най- 
добри младежки състави. 
Предлага ое да бъдат п-рр 
изнесени и речи от мла-

подчерта

на
Какво се предлага за 

тазгодишното чествуване 
на Деня на младостта?

Предлага се да се ор
ганизира мирен излет до 
мястото на пробива на 
Соемския фронт, където 
през април ще бъде от
крит голям паметник.

Изборна младежка дейност .......................................... ..
............... .......... .
БАБУШНИЦА — Ние сме наясно, че 

всички не могат да наме 
рят работа веднага. Но 
има нещо друго, 
ни възмущава - 
Гигов. Мнозина младежи 
и девойки си намират ра 
бота чрез връзки и прия
телства. а това е трудно 
да се пресече.

Но ние изнесохме то
зи проблем по време на 

дейност,
а оешнли сме и занапред 

Ст. Н. остро и енергично да се 
борим срещу това лошо 
явление. Ето например 
неотдавна на „Фри—шо
па" са приети десетина 
младежи без да се спаз
ва предимството при зае
мането на работа.

За ускорено решаване проблемите на младите
На изборното събра- то измъчват младите в Митрович студент. Зоран ма изоорно к . Митич дипломиран ико-Бабушнина млади- тази оощина. „ гг ш_ цвех.проведените номист и Драгиша ддвет

кович студент. За секре-

което
казва

проблемиНаболелите 
на младите са в центъра ние в

те най-много са разисква- 
въпроса за поме-

От досега 
изборни събрания са при
стигнали четири предло- 

за кандидати за 
ОК на 

Любиша

про-на вниманието при 
веждане на изборните съ
брания -в първичните ор- 

ССМ в Ба

ли по
щения. Заедно с култур- 
но-худож естее н ото

..Младост" вече 
са отстъпени известни по 

в ре навира ната

та-ри са предложени три- 
души: Зоран Ботдано- 

Саша
мажения 

председатели на 
ССМ. Това са:

дру- вич, работник.
Ивич, работник ,и Миляр предизборнатаганизации на 

бушнишка община А то- жество
Ранчич, ученик.ва са: трудоустрояването 

на безработните младежи 
и девойки, обезпечаване 
на условия (пометения и 
Финансови средства) за 
разгръщане на пълноцен
на младежка дейност, ре
шаване на комунално-би
товите проблеми на село. 
за да се спре отливът на 
младите от селските сре
ди и др.

Инак изборните събра
ния в първичните младе
жки организации проти
чат при пълна ангажира
ност на младите. Вече в 
50 на сто от общия брой 
!,а първичните организа
ции изборите са приклю
чили. Спорел плана избо
лите ще се състоят във 
асички първични органи
зации най-късно до 15 
шерруари, с оглед че уча- 
Фата се младеж е на зи- 

ваканция.
"а същия месец 
състои
същинска конференция и 
Избере ново младежко ръ 
иоводство н общината.

Анджслкович. дипломи
ран икономист. Любишаметения 

бивша сграда на основно- 
където мла- ДИМИТРОВГРАД

ЕНЕРГИЧНО ИСКАНЕ ДА СЕ 
ИСКОРЕНЯВАТ ПРОПУСКИТЕ

то училище, 
дите занапред ше 
да организират 
дейност.

могат
своята

ПЪК ИЗ-На останалите
събрания младитебор ни

(след запознаване с отче- 
работа. избиране на 
ръководство и дава

на предложения за из
биране на млади на наи- 
ОТГОВ0ПИИ Функции в

младежка о-ша 
за-стъпили

вдежки организации — 
Куса Врана и Смиловци) 
— в центъра на

В това отношение до 
сега младежката органи 
зация повече е получава
ла подкрепа на дум-и. но 
се очаква да се мине и 
къ-м конкретни дела.

