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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ | В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ИЗКУПУВАНЕТО 

НА АГНЕТА СТАВА ТЕМА С ВСЕ ПО-ВИСОКА 
АКТУАЛНОСТ

НА СЮК

ЗАПОЧНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА КОНГРЕСНИТЕ ДОКУМЕНТИ НАПРЕДЪК“ ОБЕЩАВА1!

РЕДОВНО ПЛАЩАНЕ!• ТРИНАДЕСЕТИЯТ 
ЮНИ В БЕЛГРАД

ЧЛЕНОВЕТЕ

КОНГРЕС НА СЮК ЩЕ СЕ ЦРОВЕДЕ ОТ 25 ДО 28

Агнетата Ще се изкупуват на две цени: 
динара (до 16 кг) относно 600 динара (над 16 кг)

700
на Цент- те по 

шен'ця
предложените ре- 
остава малко вре 

ме, е необходимо, подче
рта Жаркович, да полож- 

разискванията
и кон 

Има малко

вете на партийните орга
низации, но и широката 
общественост към 
решаване на тази пробле-

ралния комитет приеха 
на заседание на ЦК На 
СЮК,

С наближаването на 
пролетта ежедневието на 
животновъдите в Босиле- 
градока община все по
вече се изпълва и с ра
дости, и с грижи. Изто
чник на радостта им са 
игравите и тлъсти агнета 
в оборите. Грижата нм 
извира от „спомените” 
за изкупуването на агне 
Та през изтеклите годи
ни. От тези спомени ,;най 
-горчив” е проблемът с 
плащането йа изкупени
те агнета.^ Именно, от 
лани-полаВД животно г.
дите бяха принудени да 
чакат и по няколко месе
ца заработеня с тежък 
труд динар. А когато го 
получаваха, инфлацията 
вече го беше обезценила 
с доста висок процент.

# Съобразява ли се 
„Напредък” с този изклю 
чително важен въпрос в 
подготовката си за изку
пуване на агнета?

— Това е не само изклю 
чително важен, но и из
ключително - сложен въп- 

,рос — изтъква раде Але 
ксандров, директор на 
ООСТ „Напредък”. —
Забележките на

необходимите средства. 
Една част от тези средс
тва ще обезпечим и от 
собствени източници.

Според думите на Але
ксандров „Напредък”, е 
заплднувал тази пролет да 
изкупи от 6 — 7000 агне
та. Цената Ще зависи от 
теглото; агнетата с тег
ло до 16 кг ще се изкупу 
ват по 700, а над 16 кг по 
600 дина;?- 1а килограм. 
Тази цена, казва дирек
торът на „Напредък”, мо 
же и да „порасте” до 18 
март, понеже първата 
половина на идущия ме
сец е период на най-висок 
интерес на чуждестрани 
те купувачи за агнета 
от нашата страна.
• Как ще бъде органи

зирано изкупуването?
— „Напредък” има Ю 

регистрирани изкупвате 
лни пункта в общината. 
За всеки пункт (ще) се - 
знае ден на изкупуване
то. а нашите изкупчици 
вече •
задължението 
спазват този ред без изк- 
ючения Ако се наложи, 
ще открием и „крайпъ- 

животов тнм” пунктове относно ще 
ъдите във връзка с не- изкупуваме агнета и на 
редовното плащане на места, които са близо до 
изкупените агнета са оп- животновъдите и до кои- 
равдателни, но вината то може да пристигне 
не е само наша. В това камион, 
отношение голяма е за
висимостта ни от паза
ра, а там, както е извес- 
тнр, нма много трудности 
и проблеми. Готвейки се 
за тазгодишното изкупу
ване на агнета, ние нас
тояваме възможно пове
че да смекчим проблема, роятно ще си спомнят за 
В договора с организа- он'ази народна „От обе
дните. които ще посред- щания дом не се разту- 
ничат в продажбата на ра’\ Товз старо прави- 
агиета от нашия край ло обаче не може и не 
иа домашния м световен трябва 'Да е валидно за , 
пазар се опитваме да вн една ва>$на обществена 
соем клауза за даване на дейност, каквато е из* 
аконтацмя, с помощта на купуването на агнета. На 

ще обезпечим нЦ- дяваме се, че трудещите 
со в „Напредък” ще ос 
съобразяват с тази разли-

раз-
проведенр на 20 

февруари проекта на че им усилия 
да бъдат творчески 
структивни.

ми.
тирите основни конгресни 
резолюци — за обществе 
но-икономическото и по
литическо развитие на ст 
раната, за 
то и

На Съюза на комуни
стите, каза Кучан не са 
необходими съюзници на 
всяка цена, нито пък Съ
юзът на комунистите мо- 

да се бори за всяка 
промяна.

Трябва да се борим за 
о»ия промени, които се 
стремят към осъществ
яваме на историческите 
интереси на работничес
ката класа, а за това не
що е необходимо идейно-

по^ече време, 
в навечерието на преди
шните конгреси. Но 
пак недостатъчно, с 
лед на това, че се опреде 
пихме
дат активен 
креирането и осъществя
ването на политиката.

Обоснование на проек
торезолюцията направи 
председателят на Комиси-

отколкото

икономическо 
научно-технологиче

ско развитие на Югосла
вия, за идейно-политиче
ската, акционна и кадро 
ва подготовка на Съюза

все
ог-

членовете да бъ- 
фактор в

на комунистите и за меж
дународната дейност на 
Съюза Ма югославските 
комунисти. Централният 
комитет потвърди по-ра 
ншното си решение Ма 
публично обсъждане Да 
бъдат пуснати и четири 
отделни резолюции, чий- 
то проекти е изготвил Ко
митетът за подготовка на 
13-тия комгрес. Това са
резолюции за осъществя
ване на 
платформа за Косово, за 
осъществвяането на чове
шките права у нас, за въ
зпитате лно-образовател 
ната система и резолюц
ия за културното творче 
ство.

С последното заседание 
на Централния комитет 
практически започна пу- 
блич«о обсъждане нга те
зи конгресни документи.

както

V ДА МЕНИМ И СЕБЕ СИ
За да се мени състоянието в обществото — е 

необходимо да се мени и самият Съюз иа ко
мунистите — каза Кучан'. По-бързо и по-после 
дователно трябва да се освобождаваме от сво 
ята историческа спойка с апарата ма 'властта, 
с държавата, която на нас (ефикасна и отго
ворна в изпълняването на своите функции, 
законно в границите «а Конституцията) е нео 
бходима. Тази спойка е една от основните при 
чини за отчуждеността на човека в нашето 
общество. Партията трябва да престане Да

политическата

получилиса
дабъде държавна, за да може и държавата 

престане да бъде партийна. И едната и дру
гата

да

трябва да бъдат класови и работнически.
за да могат да дават овоя исторически принос 

напред, към републикакъм нашето развитие 
на сдружения труд.

акциовдоята за изработка на 
гресните резолюции, чл 
ей на
т0 на ЦК на СЮК Милан 
Кучан. Той подчерта, че 

ирс/ш вси-

ко"- политичеоко и 
едийотво иа Съюза «а ко
мунистите.Председатслство-

Предварително,
известно, е приета 

за под
В заключение бихме 

могли да кажем: „Напре
дък” обещава редовно из 
купуване и плаЩайе. Ко- 
гато прочетат това, жи 
вотновъднте от Босилег- 
радока община, поучени 
от миналите години, ве-

11а заседанието иа Цс- 
птралния комитет “а Съ
юза иа югославските ко- 

развиха обши

вече е 
ггроекто платформа резолюциите,

са насочени къмКонгреса и 
дейно с-

Гп,-готовка на
проектоотчет за

СЮК и за работата

чко
детето, към по-нататъш- 

задачи На Съюза на 
лреодоля-

муиисти се 
рйи разисквалия във връ- 

предложеиите ре-
та «а
на ЦК на СЮК между два 

С това, как-

ните 
комунистите в зка с 

шепи*.
Предложените решения 

предварително са били на 
обсъждане в Комитета 
за подготовка «а Конгре
са, повечего от членове
те на който са и членове 
па Централния комитет 
на Съюза Иа югославски
те комунисти, 
та вероятно е и там, че 
публичното разискване на
нроекто документите
Тринадесетия конгрес иа 
СЮК тъкмо започва.

икономическата конгреса, 
то в
реч изтъкна 
кович, е 
вата, твърде 
на подготовка на

нането иа 
та криза,заключителната си 

Видое Жар-
мремахвапето

в развитие-
самоуправлението.

мобили-

на застоите
завършена п*р- 

важна фаза 
Контре-

то на
укрепването на 
оат.орската роля иа су-

пъвбективните сили и 
връзка е това, «<а подоб- 
оенио на системата Иа 
социалистическата само 
управителна демокра
ция.

са. обсъжданеПубличното
продължи до април, 

от него
централните 

комите-

ще
Причина-а резултатите 

ще сумират 
и иокраййииси 
ти «а СК и Комитета на 
СК в К>НА.

която
временно плащане на из 
купените агнета. Щ© из- 
памираме и други възмо
жности за обезпечаване ,га

запос-щеРезолюциите 
тигнат 
пеят да насочат

ка.
своята цел, ако ус- 

члено-
К Георгиев

че за
членове-

С оглед иа това, 
изясняване на



нГд с 1И УПО СВЕТА
МОСКВА ЗАПОЧНАНА 25 ФЕВРУАРИ В 

XXVI* КОНГРЕС НА КПСС
„ОСВОБОЖДАВАТ” ЮГОБЪЛГАРИТЕ ОТНОВО 

СЛАВИЯ

„НОВ КУРС“ ЗА 

НОВА ПРАКТИКА
ЛИЛЯНИНИТЕ
„СВИДЕТЕЛИ“

ервуване”. Тя се сърди
Тито, който

,1Участието на „новата’ 
българска арми» е било 
„решаващо” за освобож- 

Югославия.

па другар" 
при промовиранстр му за 
доктор «а военните нау- 

1976 година ка- 
освобожде 

пап1е дело" Офи-

денпето на 
Само „революционната” 

армия, създа-

Конгресът

шс окаже пълна подкрепа на „новия курс’ 
промени в партийния, сто-

СССР

Няма никакви съмнения, чеки през 
за: „Нашетобългарска 

дена след капитулацията 
септември 1944 година,

ние е
циална София очевидно 
никак н'е успява да се по 
мнри с безспорни» исто
рически факт, чо 
лавия, за разлика от 
гари», не е чакала Да я 
освобождават други.

Голяма част от статия

и започналите 
папски» и обществен живот в

в
е бнла в състояние „успе 
шно" да се разплати с 
около един милион хмтле

Михаил ГорбачовГЛАВЕН ДОКЛАДЧИК.
Югос

Бт>л пение, че Конгресът 
пълна

С участието на ъосо де- 
— представители 

милиона св-

рофашисти в долините на 
Морава и Вардар и да 
„донесе свобода" на Ма
кедония и Сърби». Бълга- 

„освободили" и

вървяло
заплануваните тем-

страната не е■подкрепаокдже
па започналите 

партийния, 
и обществен 
СССР ОШе повече, че 

дей-

летата 
Нс* смЧРЮ ^ съспромени

стопанския
живот в

пове.
В работата на XXVII ко 

КПСС участву-

наком у-пииАп 
ч>с*>руехун в

мвадевст и сед
на ъомуние- 

наргил на с.ъ- 
евшва, па йон

вветоаи
та ои Венкова е попълни 
ла с „признания на свиде 
тели" от някои краища, 
които са „освободени” от 
българската армия. В то
зи контекст се спомена
ват жители на Лебане и 
Медведжа в Лесковашки 
край. Авторката обаче е 
„забравила” да спомене и 
осъди страшните злодея
ния на българските фа
шисти в този край. От 13 
до 18 февруари 1942 годи 
на българската окупаторе 
ка войска е разстреряла 

Войник над 500 лица, 
сред които и 13 добичета, 
27 деца до тригодишна 
възраст. 51 деца до се
демгодишна възраст, 49 
ученика в- основно учили 
ще. 55 по.възрастни уче
ници и 35 бременни жени.

тоскларите са 
част от Словения и дали 
„решаващ принос” за ос 
вобождението на 
Югославия, Албания, Ав
стрия и Унгария.

Тази развалена 
мофойна плоча 
во се намери на гра
мофона На великобълга- 
роката пропаганда. Този 
път я е сложила Лиляна 
Венкова — Илиева, заме 
стник—главен редактор 

„Военно-исторически
сборник", списание на Ми 
нистерството «а отбрана 
та и на Генералшаба на 
Българската народна ар
ии». Венкова се оплакв 
от югославските истори
ци, които българския при 
нос във войната свежда" 
до „подпомагане” и „уча

нгрес на 
ват и
153 прогресивни партии 
и движени* от ИЗ стара-

започна 
ми конгрес 
тилеската
ьетокия

представители нав предконгресната 
пост
бъде и на Конгреса) пери- 

конг-

(очаква се така дацяла

ни. Сред тях е и делега
ция на Съюза на югославс 
ките комунисти начело с 
Димче Беловски, секре
тар на Председателство
то на ЦК на СЮК.

одът между двата 
реса, така наречен „пери 

Брежнев”, бе под-

грес«, копао ^че раооти
утвърденагра-

отно-
диу>/ -не оьде 
генералната линия на па 

предстоящи*
од на
ложен на „критично пре 
разглеждане” поради то 

икономи ческо-со -
ргията в 
период и ще оъдат очер- 

цели ва, четани програмните
първа-на развитието на 

та ртрана на социализма 
ДО 1УУО относно до 2000-та 

Ще бъде изб-

ВАШИНГТОН

Ново американско 
предложение

на та година, 
ран и нов Центртлен ко- 

касс.в митет «а
Какво очаква от Конгр

еса наи-широката съветс
ка общественост?

ските и съветските раке
ти със среден обсег е 
значително по-кратък от 

съдържащ се в 
предложение. 

Зъв Вашингтон се счита, 
че по този начин Рейгьн 
се опитва да намали висо 
ките международни ефек
ти н'а съветската инициа
тива. Както е известно, 
>:а 15 януари т.г. Михаил 
Горбачов предложи две- 
те велики сили да елими
нират всички видове ядре 
но оръжие до края на 
века.

В отговор на януарска
та 'Инициатива на генера 
лния секретар на ЦК на 
КПСС Михаил Горбачов 
американският президент 
Ронадл Рейгьн предло
жил двете велики сили 
да елиминират в срок от 
3 години всички свои ра 
кети със среден обсег, ка 
кто в Европа, така и нав
ред по света. Според аме 
рлкаНското предложение 
елиминирането би стана
ло в три фази.

Рейгьновият срок за 
елиминиране на американ

Изхождайки от мате
риалите в съветски» пе
чат, публикувани в пред
конгресните дни, очаква
нията на работническата 
класа и гражданите са из 
ключителНо големи и най 
-късо могат да се отраз
ят със следното изрече
ние: ..Последователно да 
се проведат започналите 
промени”. Общественос
тта особено одобрява фа
кта, че от ръководните 
постове заминаха и за
минават 
ралите 

дители, че „мирисът 
на вотката” все по-малко 
се чувствува на работни
те места, че е изострена 
трудовата дисциплина... 
На въпроса „Какво се 
промени?” участниците 
в многобройни анкети На 
първо място сложили пр 
облема с недисциплина- 
та. „Кората вече не тъ
рпят Педиоциплината” — 
изтъкнали анкетираните. 
На второ място е „реши 
телната борба срещу пи
леенето на общественото 
имущество”, а на трето 
подобряването на органи 
зацията на труда.

Споменатите факти са 
едни от основните еле
менти на „Новия курс” 
на съветската партия и 
затова няма никакво сьм-

срока, 
съветското

НОВИ РАЗДОРИ В АРАБСКИЯ СВЯТ

Несъгласието „връзва ръцете“ 
на арабите

Решението на крал Хюсеин да прекрати 
диалога с ООП „шокирало и изненадало арапи 
те, но за диалога все о!)е има надежди”

проблем, страни никога не са били 
толкова несъгласни, а 
това несъгласие им връ
зва ръцете «е само при 
решаването на палестин
ския, но и на много дру- 

се ги важни
това положението труд
но може да се промени 
дори и да бъде свикана 
Извънредна арабска сре
ща, както предлага Ясер 
Арафат,

Решението йа крал Хю- 
сеИй „шокирало и изне- 
надало арапите", но ни
кой не направил забележ
ка на йорданския суве
рен, че по този начин 
*ооует»ва арабокия мирен 
процес и изпраща в задъ- 

на нена ули,ца палестинския 
I въпрос”. Арапите просто 
Не иокат да бъдат „съд
ии” в йорданско-палести
нския спор и се задовол
яват с декларативни ста
новища, че „за диалога 
все още има надежди”.

Най-новият 
настанал вследствие ре 
шението на йорданския 
крал Хюсеин да прекра
ти диалога с Организаци
ята за освобождение на 
Палестина може да 
реши само с общи уси
лия на всички арапи.

