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областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос вразвитието на 
братството и
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ЗА СВОБОДЕН ИЗНОС Н ВНОС
• На принципните=^,сглк^ггй,г:=*'

към по-рационален валутен

изпълнителен съвет в но- 
а дали е предложен най- 

конвертируемост на динара и 
ще оценят делегатитеприлив

Не бива да си създаваме илюзии 
новия валутен закон, относно система 
не всички ще аплодират. Нито в Скуп
щината на Югославия, нито по републи
ките и покрайнините, нито

Реалността на нашето стопанско съ, 
стояние и необходимостта 
лират добрите износчици 
тво, качество и структура на 
наложила на предложителя

: И

да се стиму- 
по количес- 

стоки етг в сдружения
труд. Но, все пак, е трудно да не се 
повярва, че Съюзният изпълнителен 
вет, който именно 
„пакет" от трайни 
комическите отношения е чужбина, е 
направил първата крачка 
ването в тази област. Направена е кра
чка напред към подобрение 
пата способност на

на мерките 
да разпредели трудовите организации 
няколко категории. Първата трябва да 
съчиняват ония, които повече

в
съ-

е предложил първия 
регулятиви на ико- изнаоят,

отколкото внасят. На тях, по мнение на 
съюзното правителство, би трябвало да 
се обезпечат възпроизводствените 
би най-малко до равнището 
осъществен в предишната година, при 
възможност по-късно да бъде увеличен, 
ако се увеличи износа. Втора 
рия биха представлявали

ПРИЕТА Е ПРОГРАМА НА XVI „МАЙСКИ СРЕШИ" 
В ДИМИТРОВГРАД

към оздравя- потре- 
на вноса,

на износ- 
югославското сто

панство изцяло, относно на способност
та за осъществяване на по-голям 
рационален валутен прилив.Братство и единство, 

цъфтящо в свободата
катего- 

ония, които 
отколкото изнасят и

и по-
повече внасят, 
ония, на които е забранено да изнасят, 
а трета — ония, които изобщо 
насят. Последните биха изхождали 
равнището на миналогодишния внос. То 
би могло да се увеличава през 
полугодие, в зависимост от общите из
носни резултати в страната.

Затова изглежда съвсем 
изходната идея на Съюзния 
лен свет за взаимозависимостта и един
ството на стоковия

приемлива
изпълните- не из-

от
и валутния режим 

в този преходен период. За да се пре
махнат досегашните слабости, иеефика- 
сност и нерационалност в работата на 
нашето стопанство на международния 
пазар и във вътрешното валутно раз
пределение, относно, използуването на 
валутния прилив. Съюзният изпълните-

второто
Шестнадесетите „Майски срещи" ще се състоят 

на 24, 25 и 26 май, а представителите на народности
те ще бъдат определени с решение на покрайнинските 
конференции на ССТН в Косово и Войводина

Несъществуването на валутен пазар 
е едно от възловите препятствия в осъ
ществяването на по-добри резултати в 
пазаренето със света, а Съюзният из
пълнителен съвет зарад това е предви
дя л задължение На създаващите валута 
същата да продават на опълномощени- 
те за целта банки, зарад осъществяване 
на пазара. Ограниченията при купуване 
ма валута, както и ограничаването на 
правата на внос и под., в настоящия 
уюмент са една от реалните потреби.

Изглежда, че по този начин е на
правено добре дето се предвижда посте
пенно намаляване на обема на вноса 
при бтделни стокови режими, за да .мо
же постепенно да укрепва свободния 
внос. Защото свободният износ и внос 
трябва да бъдат основното определение 
па трайната система на нашите отноше
ния с чужбина, както става и в другите 
развити страни. Дали предложените 
мерки ще бъдат приети изцяло, или ще 
бъдат направени известни допълнения 
и изменения ще се види при обсъжда
нето им в Скупщината на СФРЮ.

В годината на великия 
юбилей — 40 години от 
победата над фашизма и 
освобождението на страна 
та — „Майските срещи" 
на младежта на народа и 
народностите в СР Сърбия,

сандровац—Жупски ще 
пълнят в спортния 
тъо „Парк" културно-худо 
жествена 
чало в 20 часа. От 22 часа 
и 30 минути 
и димитровградската 
деж ще другаруват във фи 
зкултурната зала на Осно 
пното училище.

из
лен съвет се е определил за мерки, за
конни разпоредби и ограничения, които 
да дадлт възможност валутата да служи 
изключително за плащане в чужбина, а . 
не и в домашния оборот на стоки и 
услуги. И вносните права и валутата да 
сс използуват в зависимост от потреби
те на общественото възпроизводство ка
то цяло, относно от общите обществе
ни потреби от трайно увеличение и ра
ционализация на износа.

цен-

програма с на-

участниците 
мла

които традиционно се про 
Димитровград,веждат в 

ще бъдат обогатени с но
ви съдържания. Те са ре
зултат на усилията на гра 
да—домакин и

Вторият ден на манифе
стацията ще започне с де
филе на участниците и ги 
мнзстически упражнения

останали- Съозпият изпълнителен съвет, също 
така с предложил и четири режима на 
г-нос: свободен внос без ограничения, 
вносни коитигенти. 'внос въз основа на 
орзрсшенис и свободен внос, но в рам
ките па ограничен износ на плащане. 
Какви са тези възможности на плащане 
в последния случай те се утвърждава 

въз основа на обшсствснопризиати 
прссмстна-

направените участници,
* с цел тази традиционна ма 

нифестация на братството -,Ици. След 
и единството да стане оШевитслите на 
повече възможност

изява на пости- 
народа и на-

иа димитровградските уче 
това предста- 

народа и на
родностите ще сс предста*- 
вят с кратки музикално- 
танцови програми. В 15 ча 
са щс бъде направен излет

за пъ
лноценна 
женията на 
родностите в нашата 
публика в социалистическо 
то строителство.

„Майските срещи" и 
напред ще се провеждат 

освен

ре-
ИЛК
възпроизводствени потреби,

закона утврдепите критерии.
гранично-пропускватсл. до

пия пункт „Градини", В 17 
часа в Клуба на самодей
ците ще започне 
турна вечер, посветена на 
20-годйшнината па 

„Мост", а от 20 часа пред 
ставитслите на 
та,' унгарската, .румънска
та! словашката, турската и 
албанската 
изпълнят културно-художе 
ствсиа програма. Две на
родности ще сс ирсдстай- 

вокални и ииструмеи- 
изпълисиия, хумо-* 

приложение или 
обичай, а

ти върху
за-

литсра-
13 миналия петък, на 5 

април, в Димитровград се , 
проведе тържествено съв
местно заседание на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз и 
Комитета за съревнование 
на селскостопанските про 
нзводители за получаване 
ма високи добиви в произ 
водството, на което бяха 
провъзгласени най-добри- 
тс и връчени награди.

Онова, което особено ра 
два, както изтъкна предсе 
дателят па 
конференция

Лидрее«и*1, е фактът, че от 
година нд година броят на 
участниците се 
на. Докато през 1984 
дина в съревнованието са

(Нв 5 — стр.)

15 СЪРЕВНОВАНИЕТО ЗА 
ВИСОКИ ДОБИВИ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА 

ОБШИНА

в Димитровград и сп.постоянни учас
манифестациятадомакина,

тници в
ще бъдат Босилеград 
Александровац — Жупски. 
Представителите на
калите

русииска-и

оста-
иародности от та- 

се определят 
покрайнин- 

конференции на 
Воиво-

Увеличава 

се броят
народност ще

зи година ще 
с решение на 
ските 
ССТН в Косово и ят е

талии 
ри етичнодина.

Около 230 участника в 
тазгодишните „Майски сре 
И!И" щс прйстигнат в Ди
митровгпад на 
Добед, В- 19 часа ше 
открита художествена 
ложба на една 
а след, това в Центъра
култура те бъде |ТгКр‘я 
та етиоложка изложба на 
града—домакин. Предст 
«телите на Димитровг
рад, Босилеград и Алек-

тринароден 
народности е китка паро 
шА игри и песни. Денят 
ще приключи см забавна 
музикална програма и 

забава в залата .на

Общинската
Момчилена24 май сле 

бъде
из танцова

Основното училите.
Тържествената 

г гостите И домакините ще
с 26 май в 8 часа,

народност. увелича-
раздяла участниците го-

ЕДИН ОТ ПЪРВЕНЦИТЕ
Спасен Василевстане на

К. Георгиев



НАС |{ ПО СВЕТА и а
РЕЙГЬН ОТХВЪРЛИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ГОР 
БАЧОВ ЗА МОРАТОРИУМ НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ

СУДАН: СВАЛЕН Е РЕЖИМЪТ НА ПИМЕЙРИ

„Не преврат, а революция" Страх“ от предимствоС „Случилото со в Судан не е преврат, а революция. Войската постъпи 
по желанието на народа и помогна да се извършат революционни промени в 
страната" — се казва в официално съобщение на военния режим

• Във външната си политика Судан ще остане верен на принципите 
на необвързаното движение

На 6 април т.г. судан
ската армия извършила дар 
жавен преврат. Превратни- 
ците били оглавявани ог 
министъра на отбраната и 
началник на Генералщаба 
на суданските въоръжени 
сили Свар ел Дахаб, кой
то сега е шеф на военния 
режим. Превратът бил из
вършен в момента, когато 
суданският президент Джа 
фер Нимейри пътувал към 
Кайро, след няколкоднев
но посещение във Вашин
гтон.

Според вестите от Хар- 
тум военният режим полу 
чил подкрепа от всички 
видове войски и от цялото 
население на страната. В 
Судан завладял мир, пре
кратени са няколкоднев
ните масови демонстрации 
и стачки, специалистите се 
върнали
места... Съседните страни 
признали новия оежим и 
същевременно изразили го 
товност да поддържат при 
ятелски връзки със Судан.
И големият судански съюз 
ник Вашингтон съобщил, 
че неговата политика към 
тази страна остава съща.

Съобщавайки на нацията 
вестта за държавния прев
рат, шефът на военния 
режим Свар ел Дахаб обе
щал, че войската няма 
дълго да управлява. Когато 
се стабилизират икономиче 
ските и политическите от
ношения, в Судан ще бъ
дат проведени свободни из 
бори и валстта пак ще бъ
де предадена на граждан- 

правителство. Мир, 
свобода и стабилност — 
това са основните цели на

»
„СССР може да спре инсталирането на ракети със 
среден обсег, защото има предимство от 10:1" — за
явил Л.зри Спикс

Генералният секретар на 
ИК па КПСС Михаил Гор
бачов тези дни предложил 
СССР и САЩ да сирят ин 
сталирансто на ядрени ра
кети със среден обсег, но 
Роналд Рсйп.,11 охтвърлил 
това предложение. Думите 
на Горбачов, чс СССР ня
ма да разполага спои ра
кети до ноември, били ко
ментирани по следния на 
чии: „Това е добре, но ние 
не можем да направим по
добно, защото СССР имз 
предимство от 10:1 в този 
вид оръжие".

„Евентуалният моратори

ум па ядрените ракети би 
дал огромно предимство 
на СССР. Затова ние ечи 
таме, чс стабилност може 
да сс постигне само с на
маляване броя на ядрени
те ракети" — заявил Лари 
Спикс, официален 
ставитсл на Белия дом.
Според американски твър 

дения Съветският съ>°з има 
414 ракети със среден об- 
чег, които вече са насоче 
ни към Западна Европа и 
Съединените американски 
щати. Американците твър
дят че те имат само 112 ра 
коти в Европа.

селението. От общо 200 
милиона хектара обработ
ваема площ сс ползуват 
само 18 милиона хектара. 
Затова развитието па сел
ското стопанство с задача 
номер едно. Рудните зале
жи и пефтиите находища 
също са голям потенциал, 
го досега са ползувани 
твърде малко. Положение
то в страната още повече 
затрудняват около 1 мили-

военния режим на вътре
шен план.

В съобщение от Хартум 
сс подчертава, чс външ
ната политика на страна
та ще сс основава па прин 
ципите на необвързваието. 
Това означава, чс Судан 
никога няма да сс намесва 
във вътрешните работи па 
други страни и няма да 
се включва в пактове и 
блокове. Подчертана се и

пред-

Нз „личния паспорт" на Судан
С повърхнина 2 505 800 квадратни киломе

тра Судан с най-голямата африканска страна. 
На тази голяма територия живеят само 18 900 000 
житела. Суданците живеят средно 46 години, а 
на всеки 1000 новородени деца умират 125. На 
100 000 житела се падат само 11,5 лскара. От 
1000 житела само трима притежават телефон 
и само 7,3 имат радио-апарати. Основните й се
лскостопански произведения са: памук, фастъци, 
захарна тръстика, сорго и гумиарабика. Судан
ците отглеждат и добитък.

Судан граничи с осем страни — Египет, Ли
бия, Чад, Централноафриканска република, 
Заир, Уганда, Кения и Етиопия.

© ГФР

Масови протести против 

ядреното оръжиена работните си

Е 200 западногермански градове и по-малки 
са организирани антиядрени демонстрации

тни като планове за „звез 
дни войни”.

места

Водач на антиядрените 
демонстрации в Германс
ката федерална република 
йо Лайнен призовал 
падногерманците да 
низират масови 
рации по време на 
стоящото 
Роналд Рейгън в ГФР. На 
На митинг

он бежанци от Етиопия, 
Чад, Сомалия и Заир.

Новата власт трябва най- 
напред да извърши тран
сформация на стопанската 
структура, за да стигне въ
зможно по,скоро до основ
ната цел: собствените си
ли и потенциали да бъдат 
основен двигател на раз
витието на Судан. В кра
тък срок трябва да се осъ
ществи национално поми
рение между северната и 
южната част на страната 
чрез преговоои и диалог.

готовността на военния ре 
жим за по-тясно сътрудни
чество с арабските страни.

Какво ще се промени 
(или трябва да се проме
ни) в Судан?

Тази страна се намира 
в изключително тежко, по 
чти безизходно икономиче 
ско положение. С 9 мили
арда долара външен дълг 
Судан е най-задължената 
африканска страна и е ед 
на от най-бедните страни 
в света с 380 долара годи
шен доход на глава от на-

за- В миналата събота в ГФРорга
се е надигнала нова вълна 
от антиядрени 
ции. Такива

демонст-
демонстра 

демонстрации 
са организирани в 200 за. 
падногермански градове и 
по-малки места 
то на многохиляден народ. 
Организаторите 
страциите предвиждат, че 
предстоялите
ции ще бъдат оше 
сови.

пред- 
посещение на

в Сарбри 
кен Лайнен заявил, че де 
монстрантите

с участие-

трябва да 
се мобилизират на борба 
против американските

на демон
ско

пла 
с кос 

по-извес
демонстра- 

по-ма
нове за въоръжаване 
мическо оръжие.

ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА СЪРБИЯ ПРЕЗ 1944 ГОДИНА (IV)

Българският нароДссъзнава голямата си вина“и
Пише: АЛЕКСАНДАР ЯНИЧ, генерал-полко- 
вник в пенсия Когато говорим за военните действия за 

освобождение на Сърбия, трябва като по този 
билитация. начин им даде шанс„„ „„„ да посочим,

след капитулацията ма фашистка Бълга-

украински фронт с цел да участвуват 
заключителните деиствия против германците.

за реа~

,„От все сърце приветствуваме спо
разумението за съвместни действия про
тив германските завеователи, което под
писахте ти, другарю Тито, и нашият ми
нистър Терпешев. Нашият 
нава голямата си вина към югославски
те народи, а особено към сръбския и ма
кедонския народ, задето позволи на 
фашистките си управители да превър
нат България в плацдарм на германски
те хорди, българската войска — 
леристки жандарм на Балканите, и за 

многобройни злодеяния 
над населението, борещо се за свобода
та си..."

(Извадка от писмото на Централния 
комитет. на Българската работничес
ка партия (комунисти) ,изпратено до 
маршал Тито на 2 ноември 1944 год.)

к™шяВ:жЙА3"ЛИЧИМ1

в изявлението си 
между другото 

правителство 
дарност на вашия 
позволи
ВОЙСКИ

министър Добри Тер- 
каза: „От името 

искам да изразя 
водач маршал Тито, 

рамо до рамо

внарод осъз- пешев
шето на на- 

благо- 
че ни 

с вашите

1
връщане от*МоскваПТмаршал19Тито°ДИНа' 
на с българска делегация 
нистт.ра на

Да се борим 
против

се срещ- 
оглавявана от ми-

отечественофронтовскототелство Добри Терпешев. Въз 
кларацията за безусловна 
Фашисткото правителство на България « 
лението на Добри Терпешев в Крайова 

дседателят на Националния 
славил маршал Тито

-ичим къ;Гав:7ГтСК;ЯйтФоаШИЗЪМ' “ ^
челото ни нашите бтлгапг 0 ?10Жиха върху 
правим всичко което Фашисти. Ние
СКа «а заслужи вашето довеш™' В°Й

прави- 
основа на Де- 

капитулация на
в хит-

извършените
И ИЗЯ-

пре-
Катокомитет на Юго-

окото правителство 72 То~ 
година разреши иа българските единии„19!!
литеТГгсп“„ВОеННИТе Дейстаия пр0ТИВ ^ 

---------е "а^ормания на югославска

телство на Отечествени"3 ?ългаРскот° 
тГнабЪнГаРСКрТ0 пРзви?елстРв°0НТ

»;■»«»

— На пресконфернция

прави- 
заявявам, чс 

правителство- 
ръката си с 

за вечни вре-

I

си-
територия.

състояла се на 9СТРАНИЦА 2
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5

от ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

Изселването продъжава... -дГОДИНИ ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ПЪРВОТО НАРОДНО ПРАВИТЕЛСТВО

Решения по волята 

на народа
В работата на заседанието участвува Ралиша

^о^Л^СеДаТеЛСТВОТ° " ЦК На СКС
ренция на
вац на заседанието си от 
9 април 1985 година обсъ
ди осъществяването на За 
ключенията на Председа
телствата на ЦК на СКС и 
СР Сърбия

ски мрежи, ПТТ—съобще
ния и пр.

И покрай 
положителни 

преди всичко в

СКС в Леско-
значителните

резултати 
стабили

зирането на междунацио- 
налните отношения,

На първото извънредно заседание 
родното освобождение на Сърбия 
към Сърбия на санджашките 
Косово и Метохия

на Антифашистката скупщина 
е съобщено решението

на на- 
за присъединение 

околии и желанието на народа от Войводина и 
да влезнат в съста ва на Сърбия

през
с миналата година от Буяно 
и вашка община

във,връзка 
изселването на сърби 
други граждани от общини 
те Прешево, Медведжа и 
Буяновац. В уводното 
ложение-, Милое Стошич, 
председател на МОК на 
СКС, изнесе

са се изсе
лили 236, от Прешево 133 
и от Медведжа 516 лица. 
Забелязва се, че някои 
ца от тези -общини се из 
селват в Косово (например 
в тази покрайнина са се 

настоящо заселили 164 албанци, от 
то положение в споменати Медведжа. 
те общини.