мла 
в Ди 

обшииа

В 33-те първични 
организациидежки 

м-итр-овгр адска 
!| 11', СД ИЗСОР11ИТС

внима-та за 
ново писта на малдежкат аак- 

тип-ност са били ко-мунал- 
но-битови проблеми, съо 
бшениятз. както и подоб 
рението на селското сто- - че пр€3 сседата на идва

щия месец трябва да при 
ключат всички изборни 
събрания в Съюза на мла 
дежта. като се избере и 
ново Председателство от

и в пълен 
съб-■нс изборните 

Както ни уведоми 
Гигов. секретар на 

на Об

разгар са
рачия.
Делчо
Председателството

Д. Гигов ни осведоми.
шдооката

иа всички проблем_и1_кОИ:

панство.
шии.оката конференция 
иа- Съюза иа социалисти 
ч-сока младеж (а в мошш 
та и изпълняваш ллъж к> 
стта председател) тази 
дейност приключва уопс 
шю. На проведените 

брания са отчетени 
тигиатитс резултати 
сз изтеклите 
и набелязани

На село
общината

В града младежката оо 
изправена 
затрудне-

ганиза-пия е 
пред редица 
пия. от които най-ое|^ио- 
зио е

Младежката органи
Бабушнишка

44 църви-»ация в 
збщина има

организации
обшности.

— заемането на Т.а ц души, председател и 
5ота. секретар на Председате

Както ни уведоми Ги- леглото. 2 делегати за 
тов към 300 души млади Междуобщиноката ком- 
хора в Димитровградска ференция на Съюза на 
община търсят работа. младежта е Ниш и 1 де- 
От тях към 20 са с по- легат в Републиканската 
луниоше и .шиеше образо -конференция на

на младежта.

ме-в съчки 
стните

16 в
образоватешшл «е«и

м 5 първични ор.аии 
стопанските

обшо

пос-
НР-

П0ДИ11ГИдве
мна нави зада- 

(а понастоя 
има са

До края 
ше сс

отчетно-изборна
Съюза

М. А.чи,
ЦИИ в 
яективи, с 
зооо членове.

ЩСМ '» 
МО лае

около ванис.селоки млачисто
СТРАНИЦА 9
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(5 И
Димитров
градска
културна
хроника

КУЛТУРНАТА 1988 В СУРДУЛИЩКА ОБЩИНАПЕТАР ГРАЧАНИН НА СЪБОРА НА ПРОСВЕТНИ
ТЕ РАБОТНИЦИ В СЪРБИЯ Запазване на достигна 

тото равнище„Искът не просветните 

работници е основателен“ Планът за тази голинаВ програмата за разви
тие на самоупоакителната 
общност по култура в Су 
плулишка община за та
зи година централно мя
сто заемат културните 
дейности, които ще бъдат 
изпълнени в течение на 
годината. Годишната про 
грама обаче задължава 
всички субекти в плани
рането на културните дей 
пости да проявят песте
ливост и рационалност, 
за да се запази достигиа- 

отделни

предвижда:
НАРОДНИЯТ УНИВЕ

РСИТЕТ в течение на го- 
прожектира 

чужде- 
филми и даде об

Гост «а пролетните ра
ботници в Сърбия натра- 

., Януарски
дината да 
150 домашни и

I
ГРИ ЕДНОАКТОВКИ 
В ЧЕСТ НА ВЕЛИ 
КИЯ КОМЕДИОГРАФ

дицжмшите 
дни" е бил тези дни и 
Петар Грачанин. Не ‘слу
чайно. че той за овое пър

странни 
що към 600 кинопреяста- 
вления. Броят на кинозри 
тешите трябва да достиг
не 80 хиляди души. На
лице е обаче фактът, че 
техният брой .намалява, с 
о-глед ежегодното нараст
ване на жизнените разхо-

X ■.

XV ,
Тази година се навър- 

шават 50 години от омър 
тта на великия сръбски 
комедиограф Бранисла» 
Нушич. чиитС' комедии ое 
играят на сцените не са
мо у нас, но и в чужби
на. По тсои повод и члс 
ковете ка димитровград
ския самодеен театър 
,,Христо Ботев" ще озна
менуват тази годишнина. 
Според думите на заве
ждащия самодейността 
при културния център в 
Димитровград Слободан 
Алексич. подготвят се 
три едноактовки: „Анал 
фябет". ..Двама крадци" 
и ,.Световна война". Та
кава определение ое каре 
ни и върху възможност
та, че същите ще могат 
да се изпълняват и на сце 
ните в местните общно 
сти.