бюрократизи- 
ръково- НАФТНАТА КРИЗА СЕ ИЗОСТРЯ ВСЕ ПОВЕЧЕсе

Воина с вкусвъпроси. За

това е официалното 
египетско становище във 
връзка решението на 
Аман, което най-веро- 
ятно ще резултира с 
но«и раздори в арабския 
свят. Шефът на египетс
ката дипломация Мегад 
призовал „арабоки.те_бра 
тя да прердолеят сегаш
ните си разлики и да по
могнат решаването 
спора между Йордания .р 
ООП’.’ Подобни призиви 

, пристигат и от Някои 
други арабски страни. 
„Обединяването на уси
лията” обаче не е лесна 
работа, понеже арабските

Доколко не бъде напра 
вен спешен договор меж
ду най-големите произво 
дители На нафта, • цената 
на тази 'Стратегическа су 
ровина може да спадне на 
само 5 долара за барел.

фални въздействия” вър
ху международните ико
номически отношения и 
върху световното стопанс 
тво като цяло.

Така нафтата / отново
стана международна те
ма на деня. В близкоизточ 
нитеТази фантастична про

гноза създаде паника сред 
производителите на наф 
та в Латинска Америка 
Близкия Изток и Африка! 
Над световния

петролни кръгове 
вече открито се говори 
за „четвърти петролен 
удар”, който този път ще 
нанесе н‘еоце«ими «чети

пазар на 
„точното злато” е увисна 
ла голяма опасност, 
товните

на страните—износители 
на нафта. Тези страни ще 
бъдат доведени в положе 
йие да не могат* да ®РЪ‘ 
Щат ни минимална част от 
дълговете си.

а све
експерти предуп 

реждават, че този хаос
м.оже да окаже „катастро
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ЮЖИОМОРАВСКИ РЕГИОН
40-ГОДИШНИНА НА РАДИО НИШ

Масови събрания в трудовите 

колективи ГЛАС НА ИСТИНАТА
$ 15-ГОДИШНИНА НА ПгЕДАВ АНЕТО ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНО 

СТ 1X0 ВЪЛНИТЕ НА РАДИО НИШ & СТРОИ СЕ НОВ ПРЕДАВАТЕЛ с/ 
КИЛОВАТА

На 21 февруари тази година Радио 
Ниш чествува заоележител-на годиш
нина — 40 години на съществувание не
успешна работа. Иа тържествено сьо- 
рание по този повод в присъствието 
на много бройни гости от Република
та, Нишки, южноморавски и Гимош- 
Ку1 ре гной, на културни ведомства и 
стопански организации, за развой
ния път на Радио Ниш доклад изнесе 
директорът на Радио Ниш Севде-" ил 
Андреевич.

Радио Ниш веднага след освобожде
нието от фашизма 1след Радио ьелг- 
рад) © втората радио- станция, която 
започва да работи и да разпростра
нява истината за Нова Югославия, и 
началото се съобщава за хода на окон
чателното освобождение на страната 
и разгромява-ието на фашисткия оку
патор. В онези дни се съобщава за по
бедите «а Народоосвобителната вой
ска и съюзническите сили, за мобили
зирането на населението, съ°ираие нс1 
храна, облекло и обувки за бойците, 
както и за доброволното кръводарява 
не на ранените, премахване на разва
лините, поправката на инсталации и 
работата на първите промишлени пре- 

? Д*приятия и ведомства. Мощностт на

На съвместно заседание на -председателствата 
на ссгн, теждуоощинския 

съвет и Междуоогциноката
южноморавски регион, състояло се на 20 февруари 
т.г., ое оосьдаво осъществяването на конституцион 
ната роля на суоектив-ните сили в политическата си-

Жтшан Стоиков^ч,

нц 1 \т и 1ч синдикален 
конференция на сем в РАЗВОЙНИЯТ ПЪТ НА РАДИО 

НИШ
• 21 февруари 1946 г. първо:, 

предаване на Радио Ниш.
• 1969 — построен предавател с 

мощност 20 киловат^.
ф 1971 — започва всекидневно 

предаване за българската народност.
• 1977 — започва подготовката 

на ТВ-журиал на български език.
(ф 1982 — започва подготовката 

ТВ-дневник на Нишки регион.
• 1984 — вместо предаването 

,,Зелени мегахерц” се въвежда соб
ствена съботна предобедна програ-

стема. На тази тема докладва 
председател на Мок иа ССШ.

Също така бе обсъдена 
на дейност за членове иа и досегашната избор- 

делегации и делегати
скуцщините на обществено-политическите оощиости 
и самоуправигелните общности на интересите ь 
информацията «а секретаря яа Председателството 
на на.ССп-1 шредраг МилосавлеВич бе
нато, че във всички общини са проведени 
дидацнешни събрания^ за които 
ва посетеност в организациите на сдружения труд 
и недостатъчно присъствие на гражданите в месгн-и 
те общности, ьвидентирани са голям брой канди
дати за членове на делегации, делегати и най-отго
ворни постове. Сред евидентираните

в

изтък-
предкан- 

е характерна масо-

ма.

мошки. За строителството на този обс 
кт ще се изразходват около 260 мили
она динара, обезпечени чрез сдружа 
ване на средствата яа €РС, Междуск 
1цниската регионална общност. Ре, 
Белград и др. Изплозувайки увеличе
ната чутост едновременно Ще се раз
нообрази програмата, разшири мре
жата на дописниците, увеличи броя на 
информациите и подобри тяхното ка- 
- ^ство, както на сърбохърватски, так. 
и на български език.

има жени,
младежи, селскостопански производители ‘и кандила 
ТИ от останалите структури на населението.

На заседанието бе подчертана 
на Социалистическия съюз п Синдиката, както и па
всички

-отговор поспа

останали субекти, за плановото и качестве
но провеждане на кандидационните събрания и 
целокупната изборна дейност.

ПРЕЗ 1986 ГОДИНА

Пет заседания на МОК на ССТН
15 ГОДИНИ ПРЕДАВАНЕ ЗА БЪДГА РСКАТА НАРОДНОСТПредседателството на МОК на ССТН в Лес- 

ковац разгледа ориентационен план за работа на 
Междуобшинската конференция на ССТН и Пред
седателството й в 1986 година. Предвижда се Да 
бъдат проведени пет заседания на МОК иа ССТН 
(едно изборно) и 9 заседания на Председателството 
й. Ето и няколко по-важнц темп, които Ще бъдат 
предмет на обсъждане на тези заседания; делегатс
ки избори, изборна дейност в Социалистическия съ
юз, стопанска дейност, сеитба и жетва, защита на 
водите, обобтествяване на всенародната отбрана и 
обществената самозащита и др.

От 29 ноември 1971 Г. започва редовно всекидневно 15-мпп, г::о преда
ване "а българската народност по вълните на Радио Ниш. а неделя предава
нето трае 30 минути.

До 1990 година се предвижда да 
технически,

първия предавател е само 30 вати, .- 
се обслужва от само 4—5 души.

Оттогава насам Радио Ниш извър
вя път на бурно развитие и днес запа 
зи второто си място в СР Сърбия като 
радио предавател. В началото излъчв- 
само 20 минути новини. Днес това е 
мощен предавател, разпространяваш 

1 истината за нашия обществен, стопан
ски културен, спортен и друг живот с 
20 часа предаване, 12 от които са соб
ствена програма, а 8 програма на Ра
дио Белград и Радио Югославия. Ко
лективът на Радио Ниш днес наброява 
106 души и оше 20 Щатни дописника 

През 1985 година започна строежът 
на нов предавател с мощност 100 кило 
пата, който трябва да бъде предаде - 
па употреба през настоящата година. 

1 Радио Ниш ще се чуе на 60 
квадратни километра ило-ч на три ге 

' шопа: Нишки, Южноморавски и Тн-

се създадат помещения, 
кадрови и други условия за излъчва 
:-:е «а пряка собствена ТВ-програм 
от Ниш. Наред с предаването на сър- 
бохървватски и български език. Радио 
Ниш значително Ще обогати своята
програма и ще израегне в мо-Ден ин
форматор в тази част на Рещубликач 

Само през изтектата 1985 г. това 
предаване е било общо 6255 минути 

с 5100 приложения, в които са участву 
вали 430 събеседника, от които 180 ра
ботника и 156 младежи и девойки.

По повод забележителния си 
годишед юбилей на заслужени ведом
ства и отделни лица Радио Ниш връ
чи 24 емблема и 200 благодарствени 
грамоти. В хола на Дома на ЮНА в 
Ниш е открита документална 
изложба за развойния лът на Радио 
Ниш.

Бе разгледано и ориентационн0то предложе- 
делегатите в Скупщината 

общност. Всички
1ние на структурата на

на МеждуобЩинската регионална 
обшили ще имат по 6 делегата в Скупщината на 
МРО — по з от съветите иа сдружения труд, а

местните общности I,
ос

таналите три от съветите на 
обществено-политическите 
сдружения труд на Общинската скупщина в 
град трябва да бъдат излъчени три работника, от 
ксито една жена и един младеж.

На съшото заседание Председателството на 
МОК на ССТН в Лесковац прие отчетите на иаши- 

1985 година и програмните концепции 
„Мост” за 1986 година.

40-съвети. От Съвета иа 
Босилс

1

1.
Р

фото-хиля
те издания за

„Братство”, „Другарче” и
запозна и с материалните ТРУ

Ст. К
на
Председателството се

Издателство „Братство" в реализацията 
тази годи-а, и пое задъл- 

■иапамираието па. пеоб-

СНЕГЪХ ЗАТРУДНИ СНАБДЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА, А...

Запасите са намалели
дности на 
на запла(уланите задачи в

ангажира зажението да се 
ходимите средства. сняг неблагоприятно въз 

действува и върху редов
ното снабдяване, преди 
всичко па магазините в 
планинските села, в кои 
то запасите вече са към 
края. А някои дори, като 
например ! магазините в 
Назърица, Дукат, Зли 
дол, Горна Ръжаяа, Пло 
ча и други са почти без 
продоволствени стоки.

.13 търговоката органи 
зация „Слога” в Босилег
рад. която е единственият 
снабдител в общината, ни 
уведомиха, че магазин-пте 
н низките села са заредс

ни а че имат стоки и за 
отсечените за сега селски 
магазини, но все докато 
пътищата към тях не бъ
дат родни за движе
ние, не могат да бъдат 
снабдени.

Имайки предвид това, 
Общинската скупщина в 
Босилеград вече предприе 
известни мерки и актив
ности за чистене снега и 
приспособяване на 
щата за движение. През 
миналата седмица бе по
чнете” пътят към Кара- 
мапица, Дукат, Горна Лю 
г>ата и Долна Гьжана.

Снеговалежите, които 
през последните две сед
мици захванаха Боеилогра 
дека община, създадоха и 
вео още създават големи 
затруднения. Повече се
ла в общината, поради 
дебелия си”г, който иа 
места достига и еД'”« ме 
тър, са отсечени от реги 
спалните пътища. С голе 
ми затруднения, се под
държат и съобщителните 
връзки, отделно когато 
стана дума за поддържа
нето им с районните цент 
рове, Горно Тлъмиио и 
Горна Любета. Дебелият

МОК ИЛ СКС В ЛЕСКОВАЦИЗ ДЕЙНОСТТА НА

По един кандидат за председател
МОК иа екс в Леско-наПредседателството 

19 февруари
паобсъди предложенията

постове в общинските 
Южноморав-

т.г.вац на най-отговорни
"ети «а Съюзаи ш еТл^женХ з^елетати «а 

ПОК и х конгрес иа СК в сьр
председателствата на обшиис-

СК са предложни 
60 са работници,

27 жени и

ски регио»,
ХШ конгрес на

За членове ка пъти-общо 145 кан- 
16 селскостопа- 

Въо
ките комитети и а 
дидата, от които

производители, 
-общински 1 

еди« кандидат за

21 младежи.
СК е предложен 

ОК на СКС.
нски 
всички

наорганизации 
/председател на Б.К.по
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от ЗАСЕДАНИЯТА »Д ПКТТШНСКИТЕ КОМИТЕТИ НАСКС
В БОСИЛЕГРАД\

В СУРДУДИЦА Потвърдена
кандидатуравсестранно обсъждане

тонаще лаЬроила, след 
предложели 

председателството на 
уставната комисия утвър 
дили иредложеямето 
п и
а члена. ->а председател 
на оК «а СК е пред- - 

Стаменко я"ков‘|ч1 
основната

дидатитс за състава на ор 
тапите в ск на оогцииата

З&оСДаАА***'

па т-» IС л 0 БОЛШИНСТВОТО ПАРТИЙНИ ОПАШЛЗАЦ 
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В РЕАЛИЗИРАНЕТО 

пи ЗАКЛЮЧЕНИТЯА • °6С^1“
ВАЖНИ ВЬПРОСИ • ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАН 
ПИ ПАТИ ЗА НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ ФУНКЦИИ Вдидаги за 11АоргАНЗАЦИЯ потвърдени

заох А“
**а л\лпул1*1л* ^ **' ое на публично разиоква 

не в първичните партии 
организации. От «к» пър 

вичии партиипи органи
зации, в конто са “рове- 

разискваиията, 39

ии4.4Д

хд '~.у.Ь,АУ,'тАА«1 -«а»*раип 
за ИззорааАа

па .ни
_ра очомтролната №

чу-лцнпула парА^^ша
чл^^сдил«“'1. А<-> Афихечв и 

пй ихУ|(*и'4Пл^ 
но поьод о!1

оо-

ОБ1ДИНСКАТА
дени
са дали мнения и заболе 
жки. членовете на

на Общинския 
а фе^седателст- 
лаи-оттоворни

бия състав 
коми х е г,

В уводната си реч пред
седателят на Общинския 

на СК Доне То-

жеира'3й''лвй'1*‘»'*

-.ста за раоогата па 
щинелата .организация “В

директор па 
организация па сдружения 

,, 11 ети септември’, 
секретар на Предсе- 

Раша Мара-

вото и ца 
те функции в оощинската

Организация.
комитетът

членове, а

проявиха голяма заинте
ресованост за новото рь 
ководство, понеже се из
хождаше от факта, че

комитет 
до ров прочете Информа 
ция.та за дейността на 
общинския комитет през

труд 
а за 
дателстидто

л ониенлацирп
а-* на активностите в еле 
икшци» четиригодишен “е 
риод, както и пуоличмите
разисквания върху пред
ложените кандидати за 
състава на органите и те- 

оошиноката “ар 
организации! и за

партийна
АПИСНИО,
наороява зз 
председателството У ду
ши. па заседанието бе по

изтеклия период, а след 
това бе направен обзор 
върху проведената избо- 
рна дейиосх. в първич- 
ните партийни органи
зации в Ьосилеградска 
община.

В Сурдулица, в сряда, на 5 март, ще се "Р 
’ общинската изборна конфере»- 

аиализ
а}. веде заседание «а
| цни ца СК, Шс бъде направен критичен

четиригодишния отчет за работата на организа 
цията на СК в общината и ще бъдат определени

заседанието

за председател 
комитет

твърде но 
на общинския 
да бъде избран Иван Ва
силев /работник в 
ла «а вътрешните работи 
в Босилеград, а за сек- 

Председателс- 
Весели-

на
пата на 
тпина
наи-отговориИ1чз функции 
в съюза на комунистите

задачи. Освен това, на
Общински комитет на СК,

Отдеследващите 
ще бъде избран нов 
негово Председателство, 
Контролна

бе изтъкнатоКакто
предкандидаЦИонките 
брани* успешно са 
вадени и на тях са пред
лагани повече кандидати 
от броя. който 
ра, а 
проси ог 
равеопазването, 
пето, хигиенизацията, 
о.пазването на жизнената

членове на Уставната и 
Общинския СЬв оощииата.

ь информацията по по
вод резултатите от пуолич 
н«те разиоквания за раоо 
тата на оопшнеката парти 

организация, която 
Славолюб Марии

комисия, председател на 
комитет и секретар на Председателството, както и 
делегати за МеждуобЩинсната 
СК в Лесковац и делегати за ХШ конгрес на СЮК 
и X конгрес на СКС.

ретар на 
твото любиака

про-
конфереиция на

нова. Ье дадено съгласие 
за изпълнителни секрета 
ри на Общинския коми
тет да бъдат избрани Пе
нко Маиденов и Пван Ев
тимов. Членовете на Об
щинския комитет на СК 
потвърдиха и предложе
нието за делегат на X 
конгрес на СКС да бъде 
избран Михал Божилов, 
а за ХШ на СЮК_ Петар 
11ович от Пърна трава. 
Бе потвърдено и предло
жението кандидати за 
съответните комисии на 
Общинския комитет на 
СК и за делегати на Об
ществено-политическия съ 
вет на Общинската скуп
щина, както и за коми
сиите при МОК на СК.

На заседанието бе ут
върдено изборното засе
дание на Общинската кон 
ференция На СК в Боси
леград да се проведе на 
•1 март тази година.

Милко Александров

се изби-
са обсъждани въп-ина 

изнесе 
кович, председател на 
общинския комитет на 
ск, ое изтъкнато че бол
шинството първични орга 
низации на СК са дали въ 
лна подкрепа на този до 
кумент, като го оцениха 
като реален и всеобхва
тен. Обаче, някои първич

висококвалифици- 
ВЕЦ

областта на зд 
снабдява

задачите са отговорни и 
сложни и че могат да ги 
решават само способни и 
потвърдени и честни хо
ра. Приемане на предло
жената листа като цяло 
не е имало нито в една 
първична организация, но 
е имало, отделни или 
обобщени забележки, ко 
ито се класаят за родяин 
ски връзки между пред
ложени членове на СК, 
за къс партиен стаж на 
отделни кандидати, за 
по-голямо число пред 
жени кандидати от отде 
лни първични организа
ции на СК.