През последните 
ни са

От 7 до 10 април-1945 
Белград се СИГУРНОСТгодина в 

е състояло първото извънре
дно заседание на Антифашистката скуп 
щина на народното освобождение на 
Сърбия, на което са прйсъствували 244 
от общо 278

из- Душан Мугоша, секретар на ОК на 
ЮКП за Космет, и Мехмет Ходжа, пре
дставител на Областния отбор на НОО 
ма Косово и Метохия, предали желание- 

■ о на населението от Косово и Метохия 
да се приключи към братска Сърбия. 
Това желание, казал Ходжа, 
цел не да засилва апетите на бившата 
империалистическа клика на Сърбия, а 
да укрепи Сърбия като 
демократическа общност, в която всич- 

еднакви
."?тман. Затова албанското 
т Косово и Метохия не се плаши от 

'■сисъединението и в него вижда 
гурност и опора.

На заседанието обаче не са взети 
решения за присъединение, защото в 
Косово и Метохия, Бараня и Бачка все 
още е съществувало военно управление, 
а в Срем са водени борби за освобо
ждение;

ли-

основните ха представитела и многоброй- 
ни гости, сред които е бил и д-р Иван 
Рибар, председател па Антифашистко
то вече на народното освобождение на 
Югославия. Народните

рактеристики на

Трябва да се отбележи, 
че в споменатите общини 
през 1984 година са се за
селили 140 лица от сръбска 

раз- - и черногорска
ност, но изселването е би-

има за
годи- 

големи
усилия за ускорено обще 
ствено-икономическо . 
вити е на Прешево, Медве 
джа н Буяновац, общини, 
които се нареждат 
най-изостаналите не 
в Със бия, 
страна. Само в Буяноваш- 
ка община през

представители и 
гостите е поздравил и с работата на 
заседанието ръководител

положени
о д-р Синиша
Станкович, първият председател на На
родната скупщина на Сърбия. По то- и народи ще имат 
ва време Сърбия е била свободна, 
обновявани са градове и села, изграж
дана е система на народната власт, съ
бирана е помощ за партизанските вой
ски на Сремския фронт . . .

напредничава,
национал-

права и 
населениело по-голямо от заселване 

сред то, понеже от тези общи- 
само ни са се изселили 720 сър- 

но и в цялата би и черногорци.
Участвувайки в разисква 

нията, Радиша Гачич изтъ 
кна, че изселването на 
сърби'и други жители от 
Прешево, Буяновац и Мед
веджа е крупен идейно-по 

сто- литически въпрос. Според 
него съществуват три ос
новни причини за това яв
ление : икономически, не
спазване на конституцион 
нсстта и законността и не 
достатъчна активност на 
социалистическите сили. 
И занапред обществено- 
политическата общност Ще 
насърчава развитието на 
тези краища, но това, кое 
то вече е създадено, тряб
ва да се ползува рациона
лно. От положението не 
можем да бъдем г доволни 
и социалистическите сили, 
поеди висчки Съюзът на 
комунистите, трябва да во
дят борба за осъществява- 

заключе- 
Още повече, че тази

въз-

си-

миналата 
година са приети на рабо
та над 1000 души, а някол 
ко стотици нови

ОБЩО ДЕЛО

На заседанието най-напред е проче- 
ено решението за 

Сърбия на 6 санджашки околии (При- 
бойска, Милешевска, Златарска, Сйени- 
шка, Дежевска и Щавнишка).

— Преди да вземем това решение, 
уредихме отношенията между г 
мамите и православните и като 0 ~ 

тя се договорихме да влезем в Сърбия, 
като по-голяма общност. За пръв път в 
нашата нещастна и бурна история ние 
сме заедно, за пръв път помешахме 

'п-вта си за общото ни дело — заявил 
Сретен Вукосавлевич, председател на 
АВНО на Санджак.

Желанието на народа на Ввойводи- 
на да влезне в състава на федерална 
Сърбия предал известният революцио- 
ционер и народен герой Йован Весели
нов — Жарко Сърбите, хърватите, сло
венците и честните унгарци са на мне
ние, че е най-добре Войводина да. бъде 
съставна част на Сърбия — казал Ве
селинов. Това желание сс изнася на мно 
гобройни събрания и конференции на
вред по Войводина.

работни 
места са открити и в Ме
дведжа. Най-малко е 
пено в Прешевска общи
на, която веднага след Ту 
тин има

присъединение към
След като обсъдила многобройни 

отчети. Скупщината е приела Закон за 
народното правителство на Сърбия, кой
то веднага влезъл в сила. Председател
ският мандат е доверен на Благое Неш- 
кович. Народните представители едино
душно приели предложената от Пред
седателството на Скупщината листа на 
членове на първото правителство. В 
правителството тогава не са избрани 
представители на Войводина и Косово 
и Метохия, понеже заседанията на тех- 
1 пте скущцини, на които са взети ре
шения за присъединение към Сърбия, 
са се състояли по-късно 
(Косово и Метохия) относно 
юли (Войводина). След тези заседания 
народното правителство е допълнено с 
’ дедставители на двете области. В На
учната скупщина на Сърбия през юли 
1945 година са избрани 110 представи- 
тела от Войводина и 50 представитела 
от Косово и Метохия.

най-малък до
ход на глава от население 
то в СР Сърбия.

С голяма помощ и учас
тие на Фонда за насърча- 
зане развитието на изоста
ващите краища, както и 
на някои стопански колек
тиви от южната част на 
републиката („Симпо", Па 
муков комбинат, „Завари- 
вач" и др.) и други краи
ща в настоящата година 

. е запланувано да се вло
жат 3,4 милиарда динара 
в стоцанството на тези об
щини, с което ще се съз- 
дадат възможности за от
криване на^ около 3000 ра
ботни места. ' Зйачителни 
са постиженията в изгра 
ждането на инфраструкту 
пата — пътища, електриче

на 10 юли 
на 30

не на попетите 
иия.
година се готвим за кон- 
гпсси и избори, и чс тряб 
ва да направим истинско

Б. К.разграничение.

особено към сръбския и македонския народ, стратегическо значение, прилагайки всички
задето позволи на фашистките си управите^ видове военни действия във всенародна отбра

да превърнат България в плацдарм на цитслиа война. Приносът на Югославия за
германските хорди, а българската войска — победата над фашистките сили е безспорен,
в хитлеристки жандарм па Балканите, и за защото за него говорят многобройни и нео-
извършените многобройни злодеяния на на- провержими исторически факти, между дру-
селснието, борещо се за свободата си.. ."■*) гитс и фактът, че въоръжените сили на

През средата на 1944 година относно ИОВЮ с непрекъсната борба от 1941 до 1945
пред започването па операцията за освоболс- година приковаха на югославското полесра-
дение на Сърбия Народоосвободитслната вой- жение от 30 до 35 окупаторски дивизии, как-

Югославия наброяваше около 350 000 т0 и многобройни куизлинговски войски,
бойци, разпределени в 11 .корпуса с .40 ди- Югославия завриш победната си борба за ос-

бригади, вобождснис и по-хубав живот на 15 май 1945 
година с въоръжени сили, наброяващи 800 000 
бойци в състава на 60 дивизии, и с оформени 
военновъздушни и военно морски войски.

Общите човешки загуби на Народоосво- 
бодителната войска на Югославия по време 
на Народоосвободитслната борба и социали-

на 305 000 за-

С.офия, министърът 
Стоянов заяви,

октомври 1944 година в 
на външните работи Петко 
че споразумението от Крайова представлява 

международен документ, доброволно 
България. Подписването на -този

ли
„първи
подписан от 
документ представлява реално отражение на 
доверието, установено между съседните наро
ди на Балканите .. ,"1)

На 2 ноември 1944 година
на Българската работническа партия 

до маршал Тито, 
казва: „От все

Централният
комитет
(комунисти) изпрати

с. между другото се
лриветствувамс първата крачка в това 

у съвместни деи-
ко^то

ска написмо
визии, голям брой самостоятелни 
батальони и партизански отряди навред по 
страната. Тона беше добре организирана и 
комаидуваиа въоръжена сила, единствена на 
Балканите и в Европа, която но това време, 
освен армиите на водещите страни на анти- 
хитлсристката коалиция, превзе стратегичес
ката инициатива, въпреки че условията бяха 
сложни, а вражеските войски но-иадмощии в 
материално-техническо отношение.

БЕЗСПОРЕН Е ПРИНОСЪТ НА ЮГОСЛА
ВИЯ ЗА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

в което
сърце
отношение, споразумението за 
отвия против германските завоеватели, 
подписахте ти, другарю Гито, и "^‘“яг “ 
„истр Терпешев. Нашият народ осъзнава ю 
лхмата си вина към югославските народи, а

етическа революция възведоха 
гинали н 425 000 паиени бойци. Врагът имаше 
450 опо мъртви. В могпелннч уао бяха убити 
ря 000 германски войници 
285 000 германски и куизлинговски войниии и 
СТ0УЛНМШ1 на окупатора,“' ,

военно .1) 2) „Югославия — Българи», 
време", Слободии Нешович, Белград, 1978
ЛИИ3,(С;С3с~ - България, военно вре
ме" Слободан Нешович, Белград,
ЛИИ 4)(Ит речта на Върховния комендант ша
въоръжените сили на за’ докторто по случай провзъгласвването му за Д 
па военните ^ки,_^р^^976_гоДИна------

Пленени бяха

(Заглавието и между заглавията 
са редакционни)Народоосвободитслната войска па Юго- 

съюзническа вой-злавия беше единствената 
ска в Европа, която ма твърде важното юго
славско полесражение извърши операции от — Край —
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ПА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ОК МА СК В БОСИЛЕГРАДПО, СЛЕДИТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ХПЦ ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

СОСТ „Димитровград": Висока оценка за 

Работническия съвет Обстойни обсъждания до 

края на месецаРъководейки се от Зак
люченията на ЦК на СКС 
във връзка с усъвършснс- 

' твуването на политическа 
та система, трудовият ко 
дектив на ООСТ „Димит
ровград" е пристъпил 
сериозно 
г.а самоунравителната си 
практика. Работна група е 
направила анализ на раз- 
посделението на дохода, 
ооганизацията на трудо
вия пооцес, самоуправите 
лното решаване п пр. В то 
зи анализ е дадена висока 
оценка за работа на Рабо
тническия съвет.

то едно решение па Рабо 
тннчсския съвет че е ану
лирано от съд или друг 
компетентен орган. Досс 
га не с имало спорове и 
..разминавания" между Ра 
ботничсския съвет и ръко 
водството на организаци
ята. пито пък с имало ми

анализа ма работната гру
ма.

При приемането па ре
шения съветът е разпола
гал с достатъчно ипформа 
ции и аргументи. Компе
тентните служби и лица рс 
довпо сл подготвяли матс 
имали п са давали подро
бни обяснения на заседа
нията, така че винаги с би 
до ясно какво и защо сс 
предлага.

Председателството на Об дейност на Комитета, не- 
щинския комитет на Съюза новите органи и тела, ед
на комунистите в Босилег- на от константациите, е 
град, па проведеното през че целокупната дейност 
миналата седмица разши през изтеклата годила е 
рсио заседание, обсъди и била насочена преди веич 
прие отчета за работата ко върху осъществяването 
на Общинския комитет на конгресните заключе

ния и становища, осъщсст 
останали- вяване политиката за ико 

органи и тела, номическа стабилизация, 
развитието на самоунрави 

ВсъЩ- телците отношения в ор 
ганизациитс иа сдружения 

но заседание за поредното труд, идсйно-политическо- 
заседалие на Общинския то и акционно единство на 
комитет което ще сс сбшинската 
проведе тези дни, когато на СК 
свое мнение за отчета Щс 
дадат и членбвете му.

На заседанието на кое
то присъствуваше, освен р-ь 
ководители на обществе
но-политическите органи
зации, Общинската скупщи върху 
аа и секретарят на Между 
общинската конференция 
на СКС в Лесковац, Жив
ко Младенович, членовете 
па Председателството на

към
преразглеждане

тервеиции на самоупрапи- 
телннте органи поради 
непровсжданс на приетите 
решения

па СК в Босилеград, Пред 
ссдатслството и 
тс негови 
за период от март 1984 до 
март 1985 година, 
пост, това бе подготвитсл-

К. Г.се изтъква в

През 1984 година този 
самоуправнтелен орган е 
провел 17 заседания, на 
които е обсъждал средно 
по 12 точки. На заседанп 
ята са присъствували сред 
но по 20 от обшо 27 чле
нове на съвета, Ннто ед 
но заседание не е отложе 
но попадн липса на кво
рум, а всички решения са 
приети единодушно. Ни-

организация 
върху принципите 

на демократичния центра
лизъм. Не по-малко внима 
ние ОК, Председателството 
и останалите негови орга 
ни и тела през изтеклия 
период са посвещавали и

осъществяването и
разпределението на дохода 
и чистия, доход според въз 
лежения труд и пр.

В продължение
„Димитровград": всички проблеми разрешават навреме

на засе 
данието членовете на Пред 
седателстзото, обсъдихаБАБУШНИЦА нравиха програмна актив 

мост въ.рху реализирането информацията за 
на становищата и заключе 
1 пята от 16 заседание на 
ПК на СЮК. Бе договоре 
по, до края на настоящия 
месец във всички 
чни организации на Съю
за на комунистите в об-

досегаш-
ното реализиране на про
екта „Морава —П", като 
при това приеха 
женнето за 

първи броя на евцефермите от 
74 на 21, а предназначени
те средства за тази цел да 
се насочат

5а по-пълна информираност предло- 
намаляванеЕдно от основните зак 

люпения, приети на неот
давна проведеното заседа- димо се посочи че е нуж- 
ние на Общинската конфе но секциите при Социали 
ренцня на Социалистичес- етическия съюз, преди вси 
кия съюз в Бабушнишка чко секцията ’за подобре- 
осцдпна беше и това, че ние и развитие на селско- 
занзпред ще бъде необхо то стопанство 
лимс посредством тази колкото досега да 
наи-широка обществено- твуват, защото без по-ожи 
политическа трибуна да вена дейност на Социално 
се обезпечава и по-пълна тическия съюз не може 
информираност. Като обе- да се очаква подобрение 
динявашо звено на всички на селскостопанското^ 
обществено-политически си изводство. В това 
ли в общината Социалис-. ние и съдействието 
тическият съюз по такъв меделските кооперации е 
начин ще осъществява сво необходимо. Във фокуса

ята конституционна роля. 
Също така, като необхо-

трябва по 
стоянно да се обсъждат въ 
проси, свързани със зада
чите
програма за 
ка стабилизация, да се да 
ва път на положителните 
инициативи в стопанската 
дейност, на подобрението 
на селското стопанство, на 
подобрението 
то равните на 
те и тоудещмте се. На за
седанието беше заключено 
занапоед да се търси 
вече отчетност в работата.

па вниманието

щината, заключенията об
стойно да се 
при това всяка 
пганизация 
на тях да направи собстве 
но заключение и програм
на активност. В реализи- 

собствените за

Дългосрочната за изграждане 
на различни обекти, 
то ще имат

от обсъдят и 
партийнаикономичес- кои-

пряко влия
ние за по-нататъшното 
витие на селското стопанс
тво в общината.

На заседанието 
те на
единодушно

въз основа разповече, от-
дейс-

членове- 
Председателството 

подкрепиха и 
поедложението на Предсе 

^ дателството ЦК на СКС. за 
и още една голина 

дължи 
Стамболич 
ЦК на СКС.

рането нана жизнено- ключения първичните 
ганизации

ор-граждани- всестранна по
мощ ще получат от ОК, 
Председателството му
членовете на

про 
отноше 
на зе- и по да се про 

мандата на Иван 
председател на

Политичес
ки я актив.

Инак, що 
отчета за

се отнася до
едногодишнатаМ. А.

М. Я.ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД
1 ДутТ,Рл°ВГРАД: ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА

ЙИЯГзипц*™™»Обсъдени са повече отчети
Кратко, ясно и конкретноНа проведената на 3 ап 

рил т.г. сесия на Общинс
ката скупщина в Босилег
рад,

ската скупщина, както и делегатите 
занапред 
и тела на 
скупщина и

взеха решение 
всички органи 

Общинската 
самоуправите 

лниге общности непрекъс- 
нато да действуват и изна 
мират нови и по-качестве- 

и съдържания 
си, да усъвър-

, разпределение-го на дохода, като при то 
ва личните 
бъдат 
ложения

отчетите на 
Щински

седемте 
самоуправителни

об-

Последното заседание на 
работната група за коор
диниране акцията за про
веждане становищата от 
18-то заседание на ЦК на 
еже в Димитровград, за 
разлика от предишното, нг

’*сени КРИ™ павителни
орга„„КзГци°иНТСоУ' °б~Та

самоуправителни об цР Дена
щности, където се закъсня Лекчаза«е
ва с провеждането на ста.
^овищата, бе кратък дого Това трябва
ьаРвсекиКГ0РвеТНчалена,1ЦИ: 5

ганизациКа ТС' ТОУДОВа все«Рвнен анаГиз^а
п Ц я да Действува. Досегашната работа в нос

Л(Д°СеЩавайки всеки ко. кп>гдане на становищата
лектив членовете на пабп К«и ° Ще бъде обсаден
™ата група трябва да поЧ обц«аското координаци
вучат отговор „а деДетина °Н0 тядо и Общинския
мира°„Соа- ^ботно'"1-® Ф°Р време. СК В най скорс

делегатите между 
другото обсъдиха и 
тите

сощности на 
Обща интересите, 

констатация за 
работа 

скупщински ор 
гани .и тела е, че в сравне 
ние с предишните 
ни, има 
брение. Но

ако не е защо, дали 
довитеотче

за работа през изтек 
лата година на 
органи и тела, финансира
щи се от общинския бюд 
жет: Общинския

в тру 
вече 

досегашната
организацииминалогодишната

на всички е обсъдена
организираност на същи
те, дали е преизучена рабе 
тата на работническия сь 
вет и останалите

повечето
пи методи, 
иа работата 
шенствуват

годи-
определено подо- 
- това не значи, 

че и има място за

секре
тариат за общо управле
ние и което бяха самоуп- 

органи, дали е 
скупщина е 

дискусия за об 
на стопанството

обществена
ност, Секретариата за 
панство, финанси и

дейност, Секре
тариата на вътрешните 
оаботи, Секретариата на на 
йодната отбраца и Щабът 
за. териториална отбрана, 
както и отчетите на Общи 
кското управление за об
що отвени

дей- чни оценки 
дови 
сти и

само
доволство. Още повече, че 
при повечето, 
чувствува бавност, неефи- 
кастност, а в някои 

и. неправилност, което пред 
извиква недоволство сред 
хората. Понякога дори лич 
ните интереси се издигат 

обществените

имсто Доходи да 
- от възв зависимостко- от тях семунална

и пр.случаи .4”'"0"й
Щипа, съгласно заключени
ята от XVIII загеляит,„
ЦК на СКС,3 раздвижиха 
инициатива за обединява 

„На„"якои самоуправителни Общности не само на 
общинско, но и на 
нално равнище.