во публично ..представя
не". след избирането му 
за председател на Прешсе 
дателствого на СР Сър
бия. избра Събора на 
учителите и професорите, 
понеже тяхната роля във 
възпитанието на младите 
подрастващи поколения 
в сегашната епоха на на-

1 .
ДИ.тото равнище в 

културни дейности. СДРУ кинофикацията
н.а селата (поправката на 
■кинопрожекторите от 16 
мм в Клисура .и Божица) 

възмож-

Чрез
ги думи. чрез селективен 
подбор и пестене да се 
запазят истинските стой-Петар Грачанин

ще ое създаде 
пост за прожектиране _нд 
филми и » тези села. Въ
преки това запланувано е 
да се дадат 100 кинолред

пости в културата.
Такова отношение в ку 

лтурата на общината е 
продиктувано преди всич
ко обстоятелството, че 
средствата за култура ре
дица години назад посто
янно намаляват. Мини
малният ръст на облага
нията за култура отрица
телно се отрази върху 
програмните дейности, ко 
ито вследствие нарасна
лите цени постоянно на
маляват.

Линераното намаляване на средствата за 
образование, особено ако дълго трае, дава отри
цателни резултати и създава отрицателни поли
тически и социални проблеми. Затова трябва Да 
изпълним основателния иск на просветните ра
ботници и техните лични доходи да споделят 
съдбата на дохода в стопанството. Същевремен
но трябва да се води акция за преодоляване на 
регионалните различия в материалното положе
ние на образованието като цяло. Работническо- 
класовият характер на самоуправителното учи
лище тъкмо се изявява във факта, че то на всич
ки млади хора трябва да обезпечи еднакви ус
ловия и възможности за образование и възпи
тание. Затова трябва да се осуетяват тенденци
ите за отслабване на солидарността и образова
ние, които се изразяват през последните години 
— каза Петар Грачанин.

ставления и гражданите 
от българската народност 
в тези райони да видят 
30 филми, производство 
предимно на родното ки
ноизкуство.

БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕ
ЛО чрез трите облика: 
сдружаване,
©кзепляг на РООИ и соб
ствени средства ще увели 
чи «нижння Фонд с наба- 
нката на нови заглавия. 
За целта ще се изразход
ват 5 милиона динара. 
Общият -брой на книгите 
в централната библиоте
ка в Сурдулица и подве
домствените пунктове 
Клисура и Божица въз
лиза на 38 590 заглавия. 
В Божица и Клисура 50 
на сто1 от книгите са на 
бъл-гароки език. Броят на 
читателите е заплануван 
да се увеличи с още 600 
нови читатели, така че 
общият им брой ще до
стигне 6647 души

КУЛТУРНИЯТ 
ТЪР има своя 
на дейност през настоя
щата гошина. В общи че
рти характерно за този 
план е стимулирането и 
развитието на самодей
ността при пионерите, мла 
дежта, трудещите се и 
гражданите. Ще се 
ниаират самодейни 
ции: музикална. Фолклор 
на, по -изобразително из
куство'. драматична и пр.

В настоящата година е 
запланувано да се орга-

обезателни

Заплануваните средст
ва за културни дейности 
и през 1988 година няма 
съществено да променят

ДВА РЕПРИЗА НА 
„РАДОВАН Ш"

материалното положение 
на културата, нито пък 
кадровото й състояние и 
техническата й въооъже- 
наст, като условие за по- 
ускорено развитие, но се 
очаква да съживят прог
рамните дейности. През 
1988 година, реализирай
ки стабилизационната про 
грама в обществото-, кул
турните ведомства и за
напред ще работи върху 
интеграцията.

рушени стойности е неза 
ме нима, както и 
,на науката в 

,на нашето общество.

Рим да надделеем иконо
мическите и политически
те трудности, преодолеем 
противоречията, да афир 
мираме предимствата на 
социалистическото само
управление, 
примерите ,на учителите 
и възпитателите, опоред 
думите на Грачанин. са 
мощен ориентир' и насо
ченост на младите за бъ
дещия цял живот.