Зачитайки забележки
те на първичните органи 
зации, членовете на ОК 
на СК от предложените 
52 члена, сведоха листа
та за нови членове на ОК 
на СК на 43, ковкото

вич,
раи работник във 
„Власина". За членове па 
МОК ма СК в Лесковац 
са предложени _Стаменко 
Янкович, след това Видо- 
сав Димитриевич, предсе
дател на Общинската СК/ 
пщина, Ружица Здравко

въпроси от ин- 
елек-

среда и
фраструктурата 
трификацията, изгражда

и модернизациятането
на пътната мрежа и подо
бно.дипломирал -юриств«ч,

във ВЕЦ „Власина" и Зо- 
рица Николич, работнич
ка в „Косимод”. За 
конгрес на СЮК за деле 
гат е предложен Славол- 
юб Маринкович, предсе
дател на ОК па СК, а за 
X конгрес на СКС Стамен 
ко Янкович, Градимир Зд

В обсъждането на дей
ността на общинската ор 
ганизация на СК бе каза-

имахаорганизации 
определени забележки и 
предложения. В някои ор 
ганизации на СК, напри
мер, се изтъква необходи 
мостта от по-добро сътру 

с Общинския

ни

ХШ
но, че повечето партиини 
организации не са провеж 
дали последователно закл
юченията на Общински» 
комитет и в предстоящия 
период трябва да се пра
вят усилия приетите за 
ключения и становища 
Дя заживяват на практи-

дничество 
комитет на СК, след това 
трябва да се посочват но
сителите на отрицателни 
прояви и да се предлагат 
конкретни решения. В ра 
зиокванията бе посочена и 
необходимостта от по-гол 
яма активност на членове 
те на СК в другите обще 
ствеНо-политически орга
низации, в работата на 
делегациите и подобно. 
Отделни първични орга 
низации на СК инсисти-

равкович високо квали
фициран работник във 
ВЕЦ „Власина" и Дивна 
Ивкович, селскостопански 
производител, от Мачка- 
тица.

ка.
Общийокият комитет на 

СК в Босилеград потвър
ди каднидатурата на но

■ У*м«.»Пе
ОрбоЛЮб Микич

БАБУШНИЦА

Укрепва работническо-класовата структура на СК
рат за по-голяма личйа и 
колективна отговорност, 
за по-ефикасна акция на 
СК .в 
всички проблеми.

На заседанието бе ут
върдена окончателната ли 
ста на кандидатите за 
състава на новия Общия 
ски комитет на СК, него 
вото Председателство, сл
ед това за състава йа Ус

През изтеклите чети
ри години значително вн 
имание е било посветено 
на укрепването «‘а работ
ническо-класовата струк 
тура на Съюза на кому
нистите в Бабушнишка 
община. Този въпрос е 
бил предмет на обсъжда 
не на три заседания на 
Общинския комитет на Но въпреки, че е осъ- 
Съюза на комунистите. В Ществено работническо 
края яа 1985 година Съ- мнозинство в Съюза на
юзът на комунистите в комунистите, това още не
общината Наброяваше бива да се настоява да
1821 член, действуващи значи, че и занапред не
в 81. .първична органи- укрепва класово-социал- 
зация. наТа структура на СК,

От общия брой член‘0- като за това се води още
ве на общиноката орга- повече сметка при прие-
низация на СК — 618 са мането «а нови членове
работници, или 34°/о, 475 в редовете на Съюза па
са селскостопански про комунистите.

изводители, или 26°/о; или 
работници и селскостопа 
ноки производители наб
рояват 1093 души,
60% от общия брой чле
нове, До 27-годишна въз 
раст са 476 души, или 
26%, а 297 са жени и де
войки, или 16%.

През изтеклите четири 
години в СК са приети 
352 нови членове, от ко
ито 78 работници, или 
22%; 64

През отчетния четири
годишен период редове
те Па СК са напуснали 40 
членове: 15 .са изключени, 
самоотлъчил-и са се 11, а 
отлъчени’ са 14 души. 
Сред излкючените 8 са ра
ботници, 4 еслокостопан- 
ски

разрешаването на или
селескостопанс 

ки производители, или 
18% и 210 от другите стру 
ктури или 60%. От общия 
брой новоприети членове 
на СК — 120 са 
или 34% и 246 младежи 
и девойки до 27-годишна 
възраст, или 70%. Трябва 
да ре отбележи и това, че 
нарасналият брой на мла 
ди напоследък в редове
те на Съюза на комунисти 
те в Бабушнишка общи
на се дължи п.реди всич
ко на откриването на но
ви промишлени 
които приемат предимно 
млада работна ръка

производители, 1 про 
светен .работник, 1 инже 
Нер и 1 студент.

жени.

тавната и контролната ко 
мисия на ОК на СК и за 
най-отговорните функции 
в Съюза На комунистите 
на общината, както и

В някой първични орга 
низации в приемането на 
нови членове не е има
ло достатъчно системно
ст и последователност. То-за делегати на Междуоб 

щинската конференция 
на. СК ,в Леоковац и за па 
ртийните коНгреси. Да 
напомним:

ва преди всичко се отна
ся д0 първичните органи
зации «а СК на село, 
което занапред вероятно 
ще се поправи.

цехове,ориентацион- 
ното предложение на кан

М.А.
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
НА СЪЮЗА т,. СЪБРАНИЕ на 

НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
БОСИЛЕГРАД

В

МйЩМА 1ШШМ|> шиИзбран нов Общински комитет
Дейността «а общинс

ката организация ца 
юза на комунистите в Ди
митровградска
през изтеклия

А1Рез миналата седмица общ фонд от 62 часа. За 
отбелязване е, че полови 
на от общия брой чаюо- 
ве са предназначени за 
разисквани*, 'проверка и 
утвърждаване на знания-

и оосилеград започна 
раоота

сСъ-
1 ас*ли-1 ичеисата 

школа към иощинския син 
дикален съвет, 'лова е иър 
ви*т випуск иа тази шко
ла към общинската орга 
низация на синдикатите 
в общината и съвместно 
с политическата школа 
към Общински* комитет 
на Съюза иа комунисти 
те и Съюза на_ооциалис- 
тичеоката младеж, които 
успешно работят вече н* 
колко години, е крачка 
напред за по-нататъшното 
развитие на марксическа 
та теория, социалистнче 

оката самоуправителна 
практика и дилегатската 
'.'система.

община
четири - 

период се харагодишен 
ктеризира с 
усилия на 
СК и

та.интензивни
Школата Ще работи два 

пъти седмично, понедел
ник и четвъртък, по два 
часа, а първата тема: 
Теоретичната 
развитието на самоупра' 
вителното общество, из
несе Ранча Спаскова пре
подавателка в средношко 
лекия образователен цен
тър в Босилеград. И ос 
таналите лектори Ще бъ
дат предимно 'преподава
тели от средношколски* 
център.

Инак, школата откри

членовете на 
трудещите се за по- 

обществеио- 
икономичеоко развитие на 
обшит Та.

нататъшно

основа заи укрепване 
п:а социалистическото 
моугравление.

са-
де легате- 

ката система и_ братство
то и единство го.

Това бе изтъкнато 
състоялото се «а 21 фев-

МЛАДЕН ДИМОВ 
с роден 1942 г. 
Горпа Невл*. 
професия е 
мист. В СЮК е

на НИКОЛА СТОЯН
ОВ е роден 1950 г. в 
Горни Криводол. Ин 
женер-технолог в ТО 
„Димитровград” .Чл 
еи на СЮК от 1968 
г. Председател на 
Съвета на сдруже
ния труд на ОС И 
член на Председа
телството на ОК на 
СРВС.

в
РУ зри т.г. отчетно-избор
но събрание 
ската изборна конфере
нция на СК в Димитров
град. У най-голям брой 
членове на СК, както. из
тъкна докладчикът Рай
ко Зарков, 
рейостта,
стабилизация

По
на Обшин- иконо 

при
ет 19/1 го нина. Чл
ен е на Председа
телството на МОК 
на СКС в Ниш

Според единствения 
план: и програма на Съю 
за на синдикатите на 
Сърбия, 28'те курсисти, в 
продължение на около 3 
месеца що изслушат 24 
теми съдържали глав«о 
в три тематични облас
ти: Общеотвената роля 
и организираност на Сью 
за «а синдикатите. Син
дикатът и развитието на 
социалистическо-самоуп'
равителнте 'И обществено- 
икономичиоките отноше
ния и самоупраштелната 
организираност на труде 
щите се и Синдикатът в 
политическата система, с

и пожела успех на слу
шателите, Василка Петро 

Об-и ва, председател на 
щинския синдикален съ
вет в Босилеград, 
при това изтъкна', че иде 
йн‘о‘политичиското и марк 
сическо образование на 
трудещите се. което е и 
основната цел на тази шко

Председа
телството на ОК на 
ССТН в Димитровг
рад. Бил е и предсе
дател на 
ССТН.

член наукрепва уве- 
че битката за 

може да 
се спечели само с упорит 
труд • и 
осъществяване 
срочната програма.

Стопанските резултати 
на общината са значите-

като

ОКп о сл едо в ате л н о 
на Дълго-

на

чват пътя на носителите 
На злоупотребите и неза
конните деяния, че в 

социалистичес
ко самоуправително общ 
ество всички трябва да 
бъдат еднакч чред за
кона.

места, както във встъпи
телното изложение на За
рков, така и в разисквани 
ята, получиха въпросите 
за идейно-политическата 
диференциация в орга
низацията на СК в Ди
митровградска община. 
Дейността на партийна
та организация трябва 
на бъде защитена от вси 
чки, които действуват от 
противоположни позиции 
на СЮК и които на пре
ден план изтъкват лични 
те си интереси. Съюза на 
комунистите винаги е по
сочвал сериозността на 
такива явления и иденти
фицирал случаи па гру
бо Нарушаване на конс
титуционните разпоред
би, законността и соци 
алистическия морал. Ак
цията срещу незаконни 
те явления, криминала и 
оазл-ичйи видове злоупот 
гюби дълго време „бо
ледуваше” от иесфикас- 
иост и малодушие ,ио най 
-новите „случаи’' ясно 
показаха, че има сили, 

препре

ла е от огромно значе
ние за оспособяването и 
успешното действуваненашетоян-и, но не може да се

пренебрегне фактът, че 
те би били оше по-добри 
ако цеховете бяха

на трудещите се в самоу 
правителните 
тела в
сдружения труд.

органи и
организациите наобо-

рудени със съвременни 
машини. Тъкмо затова в 
срекносрочнця план
дадено централно място 
На модернизацията.

— Ние осъществихме 
сравнително голям брой 
Ъадачи от Дългосрочната 
ппогоама за икономичес- 
т-р гтрбилизрция подчер 
тя. Младен Димов, разис
квайки по отчета тт прог
рамата За работа през 
слепващия период, а за
напред трябва да

«О-ГОЛРМИ оп**д
с*пя V у-оили* зр кално- 
р-ото укрепвано _Ца по*р-
сто ОПГР*П»°^ПИЧ гг^ ^ЛРУ- 

ТП'/1Т п

м. я.Говорейки за опасност
та от Национализъм, Зар
ков особено подчерта, че 
в Димитровградска об щи 
на се отдел» изключите
лно внимание за после
дователното осъществява 
не на политиката на на
ционално равноправие и 
братство и единство на 
всички народи и народ
ности, живущи на нейна 
територия. С гордост бе 
изтъкнато, че на този пл 
ап са постигнати завидни 
резултати.

Отче що изборното съб
рание иа Общинската из 
барна конференция иа 
СК в Димитровград при
ключи с избиране иа Об
щински .комитет от 50 чл 
ежа. За .председател на 
ОК «„ СКС ге избран 
Младен Димов, а за се
кретар па ОК ма 
Никола Стоянов

Иа заседанието бяха 
избрани делегати на дими 
тровградс ката партийна 
организация в МОК на 
СКС Ниш, делегати н'а X 
конгрес па СКС (Дими
тър Веселинов, квалифи 
цирар работник о'Г „Гра
дил” и Иван Данчев, до 
сегашен секретар иа Пр 
едседателството ма ОК 
на СКС) и делегат иа XIII 
конгрес иа СЮК (Райко 
Зарков, дооегашен пред
седател иа ОК иа СКС н 
Димитровград).

е
ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТГ 
ЛСТВОТО И КОМИСИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ 
НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

За нови съдържания
На съвместно заседан

ие на Председателството 
и Комисията за информи 
ране, образование, нау
ка и култура «а ОК на 
ССТН

гат значителни^ резулта
ти в областта на инфор
мирането и че не е има
ло идейни отклонения 
Вене Велинов се застъпи 
за критичен подход към 
отделни явления, оообе-

вло- Босилеград със
тояло се на 19 февруари 
т.г. бяха обсъдени отче- но към незаконните дея

ния и антисамоуправите 
лните прояви. Забеле
жителен интерес преди
звика изложението 
Сто*н Евтимов, 
най-редовните

тите за 1985 и програмни 
те концепции» за 1986 го
дина -иа в-к „Братство”, 
детски вестник „Другар
че” и списание „Мост”. 
Наред с положителната 
обща оценка, въз основа 
на която бяха приети по
сочените документи, 
разискванията бяха изне
сени и някои забележки и 
предложения. По мнени
ето на Любен Рангелов

И е ''уср вече да допуг.кя-
нчй-дпбпм-

на
МП НДППИУР"

Српг«0 сггппяигки КЯП- 
птт ПЯ п-<&(угЯТ МТЧЪН’ С.РЛС.

един ОТ
сътрудни

ци на изданията на Изда 
телство „Братство”. ТойгтпТТРПС'™ О

СКС счита, че недостатъчният 
интерес на хората, особе
но на младите поколен!ня 
към писаната реч засяга 
не само нашите издания 
но и така наречения .цен
трален печат". Една от 
основните прични за то
ва, според Евтимов, е 
недостатъчната ангажира 
мост на просветните, сто
панските, 
политичеоките и други де 
йци за обогатя ванцто на

вЕ "<:п

програмните концепции 
предлагат малко нови ме
тоди и съдържания, с ко
ито изданията да се до
ближат до читателската 
публика. Владимир Ми
хайлов се застъпи за по
вече информации от мест
ните общности и орга
низациите на сдружения 
трук. След като подчер
та, че изданията «а Изда
телство , Брате,тво" пости

културните.

съдържанията на издани
ята и на информативна
та дейност като цяло.

(Л.Т.) (М.Я.)

СТРАНИЦА 8
Братство



1ВЛОНИО
УТРЕ В ДИМИТРОВТУРИЗМЪТ ВЧЕРА, ДНЕС И 

ГРАДСКА ОБЩИНАНА ЦЕХА НА ЕИВ БОСИЛЕГРАД?КАК ВЪРВИ ИЗГРАЖДАНЕТО

ДИНАМИЧЕН ОГРАСЪЛСрокът ще бъде спазен?
ТРАНЗИТНИЯ ТУРИЗЪМ
СЕ СТРОЯТ няколко• ПРЕДИМСТВО НА 

0 ДО 1990 ГОДИНА ЩЕ 
ОБЕКТА

па пабота щеприемане 
б^дат твърде строги, по
неже този вид производс- 

изисква максимално

Под влиянието на инфлацията 
стойност на цеха Ше бъде повишена със 160 мили
она динара

проектосметната

тръгна в ка-Доскоро туризмът в Ди 
община

по-смело се 
питаляо строителство, ко 

своя страна сьзда- 
още

тво
вече към края ма март иС цеха на Електронната 

Ниш, който 
Босилеград,

способни и подготвени митровградска 
не бе схванат като стопа 

отрасъл, който мо- 
обезпечава добри

«;еначалото «а април 
бъде „на пълен п оборот 
През април трябва Да бъ 
де утвърдена систсмати 

работните ме 
ста, с която в(е бъдат оп 

профилите па

Индустрия от кад,ри.
Цехът на ЕИ в Босиле- 

тр“бва да бъде пус- 
действие към края 

Васил Такев, ка- 
който иай-мно

ето от 
де солидна базр засе строи в

са свързани големи наде
жди аа босилеградчаци, 
по-специално на безрабо зация на

иоки 
же да
приходи. След, обединява

хотелско-турис-

развитие.по-динамично 
Интеграционните процеси 
благоприятствуват за то’ 
из. Развитието на 
ма и гостилничарството в 
предстоящия период (1986 
—1990) ще продължи ин
тензивното си развитие, 
особено след активирани 

обектите край гра

град 
пат в 
па май, 
то човек, 
го се ангажира около та
зи инвестиция вярва, че 
срокът ще бъде спазен

пето на
тичеоката организация

„Балкан” и „Компас” бяха

За- туриз-млади хора. 
въпросът „Как вър

ви изграждането иа 
зи цех?” е предмет на 
висок общ и индивидуа
лен интерес, 
потърсихме от 
Такев, председател на 
Изпълнителния съвет на 
ОС в Босилеград,

тните
това ределеии

цужните кадри. Оше сегато-
■създадени условия за инте 

развитие па туриобаче трябва да се ка- К.Г.' нзивно 
зма. Въпреки че не всичк 
обекти са построени, тури 
змът през изтеклия пери 
од бележи добри резулта 
ти. Така например обще

че критериитеже.Отговора
Васил то на

нично-пропускватедвия пу ,
нкт. Създадените усло- 
еия дават
оказване иа

възможност за 
далеч по-ка 

услуги и разши 
същите спо 

изск-

ггродукт средно 
с 53,7

ственият
годишно нарастна 
на сто, доходът с 54, сред 
ствата за разширяване на

— Реализацията на тази 
вървиинвестиция засега 

според утвърдената дина 
мика — казва Такев, — 
Сградата на цеха е гото
ва и само се чака хубаво 
време, за да бъдат завър 
шени молерските рабо
ти и да бъде уреден „фа 
бричният кръг”. За да 
бъде изпреварена инфла-

чествени 
ряваието на 
гг”, съвоеменните 
з' ния на гостите.