Да се прове

над
жения. Бе задъл- 

константирано
повече от от

четите са обобщени 
има много неказано за ра 
ботата им. ~

приходи и гео- 
управление. На( детското 

• дневен ред бяха и и това, че
отчети-

‘ тс на право съдиите и от
делни органи към Общин

01и че
регио-

Поради кстова
М. я.

СТРАНИЦА 4 ТЯЛО и
А. Т.
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Увеличава се броят 

на участниците
Жа^ЖГоГАДС“за?1дажжагзл РЕАЛИЗИ16-ТО

а борба срещу вербалната
Общинският комитет на СКС в Босилеград от 

първичните партийни организации потърси да допъл
нят собствените си програми за работа и да пред
приемат конкретни мерки за разрешаване на най!ак- 
туалните въпроси и проблеми в средите си

(От 1-ва стр.) тар. На трето 
ред пропозициите има

пиня гя „ -- “а: Чедомир Иванов от
почти 90 нт гтп ' Това е Желюша, Дрина Антанасо- 
значп че „т.™ в че -И ва от Гоиндол и Архангел
оправдава свое™ “^г° На‘<0В °Т 
вуване и привлича все по
вече участници. Говорейки 
за значението на тази ак 
ция, която водят Общинс Смиловцй, който от 64 ов
цата конференции на СС- 

организацията на 
кооперантите „Кооперант” 
от Димитровград, Андре- 
евич подчерта и факта, че 
1119 хектара на обществе 
ния и 459 хектара на час-

място спо- 
три мерки за разрешаване на 

н а Гг-а кту а л ните 
проблеми в

взели участие 98, тази го въпроси и
своите0 среда.

Повечето от 63-те първич 
ни партийни 
това вече и

организации 
правят и се 

чувствува по-ефикасно 
йно-политическо

Съюзът на комунистите 
В Босилеградска община 
понастоящем полага 
ЛИд и
тическа борба за претворя
ване в дело становищата 
и заключенията от 16-то, 
17,. и 18-то заседание на 
ЦК на СКС,
Заключенията от 16-то за
седание на ЦК на СЮк. 
За целта ОК на СК утвър
ди и конкретни задачи за 
членовете на СК. Неотдав
на от първичните партий
ни организации в община 
та, следователно от члено
вете им, той потърси да 
положат усилия за после
дователно осъществяване 
на Заключенията от 16-то 
заседание на ЦК на СЮК, 
отнасящи се до осъществя
ването водещата роля и ук 
репването на идейното и 
акционно единство в СЮК.

Обобщавайки резулта
тите от общопартийното 
разискване в общината вър 
ху Проектозаключенията 
от 13-то заседание на ЦК 
на СЮК, Общинският ко
митет утвърди няколко ос
новни насоки и задачи за 
по-нататъшно действува- 
не. Цоне Тодоров, предсе
дател на ОК на СК под
чертава, че се касае за: 
задачите в осъществяване 
политиката за икономичес
ка стабилизация, с особен 
акцент върху реализиране 
на собствените програми; 
за интензивираме на обще
ствено-икономическото ра 
звитие на икономически

' В
МЛЯКО

производство на овче 
най-добър

има Цветан Давидков от

иде 
ангажиг 

ране. на членовете. — Вси
чки членове и

уси-
води идейно-поли-

успех

първични 
организации обаче не съб
людават

це е
мляко. И а второ място са 
ГЕгнят Спасенов от Гулено 
вци и Михаил Иванов от 
Изатовци, а на трето Ду- 
шан Стойчев от Моинци, 
Павле Ценков от Бребев- 
ница и Сава Вйсов от Ка-

получил 6652 кг
ТН и сложността на

икономическите 
тй и не 
ции за

труднос- 
предприемат ак- 

премахването им, 
или пък акциите им са че
сто обобщени, вербални и 
иеконкретни. Известно чи
сло членове на СК не 
Ществяват

както и на<

тния сектор 
работени. Това е значите
лен потенциал, който тряб 
ва да се реализира .за да 
могат да се реализират и 
приетите програми в обла 
стта на селското стопанст-

остават необ
меница. осъ-

■ ролята и зада
чите си в самоуправителни- 
те органи и тела, в коитр 
са избрани 
всекидневно работят. Вед
но число ПО

В производство на агне 
шко месо': Никола Димит
ров от село Брайковци —. 
1085 ^г, Игнат Спасенов от 
Гуленовци и Десимир Сто 
йчев от Моинци са на вто 
ро място, а Сава Станчев 
от Бребевница и Еленко 
Еленков от Петърлаш са 
на трето място.

Най-много краве мляко 
е произвел Мана Бранков 
от село Смиловци — 3655 
кг, след него е Никола 
Янков от Пъртопопинци и 

^ трети е Асен Дончев от 
Вълновия.

Добри резултати са пос
тигнали и производителите 
на малини. Първонаграде-

или в коитоизостаналата община; по
нататъшното развитие на . 
социалистическите самоу- 
правителни отношения в 

организациите на сдруже
ния труд, самоуправителни 
те организации и общно
сти и делегатски скупщи- 
ни; за задачите на СК и 
всички организирани само- 
управителни сили в обла
стта на заетостта и соци
алната политика, както и 
в укрепването на. конститу 
циЬнността, законността и 
социалистическия морал,
С цел да се реализират те
зи задачи, изтъква той, 
идейното и акционно изди 
гане и укрепване на СК 
ще бъде трайна и постоян
на задача.

Имайки предвид Заклю
ченията, ОК на СК отпърг. 
вичните партийни органи
зации в общината потърей 
да допълнят собствените 
си програми за работа и 
да предприемат конкретни

во. все още се
чувствува и 
тел мост в осъществяването 
на становищата, на 
кретните задачи и не се 
спазва

непоследова-Изхождайки от целите 
на Дългосрочната програ
ма за икономическа

кон-
ста

билизация, отнасящи се до 
селското стопанство. Ди
митровградска- община е 
приела своя програма, в

демократическия 
централизъм в СЮК — из 
тъква. Тодоров.

В борбата за укрепване 
на идейното

която е предвидено глав-
и акционно 

единство в редовете на СК 
в общината, което е едно 
от главните условия да се 
изтрае в борбата за обще-

ни носители на същата да 
бъдат ООСТ „Нишава” -- 
„Кооперант”. Тяхна превъ 
зходна задача е увеличава
не на производството, ра
ционално използуване на 
мощностите, производите-

ствена и стопанска стаби
лизация е необходимо да 
се поведе още по-решител 
на борба срещу вербализ- 
ма, срещу бездейните и 
онези които спират акци
ите на СК. В този конте
кст идейно-политическото 
разграничаване трябва да 
се разбере като съставна 
част в действуването.

г'"У- IВ.У*
9»ЩЩV"I

' И5 ся
А В. Б.

I I
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНАГ». П

Ш\ Сеитбата и напоителната система
— на преден план

гм
■■НЯМбЮ;: -Щ
Участниците в съревнованието за високи добиви

пият Спасен Василев от 
Поганово е произвел 10 

на 250 кгр от 0,20 ха площ и 
с това е спечелил и втора 
награда в Нишки регион. 
Петър Митов също от По
ганово е на второ, а 
Йован Василев от Дра то

на вита на трето място.

Наградите на всички съ 
стезатели са в натура, а 
освен това всички награ
дени съревнователи са 
абонирани на седмичника 
„Задруга".

За залягане в провежда
нето на съревнованието на 
граден е е диплома и пред 
седателят на общинския 
комитет за съревнование 
Йордан Маринков, а изтъ
кната е и ангажираността 

„Кооперант" и съответ 
пата общинска служба.

лноста и икономичността.. 
За осъществяване на това
е нужно увеличаване 
засетите плоши на двата 
сектора. Със своята рабо
та в

Най-масовата обществе оказа се, че сслскостопан- 
ко-политическа оргапиза- ските производители не 
ция в Сурдулишка - общи- са готови да я подкрепят, 
на п настоящия момент Последна разяснителна ак- 
ма предем план е изтъкна ция, която получи особен 
ла два въпроса: срочно и интензитет през изтеклата 
качествено процеждано на зима и вече може да се 
пролетната сеитба и из- говори за начални успехи, 
■•раждането на напоителна В .редица селища чиито ка 
та система в Масуришко дастрвлии общини се на- 
молс. И докато по първия мират в Масуришко поле, 
въпрос приетият план се селскостопанските произ- 
реализира без застои и водители се съгласиха и 
особени трудности, за вто подкрепиха акцията, 
рия не може да се каже 
същото.

те няма и акцията трябва 
да се доведе докрай.

Разбира се, посочените 
два въпроса са така да се 
каже „централни" в дей
ността на ССТН, но наред 
с това се решават и други 
текущи въпроси, които 
вълнуват гражданите и 
трудещите се в общината. 
През настъпилата пролет 
отново трябва да се интен 
зивира комунално-битово
то строителство, за което 
всяка местна общност в об 
щцната има своя програ
ма за действие. Подменя
не и доизграждане на еле 
ктрически мрежи, строите 
лство иа водопроводи, ме- 
ждуселски и махленски пъ
тища и решаването на дру 
ги жизнени въпроси вече 
са в процес на изпълнение 
в редица селища.

организирането на 
стопанство те- 

организации тряб-
селското 
зи две
ва да станат пример 
селскостопанските 
водители и своеобразен ма 
гнит за сдружаване на до 
ходовни начала.

произ-

В присъствието иа пред 
ставители на регионалния 
кооперативен съюз на най- 
добрите бяха връчени наг 

А най-ради и признания, 
добри по области са:

В Социалистическия съ
юз, според думите на пре 

Именно, изграждането дседатсля на ОК на ССТН 
на напоителната система Драган Ристич, са на мис 
и акцията във връзка с мие, че акцията трябва да 
това трае вече две и попе- се проведе със силата на 
че години. Първоначални- убеждаването и разяснява 
те изчисления показаха пето, а не е принуда. От
въдната основателност от тук и причината, че акци 
изграждане па такава си- ,ята продължава доста дъл- 
стема, но когато се прие- го. Едно обаче е безспор- 
гъпи към реализацията, но: отстъпване от планове

В производството на 
Никола Димит- 

село Градини, кой-
пшеница:
ров от
то е получил 6(00 килогра
ма от хектар, на второ мя-

Свободан Николов
Градини с 5500 и

насто са
също от 
Павел Николов от ГГьрто- 

5600 кг от хек-
Ст. Н.А. Т.

попияци с

СТРАНИЦА $
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"шгту ‘Г*тттмилишли птлен^оГпчжгшство • пуои^ноттт
в Ц|.;хл ЗА СУШЕНЕ ИЛ ОВОШИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
И БОСИЛЕГРАДИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС ЗА РЕЗУЛТА

ТИТЕ НА ВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ В „ЦИЛЕ" • НАКРАТКО

ПЛАНИРАТ СЕ НОВИ 

ИНВЕСТИЦИИ
За лихви 

- 219 735 000 
динараизходът е в

суровини, работ-ф За изграждане па склад за
контролна лаборатория, както и за 

съоръжения са им необходими значителни средства 
— около 244 милиона динара ф С реализирането на 
тона начинание ще се ст»здадат възможности за от- 
крипапс на нови производствени линии, за приема
не на нова работна ргъка

Сурдулишкото сто
панство през изтек
лата (1984) година за 
лихви върху кредити- 

заплати ло

ничсски стол и

ете
• Неиогасена загуба няма, но дълговете са 

нараснали с почти 80 на сто Ф Все още ш/ма 
развойна програма • Остра забележка за от
съствието на директора

219 735 000 
или с 55,6 па сто по
вече от отношение па 
предишната (1983) го 
дина.

Най-гол ям

динара
ми средства 59 
динара »де бъдат изразход
вани за изграждане на 

за контролна

милиона13 цеха за сушене на 
овошия, зеленчуци, горски 
плодове и лечебни билки 
в Босилеград, който преди 
две години откри „Фарма
цевтика", основна органи
зация на сдружения труд 
кт ,м „Здравйс" от Лсско- 
пац, понастоящем се пла
нират нови капиталовло
жения и производствени

склада, 29 
лаборатория и за работни
чески стол, а над 150 ми

за набавка

размер 
на лихвите са запла
тили стопанските ор
ганизации от област

на едно от последните на тази организация да от- 
си заседания Изпълнител- еъствува в такъв важен мо- 
ният съвет на ОС почти 
два часа разисква за със
тоянието в мебелната фаб
рика „Васил Иванов —
Циле" в Димитровград.
Вместо санационна програ 
ма временото управление 
в „Циле" излезе с отчет.
В него се посочва всичко 
направено по време на вре 
менните мерки, относно в 
период от шест месеца. В 
него са посочени още вси
чки предприети начина
ния, резултатите по зак
лючителния баланс и още 
много други показатели.
Основното е: „Циле" и за
напред с в трудно поло- Отсъствието на директо- 
жение, а недостига прог- Ра порицаха всички чле- 
рама как да се действува нове на ' Изпълнителния 
занапред. съвет, и на обществено-по

литическите организации 
ОБОРОТ- тази стопанска

лиона динара 
ни необходимите им съо
ръжения. Той подчертава, 
че от целокупните сред
ства „Фармацевтика" ще

мент, когато Изпълнител
ният съвет разисква за със 
тоянието в тази най-стара 
стопанска

та на промишленост- 
169 161 000 ди

нара, или с 45,7 па 
сто повече, слсд то
ва търговията — 
23 942 000 динара и 
селскостопанските ор
ганизации - 
000 динара.

Увеличението на ли 
хвитс върху кредити
те се обусловя от всс 
по-голямото задължа 

ване (дългосрочните 
кредити са увеличени 
с 12 на сто, а крат
косрочните дори 85,3 
на сто) и поради уве
личение на лихвени
те размери.

Както задължения 
га ни стопанството 
въз основата на лих
вите за кредити бе
лежат висок ръст, съ
що така приходите 
на стопанството са 
увеличени от лихви
те. Тези приходи са 
по-големи с 49 на сто 
и са достигнали сума 
53 714 000 динара, а 
това е около една че
твърта от осъществе
ните задължени^ на 
Зазата на кредитите.

С. М.

та
организация в 

града, дали откриването 
на нов магазин в оелград 
с по-важно от оосъждане- 
то на лошото състояние в 
,Циле"? Той 20 361изтъкна, че 
само сдружаване (още по- 
конкретно : ооединяване) 
със „С-импо" от ьраня или 
„пови дом" от ьелград е 
възможност „циле" да за
стане здраво на 
си. Нищо не е

краката 
направено 

и със „Словениялес” за из
нос.

в Износът е предизвикателство и за високо качество
линии. Необходимите ка
питаловложения не са ма
лки и възлизат на 244 ми
лиона динара. Обаче и 
необходимостта от изграж
дане на склад за сурови
ни п контролна лаборато
рия, например, не е по- 
малка. Още повече, ако се 
има предвид, че суровини
те сега се складират под 
открито, в двора на цеха.

Ръководителят на 
Сотир Сотиров заяви, че 
от целокупните необходи-

НЕДОСТИГАТ 
НИ СРЕДСТВА, КАДРИ И Ция. 
РАЗВОЙНА ПРОГРАМА

организа-
обезпечи 12 250 000 дина
ра, а според запланувано
то, останалите ще се обез
печат от други финансови 
източници, главно от Фон
да за насърчаване 
тието на 
изостаналите краища. Не
обходимата документация 
за отпускане на средства 
е доставена на Фонда и 
понастоящем 
говор на
той ше даде зелена 
лпна на проекта за отпус
кане на средства.

КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ?
Васко Алексов 

необходимостта от 
чение на физическия обем 
на производството, 
през второто полугодие на 
1984 година е нараснал с 
25 на сто, но е под равни
щето на 1983 година с 12 
на сто. Според него недо
стигът на оборотни средст 
ва кадри и развойна програ 
ма са главните 
за лошото

посочи
Самият факт, че от 305 

производители на
увели-

мебели
който в страната, „Циле" (спо

ред личните доходи) з.ае- 
ма 300-то място красноре
чиво

разви- 
икономически

говори за общото 
състояние. Само 
обедини с някоя по-стаби- 
лна

ако се
се чака от- 

въпроса: дали 
свет-

организация „Циле" 
може да изплува от неза
видното положение. Наис
тина загуба няма, но дъл
говете са

цеха
пунктове 

състояние. Из
ходът може да се намери 
единствено в нараснали дори 

сдружаване на Ю9 милиона динара, а 
в залежалите стоки 
мразени 57 на сто от обо- 

да ротните средства.

Оправдаността на начи
нанието, включвайки и от
пускането на средства 
страна на Фонда, 
потвърждават и 
ните факти

в някоя по-голяма © НОВИНИ ОТ „ТИГЪР—.ДИМИТРОВГРАД"систе
ма, понеже сегашната тех
нология не позволява

са за-
от

Нова „Коберц" машина 

от Чехословакия
В цехасе произвеждат масивни 

мебели. със след- 
съоръжения- 

за които са необходи
ми най-много

Следователно, предвари 
телно трябва да се преодо 
леят много слабости. Пъл
ните складове в Радейна, 
Петърлаш, Невля 
де търсят спешни 
Лихвите

:
та.Същото мнение застъпи

и Ташко Гацев, техничес- 
' ки директор,' 

черта, че без капиталовло
жения не може да се вър
ви напред. За производст
во на масивни мебели и 
железопътни траверси 
дума не може да става.
Как може да се върви на- Всички са съгласни 
пред, ако се знае, че зае- трябва да се извърши 

- тите в „Циле" средно по- , лом. Без санационна 
лучават от 6500 до 13 000 грама и без повишена 
динара. С такива доходи говорност едва 
кадри не могат да се при- това да се направи. Разпо- 
влекат. лагаемите суровини

риторията на общината тря 
бва да

средства са 
производство и 

целокупните сушени изде
лия (20—24 тона суровини 
дневно) се пласират на за
падноевропейските паза
ри. Освен това в цеха ще 
бъдат пуснати още две но-

домашноКОЙТО под и друга- 
мерки. 