■Още два оеприза напи 
есата „Радован Ш" — на 
27 януари отново бе реп 
ризирана на сцената в 
Димитровград, а на 29 
януари с тази пиеса ди
митровградските самоде 
йци гостуваха в Алексан 
дровац Жупоки. Това е 
още едно потвърждение, 
че тази пиеса е една от 
най-успешните, поставе
на на димитровградската 
самодейна сцена, с коя
то димитровградските са 
модейци спечелиха реди
ца награди и признания.

ролята
■развитието

В-

ТакъЕ тон ое чувству
ваше ® цялото изложение 
на председателя Грача
нин в залата на Коларче 
вия университет в Бел
град. Знанието и .науката, 
■каза Грачанин. особено 
са важни, когато ое бо-

Думите и

ЦЕН-
лрограмаДвудневенВ БОСИЛЕГРАД семинар

През миналата седми
ца в Босилеград за учи
телите от основното обра
зование и възпитание ое 
проведе двудневен семи- 

. нар. Семинарът бе орга
низиран от Педагогичния 
институт въю Враня в съ
действие с Общинската 
самоудрагоителна 
ност по основно образо
вание и възпитание, кул
тура. физическа култура, 
детска и здравна зашита. 
Лектори бяха членове на 
Педагогическия институт 
и изтъкнати и опитни, 
просветни работници от 
основното и средното про 
Филйрано образование и

възпитание в Босилеград- 
ска община.

по-добоо и по-качествено 
обучение, ведно и усло
вие за подобрението на 
успеха през второто полу
годие. което започна на 
1 февруари.

Да кажем и това. че 
този път повечето прос
ветни работници от Боси- 
легр адска община учас-‘ 
твуваха и на организира
ните в Белград семина
ри за професионално усъ 
вършенствуване и ищей- 
но-политическо издигане, 
под название „Януарски 
■срещи на просветните ра
ботници в СР Сърбия".

ГОСТУВАНЕ В НЕГО 
ГИНО КРАЙ ВАРДАРНа семинара бяха раз

гледани деоетина теми от 
всички области, а преди 
всичко от възпитателно- 
образователния процес и 
различните иновации, ко 
ито съпътсгвуват този про 
пес. При това не изоста
наха и теми от областта 
на извънучилищната ак
тивност. За отбелязване 
е, че семинарът бе добре 
посетен, т.е. отзивът на 
просветните 
бе на задоволително рав
нище. което може да бъ
де едно от условията за

В рамките на устано
веното вече сътрудничес
тво на миналогодишните 
„Майски срещи" между 
културно-художествено-

орга-
сек-

общ-
то дружество „Гоце Дел
чев" от Неготино край 
Вардар. културният цен
тър от Димитровград ше 
гостува в Неготино на 6 
Февруари т.т. със смеое-

низисат музикални и теа
трални гостувания на из
вестни ансамбли и 
три у нас: Белградската 
Филхармония. Нишкият 
симофничен оркестър, 
самбъл „Коло"

теа-
работници

на културно-художестве
на забавна програма.ан

и др.
Ст. НиколовМ. Я. (А. Т.)
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даическа култура чС , р: ]
Човекът и жизнената среда................ ♦и

зд ДВА ДНИ ДВА ГОЛЕМИ УСПЕХА НА

По-бърза от Нещо по въпроса и 

Смнловското езеро
МАТЕя свет

лисицатаЕС т
голям успех Кра 

IX) ра не е доживяла
Такъв

лока
чп-годишното см съще- 

10 ване! Матея Свет с 
каране на

излизане пред 
върженици
ла и Л01ДТик да издържа 

! ~ за*«и Матея Свет
голям уопех 
гора.