основи наматериалните 
■ руда с 34,2 заетостта с 
12,6 и личните доходи на 
заетите с 27,7 на сто.

ЩЕ СЕ СТРОЯТ РЕДИЦА 
ОБЕКТИ

ЗАНАПРЕД С ОЩЕ ПО- 
ИНТЕНЗИВНИ ТЕМПО предвиждат се значите 

лни капиталовложения в 
строителството на реди
ца ооекти: хотел край 

гранично-пролусквател- 
ния пункт, адаптация на 
хотел „ьалкан' в града, 
адаптация на кафене „Га 
циното , къмпинг „Жел 
юша", мотел край Пога- 
новски манастир.

»№
ВЕцията, всички отпусна

ти средства вече са вло
жени в машини и съоръ-

Досегашният период 
(1981—1985) за туризма е 
забележителен, понежежения.

Когато вече споменава- 
инфлацията, за нея е 

известно, че при изграж
дането на стопански обе
кти създава планирани и 
непланирани парични тру 
дности. Има ли ги и при 
изграждането на цеха на 
ЕИ?

те В СУРДУЛИШКА „МАЧКАТИЦА”

ОСТРИ НАКАЗАНИЯ ЗА БЕЗДЕЛНИЦИТЕ
Покрай развитието на

транзитния туризъм, на- 
зряват условия <и за уре 
ждането на близките мес 
та във функцията <на ту' 
ризма: Петърлашка пе
щера, Смиловско поле и 
др. За по-ушешно реша' 
ване на всички въпроси 
необходимо е 
то на организациите от 
областта 'на туризма и го 
стилничарството, търгов 
ските и производствените 
организации, както и по 
дкрепа на общността, за 
да се изготвят съответни 
те идейни проекти. За 
целта ще бъдат ангажи 
рани 500 милиона динара.

Всичко това трябва да 
осигури обществиният пр 
а ду кт в този отразъл да 
нарасне «с 54, материал
ните основи на труда с 
50 и заетостта с 5 на сто. 
Туризмът обаче изисква

го десет хиляди колкото 
ириизвеждаме, имахме До 
ори резултати в края на 
изтеклата 
гова не се

на разхождащи се по Фа 
бричния двор.

— „Мачкатица" е една 
от трите производители 
на стоманени лагери в 
нашата страна,
Драган Лакичевич, дире 
ктор на този колектив. — 
След трудностите, които 
имахме в миналата годи 
на, когато бе разрешено 
внасяне на тези изделия, 
необходими на рударска 
та и циментовата промит 
леност, се озовахме в не 
завидно положение. Въпре 
ки че на пазара едва усп 
явахме пласираме око 
ло една трета от продук
цията в Югославия# вмес

Във фабриката за маши 
ни и стоманолеярна „Ма 
чкатица”, ,която стопанис- 
ьа в състава На белградс- 
ска „Иво Лола Рибар", те 
зи дни отзвъня на безде' 
лието и явъшлъка. Само 
в края на миналата годи 
на от тази трудова орга
низация са изключени 20 
работника, към които не 
отдавна се придружиха 
още седем души, сега ве 
че бивши членове на то
зи колектив. И иито ед
но решение за уволнение 
по жалбите на изключели 
те, съдът не и оспорил. 
Това пресече явлението

— С една дума казано— 
ще трябват още пари. 
Под влиянието на инфла
цията проектосметната 
стойност на обекта Ще 
бъде повишена със 
милиона динара. Обезпе 
чаването на тези средс
тва засега не може да се 
нарече проблем, понеже 
започна процедура за из- 
намиране на същите. 
Всъщност те Ще бъдат 
обезпечени по същия 
начин, по койт.о бе „зат
ворена" финансовата ко 
нструкция на обекта: 
22°/о ще обезпечи ЕИ 
(главно чрез алати и съо 
ръжения), а 78 на сго 
Фондът за насърчаване 
развитието на изостава
щите краища в СР Сър
бия. От Изпълнителния 
отбор на фонда тези дни 
бяхме уведомени, че въ
просът Ще бъде обсъден 
на първото следващо за
седание с големи изгледи 
за положителен изход.

Започна ли подготовка
та за обезпечаване на 
нужните кадри?

— Тази дейност е в пъ
рвоначални» си етап, но

година, по с
задоволихме.

сподели . понеже деловите резул».
ги можеха да бъдат и по-
олагоприятни. Това ни 
принуди далеч по-сериоз 
но да раоотим, да подоо- 
рим качеството на проду 
кцията и да спазваме до 
говорените задължени».

Докато повечето работ

160

свързване

ници ле©ха пот и всеки
дневно изпълняваха задъл
женията си, 
ца свиреха по 
мнозина не можеха 
се разделят от 
през работното 
Всички такива лица са

отделни ли 
сватби, а

да
алкохола,

време.
СУРДУЛИЦА

дадени на дисциплинарна 
та комисия, ко»то пример 
но ги наказа.

С разделяне на работа 
та от безделието в тази 
^фабрика е направен 
шителе/н

Работа за 40о работника
Обурвната фабрика „Ко 

Щана” във Враня дава ог 
ромеи принос в разреша 
ването на проблема

ле край Сурдулица „Коша 
на” ще построи фабрика 
за производство на кож
ни обувки. За изграждане 
то и оборудването на фаб 
риката те бъдат отделе
ни 880 милиона 
Тук ще бъдат трудоустро 
ени нови 400 работника, 
което значително Ще нов-

Ре- Решаваието и иа редица 
други комуналисбитови 
проблеми:

-на водопровод, 
не «а пъти*Да, подобрява
не на чистотата в града 
и околността, снабдяване
то с

за Сегапрелом, 
очакваме чувствително по 
добрение на трудовата ди 
сциплина, а на всички, 
които не искат да менят 
отрицателното си поведе' 
ние, ще им бъде посоче 
на фабричната 
йооно ще бъдат уволнени 

С. М.

незаетост в изоставащите 
общини тази известна вра 
века фабрика има

строителство 
изграждаовои

цехове. Така в Сурдулица 
има две фабрики, в кои
то работят повече от 500 
работника.

Тази годана в работни’ 
ческия квартал в Бело по

динара.

лияе за намаляване броя 
■на безработните в Сурду- 
лишка община.

■врата, от хранително-вкусови 
изделия и други стоки.

Ст. Н.
С. М.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕломунист

Орган На Съюза на югославските комунисти
и на Съюза на комунистите в Сърбия Крой 1507 година ХШ1

Белград, 28 февруари 1988г
">

Хоризонти на революцията
у дма вече двоумение за това къде 
|| носят вълните на ни против носителите на тези платформи. По бата за социалистически цели бива замес 

естеството на нещата, липсата на действи* тена със своеобразна функционерокрация, 
телно леви, смели комунистически отговори кариеризъм, монополизиране 
на сложниТе .проблеми в обществото може оор-°а за власт, с доверието в средствата на 
да има като последица това, че част от са 
мия партиен състав, в по-голяма или по-мал 
ка (лепен

надошлите дезинтег- 
рационии процеси в обществото. Зала- 

лен. е червеният сигнал, идеологическото 
примижване пред „лошото настояще' мо 
Же само да подтиква и засилва 
вативните сили у н'ас —

с властта и с

политическа и административна пришуданан-консер- 
сил!Ите на зака «а-

речената нова десница. На двудневната 
Ща (Ьелград 17 и 18 феврутрщ
ки характер за борбата на Съюза «а 
кистите срещу антисоциалиогическото 
С1вуване и антикомунистическите 
гни «а първо място се намериха подчертано 
критично

и с недоверието в творческата мощ и поли 
да възприеме и елементите нз тичеокото пълнолетие на трудовите хора,

както и на самите партийни членове — он- 
ха могли ако се стигне до там, да хвърли х 
•ашето общество далече под онова, 
бе вече достигнало в своето демократично

сре 
с югославс 

КОМ у 
деи 

идеоло

тези ко^траилатформи, пък и същите ця
лостно.

Под лупата на критиката се намериха
множество въпроси на югославското обще 
ство. Често, например, е изтъквано, че в 
действуването на буржоазната десница, в 
контрареволюцията в Косово, в активности 
те на вражеската

развитие
Сега, много неща се критикуват, оспор

ват и „демистисрицират”. очевидно е, на
пример, че »демистификацията" на истори- 
ята на нашата революция послужи — както 
бе казано — за разпространяването и ук-' 
репването на идеологически и политиичес- 
ки фронт, който не е наш; чрез ревидиране 
на миналото той иска за себ© си да из
действува идеологически лег?1т:гл:.:^сг в 
настоящето, предлагайки се като акту- 
ална алтернатива на Съюза на комунис
тите; този фронт е в знака на борбата — 
без разлика на републиканските и покрай 
нинските граници — против онова, което е 
най-светло в нашето минало и против онова, 
което днес е «ай-скъпо. Желае се, а всъщ
ност това е първата крачка, да се дискре 
дитира СЮ(К, относно да се освободи от 
«духа на «олшевизма, като уж от първичния 
източник на бюрокрацията. Обявена и вой 
ла срещу «сериозната и разрушителната - 
р^ля на «коминтернската идеология” в на 
шето общество, с обоснование, че югослав 
ските народи са само оръдие в ръцете на 
..болшевишката идеология”. Предлагат се, 
в това име, съвсем откровено разни вариан
ти на консервативни и реакционни решения, 
най често заедно с различните видове наци 
оналпзъм и се призовават призраците на 
миналото като образец.

интонираните разисквания и 
оценки за прилива на национализма 

опасна
като

антикомунистическа платфор 
ма на това — както впрочем и на минало
то време. Национализмът, личи, влезна на 
големите врата в обществения

емиграция и разниз с 
-чруш носители на контрареволюционно г. 
съзнание изпъкват няколкогодишните оцен
ки и разраоотените върху тях програми 
по активностите срещу Югославия и вът 
ре в «ея в посттитовския период.

За живота на Тито смятаха, че ток
сичността си държи нишките на неуяз_>: 
мостта от този съюз. Считаха, че след него, 
тези -нишки ще попуонат и съюзът ще ста 
не опасен. Затова овоите програми подчини 
ха на косвеното и прякото разяждане на 
звената в тази верига с — генерално взето 
— тежище върху СКЖ.

Няма съмнение, 'сегашното състояние 
в обществото би трябвал© .критично да се 
осмислява и променя — бе изтъкнато в ожи 
вените разисквания на тази среща — изхож 
дайки от въпроса: как в наличното съот
ношение на класовите, политическите, иде
ологическите сили, когато самоуправление 
то като практика е съществено ограниче-

живот на
страната.

На илюзиите от всеки вид деф ицити в 
но идва край; действителността трябва да 
се гледа с отворени очи. Когато политичес 
кият живот на някои важни пунктове, тръ 
гне по ирационални 
по да има нещо общо с големите и малк: 
те тайни на революцията. Оттам и големи
те застъпвания, за както бе казано, реге 
нерация на самоуправителната алтернати
ва и за реавангардизация на Съюза на юго 
славските комунисти. Всеки други път ъо- 
ди в задънена улица. Съдбовните битки не 
може да се спечелват — поне това би тряб 
вало да се знае, с думи, които са изгубили

пътища, тогава е труд

всяко значение и с догматични твърдения, 
че работим както трябва и тогава 
работим точно както не трябва.

Нищо «е е политически така неудачно
— да изслушаме внимателно
— като когато събудената надежда във все

когато
но, да се открие процесът на неговата реге 
нерация, на неговия възход към историче 
ски по-виооко равнище? С други думи, клю 
чов въпрос, който се поставя пред Съюза 
на комунистите и нашето общество днес 

обществена криза

тази мисъл

обхватните социалистически промени се 
превръща в масово резипшращо сгьзна<н.. 
вътре в самия партиен' състав, когато ръко 
водствата започват да губят доверието 
очите на този партиен състав и на широки 
те слоеве в обществото. Ето, това е онзи

натрапват и ук- 
идеологическите контраллатформи.

членове на парти

е как съществуващата 
да се преодолява с логиката и средтавата 
йа самоуправителната демокрация? Това по 
дразбира отхвърляне ца «онова становище 
и онази практика, в които социализмът се 
наблюдава и защищава като постоянно об-

Изход от днешната криза, която се ма 
нифестира на този и други планове, не е в 
«съживяването” с проблемите, пред които 
псокидневнУу се изправяме, но е р еа фирма- 
цията на автентичната социална и «ациона 
лн1а програма на югославската социалисти 
ческа революция. На реализирането на тази 
»голяма инициатива”, няма съмнение, 
чака вече с години.

л;-змеят, когато се явяват,
кръжена крепост, с което неволно се при 
зпава собственото безсилие. Евентуалният

репват
ЗаЩото, резюмираните 
ята, тъй както на хоризонта не видят реа
лизацията на съществените искания, за ко- 

се застъпват, нямат воля, нямат жела- 
и знание да влизат в борба

възход и идеологическата леполитически 
гализация та тази стратегия — бе казано 
— в която етосът на революцията, нейната

се
ито
ние, широчина, демократическата същина и бои Мирко Арсича често

Къде ли саКОМЕНТАР опортюнистите
Какво впрочем става днес и тук? Дали масовият опортюнизъм 

стана самият свой »«ай-добър защитник, или Съюзът на комунис
тите стана сам свой ммогострог критик, или играта с „остри” .дачйй 
стана масова мода? ■ ячцц

Всс пак, трябва най-напред да се даде отговор на въпррец: 
какво в Съюза на комунистите се подразбира под опортюнизъм? 
Малобройните изследвания показват че „все повече членове на СК 
не проявават готовност за критичен диалог и'е посочват проблеми
те, непоследователностите и негативните обществени явледа*... 
Некритично се приема мнението на мнозинството и настоява соб- 

попедеиие да не сс различава от поведението на мно- 
______ ________  _____ (На 2-ра стр.) '

Гъюзз т «а комунистите е дълго изправен пред едно иео- 
Тчъпли се че поради опортюнистическото по-

роля на ек, че ‘пва е <^щеСга&ш проблеми. Същевременно, от 
икономически и му ИЗКлЮчеи пито един член поради опо-
Съюза на комунистите не с

малък грах. Зад това по-РТЮНИЗЪМ. човек опортюнист, не е
и речниците пише, че това е компромцсер- 
и 1 искания и частични или

А да бъде
енциклопедиите

готовност, чен*тие в за отделни
ооИов"ите социалистически прин1 ска политика и

интереси, да се
ствеиото
зииство.жертвуват 

,,к,|.ип1гиите цели.лични
ципи и занемаря-ват_Р552
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ЗАГУБИТЕ НЕ СЕ МЕРЯТ САМО С ПАРИ
' <тшт

ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА, ЧЕ НАША СЛАБОКАЧЕСТВЕНЛ С1ОКА 
ВРЪЩАТ ЧУЖДЕСТРАННИ КУПУВАЧИ, ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ ПРЬ 
ДИ ВСИЧКО В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ДОМАШНИЯ ПлЗАР И В 
СТОПАНСКАТА СИСТЕМА, КОЯТО С ГОДИНИ „СЪЗДАВАШЕ 
ТАКИВА ОБСТОЯТЕЛСТВА

обикновено се нарича маркетинг, 
според изследванията на

чуждестранни и 
югославското стопанство е

С1Ч_та продават ЦОпахи, ор01\'ЬТ «а 
добавката одЧвСДООго. леша

МНО

зина експорти,
оде*1е«та# които ако '-е .

ме тереааимо, рештелно влил*» квалифицирано За приложение 
нърху иролодноегта да лоею и аа повече от половината сваре
ла е произведение или >елу!а.

паши,

технология, нашите инжемента
пери и техници са оопособени да1л;екм цроизводател и търговец, 

коте попе малко държи доавго ^ заемат с решаването па твърде 
ни гета си, лото е успял в р^-о сл0жни и комплицирани въпроси 
»а,а си и разчита на . бъдещето, за осъществяване и приложение 
разорал е този наглед прост факт т.ц Па поради това е «еумесно 
— оитката на пазара, в безмило- съвременно производство
С1ната конкуренция На пазара, се да се твърди как сме ето неуки, 
получава единствено със задовол- неинформирани, неспособни... Да 
яаане «а ригороз«ите изисквания 03ладееме основния материал ог 
на купувачите, а това означава началния семинар за курсисти. 
,ш винаги е било така); ио-ниека 
цена от цената на конкурентите, 
ио-дооро ^качество от тяхното 
способността на най-напред от
«ругите да се достави стоката, се пласира на световния 
Всичко това добре е известно от да се продава 
памтивек, т.е. откога стоката се 
..роизвежда, продава и купува.