постоянно нарас
тват, а много делови парт
ньори наплащат длъговете 
чрез съд.

В трудовата организа 
ция „Тигър—Димитровгр
ад" тези дни пристигна но 
ва /, Коберц" машина от 
Чехословакия. Тази маши-

както и да се отговори на 
изискванията на цеха „Обу 
оки" от Пирот.

Това е пета машина от
ни

ви производствени 
за сушене и мелене 
шки (около 1000 
дишно) и за 
на подправки за 
(около 30 
И на края, 
то на

тип. Досега производ 
отвените мощности 
вечето машини 
ни за производство

тозиче ЛИНИИ: 
на чу- 

тона го- 
производство

на, която служи за вулка
низация

пре-
про- на по- 

са ползвана платна и фо- 
лии, ще допринесе за уве-от-

за из
нос на платна и фолии на 
чуждестранни пазари. С пу 
скането в действие 
вата машина (след прибли 
зително цесец и полови
на)^ съществено ще се по- 
доори снабдяването 
машния

ли може ястияличение на производство
то на платна 
300 до 350 
С такова

тона годишно). 
с реализиране- 

заплануваното, вме
сто сегашните три, ще се 
създадат възможности за 
откриване „а четири 
ни, а с това хце се увели 
™ И броят ,м постоянно 
заетите с още 40 душ„ "”
0Т «0 ,20 работника!

и фолии сна те-
тона годишно, 

увеличение на 
мащно-

КОЕ Е ПО-ВАЖНО? на но-се използуват, но 
При , товацелесъобразно, 

трябва да сеАсен Радоицев, изъплня. 
ващ длъжността комерчес- 
ки директор на временно
то управление, каза, че е 
неприемливо

производствените 
сти се откриваизхожда от 

онова, с което „Циле" сме-възможно 
стта в по-голяма степен да 
се задоволяват потребнос
тите на домашния

в на до 
пазар с твърде 

търсените платна и фолии.
момента разполага.

директорът (А. Т.) пазар, П. Д.
В. Б.СТРАНИЦА 6
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Комунист
а на Ьъюза на комунистите в Сърби, Брой 1462, година Х1ЛШ 

Белград, 12 април 1985г

МЪКИ С ЦЕНИТЕ
следователни смени на ,,замрадяване"К° ра°мр ници^които^^сечно ХИЛЯД" белградски раб°т- Ще затъмни. Защото от 1 януари тази годи- 
азяване на цените. Съюзният изпълнителен съ напа'Рачбипя го У Т П° 15 000 ди" иа почти всекидневно жизненият стандарт
вет и за едното и за другото имаше доста аргу не са занемарено увеличение6™'пйп Р°ЦеНТо бИваШе бомбаРДиран с по-високи цени, така 
менти с които отричаше едното, а хвалеше дру същевременно ? нямаУ ля значи 6 ™В ЧС С ПраВ° може Да Се пРеДпостави- че само

ередства^гт^еГ.рггглгьг.-ггий! —- —— ■—*_ ат■•■I" зьгяггутаяпуй»г.фазяване". ГИЯГГйгГУК 2Л&2ЦГ ” "•* —*• » "* *™» “
(репрограмира, рефинансира) 
ве. Имайки предвид ясните 
госрочното

дългове, което
и _ на тРУДа И. по-рационално- възлиза на 1,5 до 2 милиарда долара годиш-

ппрп ?гтИТС (ЦЪЛГ0‘ т° стопанисване на комуналните градски слу- но. А как и най-оптимистичните предвижда-
Р дв тия на дъл- жои, поправо всичко още остане по старому, ния не предвествяват някое

сдружения международен итчГ'460™ СЪС СаМ° цените ще бъдат нови> ™-големи. И за- намаление на това валутно бреме, тогава неггавмтова и Съюзна тя лгм„ипм. ' Р° ™о поради печават чрез по-високите цени. А няма съм- ди, инфлацията, жизнения стандарт... Вто- 
тр." защото остана пм пя^яЦСНИТе 6 "закри_ нение' че гражданите тези по-високи цени рата причина, която често се взима са и

р т ■ по-лесно би приели, когато биха знаели как изрично големите инвестиции (между най^го-
се работи в тези служби, когато бъдат
ложение да променят всичко, което в тях дини в обществения 
не струва.

по-чувствителноюгославско

Втората особеност на 
ределяне на цените, което започна 
налото лято, са процентуалните скокове как- 

I вито у нас не са забелязани в следвоенния Споменахме Белград 
{ период- Именно, през изтеклите месеци поч- едно поскъпване. Нищо "не би бйло по-инак 

ти всички цени се покачиха с 30 процента и ако говорехме и за други цени, пък и за 
повече Никой не „изцапа ръцете си за до- онези, които са в компетенция на други гра- 
сега обичайните пет, шест или десет процен- дове, други републики. Защото, почти всякъ- 
та, когато може всички разходи и цялото си де е същото положение, всякъде на увеличе- 
безделие да навакса с цените, които нямаг ните цени се разчита като и а източник кой- 
горна граница. По този път тръгнаха и бел- То може да се експлоатира безкрайно дълго, 
градските и множество други комунални пре
дприятия, които неотдавна предложиха пос-

лемите в света), които до преди няколко го-в по-този начин на оп
продукт „участвуваха" 

дори с 40 процента ,но все пак не обезпечи
ха такава материална основа, от която би се

още ми-

споменахме само създавал доход, достатъчен за отплащане на 
дълговете и за подобрение на жизнения: стан
дарт.

До края на годината остана още много 
време, обаче малцина вярват в увеличение 
на заплануваните реални лични доходи в 
1935 година. Остава тънката надежда във въз
можността за разпределение от съвместното 
потребление в личните доходи, както в са
мите организации на сдружения труд, така и 
в СОИ за обществените дейности. В органи-

В статистическите отчети пише, а живо
тът потвърждава, че вече пет години наред 
пада стандартът, че реалната

къпване на наемите, отоплението, водата. . 
средно с 60 процента. И тези предложения 
йпрочем, както и всички досегашни, бяха сна. личните доходи от година на година е по- 
бдени с изчисления,
оспорват. Тук, преди всичко, се мисли на 
инфлацията и неотдавнашните поскъпвалия

стойност на

които не може да се малка, така че днес средните лични доходи
зациите на сдружения труд е възможно, на
пример, средствата за жилищно строителство 
и регрес за годишна почивка да се „пре
топят" в лични доходи. Н^що подобно би 
могло да се направи и когато е въпрос за 
финансирането на просветното дело,- здрав
ната защита, физическата, култура и подоб
но. Все пак материалните ефекти от това 
преразпределение, не биха били големи.

са на равнището на същите от преди 14. го 
дини. А средният личен доход миналата го 
дина възлизаше само на 110 долара. Разби 
ра се, нс трябва да харчим думи и да доказ 

а вамс, че това с сума, която не може да обез

на горивата и електрическата енергия.
Съдейки по досегашния ход на разисква

нията, предложеното покачвайе няма да мине 
цялостно, по-точно, трябва да се разчита 
поскъпвания, които ще бъдат половина по-мал- иечи поносима сгзистенция. На всички тези 
ки от предложените. Най-силен аргумент за преценки и цифри трябва да се добави и оно-
тази редукция на първоначалната цифра е об- ва, което стана през изтеклите три месеца 
стоятелството, че множество семейства нс биха на настоящата година и което, без съмнение.

,Р*<гко ^овеп" I----- ------—^ /
могли да издържат тези увеличени разноски, миналогодишната тъмна картина още повечг

V

тази покрайнина, бяха разбити ра- дс показано, че те имат „своя" те- 
ботилииците на дългогодишни бел . пгория и че за тях са чужди вси- 
градски занаятчии-албанци. С това чки други територии, 
националистическите противмерки ~
бяха доведени до абсурд. Слсдова- Свръшва ли с чупенето на 
тел но, сръбските национвлистичес- фиии на занаятчии-албанцин и
ки маси чинни си послужиха п г ™пански представителства от Ко- 

Години наред ни огорчаваха по- ние и да живеят заедно с остана- методи както и техните '-оа° Дейността на сръбските на-
албанската иредента лите. Последваха и първите реак- щ ^ и “■ ционалисти? Разбира се — не.- На-

Косово. Вестниците бяха пълни ции: бяха бойкотирани някои за- конкуренти в Косово, тези хули- пример, заспиването на хърватския 
с изповеди па преселници, соб- , аягчийски работилници (по едно гански постъпки с националисти- национализъм предимно сред мла- 
ственици на имоти, граждани от ::еме собствениците им останаха чески белег още веднаж ни увери- дото поколение не остава без по-
сръбска и черногорска национал- почти без клиенти), пишеха се па- хр чс национализмът с най-голе- Динена „бдителност" на сръбските
ност, които бяха безмилостно из- ционалистически лозунги. .Всичко на нашата страна- той "щоналисти. тРябва се очак'
гонени от бащините им огнища, гола показваше, че в белградския МИЯ1 враг нашата страна, гои .ват иопи реакции;' може би вече 
Предупреждавахме, чс това с най- «жгломерат от народи и народно- ни води към наи-исприродни дсл- ,,, и има, „0 не Са достатъчно из- 
грубият атак'- срещу свободата в сти се засилва национализмът сред бй, търси национално „чисти" те- сетни на обществеността. Не е из-
нашата страна. Същевременно но- най-многочислсния народ, насочен р|/|-гории и налага затваряне към честно обаче как ще реагират
сочвахме, че всеки националисти- предимно към албанците. пародии други територии .сръбските националисти. Някои ал-
иегки екгпес предизвиква нацио- Отъждествяваното на всички д| ! д у„ 1 р' банцп се познават по занаятчии-
налигтически действия в други мс- числящи сс към една народност с За националистите Белград е сръб- скитс с1, работилници, но в наша-

. -циоиалиститв, като класическа ски, Прцшина албанска, Скопйс ха столица живеят заедно хора от 
Това се потъврди в Белград, характеристика на нациоиализми- македонско и пр. Само затова,'чс много нации п с трудно да се ус- 

Слсл контрареволюнионите съби- тс, неотдавна- бе „обогатено със са от дРуГ произход, останалите . ценови кой към коя нация се чи- 
ирикрйтитс сръбски национа- същите методи па „действуване', _ 0 изгонени сл"- К:,к лм щс 00 справят е този

листа гг сетиха че в нашата сто- които се прилагаха в Косово. Счу- >'в р да ,,д изгонени, к0Н1,Л0Мсрат националистите?
листа се сс™*“'баш(и хора, които пени бяха стъклата на витрините провъзгласени за второстепенни 

препита- на стопански представителства от граждани, злспостапсни, да им бъ-

НАЦИОНАЛИЗМЪТ

БЕЛГРАДСКИТЕ КОНКУРЕНТИ
сгьггкитс на :В

ста.

тия

лица има и 
дойдоха тук да намерят Б. Радивойнм
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Изборът на Горбачов не е случаен
Как тогава е възможно в Съвет

ския съюз от време на време де 
се яв#ват някои мнения, някои 
книги или статии, в които се об
езценява участието и приносът на 
Югославия към победата над фа
шизма, въпреки 
исторически факти и въпреки офи 
циалното съветско становище?

Нашите отиошени се развиват ио възходяща линия 
Неотдавна като гост на „Комунист" в нашата страна пребивава 

Виктор Афацасйев, главен редактор па московска „Правда". Изтък
натият Съветски журналист, член на ЦК на КПСС, председател на 
Съюза на съветските журналисти и академик имаше по-дълъг разго
вор с журналистите в НИН и „Комунист" и отговори на повече въ
проси за политическата обстановка в своята страна и международна
та нозиция на Съветския съюз. Предаваме части от разговора.

положителните

— Аз мисля, а това можете да 
съдите и по „Правда", че няма 
никакви промени в официалното 
съветско становище, че няма пре
небрегване ролята на Югославия 
вв Втората световна война. Шо 
се касае до някои книги, за тази 
работа не зная и не зная коя би 
трябвало да се превежда. Но, зная,

Горбачов говори и за социали
стическото самоуправление на на
рода. Как обяснявате този термин, 
тъй като той в различни страни 
има и различно значение?

— За нас

ГДР, какво очаквате от тези пре
говори?

— Нормално е от тези прего
вори да очакваме положителни ре
зултати, да имаме надежда, инак 
не бихме и седнали около тази 
маса. Имаме съгласувани станови
ща но дневния ред, проблематика
та и за рамките на разговорите. 
Касае се за три групи проблеми: 
да се спре милитаризацията на 
космоса, да се намали стратегичес
кото ядрено оръжие, да се намали 
числото на ракетите със среден 
радиус. А крайната цел е пълно и 
дефинитивно унищожение на яд
реното оръжие. Ние сме за стро
го спазване на този дневен ред, 
а от тази група въпроси отделяме 
и считаме че е най-важното да се 
спре милитаризацията на космоса. 
Мнозина на Запад също така ми
слят. Защо? Надпреварата във въ
оръжаването ще търси големи 
средства, това е началото на новия 
цикъл в спиралата на надпревара
та във въоръжаването, и то некон
тролирана надпревара. Защото за 
контролирането на тези обекти в 
космоса, на големи височини, това 
практически е много трудно, поч
ти невъзможно.

самоуправлението е 
такава политическа система, 
ято народът активно 
управляването. Значи не 
процеса на реализацията, но

в ко- 
участвува в

само в че хората които познавам, високо 
преценяват вашата борба. И аз, 
като участник във войната, зная 
това от първа ръка. Бях и във 

с прано сс подчертава, че се осно- Военния музей на Калемегдан, то- 
вапат на Белградската и Московска на е твърде вдъхновително. 
та декларации. Макар че тези при 
■щипи * остават трайна основа на 
нашите отношения, вероятно няма 
причини същите да не се развиват 
по-бързо и по-всестранно?

и в
утвърждаването на политиката. То
ва е власт Виктор Лфанасйсвна народа за народа. У 
вас това е по-инак отколкото у 
нас — разбира се.

Имаме закон За трудовите ко
лективи, пръв в нашата 
постепенно въвеждаме изборност 
в науката, културата, института на 
конкурса. След 
на изборността и конкурса 
да разширим на цялата 
ческа област. Сега избираме бри
гадирите. Отново се

негория. От време на време, от различ
ни страни на света се явяват ини
циативи за световни срещи на ко
мунистическите партии. Вие знае
те нашето становище. Какво мис- 

— Нашите отношения — не та- лите за целесъобразността на та
ка бт.озо, както бихме ние желали кива събрания?
— все пак постоянно вървят по 
възходяща линия. Кои оше крачки 
трябва да предприемем, трудно 
може да се каже, не съм дипло
мат, и не мога да налучквам. То
ва завием от нашите партии 
правителства.

време принципа 
искаме 

икономи-

преценяват 
е своеоб- 

пред обществото.
— Без разлика на всички труд

ности, социализмът върви напред, 
обогатява се с нов опит.

определени кадри, това 
разен
пред колектива. Зная, 
че са сменени около стотина ръко
водители. Горбачов каза, че в бъ
деще ще разширяваме прилагане
то на принципа на конкурса и ре- 
изборността, за да се постигне ръ
ководителят не само да 
с колектива, но и да зависи от ко-

изпит
например.

Що се касае до световните съ- 
и вещания, мисля че това не трябва ■ 

да се фетишизира.. Това е работа ; 
на всяка комунистическа партия. 
Едни искат, други не искат. Изна- 

които биха СЯт се различни аргументи. Ние 
уважаваме това. не налагаме ста
новища. Ние не сме предложили 
такова съвещание на комунистиче
ските и работническите партии.

Двустранно е желанието да из
намерим нови възможности и на
правим нови крачки, 
допринесили на по-нататъшното 
издигане на нашите отношения. 
Сл.зетският народ инак с голямо 

Отношенията между СССР и уважение се отнася към югослав 
Югославия главно се преценяват ските народи. Имаме дълги и сил 
като добри и всестранни. Винаги ни исторически традиции.

ръководи

лектива, а колективът от него.
Изглежда, че сега и Москва и 

Вашингтон
НАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
ПО ВЪЗХОДЯЩА ЛИНИЯ

действително желаят
успех в женевските разговори. Те 
продължиха без оглед смъртта на 
Яерненко, въпреки инцидента в Перо Ракочевич

ЯВЛЕНИЯ ЕКБИЛИБРИСТ
Като дете- се възхищавах от месечно, при което още и разтъ- дето за това търсил само 20 стари то жилищно строителство дори и
^~амасГ°правеДщТаИк: ^ ™ “Го щнГ^™’“ ”
ЬНг1рЕг>ДсН ™каГе™ТоГе-Г«^Г: лик^° ~
със зъби винаги така летеше ипп ЛетеШС/ дРжеи,<и се със зъби, по вото, а в Бяла църква и без това разби вярването 
л «Г; ™ГКЖТеШе Д времет0’ когато появяването на не дошъл своеволно. Накарали го
военноЛ врем е ^нямаш е по-голямо СаМ°ЛСТа С8М0 П° бе ЧуД°' и чсс™° е това да «* плати. ' 
чудо, така че този смел акробат 
и сквибрилист дълбоко ми се вря
за в съзнанието. Все до неотдавна Рата и фабриката, която 
мислех, че никой и никога не мо- строили. Предложил програма 
же да го надмине.