моите лой- 
мм даваше си- Смиловского езеро е т.е. уреждането на езе- 

един от твърде интерес- рого биха много стрували 
ните изкуствени ..фено
мени" в ' Димитровград- 
ока община. В дейсшите 
лност то и не е същинско 
езеро .защото почти цяло 
то е обраснало с водни 
растения и
изгледи да стане наисти
на езеро. За него не мо 
жем да кажем, че е об- дки и 
разумно в 
минало' 'та всичко 
пращаме по адрес на от 
■миналите времена. И тъ

ст»Уфуриозното и идеята като такава.е от 
хвърлена! '• .

Остава ни само Ш'- да
ваме само предложения, 
които са осъдени збнап-' 
ред на пропаст и да си 

няма 1много въобразяваме - ~ плажове - 
на долния край на езеро? 
то. множество малки ло:

гскндоли, каквито’- е 
имало едно - време' под 
дюумостовието ' на река 
Нишава, които ще пленя-

своя 
на Кранока

успя да се наложиските
слалома и застана на 

място пред Такива
-,1в

[ На световното 
стео в Кран Монтана 
дето

.ПЪРВО
майстори първен-

опечели три медала 
'азбвах. че отговоюност- 

■■апК та на големите 
I; ^ ч? ния не

44

на 'ски-спорта 
Врени Шнайдер. Ро- 
Щайнео. Да надми

'като 
св-1Гта

.
йсветовната ели та внат състеза- 

може да ме сло-продълженне на- само два 
могат големите ски- ми. Това с ам очу вствие 

може би ще ми бъде и 
яобродошло в Калгари — 

\ казиа Матея Овет. Само- 
обладанието

дни ..далечното 
да из

шампиони, каквато е 
Матея Свет. И в 60-наша

обата за ..лисицата" Ма- 
тея Свет. както два дни по 
ранб в гигантския

спускаше безстра-

|11||
ват всекидневно лосети- 

1кмо поради това е иенои- телите. А водните- опор- 
■емлию Фактът, че езерото ■ тове в нашия град биха

■получили пълен ; замах: 
По този начин и' приро
дата малко ше ..подока 
раме" а и ние ще бъдем 
доволни от постижения
та. Малко по-чиста тога-

за мене има 
значение в олор-■■ • '.I голямо

та — казва тя.
Какво очаква М. Свет в 

Кал гари?
Ще бъде много теж

ко, защото олмиггийски- 
те медали са връх на 
лехите за всеки спортист. 
Ще се старая, 
да обещая нищо. Ще се 
боря — изтъква Матея 
Свет.

сла-
Н-а табелкаталом. се

щно и убедително се на- добрите- окиорки 
ложи над останалите със
тезателки.

(ако все още можем да 
го наречем езеро) скоро 

окоро ще се превърне

на най- 
в сла- 

купалом за Световната 
Матея Свет набра 55 

Слаломът от 31 януари чки и заема седмо място
На първо място е Р. Ш.на 
йдер със 73 точки. В об- 
щ-с-т-о класиране за Свето
вната купа Матея

® мочурище, което една 
дан ще предизвика инте
рес за науката флора и 
Фауна.

И покрай това. че езе 
рото ще стане 
риборазвъдник. 
е в момента) гражданите 
без да искат 
проса
■град да няма свое място 
за отдих и почивка през 
горещите летни дни. ко- 
гато студената вода един 
стаено може да 
следите 
горещини.
първоначално много обе 
шаваше. И отиваха там 
мнозина да се разхлаж- 
дат и си починат. Прене 
се се мълва, че ще се 
построи до него и някак 
во малкр кафене, сетне, 
че ще се направи по-гол 
ям ресторант на предпри водата в Димитрбвградс- 
ятието ..Балкан" и нак- ко не ни е нужно, а ние

то-

УС-беше седмият в 
шия сезон. Остава 
един. който ще се прозе-

настоя- 
още ва ше нй ' бъде съвестта- 

пред майката—природа.но не смея
модерен защото истински ще мо- 
(какъвто жем да се наслаждаваме 

от нея. от нейните хубос 
задават въ ти. чистота и свежест. За 

бива ли един щото. в околността на 
езерото има прекрасни 
ливади и местности-.- ко
ито на времето като Уче
ници залесявахме -и то- 

заличи ва сега дава още по-м и - 
от накипелите лновиден изглед на: мест 

А ..езерото" ността. където се намира

де след зимната олимпи
ада в Кал гари. До 
слалом М. Свет 
беше втора, а веднаж че-

свет е
този също на седмо място със 

130 точки.веднаж На големия уопех . на 
Матея Свет честити и 
председателят на Съюз-

Добри бяха и другите 
наши
Мойца Дежман се класи
ра на 14, Катюша Пуш
ите на 16. Катра Зайц на 
18 и Катя Лесяк на 23 
място.