на

Става въпрос най-малко за 
и две обстоятелства, които затруд.ч 

я!ват нашата стока по-успешно да 
пазар,

все повече и вси
чко това да ни открива перспек
тивата за по-бързо стабилизира- 

стопански обс
Става дума за спете- тостта за такава ситуация се тър 

-I (и се намери) в самата стопан

ко небе, а че стопанската систе 
ма и икономическата политика 
„упбрито" ги толерират. Не само, 
че ги толерират, а изнамират ре 
дица начини че с преразпределе
нието, с простяване на греховете, 
т.е., със саниране на загубите и 
с други за пазарното стопанство 
невъзприемчиви ходове, да „под
крепят” техния - губиташки" век,
като ги приспиват и вливайки им 
измамна надежда, че и от неус
пехите може да се живее дълго 
и удобно. Което е още по-лошо, 
цехът на тяхната егзистенция 
(именно безпазарно поведение) 
заплашат успешните.

оски ръководители на страната, 
става е разбираемо, че отговор-не «а домашните 

тоятелства.
бено актуален- още един - въпрос маха ко«то е така нагласена, че 
— купувачът навреме да бъде, 
информиран за това какво

Модерният пазар направи осо

без малко изключва конкуренция ска система, 
стопанските субекти, и друсе та на

го, касае се за подтискането на 
пазара у нас, което пак е в тясна 

посоченото

ВРЕМЕНАТА СЕ ИЗМЕНИХАпроизвежда, каква е .цената, 
какъв срок стоката може да се 
достави и какви са й предимства 
та по отношение на останалите 
производители. Бързото техноло 
гическо и техническо развитие, СИСТЕМА БЕЗ ПРИНУДА 
въвеждането на все почнови техни 
ческо-технологически решения, с

в

И така стигаме до заключени 
ето от решаващо значение за те
мата за която тук става въпрос. 
Ако именно не действува паза
рът на домашен терен, трябва ли 

Лесно е, струва «и се. п-е сс да се чудим уж на Недостатъчния

връзка с първо тук 
обстоятелство.

една дума научно-техническия и сложим в едйо заключение
технологическия процес доприяе- газарът у нас не функционира, на световни*
Соха за поевтиняването и по-бър Това е логичен изход за подтиска 
зото производство «а стока, чие- нето на стоковото производство и и конкуренцията и принудата, 
то качество следователно се по- задушаване на икономическите за Ако не е така нима би била въз 
добрява. И това е известно и до конности. Ако това заключение можна егзистенцията на толкова 
стъпно на всички, които искат е точно, а потвърждават го всич- организации на сдружения труд 
да надникнат в наръчниците, ч релевантни изследвания и из които.с години съществуват и то 
предназначени йа онова, което явленията на тай-висшите полиТи дори удобно, под това югославс-

успех «а нашите производители 
пазар? Именно, 

на домашния терен е изключена

Един наш известен икономист 
казва, че ,,с големи задължавания 
всяка стопанска 
известнЪ време да функционира. 
Бедата е в това, че стопанството

система може

Къде ли са опортюнистите(От 1-ва сгр.)

Причините за едно такова състояние «е са достатъчно изслед
вани, и. рисковно е да се твърда, че хората са такива само затова, 
че не са. за стратегическите цели на ооциализма, че от общото бла
го по-скъпа им е личната полза, или са пък недостатъчно идейно 
оспособени, несигурни в себе или са'.свикнали центровете да реша
ват вместо тях? Двама компетентни научни работници, професори 
от Загреб и Белград Иван Шибер и Драгомир Драшкович, на не
отдавнашното заседание на Комисията «а ЦК На СКЖ за разви
тие и кадрова политика изнесоха твърде убедителни предпоставки
за причините на опортюнйзма' Очевидно, лесно може да се «амери повод за разговор за

ШИБЕР заяви, че това явление особено изпъква в ръководните опортюнизма, не е трудно да се открият някои от причините и 
етщищ. Причината е там, че висшите органи оценяват нисшите, последиците «'а същия, 0баче много е трудно да се определи ефи 
-Цсшите!.(рък:оводители Цистите. От.тази йерархия произтича кадро *аСен ЦЯР пР°тив болката, а особено невъзможно е да се открие 
цта зависимост, д никому не, е позволено друго мнение. Ако мястото на конкретните виновници. И този проблем показва че 

към такова нешо нйкой и дръзне, трябва да разчита На твърде не- това к°ето не струва в обществото и в Съюза на 
приятни последици. Такава кадрова зависимост унижощава вся може да се премахне с частични мероприятия 
ко творческо усилие и става една бт основните причини за опор- Следователно, не може и опортюнизмът сам ,по себ^ с 
тюзнизма. корени За това са потребни дългосрочни и всеобхватни общест-

Източниците на опортЮнизма ДРАШКОВИЧ вижда преди веНи Реформи и радикално скъсване с вичко което ни т гли от 
всичко във. факта, че закойите,. договорите, резолюциите, станови Революционния курс. Без това и всеки'диалог за опортюнизм Тпяб- 
щата и другите документи не, се осъществяват и че онези които ги*|Ва да има предвид и неговите примеси, но и това е по лобп от 
гласуват не могат да обезпечат, провеждаИе.то' на съШите... След Иколкото да се прикриват и премълчават проблемите ■ ре 
смъртта и1а Тито нямаме сьщицскиц облици на демократически коц- И

трол, тъй като влезнахме в отношения които повече приличат на 
лабава коалиция. Като носители на опортюнизма Драшкович по
сочи групите и отделяйте личности, които са имунни от демокраци
ята и обоснованите върху не» отговорности.

БОЙО СЪРЗЕТИЧ смята, че причините за опортюнизма тряб 
ва да търсим в противоречията и проблемите в изграждането на об 
Ществените ^ отношения и в недостатъчната оопособеност «а комуни 
стите да действуват правовремен^о и по същински начин.

. 4
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комунистите не 
и политически мерки.

М. Томашевич



Комунист 3
... ................................ ....... I...... ....... ........ ... .... ........... шии.... ........... „

по“този начин ое адаптира
чуждестранна помощ и 
дьлжаване не може да трае без
конечно". Тази оценНа 
обстоятелства и оше как потвърди 
ха. Ведата е от отделно естество 
в това, че много дълго трая ,,вре 
менното функциониране.! «а 
«оката система", който, 
дайки го върху

към 
това за- то на производството 

ни права, 
нашата система на

неумере- те закономерности
•които произлизат от нално значеийе. В такива обсто*

имаха марги Всички тези и много други 
факти не би трябвало да бъд.. 
причина за оплаквания. Ние 
сме, ^изглежда ^специалисти” за 
това как сами на себе си да нав 
редим. Нито най-малко не ни па 
да на ум да се залагаме за «яка 
ква игра, колто би означавала 
прикриване на факти. Обаче, 
факт е, че биейки на всички кам 
бани как произвеждаме лоша и 
некачествена стока. и как я про 
даваме на -безценица по света, 
ние именно даваме аргументи На 
чужденците» на които това е у до 
бен момеят за най-различИи из
нудвания. Особено когато започ
нем да заломагаме над ообстве- 
ната ои сьдба, как сме ето Не
организирани .неспособни да из 
следваме чуждестранни* пазар и 
какво ли не всичко Не твърд.им, 
че подобно не се случва, но... от 
оплакване малка е ползата. Спо
ред сегашното положение получа 
ва се впечатлението, че чужден
ците ни защищават от самите 
нас.

школуване, телства искът За по-голям износ 
здравеопазването, социални дава-- е празен лозунг, с всички беления и пр„ а да не ГОВОрИМ за из
държжата на бюрокрацията, коя
то -оличено в

нашите
зи «а политическия волунтаризъм,

Както именно може да се 
смуче като паразит най-витални очаква, че някой, който с години 
те сокове на стопанството — чист живее без конкуренция от един 
доход).

администрацията,стопа
изграж-

така наречената 
договорна икономика, се опитах 
% е на вс*ка цена да остане 

Огромният

път, разбере, че трябва да се 
е е трудно да се докаже, че стълкновява с искът, че стоката 

Цената на нашатав жи 
чуждестранен 

■'ЪЛр. това е цената на сьществу 
ван'ето на такава система, ко*то, 
покрай другото, изключва конку
ренцията. Дойде, обаче, време 
на икономическо отрезняване и 
то в твърде неблагоприятни обс 
то*телства. Дългът трябва да се 
връща.

стока на све- преди воичко продават цената, 
товния пазар приблизително е от срокът на доставката и качест- 
ражен-ие на нашите домашни обс вото. 
тоятелства. Същото е и с качест 
вето. Говори се 
■ ‘ости на врънати стоки. На 
ние сме, че тук се 
Именно,

вот.

Съществува обаче Нещо но 
во, което по отношение на тезии за огромни сто

МК 5
прекалява.

параметри се мени през послед 
иите години. Един институт от 

съвкупната стойност На Хамбург е установил, че „главен 
стока участвува със 

само 3 промила в нашия износ.
Това общр взето не са

върната износен коз на германската ин
дустрия (под влиянието на паза- 

годем1И ра)м, 'ИменНо качеството. С изсле 
'зането е утвърдено, че качество 

то има първостепенно значение

Не става толкова дума за то
ва, че условията в международния 
пазар са твърде изострени, че 
много страни поради собствени 
платежн-обиланени трудности на 
всички възможни начини зашища 
ват доматите производители, че 
междунарездната търговия до гол 
яма степен е паднала във водите 
на така наречения контролиран 
внос, т.е. че владее протекциони
зъм и пр. Става дума преди вси 
чк0 за това, че нашите стопански 
субекти с години са свиквани не- 
пазарнр да се отнасят на дома
шен терен. Те, така да се каже, 
наведнъж са изправени пред ис-

ри, но са огромни косвени и;» 
и. които произлизат от това. Де

лим, -обаче, онези мнения кои- за износе® уапех — участвува в 
то причините на слабостите в на този успех с 31—вия процент, 
шата размяна със света — било Опитът е на второ място, със 

дума за ниските цени, 17, а сроковете на трето с 16, до 
като цените и така нареченото 

международните техническо надмощие във втор 
обстоятелства (ригорозни условия, план — с по 12 процента и пр. 
претенционизъм, и пр..), а ги съб

да става
качеството или неЩо друго — се 
намират не в

От друга страна трябва да 
о учиме за всичко ойова, което 

е е предпоставка за успех на па 
зара, защото да се ползуваме с^Де 
един път е думите на спомена
тия посланик, едно е да имаш 
произведение, а друго е Да поз
наваш пазара.

От данните на Стопанската 
людават на терена на домашното камара на Югославия, произлиза 
поднебие. А то с години е форми твърде интересен и индикативен 
рало такова съзнание, за което факт .Най-много връната стока в 
конкуренцията, пазарът, уважа- 1985 година имаше от СССР, а 
ването на плана, икономическ;:- ние Най-много врънахме на ФРГ! СлсЗ; дан Игнятович

Релативно значение на даннитехът, че такива каквито са да из- 
гязат в света на безпощадната ме 
ждународна конкуренция. Все 
пак е успех, че се изнася в та
къв обем, че успяваме колко— 
толко и горе—долу да намалим 
дефицита във външнотърговска 
та размяна и т.н., без оглед на 
спадаме на стандарта, инфлация
та и останалите неблагоприятни 
инпликации, които

Доктор Михайло Ласица е со- — Далеч най-много количество 
кретар иа Координационния от- наши стоки са врънати поради ло- 
бор за подобрение на работата и шо качество от СССР на стойност 
стопанисването «а Стопанската от 1 398 693 619 динара, докато

че на пазара стоката трябва да 
бъде качествена". Тук няма пре
смятане «‘а некачествената сто
ка нито в проценти, нито в про
мили.камара на Югослвия. Ето какво нашите организации на тази ст

рана върнаха воичко И 232 790 При отделните производения 
и стоки по отношение на стойно 
стта и качеството и беззначител- 
ните количества на некачестве
ните стоки ,в износа могат да до
ведат под въпрос общия пласме
нт на тези стоки на чуждестран 
ния пазар. Такъв е примерът при 
износа на хранителни продукти и 
автомобили оообено. След това 
на електричеаки апарати и пр. 
Достатъчно е, да кажем, че от 
40—50 000 возила ,;Юго” -на аме
риканския пазар се стигна до 
несполуки с 2—3 возила, предиз
викани от фабрична грешка, та 

■ з. бъде унищожен целия износ. 
Вероятно в печата сте прочели, 
че „Застава" проверява всички во 
зила за износ „Юго” (към 10 000 
возила) в САЩ, заЩото е забеля- 
азно, че в едно возило недостатъ
чно е завърнат един болт. Добре 
е, че ,Застава" глед^.така върху 
качеството на возилата.

от разговора с него записахме.
# Имате ли данни за върнатите динара.

Следва Федерална Република 
Германия, от която е връната 
стока на стойност от 891 527 408

стоки от износа поради лошото 
качество. За това през последно 
време много се говори?

— Ние днес имаме съвсем точ- врънали стока от

ситуацията 
поражда. Ако нещо-оминуемо 

- добре в последните няколко го 
-•нй, това с опитът за уреждане 

на отношенията в размяната със
373 904 866 ди

ни сведения за върнатите наши нара. След това са САЩ и други 
стоки от износ поради лошото ка страни, 
чество, а разполагаме -и с точгиезета. При тези
данни за чуждестранните стоки, пак, поради разясняване

нашите организации внас- да се укаже на някои факти: че

данни, все 
трябваКАЧЕСТВОТО Е РЕШАВАЩО

•оито
ят и връщат поради лошо качес- през последно време все повече

се изострят критериите и на па- 
и сточно европейските

Изглежда, че е света нямаме 
и в критиката (която тво.мярка

често се хлъзНе в критизерство) и 
похвалите (които не Рядко по

лучават призвук нт аиологетика- 
та Като пример, общо е негоду- 

„факта", че разпродава 
обществено богатство 

доня-

Ето Няколко данни за 1985 го- зарите 
дина, в която иа нашите органи- стражи; че особено е меблагопри- 
зации са врънати стоки от изно- я^иа обстоновката когато става въ 
са поради лошо качество стойно- прос за качеството и

5 491 580 'динара. Съ'Щевре- то иа стоките в размяната

в
в

връщаце-
съсст от

меино нашите организации в 1985 СССР, въпреки че тук трябва да 
година врьнаха внесените поради имаме предвид и структурата на 
тъщите причини на стойност от износа >и вноса (внос ч«а нефт) и

пр., че <при разглеждането 
Пресметнато в долари, връиа- отношенията и 

ти са ни стоки иа стойност «ад върнатите стоки в размяната и

ването с
ме нашето 
по света. Такава 
къде е оправдана/

Казва се, например, че 
стоки са недо

оценка 
(Но все пак, не

1 432 698 735 дриара. на
умерена.
цените на нашите

ниски. Забравя се,
количеството на

при
на това произ 

високи.
пусти мо 
това че разноските

17 милиона долара, а пресметнато количеството на върнатите сто- 
в проценти някъде към 3 проми- ки и размяната с ФР Германия,

Тогава това отношение още по-
Инак, връщането на стоки от 

качествонеДОЦУ°тим° 
анализи, от

производителност
наши производите- 

световно

водство са 
Съществуват

износа, поради лошо 
въобще, 'нанася голям вреда на. 
авторитета на производителите,.
'износителите и страната като\

\ ■ - •

, .'I Рсилни аргумен. 
ти на нашата конкуренция «а па-, 
зара, намаляват се възможности-, 
те за износ и се върши голям на 
тиок от стра|На «а чуждестранни- 

скижвнието

ла.които
Обаче, към тази сума трябва вече се влошава иа вреда на ма

шата страна.
# Как се отразява проблемът

произлиза, че 
та в повечето 
лии организации е на 
равнище, но че съвкупнапроизводителностите

да се прибави и онази сума, с ко
ято Нашите организации «а сдру

износа самират бо- на врънатито стоки поради лошо
върху по-нататъшни

цяло.об- жения труд в
нгификациите и рекламациите па то качество 
некачествените стоки имемно за тс възможности на износ на чуж 
да :ц0 бъдат връщаии. Въпреки, дестраппия пазар? 
че нямаме пълни сведения, тези
суми за първото полугодине «ад- честното «’а стоите 
минаха 3024 милиарда динара. За чени за пазара, отделно за разви- 
второто полугодине псе още няма ти" чуждестранен пазар, 
ме опедейия. преди всичко трябва да имаме

ф От кои страни са врънати предвид следния , факт:
„По нравило се подразбира,

Това са твърде
ществена 
крайно ниска. 
у-о с оглед на 
чека обществена 
ва степен обмена, че ®

и най-развигото
(необходими 

пари, за да се
си хуманни, 

възможно

Това не е 
нашата така «пре

режи* До така 
трудно да 

сто-

— Когато става въпрос за ка-
предназиа

то купувачи върху
иа цените.