ми
от детството, с 

заключа, 
поправо, и не е ви-

тъжно сръце можах да 
че човекът.
новен.Впрочем, дошъл сегашният Але 

спаси хо-
И така минало 

не е доведен.
време. Газът 

суровината още
други по- се докарва от Босна и Словения а новни онези, които започнали да 

за плочките — вместо на пазаря 'се строят Фабриката без енергия и 
сапация. Казал: ще доведе газ, бракуват и, складират, застрашава суР0ВИШ1- без кадри и пазар. Ви- 
°Ле-ечи суровини, подобри ка- йки да потрубат цяла Бяла църква Н°В"Н Са ” 0Нези от Стопанската 
дровага структура, а пазарът и без ' камара на Югославия защото и
това не е проблем. С брака още А човекът ни крив ни дължен за такава инвестиция _ която пои
по-лесно ще се справи, защото от което Разбира се, не схващат „не- това била обоснована на отчигпг 
брака на шилия пазар и без това вежмте' от новосадска телевизия на италианска технология и съпт. 
няма по-добър на света. Още го питат, гризе ли го съвест- жения - дали одобрение. Еднак-

пппгтият , докато на касата взима 20 ста- ва е отговорността и на онези кп_ 
години. бях му одобрили нищожните 14 стари се колко^А т работниЧите„ — знае "™ изпратили от Нови сад 

от своя милиона месечно, дреболия, десе- Още би се кат?™”0- ” най~малко- 11еп,™ СИ„Тел и сега вероятно се 
и повоенните тина пъти по-голяма сума от за- обясни как ? ' Че е Г0Т0В да М къдет0

години и с тъга да призная, че платата на работника. КаК И това е
този Алексич

Пред и повечев Бяла църква даксич от него са ви-

И след това, виж чудото, над
мина го човек със същото прези
ме, койтС направи такива „подви
зи", пред които подвизите на Але
ксич от моето детство, за моя жа
лост. станаха едвам обикновен 
цирков номер. За моя голяма жа
лост, почти след 40 
принуден да се откажа 
идол от детството

Хората приели
ка

не ги сърби.
,тв малко за
неговата жертва. Окончателно 
зва, не .е той сам себе 
Него, спасителя, там 
без негова воля. Защо би се тога
ва чувствувал виновен, особено 
гато на пласмента и без 
може да влияе. За 
това нещо изобщо

Но, най-вече 
и от Алексич, 

си довел. ците. И това 
изпратили та им

от всички, повече 
са виновни работни- 

не защото фабрика-
гз ' В такива загуби. Виновни са, просто, защото
това, че в това

не до коленете на
онзи, който своите акробации из- гп ПтттЛОл време'_____ с го питат от новосадска телевизия
вежда в Бяла църква - във фаб- И какви са - право в главата

месе-

ка-
пък дошли

риката за керамични плочи. Разли търпят всичко 
са по-големи екви- 

и от онзи мой
че Алексич- За съжаление, виновни са 

си спомня, за- и затова, че на новия Алексич не
на котя° рК°ЛеНеТе' Макар че знаят на края единствено те ще Се озо-

това два пъти. Преди шест 
ца, докато още събирал боранията 
от 14 стари милиона

коката е само в това, че моят пово- 
енен Алексич това не либристи 

щастие. повоененпредставяше своето 
умение безплатно и за увеселение 'се, 
на народа, докато новият

и, , моля ви 
пак заради това че на загуби- 
от 400 стари милиарда добавил 

получава двадесет стари милиона още само 42. Нима не е логично
щото какви са, още биха 
писали, че е

за това те му при- 
виновен и за намале- 

инвестициите, за секнало-' Т В "небрано лозе".нието на
Кармело Влахов
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Може ли училището да коригира обществото
—• ■=*?—~

НАШАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА гв и?мТ/Г™Ч^И- ТОГАВА дмет получава своя автономия,

НОТО УСЪВЪРШЕНГТВ ПРОЕКТОЗАКОНЪтТ ЗАГ ПаНАТА^ш’ ИЗВСС™И <* трудностите, пред

ГО?о3В^ТАЖ Г“ - Пизпр=:
СЪРБИЯ й ГО ПУША^^ ™ - тежВъУкВаезеиДкИН УЧббНИК' ПИСа"

НЕ, Е МОМЕНТ СИСТЕМАТА НА РЕФОРМИРАНОТП утлпмпА' 33 °Ценки' «здава се механично 
ДА СЕ ПОТВЪРДИ В МНЕНИЯТА пт пра™™ У 1ИЛИЩе отиошение към обучениетоЕДИНСТВЕН КРИТЕРИТ™ТТОЙН0С1™И ИСТИтАТ™ Е ™

Кой е по-стар: 

Маркс или 

Платон

черти.

да-
на ис-

учениците учат
ДУШИЦА ДЖОКОВИЧ, ученич
ка в III клас в образователно-въз
питателния център „Моша Пияде"

и това 
послед

ствие на така замисления концепт, 
се създава и слабо общуване с „За мен лично 
и?ГТученикъГТаъзппС„ЪемаНИЯТаб К°" "редСТавлява “РОвлем и „е ми е

™ ГрГ;.г4..~ “ «>»
„н. с;й~ йг™„” “

тели по марксизъм марксизмът пре вг,рне върху някои източници на съ,временните процеси които 
ЧИ като предмед. Дали ни е не- Марксизма' а “ получи теория много ни интересуваха Н „Г
обходим специален предмет кога- СКОреиена в проблематиката от измът, така както е подаден и
то имаме социология, политическа втората половина на XIX век. По- книгите е главно скучно Сетиво
икономия, философия? Основният ГС~ г,римеР. за който сега си може би само „якоТ части в обу’

МИРОЛЮК ПРРЬТО , смисъл на марксическото образо- ' ’ - дали изворната теория чснието досягат действителността
по ПЕРИЧ, професор вание е чрез всички тези дисци- на маРксизма е предвидила възмо- в която живеем и км™
аим^Л0Св*? в Педагогическата плпни децата да се научат свобо- ЖЬОС'гта 33 борба между страните

_■ Ия в Белград, професиона- Дн° Да мислят. с комунистически партии на вла- Мисля че матепиапс

“ ГI ВййЯЗ -™я4ГК глг=г;~.о„л. „н„и. “„г=п‘.етиг'«'”'; ”й“ого ■ ■ ■ш —
"
марксическото обучение е непопу- би можало да се Провежда™пп СИЗМж Политическата икономия, фи те можем да разберем. Това осо-
лярно и почти не ефектно върху следния начин аровежда по лософията, социологията, това са бсно се
-практическото становище на учени чаСа седмично' !!,„!! скс два надуките, които вече не е възмож-
ците в живота. Днес с право мо- увод в науката заУ ,!втр/И Се Н0 да слеДим с някаква си заста-
же да се говори не само за мрак- в гп кляг !л>, „я обществото,- ряла понятийна апаратура, 
сизма но и за марксизмите. Мисля, ^'^ГпреГмстТойТ’ *" 
че учредяването на различните ловно бихме могли 

ориентации, напра- социалистическото 
сления или школи, залегнало е от
части в самото битие на марксизма.

От особено значение е необхо-

марксизмът не

Четири
предмета

за насочено образование 
яснявали са се из- 

преподаватели по марк
сизъм от много наши среди. знаеха да

вместо един

много лек-

чувствува в I и II 
когато разполагаме с твърде мал
ко познания.

клас.

па преподавателите 
някои неща просто ни диктуват. По 

. този начин часовете ни протичат

■ ™ .«-лхт;." г«."г..гк«д„г; г™-
ка в III клас с два часа седмично, съществуват въ,в функцията на жете да разберете"

димостта критически па се гтйли 6 Се препоДавали основните на амбицията и знанието димостта критически да се съблю- политическата икономия с иконо- даватсля Всичкп гр 
дае отношението на марксическото миката на сдружения труд; с Два '
ооразование и обществената деи- часа седмично учениците от 
ствителност. Трябва да се проучи клас биха се запознали с филосо- 
до каква степен младите хора чрез фските основи на марксизма. Вме- 
този предмет се оспособяват

ус-
марксически

мо-
на препо-

свежда върху
неговата инициатива, па ако и той БОШКО СПАСОЙЕВИЧ, ученик в 

IV заплува по интерните чиновничес- IV клас в образователно-възпитате- 
ки води от премахването на меха- лния център „Душица Стефано- 

я нмческото обучение нищо няма да вия”
сто обосноваване па това предло- стане. В структурата на самия „През първите две години ко- 
жение ще прибавя само, че марк- предмет няма възможност за но- гато учениците е трудно да ’ раз- 
сизмът трябва да разберем като вовъведения. Просто репродуцйра берат някои апетрактни понятия и 
методологичен принцип и рамки предвиденото от учебника и прог- когато тяхното равнище 
за тълкуване па обществено-иконо- рамата. Очевидно е, че в писане- лени знания 
мичсските, културно-исторически, го на учебниците трябва нещо да 
хуманитарни и еманципаторски ас- се мени. Необходимо е в подгото- 
пекти на определени проблеми, оката и реализирането

проникнат в същността на противо 
речивите обществени процеси, 
каква степен се подготвят за из-

за опреде 
преподавателите по 

марксизъм имат в ръцете силно 
оръжие за индоктриниране на мла 
дите хора. Повечето преподавате- 

явления И процеси в науката като. подобни учебници да вземат уча- ли буквално се ръководят от учеб- 
цяло или в учебното дело. стие и средношколски преподава- циците, а те са писани в черно-

тсли. Но не само в качеството на бяла схема. Ако някой от учени- 
рсцезспти. Сигурен съм, че за об- йпте възприеме .здраво-за готово’

всичко което пише в тях, може

правяне пред трудовите задължения 
и цялата обществена действител
ност. Обеднената картина на марк 
сизма, която се получава чрез не
подходящо обучение предизвиква 
опасност от несамостоятелни 

и некреативни кадри, които няма 
да може да взимат самостоятелни 
решения в своята трудова органи
зация, в своята среда. Само по се
бе си е разбираемо, че марксизмът 
и не може да се 
един единствен предмет. Как то
гава да се преподава марксизъм, 
а той да ие се склеротизира, да 
не загуби жизнеността си, .. 
епохална стойност и - така да ЗОРАН АВРАМОВИЧ, социолог в 

— диалектическата си душа. образователно-възпитателния цен-
„Моша Пияде"

па тези и

Механично
обучение

шествените науки непосредствена
та помощ от страна на прподава- 
тслитс би била скъпоценна, не са

дя му се случи да стане .марксист' 
по определение, да загуби силата 
на критическото си и самостояте
лното разсъждаване, а това според 
мен е опасно. Онова, което в на-

запознае чрез
мо от педагогически, но и от про
фесионален аспект. Ние сме един 
вид практици, но тези способнос
ти ие са за подценяване. Досега 
учебниците са писани по един док 
грипен начин и ако ви липсва опи-

своята
шите училища се подразбира под- 
марксизъм въобще не отразява 
сищцната на Марксовата мисъл: 
за Маркс главно се говори като 
за автор на „Комунистическия ма
нифест”, а на мен повече ми харе
сва неговата философска мисъл„за 
която по-малко се говори по вфе- 
ме на часовете. Това, което ние

съЩи-

Необходима ни е проблематизация тър 
главен въпрос: кой 

отговаря на
на началния и „Идеята за реформа на учили- га от образователната практика, 

с -нова; тя е по правило получавате твърд и
и какъв марксисъм
битието на самоуправителното об- щната реформа нс
щество и на училищната система нооб ходмма, особено когато става тежък език, с който ученикът тру- 
в такова общество." дума за марксизма. Мисля, че Пре

дложеиието, с което марксизмът 
Професор Перич е и състави- ди сс разделил на четири сродни

тел на Предложението, според ко- научни дисциплини, е добро че Ще теше върху стар учебник пероят-
ето марксическото образование в подобрява качеството в образова- но би търсел това да бъде някой
средните училища трябва да се „исто. Съществуващата програма
оазбие" в четири сродни научни с до ГОЛЯМа 'степен претенциозна

с едно становище трябва да се об-

дно се справя. Ако някой от сре
дношколските преподаватели рабо

изучаваме, както се казва, 
пата па неговото 
същина с твърде опростена".

учение, а тазипо-мек език. Тази педагогическа
част очевидно ме достига, нейното 

повечето учебници
за ,Да споменем че

по време на ди- хванат сродните обществени дисци присъствие в
Закона плини, които не могат да се сле- мо се чувствува."

дисциплини, 
това предложение 
г/кусиитс за допълнение на

Подготвиха: Зорица Бапяц, 
и Радмила Нешмч
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ЖИЛИЩНО ДЕЛОПО ПОВОД КНИГАТА „НА Г.РАПКО ЧОПИЧ", 26 МАРТ 1985".

Г раницитеЖалостива
книга

на
солидарност

жилищните потребности на 
работници и фуикционе-

собственикът

е на заДонострояваието на сгради 
ранни покрови в Белград може да 
даде възможност за строителство- 
го па четири-ист хиляди пови жи
лища. Тази акция има преди вси
чко социален характер. По този 
начин ще се настанят в пови жи
лища работници, които е

техните
ри, което значи, чС 
е* сдруженият труд на Югославия, 

сдруженият труд на град Бел- 
Следователно, ако белград- 
стоиански организации над- 

сградите

Преди една година се самоуби в духа на флоберовия девиз: „Поз- 
Бранко Чопич; шокът, който пре- волстс ми говорейки за 
дизвика това, за най-широката чи- Бовари да говоря за себе си", 
тателска аудитория бе още по-го- 
лям защото в

х ис 
град 
ските

госпожа

/
десети- строяват жилища върху

летия очакват апартаменти, поне* на Федерацията, в известен смисъл 
/кс колективите по-лесно Ще фи- Белград „ще експлоатира съюзни- 
нансират тяхното строителство. че институции, т.с. сдружения труд 

Миналата година обаче чухме, от цялата страна, понеже ще строи
,о евтини жилщиа на мансардите 

на сгради, които е финансирала 
Федерацията.

Според най-добрите рецепти пц 
проза на аиокрифнитс жития на светци, ог 

Чопич и неговите остри сатири) а Браико Чопич се прави „страда- 
за сатирата казват, че е катарзич- лец", на депресиите па неговите 
на;) ни отдалеч не предвестяваше последни години се приписват иде 
самоубийствени инстинкти

нейното съзнание
разнежената, духовита

оложко-политически мотиви, пра- 
ки депресии на великия писател, ви се опит да се докаже нслогич- 
Мотивът за смъртта на Чопич, ко- на предпоставката, че семето на 
йто бе оповестен в момента на Танатос, засяно в моментите на

чс мискоакумулативнитс организа
ции пс могат да разчитат па всич
ки разполагаеми сгради за достро
яване. От бъдещия жилищен фонд
ще бъдат иззети жилищните обск- ни обекти от съюзните органи от 

собственост па Федерацията, плановете на Белград — е необ-
одимо. Но сега проблемът не се 

ни ще решават по въпроса дали явява само в имуществено-правови 
ще сс включат в тази акция. Ако .е отношения. Надстройката на 
бъдат заинтересовани и сами по лищните обекти в Белград е из- 
гоя начин да решават жилищните вън редна акция, отражение на 
проблеми па своите работници и градските нужди и последица на 
ако сградите като цяло са тяхна
албстБСност тези органи могат да . „лградските организации, чиито 
отнемат правото па белградските , «ботници заминават в пенсия, а 
общности по жилищно дело да ям ат свое жилище. В града ио- 
ъ"'строяват жилища върху техните ради това се преустрояват помеще

нията за сушене на бельо, мансар- 
я. общи помещения, па надстро- 

а съюзните институции финанси- яват и равни покриви 
ра сдруженият труд от цялата стра

и теж-

Затова и изземането на жилшц-
нещастието и който бе от такова „идеологически шок" всс повече 
интимно естество, че с него в об- получава в силата и жестокостта 
ществеността, в знак на дълбока през четирите десетилетия, 
почит към този велик народен пи- 

. . сател, не би трябвало да се мани
пулира, личи че не докрай е за- суисидарна теория в „групата а в 
доволил всечия любопитност и не- тори" най-далече отиде Живорад 
здрав порив за трансформиране Стоякович: „Бранко Чопич се от 
на чужда нещастна случка в па- рече от живота в навечерието на 
радигма на собствената идеолож- празника на още едно историческо 
ко-политическа ситуация. Защото, самоубийство, в същия век — на 
твърдят сега „осведомените", при- Двадесет и седми март'" — пише 
ятели и колеги писатели, че Бран- той. В деня когато 1941 година ла
ковото самоубийство е било само родът на тази страна спонтанно из 
под въпрос времето кога ще се лезе на улиците да сруши срамния,

профашистки

ти в
понеже съответните съюзни орга-

В развитието на специфичната

о.мните социални проблеми на

збекти.
Това е и разбираемо: сградитеслучи и че не ги е изненадило, че капитулантски 

зародишът на самоунищожението в пакт със силите на Оста според 
него е живеял пълни 35 години мнението на .Стоякович всъщност 
(!), а мотивите на това автодестру- е извършено колективно, национа- 
ктивно начинание са били, както лно самоубийство. Противопоставя 
узнаваме от — „политическо есте- нето срещу фашизма и срещу ко- 
ство". Така поне може да се про- лаборационистическата логика на 
чете в книгата от около седемде- най-реакционната част на домаш- 
сет страници, която тези дни е ната буржоазия всъщност била ма- 
спомен на Бранко Чопич публику- нифестация на инстикт за самоу- 
ваха „Група автори", в собствена нищожение, който страната довел 
режия и в неоповестен тираж.

и само да
да се помогне на онези, които ня
мат пари, а имат много заети без 
жилища.

Изземането на сгради на Феде- 
цията от фонда за помощ на бе

дните белградски бездомници

ЙГ«4А

за
служава и отрицателю! комента- 
;:п. Служащите в съюзните органи, 
да не посочваме функционерите, 
далеч са в по-добро жилищно по
ложение от заетите в нискоакуму- 
лативните белградски, колективи, 
-ъпреки че и те са без жилища, 

колко ни е известно никой от тях 
не е заминал в пенсия.

до катастрофа. Тук всъщност вече
и не се касае за смъртта на Бран- 

Годишнината от смъртта на ко Чопич 
Бранко Чопич на този 
брой танаталози и психоаналитици те дати на нашата история; за за- 
— непрофесионалци послужи ка- говор на една „несамоубийствсиа" 
то повод, както казахме, за ла- алтернатива, която се отъждествя- 

съдба на ва с философията на мира, устрой- 
свобо- ството и запазването на физичес- 

да и живот според тях са постоянно кия корпус на нацията, с филосо- 
застрашени в това наше време, в фията която, в името на избягва- 
епохата на „суровото идеоложко не на самоунищожение, избягва от

всяка съпротива и борба, а която

касае се за довеждане 
жалостив под въпрос на една от най-светли -

а да не
е получил стряха над главата си, 
нито го е очаквал две-три десети
летия. Във Федерацията тези

мент над нещастната 
Писателя, чиято творческа про-

блемп се. решават твърде бързо, 
е не толкова дадено едно изявле
ние на един съюзен функционер 
жилищният фонд на Федерацията 
безмилостно се

спокойствие".
| V- исторически и политически отда

вна е победена на нашаВ тази „ин мемориам" литера
тура има прекалена сентиментал- 
ност и квазипсихоложко анализи
ране на ситуации из далечните 
шестдесети години, които довело 
до „слом на Бранко Чопич, -но 
много други касандрински пред
виждания на „черни времена" за 
всички и политизирани изповеди, 
егоцентрично интонирани, писани

разпродава самопочва.
Становището на „група автори" с 
такава тирада да публикуват спо
мените си на Бранко Чопич пока-

засилва убеждението, че иззема^
пето на техните сгради е неправ
да. И то неправда, която не мо
же да се изправи, понеже съюзни
те опгани според Закона имат 
тавото. Законът уважава собстве
ността над жилищата, а не навли
за в обстоятелството

зва, че цялата им сделка има и
намерения

тачене -спомени за трагично изчез
налия им колега.