— Домашният терен и

твърта, а един не завър
ши. Последната й победа, 
ведно и четвърта за Све
товната купа в слалом е 
и 19 победа на -югослав
ска скиорка в това състе
зание. ’

ски-състезателки:
ния изпълнителен „съвет 
Бранко Микулич. катоед 
нотаременно й пожела и 
нови успехи на предсто
ящата олимпиада в Кал- 
гари. (М. Г.)

езерото.
Обаче, много ни улуч

ва самия факт. или по
добие помисъл на исти
ната. че от това едва ли 
може нещо да стане. За 
щото в краен случай ра

ДИМИТРОВГРАД: ПРОВЕДЕНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 
ФУТБОЛНИЯ КЛУБ „А. БАЛКАНСКИ"'

Трудности — преди старта
СОФК-а Еленко Видано- 

предсодателят на
ционално ползуване • на

На 25 януари в Дими
тровград се проведе годи
шно-отчетно-изборно съ
брание на футболния 
клуб ..Асен Балкански". 
В работата на събранието 
Участвуваха и представи
тели на трудовите органи 
тапии в града, но. за съ- 
АЩснис. нс дойдоха ня- 
кои делегати, макар чс на

време са осведомени.
На събранието присъс- 

твува М ил-ора д
ВИ.Ч.
СОФК-а Милооад Иоода- 

неколпинаЗатанов, налн много и не сграда- 
ем от природните красо- 

тази ти. Всичко нека си върви 
по канален ред: Дайо ед
ин ден, и това- влезе в 

изчисле- предвид при съблюдава
не на истинския канален 

чистенето рещ. Зденка Тодорова

пая от всичко това не ста 
на нищо. А толкова въз
можности е имало 
водна повърхнина рацио
нално да се използува. 
Най-вероятно, 
иията са показали, че по
строенията и

нов. както и 
любители на футбола.

Обсъден беше отчет за 
дейността на клуба през 
изтеклата

Общин-нрслссдател на
конференция на Соската

пиалистичесКйя съюз, се
кретарят на Самоуправи- 
телната общност за обра-, 
зова ние. култура и физи- 

Васил Ни-

1987 година, 
отчет за 1987,финансовия

финансовия план 
Водихакакто и

за 1988 юди на. 
се разисквания 
челите отчети.

бяха внесени и из
вестни допълнения

чсска култура
секретарят на по посо- 

като на-
колов. ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ — БОСИЛЕГРАД 

ОБЯВЯВА
ДИМИТРОВГРАД края Конкурс

За попълване на вакантно място, относно
в тях.

Наскоро атлетическн клуб мина къмСлед това се
па делегати за 

Продсе- 
Бал-

■■

следните трудови задачи:
1. Доктор по медицина за неопределено 

време за работа в Здравната станция в село 
Бранковци.

УСЛОВИЯ-. Покрай общите условия, пре 
Закона кандидатите трябва да 

условия:

избиране 
новия

председател 
5сше предложен 110 ла 
Фото» л*ьл[отодишен

спортен работник 
„ Димитровград, които

не ->-ТоГ™ 7С-боанието.Тдаа
ломенява раоогпш п

ръководство на клу .
ЗПШ01Ю наближава 

■на първен

В Диметт-ом-рая ое върши яодКУ ^ лцюВ 
на атлетически клуб „Желез,н:ичар • „дава-

''екоатлсти-ентуеиасти,, подпомогнати прик-
елитс по физическо възпитание в град _ кдуб. 