Тези Щети са несравнимо по- 
полемй, отколкото са стойностите 
за които по горе ставаше въпрос.

тогавая издържи 
паИстло в овета 
наистина, огромни

основите
становището на

са,

НОЙ-МНОГС1/СТОКИ?задоволи, в
по от



Комунист Л ттт «шшшкш
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

Писмо, ноето предупреждава...
нар, който съгласно различните 
закоКопредписаиия — отделят за 

нестопанските деи-

исичконикой «е може да им покпериодичния
съгласно закопа

■НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ 'РЪКОВОДИТЕЛИ 13 ..™ГЬР
ФУНКЦИОНЕРИ 13 ПИРОТ ДА III ь- 

1-1ЕСТОПАНСКИТЕ Д ЕИ НО

ра, че
рипа загубите по 
оалайс, така че 
ще бъдат принудени да връшат, 
това което са неоправдано взели, 

Пирот особе-

СИЛИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ 
ИЗПИТАТ ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ 13 работата на 

пости.СТИ Но, както узнахме от отгово 
р)(ите в този голям колектив, ни
смото било посрещнато -Ща «еж" 

градски

Па жителите всечно, което е далече лад дохо
дите които се получават в.„1и- 
гър", (кьдето личните доходи за 
ски). Като пример за иесъогласу 
условията в общината не 
ваните лични доходи сс посочва! 
медицинските сестри, които сред 
ло получава 65 000 динара, а 

вулкаиизер от Зз

В края на миналата година; 
Медицинския център, банките, 

общности на 
образова-

оназивниманиено привлекла 
част от Правилника, регулира- 

заплаЩайато • на дежурствата 
Центъра. Той дава 

шефа

в отделниот страна на
структури. От СДК например 
говорили, че те дават месечни 
— както твърдят в „Тигър” ни- 
ипформации „в маса”, от което 

не може да се ви-

самоуправителните 
интересите, средното 
ние и още някои обществени де
йности в Пирот чувствително се 

личните

от-ща
са пи "а лекарите в 

възможност, да кажем, на
службата на специалистите за 

дежурство Да „зарзбо-
надоходи наувеличили 

всички заети. Всички тези увели- 
Медицийс-

24-часово 
•пи” 24 804 динара, а ако дежура 

висш специалист ръково-
що прецизно 
ди. От Друга страна ^посочени
те” в „писмото”, колективи отвръ 
щат на ..Тигър” и функционерите 

трябвало първо Да уредят

квалиерициран
до 40 ооо динара. Тези средни 
ЧИИ доходи на медицинските се
стри пе обхващат

чени*, специално в 
кия център, са извършени 
спазване на договореното равни 
ще на потреблението в общината 
и значително са по-големи1 откол

някой
дител, или директор на болница- 

същото време би получили 
което е по

либез

последното та, за
но 32 111 динара,

равно но месечната заплата 
на едий работник в сдружения

му, че
отношенията в своя колектив, да 
погледат къде им отиват предста 
вителните разходи, а това дейст 

няма много общо с осно

личните доходиувеличение на 
от 20 до 40 на сто, което наистл 
на о прекадено за пиротските ус-

чти;<ото в сдружения труд.
Това бе и |Непосред:твеният

ФУД.лови».секповод, че координаторът на 
уетарнте на първичните органи
зации на Съюза на комунистите, 
председателят на работническия 
„ъвет на Сложната организация 
на сдружения труд, председател 
ят на Координационния отбор на
бъюза на синдикатите и предсе
дателят на Координационната ко 
дференция на Съюза на социали 
тическата младеж в „Тигър” да 

изпратят „открито писмо” до Об 
янокия комитет йа Съюза на 

комунистите. Общинската скушни 
на в Пирот и до едче няколко ад 
реси” в града, търсейки да се обу 
здае неконтролираното разпреде 
ление На дохода в Медицинския 
център и в още някои
дени*.

вително
вания проблем, повдигнат, с „пи
смото”.

Въз основа на всичко това и 
множество други твърдения 
„отвореното писмо” се получава 

пишат ръководи-

Характорно е и това, че де
кемврийското увеличение :Иа 
чните доходи в Центъра До 40 Па 
сто трябва иа това заведение да 
послужи като основа за личните 
доходи в 1986 година, което би 
създало оЩе по-големи диспропор 
ции в разпределението между 
стопанството и

отли
И кой знае как тези „престре 

лки” биха завършили, ако йе бя
ха интервенирали членовете и 
,,ункционерите на ОК на СК в 
Пирот. След разговора с ръково 
дителите на Медицинския център 
е заключено: в сегашните усло
вия няма никакво оправдание за 
такива увеличения на личните до 
ходи в тази организация, нито 
~ък който и да е Ще им покрива 
загубите, които са неминуеми, 
ако не коригират новоутвърдена- 
та стойност на личните Дохо
ди. След тези разговори в Цен
търа решили личните доходи да 
намалят с 10 процента.

И това би бил краят на едно 
(непотребно) вълнение, което 
разпали духовете в Пирот.

впечатление 
телите в „Тигър” — че състояние 
то в разпределението 
вано по-широко и в рамките на 
обшина Пирот, е неконтролира
но и ненаправлявайо и че опреда 
г ени структури недостатъчно или 
изобщо не зачитат валидните но 
рмативнм актове и критерии по 
разпределението, така че се гру 
бо нарушават отношенията и 
„яде” работническия динар.

Това писмо, според твърде
нието иа авторите му, трябвало 
на работйиците в „Тигър”, които

наблюда-

Нестопанските
дейности.

Инак, трябва още да се ка
же, че СОИ за здравеопазване в
Пирот, който също предупрежда
вал Центъра да не дели воичко, 

големи загуби.което има, има 
така че не вижда 
Центърът ще осигури средства 
за изплащане на увеличените ли 
чни доходи.

Също така и функционерите 
на Общинския комитет на СК 
предупредили самоуправителните 
и другите ръководства в Центъ

начин как

учреж-
недоволни от неконт- 

лич
са твърде 
полираното 
ните доходи в отделни нестопан
ски дейности в Пирот, да даде 
гълна м истинска информация за

увеличение иаВ писмото се казва, че отдел
пъководители в нестопанските 

учреждения „изкарват” и по 15 
до 20 милиона стари динара ме-

ФедерацияК дрите
Никъде в света не съществува такъв тип 

федерация, на която предостава да работи 
онова, което републиките не поемат на 
себе.. . Осъществяването на съюзните зако
ни зависи от това как ги разбира републ: 
ката, относно автономната покарйнина. 

Михаило Швабич,
СУБНОР на Югославия

Макар че .се касае за кадри с подчерта
ни идейно-политически, морални и творчес
ки споообности и с голям авторитет, изгра
ден с последователно .и .принципно действу
ваме в СК и на други обществени работи, 
ние оценихме, че трябва да уважим инициа 
тивите им да не бъдат повторно предлага
ни и избирани в органите на Черна гора и 
СЮК. Ето защо едно число най-изтъкнати 
кадри от СК в Черна гора «е са предложе
ни за избор в органите на Съюза «а коми- 
нистите в тази република и в СЮК.

Най-добъ^
Започнах да работя със 17 години и 

признавам, че йе ми беше леко. В начало- председател на
то и плаках от мъки, зашото не можах ; 
остигна това, което постигаха другите. 1 

чтено да кажа, почнах и да се съмнявам 
себе си. Тогава м.о*т блян бе да изпълня 

- нормата. С времето всичко вървеше по-до
бре и ло-добре. Постигнах два пъти да 
бъда първенец.

Продуктивност
Селският стопанин в Югославия 

зве-кда храна за пет души, селскостопански
ят производител в Холандия за 50 души, 
а същите в 
страни за 10—35 души.

прои
Зоран Обрадович, най-добър рабо
тник ,в „Цървена застава” през 1985

Анджелко Ковачевич, член на Пред
седателството иа ЦК иа СК, в Черна 
гора____________ останалите западноевропейскигодижа

Комунист ““г“ “**“
рислав Вучетич, главни и отговорни реда- ц Белгоап теппфМ11аД ,,Маркс

• С Указ «а Президента на Републиката от кт: ри на републиканските и покрайнин- адое- на телеФонна централа 335-061,
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ДИМИТРОВГРАД шшшшж
-ъгоКРЪШНО" ЛН Е млякото? ф СРЕЩИ

п о
АНа този въпрос Има два 

от две 
КОИТО купу- 
казват, че

♦маслена единица,
Си Цветан Сотиров, 
това значи че цената 
един литър

нагла-отговора, идващи 
страни, тези

мерят. Х°ва достатъчно 
говори за тяхната почте 
ност и неоправдано него 
дуваие.

„Кооперант’ 'има решен 
ие. което ‘е доставено на 

кога-

♦
А

нават млякото 
м«а, тези които мляко зависи

го прода
ват са категорични, че ня 
ма вода в него.

Димитровградска об
щина млякото 
„Кооперант".

от маслеността му. От 
Друга пък ВЪЛНЕНИЯстрана, цена
та на маслена единица оп 
редели държавата, така 
че ние не можем да вли
яем на това.

Ако е така, тогава про
изводителите

производителите, 
то се съмняват в резу„ 
тите от пробата, да взе
мат и те проба и сами 
да я отнесат в Пирот на 
проверка. Един произво
дител вече е използувал 
това свое право но мале- 
ността е била съща на 
двете места: само 3,1.

Зачитайки 
излиза, че отговора на

♦В
♦изкупува 

Селскосто 
производители г Ч етиридеретго дишният

♦ с е л око сто п ан оки прциз- 
Ф водител Илко Димитров 
ф от малкото старопла«н1И-
♦ око село Брайковци е при 
Ф ятен събеседник.

панските
донасят 
тч) и то се мери 
тър. Един или

ежеднево мляко- неправда 
но се „бунтуват”. Обаче, 
пробите

на ли. 
пътидва

месечно, а някога и по-че 
сто, техникът по 
преработка обцкаля 
ктовете и взима

все 'пак взима 
човек, който сигурно не 
е непогрешим 
До край обективен.

Това признават в „Ко
оперант” като 
подчертават, че 
стараят
да елиминират 
ност. Н0 никой 
ди. че не се случва вмес
то маслеността да запише 
като 4 да се запише като 
отразява и върху цена
та на млякото ^ли пък 
обратно. Но има и слу
чаи някои производите
ли. когато трябва да се 
взима проба, просто си 
върнат млякото или (и 
това се е случило) демон 
стративно сипват млякото 
в цистерната без да го

млеко- или пък
Случи ми се да пътувам с него и съпругата 

ф му и още веднага започнахме разговор за селскосто
♦ ианското производство, с димитров на тази тема 

■ ллпа и какво да се говори, хчато сдружец селекосто-
па^оки производител Димитров е първенец в димит-

♦ ро а град ока осндина по производство на месо. оедно 
~ VI активен обществено-политически деец.

— гушналата година предадох кг месо. 
можех да се състезавам и по дглекопроизводство,

Ф но оставих това нека прав«т други — сподели дими 
ф тров. хои казва, че ле е лесно, но пък е и приятно
♦ да се живее и раооти на село. впрочем той с един- 
X пия крак е в града, а с другия в ирдиковци.

— лалка с децата е в Димитровград. Тя се
♦ 1 рижи за тях, за училището. Добре се учат...

— Да, вярно е. Но аз зная как ^т..^ хова...
ф ща мене ми е най-трудно — —-сичка ^слка.

— ь, да но, и пие във Висок не седим със 
Ф скръстени ръце — веднага добавя Илко, а сетне 
ф казва: много ми помагат баща ми и майка ми. Без
♦ тях не бих могъл да гледам стотина овце и няколко 
X крави.'.. Вто, сега овцет^ се агнат и «ие тръгнахме 
ф да им помогнем. Досега вече имаме 28 агнета-близ*
♦ пета, от тях 26 са женски. Тъй като са „прамедка’" 
X р*сках от "Сточар” да ми ги платят по-скъпо, за*чо 
ф то могат да служат за разплод. Директорът нещо
♦ се „отягла‘, но ако много се мисли — ще ги дам 
т на приотоката кооперация. Те веднага са готови да 
ф гм вземат... — казва Димитров.
♦ Илко Димитров е съвременен 
^ оки производител.

— Разполагам с необходимата селскостопа... 
ка механизация. Лонакупих и от имот, имам 12—щ 

Ф хектара. Остава ми още някои парцели да разменя, 
▲ за да създада по-големи масивш, годни за механизи-
♦ рана обработка. ЗаЩото за добитъка трябва много 
Ф фураж, а освен това, засявам и овес и ечемик,
♦ понеже царевицата трудно вирее във Висока —
▼ зва Илко.

— И-мамс къща в Димитровград. Във Виоок
♦ няма училище, а децата трябва да се учат — казв.. 
Т той. А за Висок пътуваме през Пирот. Движението 
ф през Видлич е спряно... Може би когато бъде го
♦ тов пътят Мошщи — Вълкови», ще бъдем улеснени, 
X но...

пун- ♦всичко това„проби” 
за да установи колко ма
слени единици 
кзто. И тъкмо

при това въпроса има ли вода в мл
якото илиима мля 

тук става 
стълконоземието между 
производителите и изкуп- 
увателите. Най-често про
изводителите не са довол 
ни от отчитането на

гте се 
субективността

не. е 
на средата между 
рите на 
и „Кооперант”.

някъде 
отгово

производителите
А.Т.

до край-
.4 сне твър-
:Е НИШКИ РЕГИОН

ЕС1ННИЦШ СА Д^БРЕмас
леността на млякото, ечи 
тайки. че винаги им се 
отчита по-малко. Това 
често се изнася и на съб
рания, конференции.

Естетствено, отговор по 
търсихме от директора 
на „Кооперант”.

— Ние не плашаме мл
якото по литър, но

Почти всички есенници 
заети на 56 000 хектара 

Нишки.' регион ♦ПЛОЩ в
(планът по есенната сеит 
ба е преизпълнен с С /о) ♦

♦са в добро състояние. В 
петнадесетте общи«и в 
региона, с изключение на 
Долевац не е имало Ще 
ти от наводненията, кои

:

то станаха тези дни.
Както изтъкна ЙОВАН 

СТОИМЕНОВИЧ, предсе 
дател ца Регионалния се 
лскостопаноки съюз в 

Ниш към 20% от 
посевите са в отлично съ
стояние. Останалата част 
е в малко по-слабо състоя 
ние поради слабата при 
храненост. Тъй като по 
време на есенната сеитба 
н'а всички площи не са 
хвърлени нужниле колмче 
хвърлени нужните количе 
някои от посевите са ела

В СЪВЕТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ОС 
В БОСИЛЕГРАД

ПО 1 ДЕЛЕГАТ ОТ ВСЯКА МО
Председателството на 

Общинската конференция 
на Социалистическия съ
юз на последното си засе 
дание утвърди структура
та и определи избирател 
Ните пунктрве за избира
не на делегати на Съвета 
«а местните общности 
към Общинската скупши

Според приетото реше' 
ние. Съветът на местните 
общности и занапред Ще 
наброява 37 души, от вся 
ка местна общност по 
един. От това 6 души тря 
бва да бъдат работници 
от непосредственото про 
изводство, 2 жени и 1 мла 
деж, а останалите селско 
стопански производители.

М. Я.

селскостопан-

:

би. кана.

МАТРАПАЗИ ♦
2В

За спекулации .в продажба на доби 
тък, както ни уведоми Тодоровци, е 
възбудено углошга дело срещу Бора 
Джорджевич и Слободаи Костич, ма-

След малък застой в Бабушпишка 
община пак действуват матралази. Се- 

най-остра и кога- 
шз-често обръ 

защото

та, когато зимата е 
то производителите

поглед към плевниците,
на ден намалява, те за 

акция. Посещават, главно 
и най-пасивми

все Как успява да установи „равновесие” между 
две части на семейството си (жената и децата пове
че са в Димитровград)? На този въпрос Илко дяво
лито се усмихва и казва:

А, бе, разбираме се някак си. Първо и пър
во и жената е от Висок, от Каменица е. И нея я 
тегли сърцето към Висока, а друго, ако възникне 
спор, договаряме се. Така стана през лятото. Деца
та и жената искаха .море, а пък аз — да купя нива. 
Накрая намерихме соломоново решение. Обезпечи
хме и „море'', а купихме и нива; Но затова пък де
цата след това удариически помагаха на дядо си и 
баба си.. . Значи — договорът му е майката — дя
волито се усмихва Илко.

РаздеЛ|ихМе (*, в Пирот с уговорка да се ви
дим в Ниш. Илко "Не Дойд,е на регионално състеза
ние на селскостопански производители като димит
ровградски първенец. -

кар чс има още мнозина други матра 
които върлуват в общината. 

Тодоромич също изтъква, че борбата 
ещу матралазите би била много по 

спешна ако имаше ио-тясно сътрудми 
между инспекционните служби 

общините в този край, защото те бър 
„.придвижват" от Бабушцица към

щат
храната от ден
почват своя 
нощем. най-отдалечените 
села и при стопани,

храна за добитъка-
които са привър у

;С(®0
ШИЛИ

пи уведоми сел- 
Ба бутни 

са би-
и ве-

“з се
Елаоотипци, Леоновац и Косово. Б та- 

акция може да бъде от полза и сът 
рудничеството с ветеринарната служба, 
което засега още не е на желаното рав 
нипце. Борбата с матрапазите трябва 
да бъде ло-ор тонизирана за да се па

ЖИВОТНОВЪДНИЯТ фонд,.