по-инакви отколкото
как някой 

голяма степен, 
своите жи-

игпява да реши в ~ 
а някой съвсем малко 
лшдни проблеми.Богдан Йованович3. Баняц

Р. БанковичКомунист говорен редактор Влайко Кривокапич 
ПИ и х отговорни редактори 
ските и покрайнинските изданиГ^^Дуб- ® на^к" редайциите: за всички издания 
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина) и ”^омунист": Площад „Маркс" и Енгелс"

№&%&&& 8ГЙ Б”“*вд
ватско), Матия Новосел (СР Черна гопа^ ® Издава Издателска 
Калмап Петкович /САтт т» „ - * . Р ««Комунист**
ЙНА,*“ ‘

ректор и главен и отговорен редактор Ве- ® Издатслск“я съвет на „Ко-

• С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" 
личен с Ордеп братство и 
златен венец.

9 Директор

е от- 
единство със

и главен и отговорен редактор 
ва всички издания па „Комунист" Велко 
Мидадинович.

трудова орга1Шзация
се в

относно хърватскоЪстТпбсНа ,СЪрбохъР«тск„, хинина) СК0’Сърбски (кирилица и ла.
ки езипм СК"’ макеДонскн „ албанс- 

русипски езици.

® Урежда единна редакционна

словашки, румънски и



вацишим

НШ<шшм
ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ТА СКУПЩИНА НА ЗЕМЕДЕЛСКА 
„БУДУЯНОСТ" В БАБУШНИЦА

штжншшнняш
НОВОИЗБРАНА I 
КООПЕРАЦИЯ ОБЩИНСКАТА

СЕИТБА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН ЗА ЕСЕННАТА И ПРОЛЕТНА
_±~ Ц

Ново ръководство 

на кооперацията ПШЕННЦА1Д-„ГЛАДНА"
Обсъждайки неотдавна 

състоянието на есенниците 
и докъде се е стигнало с 
пролетната сеитба, Общин 
ската конференция на Со
циалистическия съюз в Ди 
митровград констатира, че 
пшеницата не е измръзна

| на частния сектор, 
ки предвид 
поради 
чески

Имай 
закъснението

тъчно, но има съмнения 
че и то няма да бъде из
ползувано цялостно поради 
високата му цена. Голяма 
част от селскостопанските 
производители 
семе, което сигурно не мо 
же Да даде добри прино
си, но самите селскостопа 
нски производители изтъ
кват, че нямат сметка да 
купуват сортно семе. Да
ли е така или...?

Що се отнася до 
зацията на пролетната се 
итба.

На първото заседание 
на новоизбраната Скущци 
на на земеделска 
рация „Будучност“ в Бабу- 
шница, която 
сдружени селскостопански 
производители, за предсе
дател на Скупщината бе 
избран Бранимир Костич 
от село Валниш, а за под 
председател Велибор Иг- 
нятович, 
техник. За председател на 
управителния съвет е из
бран Златко Алексич, ра
ботник в кооперацията.

Зг лиректор на коопера 
циа ,.Будучност“ единоду 
шно бе избран Томислав 
Благоевич, юрист, досега 
съдия за нарушения.

Тези дни беше избран и 
нов работнически съвет на 
трудовата организация с 
председател Величко Джо

Iрджевич, инженер—агро
ном, а за ръководител на 
комерческата служба Ога- 
рслюб Стойкович, иконо
мист. За изпълняващ 
жността секретар на ко
операцията бе избран Але 
ксандър Петрович, а за 
председател на работни
ческия съвет на коопера 
цията беше избран Зоран 
Йованович.

лошите климати- 
условия и малко из 

ползуваните минерални то 
рове, препоръка от специ 
алистите е да 
дърносване на засетите с 
пшеница площи, да се 

предвидения

коопе-

съчиняват сеят своедлъ
се проведе

ла, ио се нуждае от мине 
рални торове. По всичко хвърли поне

На последното заседание на Общинската 
скупщина Славча Петров, делегат от Куса 
врана попита: Ако от всеки селскостопански про 
изводител дори и от тези които се движат с 
патерици, търсим да плати данък за воловска 
кола, защо не може да се наложи данък на тра
ктористите със зелени таблици, които са стана
ли автоиревозници. А знае се по какъв начин и

селскостопански
реали-Както на читателите е 

добре известно, през из
теклата година в коопера 
цията беше въведено вре
менно управление. Беше 

- изтъкнато в разискванията 
на. заседанието на Скуп
щината на кооперацията, 
които на моменти бяха и 
твърде оживени, създаде-

гледано чрез брой- 
механизация има и по 

вече, защото в - Димитров
градска община има 181 
трактори. Обаче в сеитба 
та, пролетна

ки

с какви средства са „купили тракторите" — най- 
често от средствата на „зеления план". или есенна,

незначително 
малък брой собственици 
на трактори, така че вина 
ги се чувствува 
на механизация.

се включва
личи, че не недостиг на то 
рове, а цената им 

е основната причина за 
„гладуването" на пшеница 
та... Освен това има нещо 
и- в нравите и навиците на 
нашите селскостопански 
производители, които то
рове не купуват когато 
има достатъчно, а когато 
имат нужда. Тогава обик
новено недостига. Това си 
гурно отрицателно ще се 
отрази на крайния резул
тат т.е. на добивите.

агромИнимум искуствени 
торове и да се унищожат 
плевелите.

ни са условия за нормална 
работа. недостиг 

„Коопе, 
рант прави, и тази годи 
на както и миналата, опи? 
да включи

М. Антич
Що се отнася до проле

тната сеитба от съвкупни
те 8200 ха, които се обра
ботват, тази пролет ще бъ
дат засети с царевица 1200 
хектара на частния 
тор, докато на 
ния не е предвидено нищо. 
С царевица, с овес, ечмик, 
слънчоглед или тютюн и 
други пролетни култури 
предвидено е да се засеят 
2199 ха на двата сектора. 
За тези площи е обезпече 
но сортно семе от около 
5200 кгр, което е недоста-

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА Е СУРДУЛИШКА ОБЩИ колкото е 
повече частниНА възможно 

трактори организирано да 
влезнат в браздата. Обаче 
на повечето от 
доходно 
няколко

Комненсиране
провуснатото

на сек- 
обществе тях по- 

е да прекарат 
пъти пясък, 

чакъп или дърва отколко- 
то да орат. Както бе изтъ 
кнато на заседанието на 
Общинската конференция 
на ССТН думата имат

през есента
Сеитбата на есенниците, 

поради лошата климати 
ческа обстановка не бе 
завършена докрай. При 
план да се засеят 4270 де
кара с пшеница, засети са 
били 377 дка, около 500 
декара по-малко. С ръж 
е трябвало да бъдат засе
ти 1020 декара, а са засе 
ти 800 дка.

Тази пролет времето бла 
гоприятствува и с цареви
ца трябва да се засеят 5550 
декара. С оглед на обсто
ятелството, че през есен
та не всички площи са 
засети, тази пролет ще 
бъдат засети около 
декара.

Инак подготовките за 
пролетната сеитба 
края си. Частният 
разполага с достатъчно 
механизация, за да изоре 
всички
ни* сектор съДЮ има 
татьчно механизация за 
срочно изпълняване на про

летната оран.
В ранните пролетни-дни 

са продадени над 150 то
на минерални торове, ко 
ито от есента са били на 
лагер при комбината „Вла 
сина-продукт" и земеделс
ките кооперации. Очаква 
се доставката на още 500 
тона минерални торове, 
които щс послужат и за 
прихранване на есенници-

Инак, през есента под 
пшеница са засети 1026 хе 
ктара от които 126 на об
ществения и 900 хектара

съот
ветните инспекции в таки 
ва случаи.

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО МЛЕКОМИНЦИ

Подобряват се комунално-битовите условияте.
Инак хибридни семена 

на царевица има в доста
тъчни количества и се 
продава нормално.

Земеделските произво
дители ползуват хубавото 

, време и за засаждане на 
останалите селскостопанс
ки култури — кромид, че 
сън и пр. Хубавото вре
ме е измамило на полето

Село Млекоминци, от
Босилеград е отдалечено 7 
до 8 километра. Въпреки 
това обаче, до преди чети 
ри—пет години и това се 
ло, както и повече други 
села в Босилсградска об
щина, бе с редица нераз
решени комунално-бито
ви проблеми, които до зна 
чителиа степен затруднява 
ха селския бит. Поради 
това, през последните н* 
колко години, местната 
общност, съвместно с оста 
палите организирани си
ли в селото, преди всич
ко с членовете на Съюза 
па комунистите и всестран
на помощ на Общинската 
скупщина в Босилеград, 
разрешаването им е първо 
степенна, задача.

която махала.бе почти от 
сечена от останалите маха 
ли в селото. За отбелязва
не с, чс този път може да 
ползува и част от местно 
то население в село Реесн 
и Рибарци. През изтекла
та година, също с добро
волен труд и средства, и 
махала „Костенац" бе свър 
зана с добър път.

— През настоящата го
дина, казва председател
ят на Съвета на местната 
общност сме запланували 
довършването на сградата 
в селските гробища. Плани 
рахме и уреждането ца 
гробищата, както и разчис 
тване на всички махленс
ки пътища. Разбира се, и 
занапред местната общност 
съвместно с останалите ор 
гаиизи ра ни со ци ал истиче 
ски сили в селото ще се 
грижи за по-натагьшното 
укрепване на всенародна 
та отбрана и обществената 
самозащита, която и досе
га в селото е на завидно 
равнище.

коминци, както ни уведо
ми председателят на Съве 
та на местната общност, 
Богослав Стойчев, се уве 
личават площите изорани 
и засети със зърнени рас 
тения. И през настоящата 
година село Млекоминци 
е едно от онези села в об 
щината където планът Но 
есенна сеитба с реализи
ран, а по мнение на Стой 
че в същият ще бъде осъ
ществен и тази пролет.

Инак, от комунално-би
товото устройство, всякак 
чето от проблемите в мес 
тиата общност се разреша 
пат чрез местно самообла 
По такъв начин доведоха 
и питейна вода в училищ
ния двор. Акцията започ 
на през есента на изтек
лата година, а приключи 

В това отношение вече за отбелязване е, че пове 
са постигнати завидни ре гаме и доброволен труд. 
зултати. преди всичко мля .,тазм пролет. Неотдавна 
дежта вече не напуска —^чрез Доброволен труд и со 
спре миграцията, а все поиНбствсии средства успешно 
вече са тези, които сс заДприключи още сдиа кому 
мимават и със сслскостопаи”налио-битопа акция — япа

6100

са при 
сектор

земеделските произволите 
ли и те бързат да компен
сират на пропуснатото 
ггрез есента.

площи. В обществе
ДОС

Ст. Н.

Ферма 6 над 7500 овце
Овцефсрмата за разплод на Власина в мо- 

агнета. Миналатаима над 7500 овце и 
станала по-богата с 3500 агнета. Приб-

мента

лизително ноо шс бъдат оставени за по-нататъ- 
останалите ще бъдат про-ашна репродукция,

дадени. Предраг Джорджевич, ди- 
Власина, 302 овце

Според думите на
овцефсрмата на

I
ректор на 
са обагнили но две 
на за две години ла 

Инак власинската 
която има оше и

година завърши с

агнета, а целта е всяка ов- 
обагни по три агнета, 

репродукционна овцефер- 
30 коне и юници мииа- 

иоложитсленма, в 
лата делова 
баланс. ско производство. От го 

дина на година в село Млс
пето на махленския 
към махала

път 
„Шупарци”,

с. м. М. Я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КХД „РОМ" В СУРДУЛИЦАРАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ НОВИТЕ МЕРКИ II НАСОЧЕНОТО ОГ.РАЗОНА 
НИЕ

Изпълнели седем 

шостошни концерта«МРИ Ш СТОПАНСТВОТО-

Досегашният опит с на.
средно образо- 

каже.

днешната безработица, тоя 
па представлява значитсл 
но предимство и сравнение 
със съществуващите преди 
специалности в средното 
насочено образование в 
Димитровградска община.

— При обсъждането . на 
новата програма промъква 
сс и известно съмнение, че 
в по-малките или в недос
татъчно разпитите общи 
ни, къдсто технологията 
е на по-ниско равнище и 
обучението на учениците 
няма да бъде на съответно 
равнище. Какво с ноложе 
името във вашата трудо 
ва организация?

— Може би, косато ста
ва дума за някои други 
специалности това може 
да сс вземе за точно. Оба 
че, що се отнася до коцфс 
кцията няма разлика пито 
в технологията, ннто в про 
пзводствснщг процес и сре 
дствата за производство 
.между „Свобода" и напри 
мер„ Пъовп май", „Беко" 
или някоя друга конфек
ция. Това значи, че и обу 
ченпето на учениците ще

бъде ма същото равнище, 
и в по-големитс и в по-раз 
вити среди. Може би като 
недостатък за пашата об 
щина, а и за останалите 
недостатъчно стопански 

развити общини, е псвъз 
можността да организират 

- повече специалности, така 
че изборът па учениците 
според техните способнос
ти и желания е ограничен 
само на две—три специал 
пости.

Така мислят димитров
градските копфекционери 
за промените в насоченото 
образование. Имайки пред 
вид, че наскоро трябва да 
започне строеж на още 
един цех за произподствр 
па лека конфекция, в кой 
то ще бъдат трудоустроени 
около 230 работника, сто 
възможност на -димитров
градските ученици (тези, 
конто нямат намерение да 
следват веднага да сс на
сочат кт>м „Свобода", т.с. 
къ,м текстилна специално
ст, понеже тя им гаранти
ра веднага работно място.

А. Т.

соченото
вание, може да се 
че не даде очакваните ре 
зултати. затова сс разнек 
ва върху въвеждане на но
ви мерки в насоченото об 
разованнр е цел сътрудни
чеството му със сдруже
ния труд да се засили. Ка 
кво мнение имат по този 
въпрос в конфекция „Сво
бода" в Димитровград, ра 
зговаряхме е Милица Тодо 
рова, завеждаща персона
лната служба.

— Ние отдавна сме се 
определили за пряко сът
рудничество със средното 
насочено образование, из 
тъква Тодорова, 
повече за измененията, ко 
11Т0 в този смисъл сс пред 
лагат 11 конто сега са на 
публично обсъждане в 
сдружения труд, сред ро
дителите и учениците. Ние 
тук отделно поздравлява- 
.ме измененията в средно
то образование, които се 
отнасят до насочването на 
учениците още от начало 
то на обучението, 
считаме че по този начин 
те много по-добре ще се 
обучат за професията, за 
която се определят.

През изтеклата (1984) го 
дина културио-художестве 
мото дружество „Ром" па 
етническата група па ро- 
митс от Сурдулица са раз
пили сравнително богата 
културна дейност. В тече
ние на годината са изпъл
нили седем самостоятелни 
концерта, а още на ня
колко са участвували в 
смесени програми.

11 рез изтеклата 
младите роми 
ца, които наброяват някол 
ко стотни души, са се вк
лючили и в 
акция
гиенизиране на 
махала. Те дейно участву
ват и в други акции, кои
то организира 
телството на 
конференция на Съюза на

година 
в Сурдули-

комунаягтата 
по уреждане и хи- 

ромската

Председа-
Общинската

Още

като КХД „Ром": участвуват във всички манифестации
СУРДУЛИЦА Според думите на довче- 

председател на
младежта в общината. Та
ка например добър е от
зивът сред младите роми 
в залесителните акции, ак
циите по благоустрояване 
и хигиенизиране на града, 
както и в различните дру
ги акции по комунално-би
тово строителство.

Акцията по ограмотяване бг.вно върви рашния 
дружеството, а понастоя
щем член на Председател
ството на това дружество, 
Мифаил Салиевич само
стоятелни концерти са да
дени в Буяновац, Алекси- 
нац. Сурдулица, за брига
дирите на Съюзната мла
дежка трудова акция „Вла 
сина 84". Събооа на гора- 
ните на Власина. по по
вод Деня на младостта 
„25 май", посрещане и из
пращане на Щафетата на

Акцията по ограмотява
не на възрастни лица не 
върви с оня темп, както е 
очаквано. Такова заключе
ние прие, на последното 
си заседание. Акционният 
комитет по ограмотяване 
на възрастни лица при Об
щинската конференция на 
Социалистическия 
Сурдулица.

Досега, както бе посоче
но в комитета, все още са 
неграмотни 534 
40-годишна възраст. Разби 
ра се, толкова досега са 
евидентирани, но се пред
полага,. че техният брой е 
много по-голям.

До .края на годината 
трябва да се мобилизират 
всички сили, за да се из
пълни тази задача срочно. 
Всички основни училища

В конфекцията също ечи 
тат, че при сегашния на
чин на обучение са нуж
ни най-малко три години 
и много повече практика, 
отколкото досега. В тази 
насока „Свобода" е готова 
да се ангажира максимал
но за да бъдат и резултати 
те по-добри. В подкрепа 
на това е и фактът, че ве 
че съществува текстилна 
специалност в • образова
телно-възпитателната 
ганизация „й0сип Броз 

- Тито", в която са записа
ни около тридесет' учени
ка. От своя страна „Свобо 
да" има възможност и га 
рантица, че в следващите 
пет години може да трудо 
устроява по една паралел- 

свършили , текстилни' 
техници. В условията на

на общи
ната са длъжни да напра
вят планове и програми за 
премахване

на територията

на неграмот- 
район и вността в своя 

тази акция да се включат 
всички просветни работни
ци. Задачи имат

През настоящата година 
дружеството „Ром" със сво
ите секции съЩо развива 
оживена дейност. На вся
ка манифестация, която се 
организира по повод на

и самоуп- 
общност на 

интересите за образование, 
както и 
та общност

равителната
съюз в

самоуправител па
на интересите 

по заетост. Общинският 
синдикален

различни празници и тър
жества, танцовият състав и 
певческата

младостта.
Дружеството на ромите 

в Сурдулица инак има ня
колко секции, от които 
най-числен е танцовият съ 
став (с около 100 
но дейни членове), футбол 
пият отбор „Напредак" се 
състезава в междуобщин- 
ската лига Враня — група 
,Л" и др.

ор лица до Цен-
тт.оът за социална дейност 
и всички местни общнос-

съвст.
дейногрупа

участвуват. Също така по 
повод Първи април — Де
ня на трудовите акции и 
младите роми се 
щиха към акциите, които 
по този повод бяха орга
низирани в града.

ти.
Трябва твърде бързо да 

се организират и ефикас
но да действуват, 
сроковете

постоян- приоб-
понеже 

са къси, а обра- 
получава

С. М.
зованието не сс 
така леко.

ка.