■Ючват с подготовката но създаването- и пШ ,,аред 
Трябва да изт-ькием и това. чс съете-

^ Досега Димитрошрад даваше дейността
'атели по лека атлетика и крайно Ш)' ТрЯбва 

насока да бъде от.гамизиранш в 5Сгач 
Фзадм уаиехгитс на Александър активно да

г>й!гГИ и совдяи разстояния, които е общината,
с младите шоп гнети-лекоатлети от 

' Та!И’а И0МЯЛК°- Димитровград
за, ^итусиаогите по лека атлетика . училишо
д^та ползушат помещенията па о с;вой клуб ^ 

Пиаде", а след създавано Да работа, 
бвзло да получат по-добри усл М.

състав на
на ..А.

ване

оно двидсии със
изпълняват и следните специални 
да имат завършен медицински факултет, не

задължителен лекарски стаж и взетна съ държан 
професионален изпит.

Молби с доказателства за
да

изпълняванетона
конкурса се изпращат на сЛв- 

Босилег-
на условията в
дния адрес: ООСТ Здравей дом — 
род, до комисията за трудоустрояване.

Конкурсът остава открит 15 дни от деня 
на публикуваното му.

Закъснели и некомплектни молби нямат 
да со взимат в предвид. I , .....

1во«>
ба.пролетния лял 
сивото " ™Яаб“Яч,1е с поД 
ГГкГна^за^-- 
Д,стоящите сьсте Стявров

'
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* сатиРа * забава
Моля, без докачене

Може ли иа 

почивка

ЗЛОБОДНЕВКА

Мъката на едно 

камионче Стра лозйе вариКамжжчето на трудовата организация 
специална к°- 
изммна една

„Регрес" 
манди ровка, 
част от маршрута, то силно изстеня, подри- 
дна и се закова за пътя. Всички опити на шо
фьора да открие повредата останаха без ре
зултат. Тогава викнаха проверени майстори. 
Едни му гледаха мотора, други карбуратора, 
трети елекгриката. четвърти скоростите, пе
ти .., Гледаха го, гледаха, та му видяха само 
— курблата! Врътнаха я няколко пъти —

тръгна в : Брей, йучера да съм умрел — дънъска 
не би зная за това чудо. Че речете, е нийе 
на све нашикнумо .па вечимка нема чудеса. 
Истина посвикнумо с доста работе (и със 
окупотийе, и със немотийе), ама има рабо- 
ге с койс не омо баш свикнули. А тоиа йе 
баш да работимо. Йедън приятел» кита га 
питам ещо растака работете, а он ми од- 
говори: „Бре Манчо. държавната работа не 
йе заяк та да побегне..."

Отидем у некойу канцеларийу да у& 
Некикву потвъхду, децата тамън дош-

Когато Един работник в ТО „Градня" от 
Димитровград има обичай често да 
закъснява на работа, дори по един час 
и повече. Идвайки така късно след ка
то всички работници вече са разпреде 
лени по
ниците в „Лрадня" не знаят къде да го 
изпратят.

,

строителните обекти, начал- ;
I

напразно.
— Да го теглим, предложи един от май- — А мооке ли аз да отида на по

чивка? — попитал посоченият закъс
нял, след като преди някой дек пак 
закъснял по кой знае кой път...

сторите. нем
ла на работу. пийу си кане и че ми кажу: 
почекай дедо. док ои иопийемо кавето. Ар- 
но. чекам я:

Теглиха го. Не запали. Майсторите запо
чнаха да губят нерви. Бдин грабна чука да 
разплаче майка му.

— Стой. негодинко! 
природно дълбок глас изневиделица. Майсто-

мине цел час, пад надзърнем 
на вратата, а она пак: Еве дедо. одма само 
да доручкуйемо..." После не знам кво, ама 

за йедну ретишку. А да

А. Т.стъписа го не-

рите се замръзнаха за местата си.
— Говоря аз, камиоичето! — продължи 

гласът. — Не ме пипайте, никаква повреда
цел дън ми отиде

дава господ у петак да отидете —не ви
свете службеничйе требе и на пазар да оти- 
ду, и каве да пийу. и да доручкуйу...