когато
инспектор в

Тези дни,
скостопанският гиВукадин Тодорович, 

неколцина матралази
Войници на ед- 

80 ооо у 
за 120 ооо

ца агроном
ли заловени

глобели. В село
купили крава за 

я продали
Кърнино купили две 

„заработили по

че са
на старица 
нара и гю-къоию 
динара. Б Долно 
кпави, на които сицо 
зо—40 ооо динара.

зи

М. А. М, Андонов
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ПРЕД КРЪСТОПЪТ БЕСНА КОБИЛА 

ЕКСПРЕС
:
!

I
2ос;си заигьпи да 

нуждите па ди
1^адф Ако "е се обезпечат профили, осигуряващи запи 

спане на повече факултети, средното училите в Д.ч 
без ученици • От учебната

:%«та г 
м м г р о ш райск ото стоп а1 ‘е г 

негомитровград Ще остане 
1987/83 профилирано образование от първи клас. Бооидеградско)Iспоред

запази при
ио. ватова 
трлоиа да се 
род1Ю-тех1Ническата

(На Стойне Янков, поет от

и тек 
„Все

се определят, Сегашното 
положение вод|А- до "ама

Ко- обичам едрите очт^ ЖьлтиВ организация на 
4^ ординациониия 
9(5 за реформа «а средното 
Оч. насочено образование, Се 

кцията за образование, 
н^ука, 'Култура и физичес 
ка култура при ОК на 
ССТН п Общинския син 
дикалеи съвит на 17 феи 
руари т.г. се състоя 
местно заседание, «а кс 

ГО его бяха обсъдени възмо 
жните профили през сле 

^2 дващата учебна година 
\ = ОВО „й, Б, Тиго" в Ди

митровград.
В ОВО ..Й Б. Тито” съ 

ществуват три профили 
(насоки) на _школуване 
на средношколците: при- 
родо-математически, ма*
шинен и текстилен. При 
родНо-тех«ическця профил 
една година подготвя тех 
ници по. химия, а 
втората

Колко
1.а сини" вечерен автобус,’ 
косато в шосе кално впити 
спират със списък пред моД пръст, 
издигнат край ласкави есенни бразди. 
Вътре е топло и мирише на ракия, 
гълчи радиото, ръмжи селската реч, 
от работа нашенци си идат, 
бързат към долината тиха... 
Шофьорът ми се хили ДО ушите, 
зашото е моят/, първи братовчед, 
комшията ми плиска псувня гореща

■насока.комитет стилната
диване броя на ученици
те, особено в трети кла. 
косато се избира съотнег 

профил. 
Председателят на ОСС 

Адам Георгиев, доскоро 
ОВО

пак ие е ли по-нравилно, 
Момчило А"дре :се зашита 

свич, председател на ОК 
на СС1И, да се направи

:
пия& :разпределение на насоки 

то по градове в региона 
н да се знае, че Димитро 
играл Ще школува тексти 
дни техници и копфокци 
опери, Пирот специалис
ти по млекопреработка и 
т.н.”
Безспорно, крайно време 
е. Защото много гю-етви 
но е всеки град да се сне 
циализира за една или 
две 'насоки, максимално 
да обзаведе кабинети и 
привлече необходимия 

нроовстеи кадър. Средно
то училище трябва да 
дава квалифицирана ра
ботна ръка «а сдружения 
труд, но същият този сдр 
ужен труд се нуждае и от 
високо специализирани ка 
дри. Не бгава да се забра 
вд, че обн1ествените ден 
ности също сс нуждаят от 
кадри, Защото специално

:
!ше-н преподавател в

..и, ь. Тито” се застъпи 2еъв
за п ри ро д >«о - гехп и ч еска
насока, за която същест
вува преподавтателски 

кадър и оборудени каби
нети, а същите са предай 
дени и в новото учили
ще. Той се изказа и за 
дташщрта насока, но с че 
твърта степен, за да 
ат учениците по-голям из
бор на факултети. По 
■негово мнение трябва от

лице студено и за здраве пита,
подава пластмасово, бидо«че 

честита...

в
поело ми
за да пия домашна ракия 
Около мене са пътници познати: 
пътуваме години наред, по* разписание.
Напред седят мъж и жен$ непознати,
•,о те са завити със мълчание.
_^ьмчи моторът, бръмчах) новини засмени 
за крави, кобили, овце, за болни деца 
гърмят преценки за моруз и ябълки червели, 
Кой игла} фасул пара Ще вземе, някой чул.
По седалките — напукани уста с весела дума. 
Леко ми е — цялото село е в мене. 
Наоколо горят закачки, спомени пламтят, 
ведно със живите умрели старц.4.пият 
И разказват за случки много стари. . .
По прозорците светли звезди се вият 
или блестят острите, евтини цигари.
Много обичам тая мека тъмнина 
кр. нашия син, вечерен автобус, 
на нашата скърцаща селска кръчма, 
те се търкал^ по асфалтната черга 
дълга и гладка:

в

им

I

ново да се въведе правно- 
бюротехническа (или по
добна) насока, която ш.з

в Дизадъожи учениците

тите, за да школуват 
цата си на желаните про
фили, може

де

леон-о да на
пуснат димитровградско
то стопаа-стзо и да 
дат в по-големите прадо 
ве, където изборът е и 
по-голям. А те са необхо 
ДИМИ и тук.

Участниците

тук съм си вече у дома,
ту4 почвц почивката моя сладка.

оти-

Марин МЛАДЕНОВ

на заседа-

МЛАДОСТ“ В ХОТЕЛ „ЮГОСЛАВИЯ“физика. Само при маши 
нният профил има четвър 
та степен професионална 
подготовка. Такова шко' 
луване за една, две или 
най-много три години за
доволява нуждите на сдру
жеПия труд.

Съществуването на три 
насоки ограничава избо- 
ра на учениците и за тру 
доустрояване, но и от про 
ходимост, относно възмо 
жност да ое записват на 
различни факултети. То
ва е и причината, че та
зи година за ..текстилци” 
не се яви нужния брой, а 
обадилите се се .преНасо' 
чиха в машинния про
фил, От друга страна го 
лям брой ученици от Ди
митровград ежедневно пъ 
туват за Пирот, където 
изборът на профилите е 
потолям.

Участйиците на състоя 
лото се заоЬдание си 
поставиха отговорната за 
дача: за кои насоки да

митровград. В противен 
случай сериозно иредупре 
ди, че средното училище 
в Димитровград може да 
бъде закрито, понеже не 
ще има достатъчно уче 
ници! Неговото предуп
реждение получи мютинс 
ка тежест, когато секрета 
р»т нц СОИ за образова 
пие Цветан Елешсов посо 
чи, че съседен Пирот вече 
се готви да открие доста 
тъчно средни училища, 
които да задоволяват ну 
ждите «'а Пирот, Димит
ровград и Бабушиица. До 
ри имат и съответни прос 
ветии работници за бълга 
веки език)

нието не дадоха точен от 
говор кои профили да 
се запазят в димитровгра 
дското средно 
Покрай другото и

99

Самодейцити от „Мла 
дост” в Бабушиица тези 
дни пожънаха оше един 
успех. Танцовият състав 
н певците на дружество
то бяха гости на срещата 
ка белградската секция 
на Седмц сръбска брига 
да. която се проведе на 
14 февруари в хотел „Юго 
славил” в Белград. По то 
зи повод за прославените 
бойци от бригадата и мно 
гобройните лужничани, 
веещи в Белград самодей
ците от Лужница изпъл
ниха подбрана програма 
от песни и тадци от род
ния край тематично 
чени като ..Стоян иде на 
оран>е” и „СеденЬа се кла 
де".

на Ю-годишнината от съз 
даването му.

Инак „Младост” от съз 
даването е същински про
пагандатор на богатото на 
родно фолклорно и песен 
но творчество на Лужни 
ца. Досега 
на ..Младост’’ 
стааили в Плевля в Соци 
алиситческа република Че 
рна гора, гостували са в 
Бачки Петровац във Вой 
водина, в Севнице в Соци 
алистическа република 

Словения, 'гостували са и 
в повече по-големи градо 
ве в СР Сърбия. Няколко 
пъти самодейците от 
бушница успешно се пред 
ставиха и на ., Майските 
ореши”, които по повод 
Деня нц младостта и рож 
дения ден на другаря Ти 
то — 25 май се провеж
дат в Димитровград-

училище.
затова, 

че от сдружения труд прп 
съствуваха само преде т 
вители «а ТО „Димитров
град”. въпреки че са пс
канени
всички

представители на
трудови самодейцитеоргани- 

заключе 
материал да С0

зации. Затова бе 
но този

са се пред-

ло стави
ния

на сдруже- 
обществе- 

но-политичеоките органи 
зации и общности, които 
в най-окоро време да ка
жат мнението си. Трябва 
да се чуо и мнението на 
средношколците. А

труд и

жи

сетне
на разширено заседание 
на председателствата на
обшествено-пюлитически-

„Тъкмо затова е край
но, време подчерта пред
седателят на Изпълните 
ЛНИЯ съвет Горян Велев, 
да "е се взимат решения 
за кратък период, а цяло 
стио ришенгае.” Слава То 
доров, техничесюи дире
ктор н’а ТО „Димитров-

озна Ба

те организации и лредста 
вители на стопанството Гостуването «а самодей- 

културно-художест
,-Младо- 

Белград беше на- 
чествуването

да се заеме окончателно 
становище. Това трябва 
да стане .най-късно около 
1 март т.г.

ното
вено дружество 
ст’’ в

(А. Т.) чалото на М. А.
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ттттш * младежка трибуна ШИШЕ"3* V
*щки\

СУРДУЛИЦА

За по-голяма активност на
в Сур^лица „а 21 фев- кия ох6ор ,на Съюза ад

Сурдулица, 
следвоенните пр

ЮГОСЛАВСКАТА
МЛАДЕЖ ПРЕЗ ПР 
ИЗМАТА НА СТА 
ТИСТИКАТАмладите

Всеки пети заетруари се проведе избор
но заседание да Общин- 
ската конференция
Сък>за на
ческата

»на инициативност и раз
бира се, в сътрудничес
тво с останалите общес
твени сил-и. На първо мя 
сто се изтъква проблемът

вори за необходимостта 
от изграждаме на индус
триални обекти в Божи- 
Ца ,Мачкатица и йелаш.

боиците в
както и 
едседатели е младежна на младеж
ката организация в сУр- 
дулица. 

в уводната

социалисти- От общия брой мл 
адежи и девойки, ко 
ито се числят към 
категорията „актив
но население” в на
шата страна 43,6 на 
сто са миньори, пр
омишлени работни
ци в сродни отрас
ли, 17,3 селскостопа
нски производите
ли, 11,1 на сто адми 
нистративни и други 
служащи, 10,5 специ
алисти и творци, 6,7 
търговски работни
ци, 6,3 на сто рабо 
ткици в услужните 
дейности и т.н.

На 31 декември 
1983 година в общес 
твения сектор са би
ли заети 1 185 225
млади — около 20 
на сто от общия брой 
заети в СФРЮ. От 
общия брой з^ети 
мдгтсг:-; и девойки 
11,4 на сто работят 
в извънстопанските

ница, с цел да се прие
мат на работа млади от 
тези краища,

младеж. Млади- 
оцениха двугодишния 

отчет за работата и дей- 
ствуването на 
те организации на ССМ, 
обществените 
Цпи, ръководствата 
Ределцха

във връзка с незаетостта, 
понеже на евиденцията 

Самоуправителната

те
си реч пред

на Общинс
ката конференция на 
ССМ

след това 
за липсата на помещения 
за младите, за 
тъчната им идеологиче
ско -полнтиче ока 
и слабата за стъпен ост на 
младите в текущите деле 
гатски избори.

седателят на
първични- общност 

ване има 1300 души, най-
за трудоустроя йедоста-

Сур ду лица Деси-в
организа- 

и оп-
ми-ьр Тасич между друго- Въвмного млади хора. 

връзка с това. подчерта 
Тасич, решаването на то 

проблем 
трябва да помогнат зае-

работато, подчерта, 
ге през 
на действуване 
Добри

че млади 
изтеклия периодпредстоящите 

задачи. В работата на 
изборната конференция 
на 'младите участвуваха и 
Часлав

са отчели
резултати преди 

доброволния 
Обаче, 

в муото сре
ди първичните младежки 
организации само форма 
лно са съществували и 
не са оставили достатъ
чно влияние върху съвку
пната активност на мла-

зи най-много
За председател на Общ

инската конференция на 
ССМ в Сурдулица е пре 
избран' Десимир Тасич а 
за секретар на Предсе
дателството Слободан Пе 
трович от Сурдулица. Де 
легат на XI конгрес на 
ССМС ще бъде Драгана 
Янкович, ученичка в об
разователния център ,,Мо 
ша Пи яде", а на XII кон 
грес на СЮ-СМ Десимир 
Тасич. Делегат в Репуб
ликанската конференция 
на ССМС те бъде Миод- 
раг Маркович от Сурду 

С. Микич

всичко в ги те, понеже в организа
циите на сдружения труд 
са Най-много млади хора.
Във връзка с това поло
жително бе оценена ори- 
ентировката въ.рху изгра
ждане на нови индустри
ални обекти -в Клисура, 
на Власица Рид и в дру
ги места на общината.
0„всн това, Тасич гово
ри и за проблема за ра
ботата в обществените 
организации, които обе
диняват голямо число 
млади.

В разискванията се го- лица.

Трайкович
не Председателството на 
Републиканската

младежки труд. 
Добави той,

член

конфе
ренция на ССМ на Сърбия
Иван Миловац, предсе- 

МеждуобЩийс- 
конференция на 

в Лесковац, след то 
ва Славолюб Маринкович, 
председател на ОК иа СК 
з Сурдулица, Звонимир 
Стайкович,
на Съвета на Съюза на 
синдикатите в Сурду 
ца и Любомир Трайкович, 
председател на Общинс-

датсг. на 
ката 
ССМ

дежката организация и 
върху решаването на .най- 
важните проблеми. Гово
рейки за предстоящите за 
дачи, Тасич изтъкна, че 
пред младите се намират 
крупни задължения и че 
могат да ги решават с пъ

председател

ли-

ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В СЪЮЗА НА СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАД . САМО УПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСД? • НАЦИИТЕ 

РЕСИТЕ.ПО ,ЗАЕМАНЕ .НА РАБОТА В БОСИ; 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА .ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

дейности, а остана* 
лйте в стопанството. 
На временна работа 
в чужбина се нами 

103 хиляди млНавреме н успешно •т рат
ади хора: 38 000 във 
ФРГ, и в Швейцария 
и Австрия по 20 000. 

Към края на 1984

Гм •

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 
В БОСИЛЕГРАД ОБЯВЯВА

Председателството на
Общинската конференция 
на Съюза на социалисти 
ческата младеж в Босиле 
град на проведеното през 
миналата седмица разши 
рено заседание обсъди до 
сегашния ход на изборна 
та активност и прие зада 
чи за 
твуваНе.

кто подчерта председател 
ят на ОК «а ССМ в Боси 
леград, занапред този въ 
злов проблем трябва да 
бьде в центъра на внима 
нието, не само пред мла 
дежката организация, но 
и пред останалите орга
низирани сили в община'

Конкурс
за примане на-

1. Един дипломирал преподавател по класов; 
обучение за работа в подведомственото чети- 
рикласио отделение в училището в село Назъ' 
ри ца за определено време до завръщането на 
преподавателката от отпуск по майчинство
2. Един помощен работник - чистач, с половин 
работно време в подведомственото четирикла- 
сно отделение в училището в Горна Любата — 
махала Колчина Гарина, за определено време 
до завръщането на работничката от отпуск по ч 
майчинство.

година в нашата ст 
пана е имало 792 836 
безработни лица на 
възраст до 30 годи
ни. Най-много е има 
ло незаети среднис' 
ти (38,1 на сто), сл
ед това неквалифи
цирани и полуквали- 
фицирани работни* 
ци (34,5), квалифици 
рани

(21,7) и полувишис- 
ти и вишисти (5,7 на 

45 223

по-нататъшно дейс та.

В продължение на за 
седан1ието, -на което при- 
сгьствуваха и членове на 
Комисията за организа
ционно и кадрово укрепва 
не, Председателството 

ирис предложението и а 
комисията по кадрови въ

Сумирайки изборната 
първичнитеактивност в работнициорганизации,младежки

председателят на ОК 
ССМ в Босилеград,

на Условия: Кандидатът 'под 1 трябва да изпълня
ва условията от Правилника за професионална 
подготовка и профилите на преподавателския

(Службени

Иван
сто относно 
лица).

В кра на учебната 
1984/85 година В 
СФРЮ е имало 359 

I 175 студента и 963 
781 средношколци.

Борски изтъкна, чс с из
ключение не градски* ак 
тив ъ Босилеград, в оста 
палите първични органи 
зации е приключила 
реме и успешно. Избрани 
са нови ръководства, 0 
съдена е досегашната ак 
тишмост въз основа 
това приети са акциошш 
програми за по-нататьш а 
работа.