Ст. Н.ДУКАТ

Ограмотени са 22 лица II Не искат библиотека
ница се о™ссглУкъмР'осповнпМ В Бабуш_ ■ ка? н,ша на учениците от Пресека
на3гн^4Гввно”^РИ°0"С™ повече?4™ УЧббНИЦИТе'
лище в село Пресека. ПростГдГ нГня нт „Между «РУг°то. библиотекар освен 
Рва човек, но отговорът с Учениците, би могла да служи и на

Едва ли биха моглДа се пр“"' както и 1а възрастни
по-убедителни факти, с които I, А В случа* ~ вместо училището да
равдае решението на училището в Звп~ "ревръ'Ща в културно-просветен храм
В,7й8й у“: ггр ® ■ адл ааг

но ник на РзнанияД ЪДЕ огниаце и разсад-

ствува за открив^Д Г
■----------- — м. А.

В рамките на известната 
акция „Сърбия без негра
мотни

то четирикласово 
ще в „Дудина" махала, а 

до 1985 година" Миланов обучи кандидати
през настоящата учебна те от своята група по до
година. в Дукат са ограмо мовете им. Като се 
тени 22 възрастни лица.
Към края на март Комиси 
ята за оценяване на резул 
татите в акцията по ограмо 
тяване извърши -

учиди-
и ни-

има
предвид, че зимата беше 
люта и снеговита и че Ду
кат е „босилеградски Шав 
ник", успехът на Миланов 
е истински подвиг.

Благодарение на 
ето на учителите и готовно 
стта на неграмотните да 
се освободят от тъмата на 
неграмотността за две 
дини в Дукат рязко' 
мален броят на лицата, ко 
ито не знаят да пишат и 
четат. Сега в 

орга- ма неграмотни под 50-го- 
негра

провер-
, ка на знанията на ограмо 

тяваните лица и константи 
ра, че всички са нучили да 
пишат и четат.

За успеха на тази благо 
содна обществена акция 
най-големи заслуги 
младите учители Шпица 
Карамфилова и Митко Ми 
ланов. Карамфилова 
иизира, обучение на

у сърди
Може

подготвени
и да няма в момента 

помещения за тази 
новата сграда на училището там
воГзащГнапримТр не ^ ТаКЪ'В 
в скоро време ще се 

, ния и за тази

напълно 
цел в

го-
е на- отго-

отговорено, че 
подготвят помеще- 

__ _ Цел, да се остави мягтп
въпросът да се уреди. Инак 
е отговорено остава 
зададем въпроса, залдо

имат

това село ня
така както 

единствено да си 
1 ли се прави та-

вдишна възраст.
мотни при подведомствено Вене НИКОВ

СТРАНИЦА 8

БРАТСТВО * 12 април 1985
I



Младежка трибуна * Младежка трибуна
Започна сезонът на добро
волния младежки
ДИМИТРОВГРАД

В баАбушнишка обАщинаНИЯТА -™то-революция_мир-труд

Продължава традицията на високи успехиДен на залесяването Най-добри резултати показаха учениците от осно
вните училища в Бабушница, Любераджа и Стрелъц.

В края на

за Народоосвободителна 
та борба в Лужница 
ковено говори Борко Рис- 
тич, боец от Стрелъц.

Шамшионагьт 
ята „Тито — революция — 
мир” е състезание, в което 
младите лужничани досе
га осъществиха извънредни 
резултати. Тази хубава тра 
диция твърде много за
дължава тазгодишните пре 
дставители на Бабушниш- 
ка обтцина в регионалното 
състезание, което ще се съ
стои на 20 април.

За организацията на 
училище в Стрелъц заслу
жи най-високата оценка, 
състезанието Основното 

М. Антич

вдъх-Шести
ровград бе истински 
на залесяването. Именно, 
в миналата събота всички 
ученици от основното учи 
лщце „Моша Пияде” и об 
оазователно-възпитателна- 

„Йосип 
Броз Тито' от Димитров
град „нападнаха” голини
те в околността на града. 
Учениците от 
училище залесяваха' голи 
терени в Козарица, а сре
дношколците засадиха бра 
йни фиданки в местността 
„Цинцарски рид”.

И докато ■ учениците за. 
лесяваха голините, члено
вете и кандидатствуващите 
за членове на младежката 
трудова бригада „Братст
во-единство”, копаеха дуп-

април в Димит- ки и засаждаха дръвчета е 
главната улица на града. 
Акцията всъщност започна 

обед, кога. 
изкопаха

миналата се 
учили- 

Богдано- 
вич” В Стрелъц се проведе 
общинско

дарък от Общинската кон 
ференция на Съюза 
циалистическата 
в Бабушница. Общо взето 
най-добри резултати по
казаха представители на 
Основното училище от Ба
бушница. На второ и тре
то място се класираха ос 
новните училища от Лю
бераджа и Стрелъц, а на 
четвъртото и пето основни 
те училища от Звонци и 
Велико Бонинци.

След състезанието учени
ците се събраха пред па
метника на Драгица Жар- 
кович в Церичйе, където

ден дмица в основното 
Ще „Добринка на со- на знани-младежв петък след 

то бригадирите 
почти всичките дупки къ
дето дръвчетата бяха счу 
пени или

състезание в 
Шампионатарамките на

на знанията „Тито 
волюция — мир” на тема 
„Втората световна война и 
социалистическата
ция в Югославия”.

Съревноваваха

ре-та организация извадени. За рг 
злика от миналата година, 
когато алеята бе засадена 
с много 
този път бяха

револю
малки дръвчета, 

засадени 
дръвчета,

основното се учени- 
учи-Ци от петте основни 

лища в Бабушнишка 
щина и средношколци от 
образователния 

„Бук Караджич”. За

многогодишни 
които надминават 
ки бой.

Тези акции ,на бригади
рите и учениците предста 
вляват само начало на прс 
дстоящото | 

лято, в което 
градската
ме най-активно участие.

об-човеш-

център
реги-

състезание се кла 
Небойша Костич 

от основното

онално 
сираха:бригадирско

*училище 
„Иво Лола Рибар” в Бабу

Лела Йовднович

ДИМИТРОВ-
младеж ще взе

♦ Новини от 0В0 „Иоснп Броз Тито"шница,
от основното училище 
„Светозар Маркович” 
Любераджа и Снежана Ста 
нкович от основното 
лище „Добринка Богдано 
вич” в Стрелъц в категори 
ята на ученици от основни 
те училища и Йелена Ви- 
данович, Драган Стефано- 
вич и Ивица 
в категорията на среднош- 
колци. На класиралите 
се за регионално състеза
ние ученици бяха връче
ни грамоти и книги — по

А. Т. Iв' ; • На републиканския преглед на рецитаторите, 
ще се проведе в Кикинда, ще участвуват и три

ма ученици от димитровградското средно училище. 
Гова са: Александър Басов от 11-4, Габриела Алексич 
от 1У-1 и Лидия Панайотова от 1-3 клас.

• През първите шест седмици на второто по-. 
^ лугодие Акционната конференция на ССМ е органи- 
ф зирала пет танцови забави.

• Мики Пейчев, ученик от Н-4 клас, се класи- 
Г ра за републиканското състезание по руски език.

Ф койтоучи-:>• [ ,

Е
\Петкович

♦■т >$ ♦' • г'I
МЛАДЕЖКИ РАЗГОВОРИ В ООСТ ДИМИТРОВГРАД"■■^ГГЛ' 

' --ШШ
Младите димитровградчани неуморно разхубавяват 

родния си край
Мълчанието не може да бъде 

средство на борбата
И.

*

БАБУШНИЦА

Републиканската конференция на 
Съюза на социалистическата младеж в 
Сърбия върши усилена подготовка за 
Дванадесети събор на младите работни
ци от нашата република. По този по
вод Комисията за обществено-икономи
чески отношения и социална политика 
към РК на ССМ в Сърбия на 4 април 
т.г. организира разговор с млади работ
нички и работници от ООСТ „Димитро
вград”.

Две трудови акции след това думата поискаха само двама 
младежи?! Останалите „приложиха" са
мо физическото си присъствие, макар 
че имаха какво да кажат. Имат успехи, 
с които могат да се похвалят, разпола
гат със собствен опит от премахването 
на обективни затруднения и субективни 
пропуски, постоянно са на „извора на 
живота" и вероятно виждат корените 
поне на някои нежелателни явления, ко
ито пречат на пълноценната изява на 
младежта в сдружения труд и общест
вото като цяло. Всичко това обаче те 
премълчаха, сякаш се ръководеха от ед
на известна неприемлива логика на го
лям брой заети млади хора: „защо да 
се късаветя, когато съм си решил про
блема:".

По повод 1 април — Де
ня на младежките 
ви акции в 
община бяха 
ни две трудови акции. На 
30 март 50 младежи и де
войки работиха по създа
ване на зелени площи 
двете страни на новото ко 
рито на река Лужница, а 
на 1 април, заедно с бри
гадата на младите горани 
— засаждаха дървореди по 
двата бряга на р. Лужни
ца, както и 
места в града, предвидени 

зелени

В акцията участвуваха 
над 70 младежи и девой-трудо- 

Бабушнишка ки.
Също така тези дни бе 

ше решено младежта в 
Бабушнишка община да 
участвува на съюзната мла 
дежка трудова акция. Пет
десетина младежи и дево 
йки, предимно учащи се в 
образователния център 

„Бук Караджич" ще сфор
мират младежка бригада 
„Добринка Богданович", 
която ще проведе 30 дни 
на съюзната младежка тру 
дова акция. -

организира-

от
В разговора бяха засегнати три ос

новни теми: общественото и материал
но положение на младите в сдружения 
труд, положението, ролята и задачите 
па младите работници в самоуправител- 
ното решаване и отношението ги зае
тата младеж към проблемите на безра
ботните млади хора. Тъй като това са 
теми от първостепенно значение за на
стоящето и бъдещето на днешните мла
ди поколения, се очакваше събранието 
да изобилствува с откровени и плодо
вити разисквания. Още повече, че сред 
присъствуващитс бяха и петнадесетина 
млади работника и работнички'— редо
вни участници в акцията „Млад работ
ник — самоуправител", добри младеж
ки активисти и млади членове на СК.

на няколко
Мълчанието на младежите и девой

ките „принуди" директора на органи
зацията Михаил Иванов да говори вме
сто тях. Запознавайки гостите е дей
ността на организацията, Иванов посо
чи редица въпроси от значение за мла
дите в ООСТ „Димитровград", но не
говото ■ изложение едва ли може да бъ
де компенсация за мълчанието на мла
дите работници и работнички. Защото, 
ако вече никой не отрича необходимо
стта от принципна младежка борба за 
по-хубава перспектива и истинско мяс
то на младите поколения в обществото, 
тогава асски младеж и девойка трябва 
да знае, че мълчанието не може да 
бъде средство на тази борба. Повече 
от всички топа трябва да го знаят мла
дите работници и работнички в сдруже
ния труд.г\.

за създаване на 
площи. М. А. \

ни уведомиха в Об-
на Социалистическата 
младежката трудова

Тази година, както 
конференциящинската

ник 85".За целта се върши щателна подготовка, 
заминаването на акция — бригадири- 

известно време заедно, като по 
по-пълно сътрудниче-

Младитс производители от ООСТ „Ди 
митровград" обаче изневериха на 'очак
ванията. Най-напред председателят на 
първичната младежка организация Гро
здан Костов в краткото си изложение 
повтори основните тсзиси на разговора 
и във връзка с тях накратко посочи 
някои характеристики на положението 
ма младите в ООСТ „Димитровград", а

И преди 
те щс прекарат

,з начин осъществят
по-лобре се запознаят взаимно и за да мо- 

' младежка трудова акция да за-
такъв
ство
гат на съюзната 
воюват по-високо място.

проверка" стана на 1 април 
" трудови акции и бешеПървата 

в Деня на младежките
(А. Т.)успешна.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ л ЬОСИЛЕ! РАДСЛЕД МНОГО ОТЛАГАНИЯ ОТ ПЪРВИ МАЙ В 
ДИМИТРОВГРАД Успешно изпълнена задача\

Започва работа 

Старческият дом
283 и на-обаче факта, 

нарушенията
стопанствотоОбсъждайки меотдвшш

отчета за работа през из
секлата година ма съдия
та за нарушения в Босиле
град, делегатите на трите 
съвета 'на Общинската ску 
гндина в Босилеград, кон 
стаитираха, чс този общи 
иски орган, през изтеклата 
година е проявил широка 
активност, преди всичко 
върху успешното и бързо 
дсйствувапе и изпълне
ние па обществената си 
функция за която и същс 
ствува и с това дава зна 
чптелен принос в укрепва 
пето па законността, обше 
стисната отговорност и 

•социалистическия морал,

Загрижила 
че броят па 
мо отношение па същите

областта на об 
ред и спокойст

рушения из 
ществения

— 109 души. Тревожипрез 1983 година се е увс 
личмл. Именно, през из 
теклата година 
за нарушения в Босилег
рад е разгледал 897 (преди 
шпага 608) различни дела,

во
и това, че се увеличава и 
броят на нарушителите из 
под' 18-годишна възраст.

Да кажем и това, че съ
дията за нарушения, ос 
вей различните видове на
казания, и през изтекла
та' година, съвместно с 
другите органи е предящи 
емал и други видове мер
ки, които са. имали за цел 
да се премахват общест
вено-вредните прояви, а с 
това да укрепва законитост 
га и обществената отго
ворност при ясскиго. М. Я,

съдията
С въздишка на облекче

ние, но и със съмнение, 
делегатите на Общинската 
скупщина в Димитровград „ за 
изслушаха на последната 
си сесия думите на пред
ставителя на Междуобщин 
екия център за социална ра 
бота за общините Пирот, 
Димитровград и Бабушнп- 
ца), който съобщи, че най- 
носле са разрешени всич
ки проблеми във връзка с 
финансирането на Дома за 
стари и изнемощели лица 
в Димитровград. Именно, 
доплнително обезпечени 
са 2 520 000 динара, конто 
заедн ос по-рано обезпе
чените 1 440 000 от Пирот 
и Димитровград и 360 000 
от Бабушнпца, дават въз
можност дома да започне 
с работа. В началото сво
ите мощности ще попълни 
с около 30 на сто. За на
чало това е достатъчно. 
Клиентите ще бъдат глав
но от споменатите три об
щини, които сега се нами
рат в разни домове в СР 

■ Сърбия.
С това ще се сложи край 

на, „безполезното" досега 
съществуване на старчес
кия, който още малко ще 
търси поправки без да е 
работил нито ден. Що се 
отнася до цените на услу

гите, те са сравнително ни
зки, Стая с лис легла те 
струва 13 700, с едно 14 800 

неподвижни лица 
17 000 динара. Да ли топа 
Щс бъде достатъчно да сс 
създадат основни условия 
за работа без „дотации' и 
дали домът щс има клиен
ти да попълни всичките, 

приблизително всич
ките, легла остава да по
каже времето.

от които успешно е разре 
шил 881. Инак, в отчета 
се посочва, че най-голям 
брой дела (303) са за раз
лични нарушения в обла
стта па сигурността па дви 
жснисто, възбудени от тру 
лещите се от Секретариата 
на вътрешните работи 
общината. След това са па 
рутенията из областта на

шш

II

А. Т.

САМОУПРАВИТЕЛИАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ 
^СИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ.

ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ работни МЕСТА, ’ П'

■д ТИ „Зеле Нелкович" — ООСТ „Чорапара" Лес- 
ковац за Трудовата единица „Чарапара" в Бо
силеград дава

ООС1 ЗДРАВЕН ДОМ в Босилеград 
публикува

за приемане на работници за следните трудови 
задачи:
1. Плетач — 19 изпълнители на определено вре
ме до 6 месеца,
2. Шиене на чорапогащници и поставяне на ла
стик — 13 изпълнители за неопределено време,
3. Контрол и обръщане на чорапи и премахване 
на грешки — 4 изпълнители за неопределено 
време,
4. Чифтосване на чорапи за чорапогащници и 
кроене на вложки — 1 изпълнител за неопреде
лено време.

Контрол и. чифтосване на мини чорапогащни
ци в контролата на обръщане на чорапогащни
ци — 7 изпълнители за неопределено време и 
6. Електротехник I — 1 изпълнител за неопре
делено време.

УСЛОВИЯ: Завършена 
подготовка или училище за КВ работници, (IV 
м Ш степен професионалност). За мъжете отбита 
военна повиност.

Личният доход е определен в самоуправително- 
то споразумение за 
з-1 лични доходи.
Обявата е открита 8 (осем) 
ликуването.

КОНКУРС
За попълване на работни места 
на следните трудови задачи:
1. Шеф на общата медицина,
2 Шеф на службата

за изпълняване

, ... , за здравна защита на деца,
’3' „,Т на кпгненнчне-егшдемиоложката служба 4. Шеф на стационара
УСЛОВИЯ: Под 1 — лекар специалист по обща 
медицина или лекар но обша медицина с две 
години трудов опит, положен професионален пз 
пит. Под 2 — завършен медицински факултет, 
завършена специализация по педиатрия или курс 
по педиатрия. Под 3 — лекар специалист по 
епидемиология, лекар с курс или лекар по обща 
медицина с позволена специализация по епиде
миология. Под 4 — лекар специалист по интер- 
на медицина или лекар специалист по обща 
дицина.

БОСИЛЕГРАД: ПРЕЗ ГО 
ДИНАТА ЗА ПРОТИВГРА 
ДНИ СТАНЦИИ 5,5 МИ 
ЛИОНА ДИНАРА

средна професионална
мс-

Молбите с доказателства 
условията

за изпълняване на 
от конкурса в срок от' 15 дни от 

деня на публикуването изпращайте 
ООСТ Здравен дом в Босилеград — 
ята за

Без на адрес: 
до Комиси- разпределяне на средствата

трудови отношения.
Некомплекту ваните 

молби нямарисково
производ
ство?

дни от деня на пуб-и неподадените в срок
да се разглеждат.

Решаването за приемане ще стане в срок от 30 
д::и след срока за приемане на молби.ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ В Босилеград дава

ОБЯВА \ Молбите трябва 
„Зеле Велковпч'' 
Кандидатите

да се доставят на адрес: ТИ 
Лесковац, Инд4устр1!йска 

„ молбата да
сгавят удостоверение за точките си което 
получат в СОИ за ’

За попълване
на следните труда вТзадГч„Т™ 33

1 Медицинска сестра за неопределено времс „а 
работа в амбулаторията в с. На3ърица 
2. Медицинска сестра за неопределено 
за работа в здравната 
мино и
3 Стоматоложка сестра за определено време до 
завъртане на работнички от отпуск по'майчин 
ство — двама изпълнители.