Е, отидо йучера пак за едну потвърду. 
Стегну се да търпим, да чекам, па и да ме 
гаскаруйу од йедну канцеларийу до другу. 
Очеш, ама кока сънуйем: чукну на пенд- 
жерчето, а отам одма ми се усмину едно 

Пита ме мазно—мазно:

нямам. -
— Значи ... искаш да кажеш, че ние, 

толкова майстори сме туш, не разбираме ма
йсторията ти?

— Вие разбирате майсторията ми, но не 
разбирате мъката ми.

— Видя ли го ти! Едно просто, глауиаво 
камионче имало мъка?! А знаеш ли ти на
шата мъка? Ако товарът не бъде закаран

(НУЛАТА

9 На първия е от особен инте
рес да има шед себе си повече нули, 
защото с това увеличава своята стой 
ност. „Кводевойче.

очеш, дедо?" „Па требе ми йедна потвър- 
да". Одма ми даде да попълним некикъв 

„Седни малко, съга че...".

• Въпреки че последната нула 
заема задно място, 
увеличава стойността на първия.

ф С нулите най-леко се смята, 
особено когато са групирани.

;тя най-много
навреме при хората, за които е подготвен, 
предприятието никога няма да се избави от 
трудностите, аз, шофьорът, ще остана без 
работа, тоя до мене няма да получи по-доб
ро работно място, дъщерята на оня колега 
не може да получи стипендия, синът на Пет
ко не мооке да намери работа. Стоян няма 
да бъде избран за делегат. Троян ше ое из- 
мизи по политическа линия ....

— Вашата мъка е ог егоизма на дреб-

упитник и рече:
Не чека ни петнайесе минути, отвори пеня 
жерчето и ми подаде ретишкуту. Я помис
ли, пак че попълнявам упитник, наностре- 
ши се. ама прегълтну. „Еве дедо, готово 

- йе. Па дойни ни и друЬи пут!"
Държим потвъшуту и не веруйем на 

очите си. Протърля Си да не сънуйем, ама 
йок: будан съм. Ущипа се за образ — боли 
ме! Значи истина йе.

Ьв Нулата е нула. без оглед как 
я обърнем..

9 На първия не отговаря да 
се помножава с нулата, понеже и 
той става нула.

9 Най-сигурното действие с 
нулата е да се прехвърли зад се
бе ои.

:ните ни души. а моята е от ненаситната ал
чност на перчинци и. герчинци, кривошии и 

войводи еленковии. Дотегна
(• 'Реко си да се попишем и по дРУСе кан- 

целарийе да видим кво се йе збъркало и 
тека ли работе и на-друга места.

Улазим у йедну канцеларийу: гледам 
сви ое укопаяи у некикае ретийе. очи не 
гюдидзайу и да ме погледайу. Реко я „До- 
бърденГ' Нема кой да ми одгавоси. Най- 
после поииже очи йедно девойче и ме пи
та: „Дедо кво требе". „Еве дойдо да ви
дим нещо..." „Дедо. нема нещо. конкретно 
за кво си дошъл". „Ама я само тека..." 
„Е за тека немамо време, видиш ли дека 
амо утънули у работу що гушу ..."

После отииу у другу ,па йоще у йед
ну.,. Наювакуде се укопаяи кока инспекция 
ч е им доощи!

„Море ква те инспекция нашла — ре
че йедно момче — ти чул ли ои дедо дека 
десет на сто ой нас требе даоетану без ра
боту. Е, с толкова души требе да будемо 
по-малко. Па съга сшак се утрупал с рети
йе оче да докаже дека има млого работу и 
дека местото му йе млого важно и дека 
баш си требе да остане!"

Ааа, значи стра лозйе варди — реко 
ои я, усмину се и си излезо.

■кривотеглици, 
ми, бре, хора. да разкарвам меоо на „вуци и 
айщуци", чувате ли. грях ме е от честните 
работничеоки ръце, които ме направиха ...

Не го чуха. Майсторите се разбягаха ка
то манастирски котки, за да не слушат — ра
зни инсинуации!

9 Когато нулата е първа — 
числата зад нея губят номиналната1
СИ 'СТОЙНОСТ.
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