Освен общите условйя предвидени 
копа кандидатите трябва 
дните специални условия:
Под 1 и 2 завършено 
ща или акушерска насока 
опит. Под 3 завършено 
обща насока, 
или зъботехник

40.
са длъжни с до-

Запланувано е изграждане 
то на 10 противградни стан 
ции

ще
тРУдоустрояване в Босилеград.

време
станция в с. Долно Тлъ- оспеЗ, Аптека -Босилеград" 8 Босилеград 

основа решението на ^ Д 
март 1985 година

въз
трудовата общност от 21Регионалната СОИ за 

противградна защита е за
планувала през настоящата 
година на територията на 
Босилеградска община да 
изгради десет противград 
ни станции. Според плана 
за целта тя ще обезпечи 
над 5,5 милиона динара.

Счита се, че с изгражда 
нето им, по-точно с дей 
ствуването им многократ- 

. но ще се намали риска 
селскостопанското 
водство. Досега щетите от 
градушка, преди всичко 
намаляване добивите от 
житните и зеленчукови ра'

дава

ОБЯВАсъс за
ел е-да изпълняват и

за приемане на СТАЖАНТ 
хйик, за фармацевтичен те 

на работа в се-

изпълняват следните

завършено средно фармацевтич-

медицинско училище, об- 
с една година трудов 

медицинско
насока за стоматоложка 

- с една година 
положен професионален
„ ■ Д°к°лкото няма кандидати с трудов опит 
Ще се приемат кандидати и без него !! „ Г 
чеството на стажант. ка"

Молби с

.... д..»ТГ."Г«в.Г'
Кандидатите трябва ла 

условия: я
училище 

сестра 
трудов опит и 1 1- Да имат

но училище,
2- Да не са

изпит.в
произ- осъждани,

3. Исихофизически
4. Постоянното 

посочените, села
шене па работата.

да са здрави, 
местожителство 

заради ефикасно

в
условията и^ЖТнГад^ес^ООсТздр"3 
отноДШ°еМнИБяОСИЛеГРЗД ~ - Комисията^за^трзщови

бликуването й0™"™ °СеМ °т деня - "у
• Нйщпадтуван^ и неподадените 

молби няма да се разглеждат.

имедно от Да е в 
вър-

стения, овощията' и сено- 
добива често бяха

до К.,».:,:“”:""1;",,;”;;—изпращайте 
Аптека „Босилеград"^Бос"л°е™““ения. °ОСТ

по-го-
леми от „оправданието" че 
липсват средства.

от деня на

в срок
В. Б.
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РЕГИОНАЛНО 
НИЕ
ИНВАЛИДИТЕ

Ружица пак 
най-добра

Физическа «УАща,,(Д^|^7) СЪСТЕЗА 
ПО СТРЕЛБА НА Човекът ц прцроц. та

ФСЕВЕР”: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА ГРУПА IВитамините и 

нашето здраве
Онова; което не могат 

мъжете, може една млада 
девойка! Н.а регионалното 
първенство по стрелба с 
въздушна, пушка и писто 

инвалидните лица 
между 24 състезатели Ру
жица Алексова и този път 
бе най-добра. За илюстра 
цил да кажем, че второкла 
сиралият се Момчило Ле 
шевич има 16 
■малко от Ружица!

На регионалното 
взеха

Поражение, въпреки 

добрата игра
!

лет на
12 ФБВРУАР" (НИШ) - „АСЕН БАЛКАНСКИ" 21 

(2:0)
Витамините представляват важна 

на ферменти, които съставна 
участвуват в сложни-Ниш, 7 април 1985 г. Игрището на „12 фебру- 

ар — теренът добър за игра. Зрители около 100 ду
ши. Голмайстори; й. Златкович в 8 м. и Новица Але 
ксов в 22 м. за „12 фебруар", а Александър Станков 
в 88 м. за „А. Балкански". Съдия на срещата: Стани
мир Иович от Бор.

част
те процеси на обмяната на веществата, осигу- * 
ряващи нормална функция на всички органи и I 
тъкани. Подробни изследвания показват че с • 
напредването на възрастта в организма на чо- 
века се наблюдава недостиг 
Основна причина за това 
хранене и възрастовите

I
точки по-

пър- 
участиевенство 

стрелци инвалиди от Ниш, 
Прокупие, Пирот, 
паланка, Алексинац и Ди
митровград, 
на състезанието е Друже 
ството за 
зция- на 
ца в Димитровградска об. 
Шина. В това

на много витамини, 
са еднообразното 

промени на редица ор- _ 
гани и системи, предимно на стомашно-чревния X 

| апаРат- Последиците са; намаляване на способ- | 
ността ма организма да усвоява постъпващите с I 
храната вмтамиии и да ги синтазира, за да не * 
остарява преждевременно.

В Съветския съюз са разработени специал- 
комплекси-поливитамини за пред 

назване от преждевременното остваряване. Ле
чението с тях довежда до подобряване 
мочувствието, намаляване отпадналостта и бър
зата умора, повишаване на силите и работоспо- 
собността на човека, в много случаи

♦ мализира дейността
1 терналното налягане,
^ кръвообращение и нарушената в процеса на
♦ стареенето функция на бъбреците. След прила-'
2 гането на витаминни комплекси значително на- ♦
♦ маляват така често срещаните при възрастни $ 

хора болки в 
краката.

„А. Балкански":
Соколов 6, Никола Найде 
нов 6, Зоран Христов 6, 
Милован Тодорович б. Ду 
шан Ненич 7, Новица То
доров 6, Борислав Мано
лов 6, Бобан Манчич 7, 
Александър Станков 7, Кръ 
ста Кръстев 6,
Станков 6 (Петар йовано- 
вич 6).

След доброто начало в 
пролетния полусезон, фут 
болистите на „Асен Бал
кански"

Милко стоеше без да реагира и 
централният нападател на 
домакините от няколко 
метра 
вкара
на вратаря 
22 м. довчерашният фут
болист на „А. Балкански" 
Новица Алексов постигна 
и втория гол за домакини 
те. Все дотогава, па и от 
този момент до края на 
срещата, футболистите на 
„Асен Балкански" бяха 
по-добри и напълно надиг 
раха домакините, но полза 
та не бе никаква, понеже 
не постигаха голове. Ед
ва в 88 м. Александър Ста 
нков успя да принуди вра

Бела

Организаторразстояние успя да 
топката зад гърба 

Соколов. В спорт и рекре- 
инвалидни ли

пи витаминнисъстезание 
спече-Синиша димитровградчани 

лиха два златни и един 
сребърен медал. Злато, ос 

Ружица,
Иван Златанов, а сребърен 
Георги Костов. Първо 

в отборното класира
не спечели отборът на 
Димитровград с 569 точки. 
Следват

на са-

вен спечели и
се нор-

на сърдечния мускул, ар- X 
подобрява се мозъчното ♦

МЯдоживяха и пър 
вото си поражение в тре
тия , кръг. Поражението 
претърпяха на чужд 
рен (в Ниш) от среднока- 
чествения отбор „12 феб- 
руар". За поражението 
са сами виновни, понеже 
позволиха в началото на 
мача да получат два гола, 
изключително поради со 
бствена вина.

Най-напред в 8 м. след 
едно нарушение цялата 
зашита на „А. Балкански"

сто

те- стрелците от Пи 
рот с 539 точки, а трети 
са стрелците от Ниш с 503 
точки. За спечеленото пър 
во място I: ставите и слабост в мускулите на X

таря на домакините да ка 
питулира и с това бе сло
жен крайният резултат — 
2:1 за „12 фебруар".

В следващия кръг на 17 
април т.г. „А. Балкански" 
ще играе с „Рудар" от 
Гърляне.

!Нерядко у възрастни и стари хора поете- ^ 
| псицо настъпват нарушения в обмяната на ве- | 
X ществата, които водят до развитие на атеро

склероза. Тя се характеризира с отлагане на 
холестерин и други мастни
трешната артериална обвивка и с втвърдяване и 
надебеляваме на стените 
рии. Пушачите, мъжете

димитровградча
ни получиха диплом.

Регионалното 
гво бе удобен момент на 
СТАНКО САВОВ да бъде 
връч ена ЗЛАТЕН ЕМБ- 
ЛЕМ, с който Съюзът за 
спорт и рекреация на инва 
лидните лица на Югосла 
вия го награждава за из-

първенс-

I съединения на въ-

на засегнатите арте- 
и старите хора

| ниско съдържание на витамин „С" в кръвта, 
| отколкото младите хора и жените. Преди няко

лко години бе установено, че. лечението с ви- 
Ф тамин „С" довежда до разтваряне на отложения
♦ в артериалната степа холестерин при болните
♦ от артеросклероза. Освен това доказано е, че 
$ този витамин подобрява обмяната на вещест-
♦ вата и повишава устойчивостта на организма
♦ срещу неблагоприятното въздействие на външ-
♦ пата среда.

д. е. имат по-

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА

Iключителни раслуги в ома 
совяването и развитието на 
физическата култура на 
инвалидите.

Резултатите на стрелци
те-инвалиди, които са чле 
нове на дружеството на 
стрелците в Димитровград, 
и които наброява около 
300 души, са наистина из 
въиредни. Сега, когато за 
стрелба са създадени из 
вънредни условия, прове 
дсиото състезание буди тре 
вота. Именно освен люби

ИЗТЪРВАНА ПОБЕДА I
„ОМЛАДИНАЦ" (ГНИЛАН) — „ПАРТИЗАН" (ЖЕЛ 
ЮША) 2:2 (0:1)

Гнилан, 7 април 1985 г. Теренът — труден за 
Зритело около 100 души.

♦
♦ През последните години бе получено 

лирано едно особено активно
изо-игра, времето дъждовито.

Голмайстори: Сафет Иванов в 25 м. (1:0), Горя» Спа- 
сич в 70 м. (1:1), Перица Младенович в 80 м. (1:2) — 
автогол и Миян Костич в 86 м. (2:2). Съдия на среща 
та: Люба Потич от Пирот.

! вещество, наре-
| чсио витамин Б-15. Установи се, че той засилва 
X окислително-възстановителните процеси 

низма, като по този начин забавя неговото 
таряване. Прилагането на този витамин дове- | 
жда до по-добро използуване на 
тъканите и по-специално от мозъка и до пред
пазване на чернодробните клетки от мастно из
раждане. Продължителни наблюдения върху бо
лни от атеросклероза, белодробен емфизем и 
пиевносклероза със задух, лекувани с витамин 
Б-15 показват

в орга-
ос-

„Партизан"; Тошко Со
колов 8, Дерманча Киров 
6, Братислав Станков 6, 
Аца Станулович 6, Тома 
Марков 8, Сафет Иванов 
8, Драган Величков 7, 
Иван Георгиев 6, Ранджел 
Тодорович 6, Йордан Ден- 
ков б, Зоран Зарков 6 и 
Кръста Мито в 7. .

Футболистите на „Парти 
зан" от Желюша изтърва
ха възможността да побе
дят в първия кръг на про
летния полусезон в между- 
общинската лига — Пи
рот.

ри минути пред края на 
срешата.

Във втория кръг „Парти 
зан" отново гостува, и то 
в с. Блато, където ще се 
срещне с домашния отбор 
„Звезда".

кислорода оттелите на този спорт, има 
Шс и други зрители. 
Популяризацията на този 
обществено полезен спорт 
трябва да бъде по-гол яма, 
а това с внесено и в пла
новете на общинската ор 
ганмзация на стрелците.

А. Т.

постепенно стихване на сърдеч
ните болки, изчезване на задуха и подобряване 
на електрокардиограмата и 
следвания. Интересно е да се отбележи, че този 
витамин понижава отровното действие на ал
кохола и някои химически вещества, като луми
нал, сулфоиамидн и др.

Прилагането на различните видове витами
нни комплекси и препарати е особено 
за организма, но когато това се прави без пред
писание на лекар, може да се окаже неефикас
но и дори вредно. От друга страна, липсата на 
системно повтаряне на лечебните

лабораторните из-Д. с.

Посещение на 

олимпийско Сараево полезно

курсове
продължение на дълъг или пък на твърде кра
тък

вПо почин и в организацията на първичната 
организация иа ССМ в трудовата организация 
„Тигър—Димитровград" на 23 и 24 март т.г. 
бе организирана екскурзия с посещение иа 
олимпийско Сараево. В Сараево са посетени 
обектите на XIV зимни олимпийски игри, а на 
завръщане са посетени Вишеград и легендарната 
Кадиняча. С работниците на ТО „Тигър—Дими
тровград" е била и група работници на „Обув
ки" от Пирот.

Желюшките футболисти 
домашния „Ом 

през
период от време се отразява неблагоприят

но върху редица функции на възрастния и стар-' 
ческия организъм. Всичко това налага лечение-

иадиграха
ладинац", особено 
първото полувреме, когато 
не успяха да реализират 
дузпа (Ранджсл Тодоро
вич), както и овде няколко 

голови по

то с витаминни комплекси и препарати да се 
извършва по предписание и под непосредстве
ния контрол на лекаря. Витамините са източник 
на здраве, младост и дълголетие, но препалена
та им употреба може да доведе до сериозни 
увреждания на човешкия организъм.

стопроцентови 
ложения. През второто по

бяха
точ-

лувреме домакините 
по-добри, на едната 
ка спечелиха едва на чети

Д-Р с. с.П.д.
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Хубава песен
Дядо Сто*н от село Пстачници 

разказа. Преди тридесетина години, ко- 
гато той и негови

перът все се мръщел. Нс му харесвали 
песните.

Накрая дядо Стоян затресъл една ху
бава сватовска песен, в своя обработка:

„Ой Стояне, Стояне,,
що сс млатиш,
вади парс вечерята да платиш!.,."
Тази песен силно разчувствувала кел

нера и той подскокнал:
— Много хубава нссси!
— Добре тогава синко! Щом ти ха

ресва — ти плащаш вечерята. Нади 
тока се договорихме?

Келнерът се сепнал, по вече било 
късно. И другарите на дядо Стоян по
твърдили, че бай Стоян има право, и 
вечерята „паднала" за сметка па кел
нера.

ми

съселяни работили 
като миньори във „Връшка чука", една 
вечер на път за родния край, се нало
жило да прекарат цяла нощ в едно ка
фене на Вело поле. което работело ця
ла нощ.

Що ли чине тия по Ниш, Пирот, Бел- 
йедън другар. У суботу имапита ме опия дни 

кошарка, у недслю фудбал, а ти — на село.
— Кикво, ама? Само си дънгубиш, белЬим 

много че помогнеш на старците ...
Верно йс дека пече !)и овайдим, ама право 

да ти кажем, видим дека ми се радую кико 
малечка деца. Па ти Аралампийе мислиш дека 
вечно че си млад! Па че почнеш да старееш и

Ьая Стоян и другарите му извадили 
и оставили на масата заработените пари 
и казал на келнера така:

— Даи ни вечеря. А след това ще ти 
пея. Ако ти хареса песента — 
платим вечерята. Иде на твоя 
Ако не ти хареса —■ плащаме!

Келнерът мислил, мислил, па казал:
— Дадено!

Навечеряли се хубаво бай Стоян и 
другарите му, а сетне тон пуснал глас. 
Изкарал една, изкарал друга, но кел-

няма дз 
сметка.

ти, ма чс се сетиш за родитсл>с...
А са да ви разправим, защо йе тека.
И в бео кико Аралампию. Не идее по цели 

месеци при старците (а тегая йош беоше и по- 
млади). Опи наручую, наручую, на се оКуту. 
Еднуш ка отидо, пробуди се усред ноч. Заслуша 
какво оратс:

— Ете, това дете сс реши да дойде при нас, 
да ни разговори, ама ония не знамо кво работе.

— Синат у Скопие йе возач.. . Деиъска че
сто има несрейе. Ка помислим за това, а стално 
слушам на радиото, сърце ми истине ... 
же бабата.

— Де, де! Ти не умееш пешо убаво нещо 
да помислиш. Що не помислиш за унучетията, 
кикво ли праве, кико ли се уче?

— Па и она, откига не су доодила... све 
помак» време!

Славчо Петров

Мечтаейки, майка разка 
зиа на дъщеря си:аШ1жшшшш шпшш\т

V ка-< — На твоите години, ми 
ла дъще, аз водех дневник.Красивите жени приличат на големите гра

дове, които лесно можеш да превземеш, но тру- 
но да запазиш. о

♦ — Това днес е надмина 
то... Аз имам картотека — 
отговорила дъщерята.

П. Бауст о
»

. .. В любовта най-опасното нещо са отсъс-
— Що па толкова често идеш на село? —твията.

град...♦Б. Нушич
Мъж, който късно 

завръща в 'къщи предиз
виква подозрение у жена 
си. По едно време тя каз-

И тека, целу ноч, док за сви не изорате, 
за сви синове и черЬе, за унучетия ...

Ютрото кг се дигомо, я реко, ама ви кока 
нещо слабо спасте?

— При нас йе тека сваку ноч. Лете, и тека, 
и тека. Излезне работа, па ли ако смо Ьечави, 
мучимо колко можемо, ама зима да си не до- 
оди. Дълга ноч, а абър од никога. Никой 
сети да напише писъмце. Гледамо има кои си 
Дооде при родител»е...? Сречамо и изпрачамо 
свак аутобус.

се»
Ергенинът е лъв, годеникът — паун, а съ

пругът — магаре.
Испанска ва :

♦Най-щастлив е този, който 
дома си.

—Откъде е тази червил 
ка на ризата ти?

има мир в I да се
Гьоте

— Откъде да знам. 
Бях я съблякъл...:Благородните бащи имат благородни деца.

Еврипид I — Немой да направите кико Янко из Дол- 
н>у маалу. Док беоше живи родител.е, не доо- 
дише при ви. Па старецат некико си по-бъоже 
нестаде, ама баба — Убавка се мучи 
шън дявол. Раздаде имот на 
па после Ьу никой нече прибере ни на спаае. 
Тека пет-шес године ... Най-младият енн беше 
прибрал си тащуту, а майЬу си беше изкарал. 
Ь са ка му се родила упука, они Ьу кретили 
— Убавка . . . Късно ...

е
* Жената се готви да за

мине в командировка 
твръде прозрачна рокля. 
Мъжът е изненадам:

1 Д.-

— Накъде с такава ро
кля?

Маймуната в очите на майка си е газела.
Арабска ! кико гре- 

синове и черЬе,в
»Почиташ ли баща си и майка си, ще ви

диш почит и от своя син. ♦♦Киргизка »♦
▲ 4
1 Дъовото се крепи с корените си, 

— с роднините. — Ами, мили, не се без 
Като я облека ,-то 

няма да бъде толкова про 
зрачна!...

а човекът
« покой.IАбхазка4
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