училищаперсонал п основните 
гласвик СРС, бр. 29/68).

Кандидатът под 2 трябва да е завършил 
пъл но основно образование.

Кандидатите с молбата подават: Диплома 
за завършеното съотаено училище, удостовсрг 
ние, че се намират в списъците на СОИ по 
заемане в Босилеград, кръщелно 'свидетелство 
г: удостоверение, че иО са осъждани.

ЛД е предвиден опорен Правилника за ос
новите и мерилата за разпределение на сред- 

личчад доходи иа работниците в учили-

проси за председател на
Председателството На ок
кя ССМ в Босилеград /Ш 
бъде преизбран

нав
Иван Бо

оекретар Крумреки, а за 
Стоянов. За възможни де- 

Мождуоб"1ииска-легати в 
та конференция На ССМ 

са евиденти'

иа

в Лесковац
Наташа Стойкович,ра«И:

Никола Зарев, Васил Та- 
Стоимснова, ства за 

щето.и Юлка.констатация е,_ 
малък бройОбща

че все оше ие 
младежи 
вън младежките 
зации и проявена 
гашния иереиод

сев
Молбите, с документите изпращайте в 

8 дни 'От деня «а публикуването
на 11 конгрес 

СР Сърбия
за делегат 

■ССМ На
Павле Иванов, и за 12 

ССМ л|3 К>го

из писе намират 0Р0'К от
конкурса На адрес: Основно училище „Георги 

ул. Иво-Лола-Рибар

наоргани'
в Досе- Димитров" в Бослегрвд, 

бб, Босилеград.
Некомплекту,ваните и не в срок подадени-

коигрес на 
■славИЯ

аНемич

ност при голямо число 
първични младежки °Р'® 
низации. Поради това,

Верица Ризова.
те молби няма да се разглеждат.М. Я.
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ПИРОТ ВЬЗБУ- 
ОСМИНА МИТИ

ПРОКУРАТУРА ВОКРЪЖНАТА 
ЛИ ОБВИНИТЕЛЕН АКТСРЕШУ 
ИЧАРИ И РАБОТНИЦИ ПА

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ИА МИТНИЧАРИТЕ ВОТ ГОДИШНОТО 
ДИМИТРОВГРАД

Контрол на над 4,5 милиона
пропусквателиия пункт 

П1_ТУШ111 „Градища" Новина Бори-
II П | IIР1Ц|г| сов и митничарят Любчо

Злоупотреби без граници
„ре;,.1«чил При управника 

в Димит- 
лристов да бъде 

митнически, 
на конкурса 

канди-

дваПреди повече ох' 
месеца граничната онрие- ,.и митницата

Христов поради съмнение, 
злоупотребявали

ровград 
|щиех за 
макар че 
имало по-доо ри

такъв иачин с

| радипи на юго- 
гра

Димитровград

Ра па 
елавско-Оьлхарскататранспортни организации 

се ориентират на превоз 
на камионите е траокти 
по черно море до тумъ- 
пия ■ и оттам по шосе. То
ва намаление е пад в па 

/сто в сравнение с 
дина.

Чувствувайки големи* 
натиск па ..шопн-пг" тури

че са
със службевря си пост и 

с валута и зла
Митничарите на грани

иица при 
за осмина митнически ра-

чно-пропусквателния .пун
кт „х радина" и та желе 

гара в Димих
търгували 
то, до значителна 
е нарушил авторитета па 
митницата, изтъкнато с в 
отчета. Но този случаи 
използуван и като повод 

изостри до крайни

степен дати. По 
извършил углавно дело за 

посредничес-

спзг и „хом-оохпици па 
нас' — любляна — зави-

зопътната 
ровград орез 1985 година 
^а извършили митнически 

4 600 000
незаконнонави е затворена. Дото- 

търгували с на- VI той се занимавал1984 го гво.
С търговия 
пил повече от

гава те 
подрони, валута, правили 
злоупотреби със служОен

контроли на над 
лица, минали юх-ославоко- с валута, ку- 

29 ооо залп се
предели отговорносттабългарската грашхца в 

двете посоки и над почти 
седем милиона тона раз 
лични стоки. Тези данни 
бяха изнесени тези дни 
на отчетното годишно сь 
брание на заетите в м«; 
ническата служба в Дими 
тровград В сравнение с 
1984 година това е срал 
ните-яно малко увеличение 
със само три на сто, но 
в сравнение с 1983 година 
(когато имаше депозит) 
увеличението е за 567 на 
сто! Това значи, че нито 
високата инфлация, нито 
скъпият бензин не са зна 
чително повлияли върху 
намаляване броя на път 
ниците. Дори е обратно. 
Само югославските граж 
дани са минали за 191 на 
сто повече пъти граница 
та в сравнение с минала
та година, докато при 
транзитните пътници и 
тези въз основа на мало 
граничното се чувства на
маление. Под особено гол 
*м натиск гранично-пропу 
сквателният пункт „Гра
дина" е бил от така наре 
чените „уикендаши” и 
„шопинг” туристи, кои
то са отивали в Истам- 
бУл за »модаи-' дрехи, х ра 
ницата през миналата го 
дина са минали почти ми 
лион и двеста хиляди юго

и падпогермански марки.
хшхедеххки постъпките на 

брат и 
,както

пост, а в един случаи се 
касае и за плячка.чс положението "а гранично "ронусквч 1Ч..1- 

в полза па по-ехрикасна
Дъа
|>р|,

СВОЯ ПО-1'ОЛЯМ
хховица Борисов 
сс изнася в обвинителния

акт,
които е съставил Драго- 
слав Стоянови ч, замести 
ик на окръжния проку
рор в Пирот е дебел ко
вкото книга. Обвинения- 
ха, изнесени в лея за смет 
ка на братя Борисови, 
1'ангелов Христов, Геор
гиев, Нацков, Ставров и 
сгояноххич са много по- 
тежки.

оовинителниятпп"г пункт се мени
рачо/хх и контрол, свидетслехвуват вече 
случая па намерени наркотици (хероин;

граждани, А през иоиХта па 1*> хревруа акт, с помохцта на чуж
дестранни граждани и на 
митирически работници 
набавил видеорекордери 
уиски, компютори те- 

и други стоки 
па стойност от над 1680 
ооо динара, за които „за
бравил" да заплати 
от 400 000 динара. Освен 
това на валутната си кни
жка виел 12 000 Марки, на 
бавени на черна борса 

Митническият работ
ник Любчо Христов изг

хурнхи
рп намерени са ъоя грцма естествени ичеерл. 
охп.халх! са да ги внесат 4’адпла ллич, ■‘■ш ,ра 

1'асема х лухач, х з/ и ллмаеа нехпчевич.ма,
ох грама, трите от Сараево. Да кажем, че оди» 
.рам оисерн но „държавна' цена струват х>ъ»„ 
да дцпара. Бисерите са оили ушите в дрехите 
на споменатите пътници. Тези дни са заловени

леви зори

митои пътници, които са се опитали да внесат ,о„е 
мп суми динарц и валута. ликвидаторНалутният 

па трудовата „организация 
„Компас" от Любляна, на 
Обменното бюро на Гра- 

Георги Рангелов е

да се осуети незаконното 
действувате на отделни 
заети в митницата. На 
всички равнища, а НХсобе- 
но па ръководните мес
та и ръководствата на 
обществено-политически
те организации, какго и 
самоуправителните орга
ни, е засилена мобилност 
та върху премахване на 
слабостите и за по-добра 
и ефикасна работа. А. Т.

стите, па димитровградски 
те митничари през мина
лата година са дошли на 
помощ 130 митничари от 
различни митнически пу 
ххктове в страната, които 
са контролирали и по сто 
автобуса дневно.

дини
обвинен за углавно дело 
ограбване, като от април 
1950 все до ноември мина-

лежда се чувствувал мно 
го задължен на братята 
Борисови. Тъй като те му 
помогнали да се домогне 
до работа на 
през 1979 година, 
тов повече пъти, През 1984 
и 1985 година, „забравял" 
да прегледа някои пътки- 

минаващи 
Градини, 

тях

лата година е присвоил 
1 510 000 динара. Освен 
това той е обвинен и за 
търгуване с валута.

Вторият обвинен Алек
сандър Борисов, умело 
използувал своя служебен 
пост в държавна сигурно 
ст като искал от работни
ците в минтицата и ми
лицията. които със служе 
Сни возила отивали в НР 
Еълагария, да му купу
ват и пренасят през гра
ницата стоки, а и сам 
купувал стоки от чужде
нци. Така осъществил ко- 
рист от над 385 000 ди
нара. Освен това, според 
обвинителния акт, от Лю
бчо Христов през 1979 
година взел като награ
да 650 български лева 50 
туроки, лири и 400 за- 
палНогермански 
Като противуслуга, помо 
хцгаик-началника на Слу
жбата по държавна сигур
ност в Ниш Борисов по-

Г радини 
Хрис-Вече известният случай 

от декември миналата го 
дина, когато бяха аресту 
вани шефът на грапично-

ци и возила, 
границата на 
зашото навреме за 
му съобщавали Борисови.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СОИ В ДИМИТРОВГРАД

I ршше на скупщината-,,аа“
Т^ка без преглед мина
ли „мерцедесите” и „ла- 
дите” на свидетелите Съ
рба Милкович и Мирча 
Брадич от Ниш и Шев- 
чет Яшари от Титова Мит 
ровица.

На братята Борисови 
р.ярпр служел и обвине
ният Душан Георгиев, 
водач, който повече от 
15 години кара служебно 
возило на митницата, как 
то и обвинените Отанул 
Нацков, Райко Ставров и 
Ненад Стоянович.

Без много разисквалия 
върху предложените Ре*
шения, ад 20 февруари 
делегатите на скупщини* 
те та самоуправителните 
общности на интересите 
за образование, култура 
и физическа култура се 
изясниха за реорганиза 
ция и рационализация на 
самоуправителното орга
низиране в общината. Ра
зискванията и не бяха ну 
>К'Н>и, имайки ггридвид фа 
кта, че върху предложе
ните решения 
те са имали 
да разискват по време на 
публичното обсъждане в 
трудовите организации и 
общности.

Да напомним, че пред
ложените 'решения (сега 
и приети от окупщините 
ма СОИ (предвиждат вме 
сто досегашните десет, 
само три Оамоуправител- 
ни общности на интереси 
те: за образование, кул
тура и физическа култу 
ра. за здравна ооциална 
и детска защита и за 'ко' 
мунално, жилищно и пъ 
тно стопанство.

Делегатите на съвмест-

заседание на трите 
реше- 

деле са

лото
скупщини приеха 
ние ц.зборите за 
ти за бъдещите три скуп 
‘мини да се провидат 
17 и 18 април в трудови 
те организации и общ«о 
сти, а на 19 и 20 април 

местните 
Сюупщините Ще имат по 
30 делегата и по пет ли

наелшвеки граждани и поч 
ти всеки трети пътник е 
заплатил мито. Въз осно
ва на това са взети 1 257 
934 146 динара или 412 
на сто в повече отколко- 
то в 1984 година, а стой 
ността на отнетата стока 
възлиза на над 78 милио 
на динара. Дори в над 
осем хиляди случаи о на
ложено върщане на купе 
ната стока. Направени 
са и над две хиляди ва
лутни нарушения. Грани
цата в течение на минала 
та година ра минали «ад 
милион и 200 хиляди мо
торни возила -или с 12 
на сто повече. Обаче бро
ят на рейсовете 
чен с 58 на сто или над 
23 хиляди рейса. Поради 
вече известните недора
зумения между НР Бълга 
рия м Турция по отНоше 
ние «а турската народ
ност в България, значител 
но е намалеНо транспорт 
ното движение. Турските

общности.в

ца в самоунравителния кс 
нтрол. Първите заседания 
на новоизбраните скупщи 
ни хце се проведат на - 
април. Делегатите избра
ха и избирателна

марки.

делегати-
възможност коми

сия за провеждаше на из 
борите и приеха решение 
на проектопредложението 
на самоуправителното оп 
оразумение за обединява
не «а досегашните 
СОИ да се даде на публи 
чно обсъждаше. Това зна-

Н. Чирич

СУРДУЛИЦА

Убити 6 вълкатри
Сурдулишюите ловци през тоя сезон имаха 

богат улов. Според думите йа 
на ловческото дружество „Слободан Пенезич 
— Кърцун” в Сурдулица Драголюб Магаич са 
убити 16 диви свине и шест вълка: В лова на 
вълците, които «а селскостопанските произво
дители от територията на Клисура,
Влаоина, Горно Романовце и Ново село, са 
«апели големи щети, особено са се изтъкнали 
Владица Кръстни, Славолюб Станойкович, Вит- 
ко Ароов и Воя Кръстич.

председателяе увели
чи, че след четвъртите 
делегатски избори на 
практика заживява онова, 
кцето гражданите доста 
дълго време очакват в 
орга«изиран!е и работа на 
самоуправителните общ
ности на интересите.

Божица

А. Т. С.М.
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ТЪЖЕН ПОМЕН
В събота на 8 март. 1986 година се навършават 

ШЕСТ МЕСЕЦА
на болка и безмерна тъга по нашия скъп и г 
кога непрежалим съпруг, баЩа, свекър и дя-

ФУТБОЛ

на „А. Балкански"
Вене Александров 

Симов
Най-сетне (след 

дини) се две го- во, както и хора на най- 
отговорните функции. За 
председател на 
избран Слободан

На събранието бяха пр 
пети 'всички отчети. Изб-

състоя_ годишно
то събрание на ф.к. „Ас
ен Балкански” с 
състав в 
Делегати 
ищният

5* -куба е
Ман-

ран е професионален щаб 
с няколко треньора наче
ло с Александър Петров. 
Веднага се пристъпи към 
подготвки

новия : от Горна Любата 
Времето минава, но нико 
га няма да заличи от па
метта ни Твоята грижов- 
ност, душевност и човеко 
любие.
Поклон пред светлата Ти 
памет!

присъствието 
от. ООСТ. Пред- 
състав има ман

на ов, ръководител 
„Услуга”,
дател Гюра ГюРОв, 
гогодишей опортен

Председателството са 
избрани спортисти, вдъ
хващи

ТОв
а за подпредсе

дъл- 
деец.

Дат от пет договорени 
са няколко контролни сре 
щи, за да се подготви от
бора за пролетния полу- 
сезон, който започна на 
16 март т.г. Първият про 
тивник е „Единство” от 
Вела паланка. Следовате 
лнЪ. започва се амбицио
зно и с много желание 
отборът да се класира 
във висш ранг. Да се «ад 
яваме, че ще успее.

години (една 
повече, отколкото е Впре
двиден© със статута). И 
тъкмо 
Дина бе 
40 години от създаване
то н‘а клуба. И действи-

през петата го- 
юбилейната —

доверие, че за
напред далеч по добре 
Ще се работи. Пред но
вото ръководство 
мира твърде отговорната 
задача да се избори за 
правото място на спор- 

Димитровград. Не
обходимо е да се изготви 
план за работа_в предсто 
ячдия период.

На 8 марТ 1986 годила (събота) в 11 часа Ще 
дадем ШЕСТМЕСЕЧНИЯ ПОМЕН на гроба 
му в горнолюбатските гробища.
Каним близки, роднини и приятели да присъ- 
ствуват на помена.

се на-
телно; голяма срамота е, 
че този юбилей остана 
неозннменуван.

Все пак добре е, най- Веч»о скърбящи:
съпруга Цветанка, синове: Владо, Милко и 
Ильо, снахи: Вера и Данка, внуци: Златко, Жа 
клина, Станиша, Ясмина и останали многоброй

та в
сетне че се учреди новата 
конференция и бе избра
но ново Председателст- Д С.тавров ни роднини.

Докога така?7, I
ТЪЖЕН ПОМЕН

I а 5 март 1986 година се навършават 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ

от смъртта «а нашата незабравима майка, съ
пруга, сестра и дъ'черя

„Летописците” ще забележат, че в 
четвъртък на 13 февруари 1986 г. не 
знаем кое по ред се състоя годишно 
съорание на Ф.к. „лсеи Баткански „ 
Димитровград. Това съорание ще вле
зе в аналите само ло това, че се е съ
стояло. По нищо друго. С оглед на при 
съствувалите делегати и любители ... 
Футоола могло е и да не се състои. .

рсн. Во да се окаже морална сатисфак 
ция ,и да ое признае трудът в спорта 
като обществено-полезен труд. В мно
го случаи тичането след топката (в 
края «а краищата те бранят името на 
Димитровград) е много гао-полезн'о < ■ 
безоснователното дремене по многобр 
йни събралия (а мнозина от тези, к 
ито дремят си приписват точки като 
обществено активни работници, въпре 
ки че нерядко служат да попълнят 
кворум). Следователно, крайно е вр 
спортът и спортните работници в Ди
митровград да получат онзи трепи 
който в нашето общество и им прина- 
, ежи. Не се търси много. Само 

мални, минимални условия за раз: :

Цветанка
Зарковагази година присъствуваха сърдите х_ 

ра, изслушани бяха същите дискус 
изтъкнати същите проблеми, за коп
ито и този път не се намериха реше
ния.

от Димитровград

Последното годишно събрание ве
йче многократно отразява, че третмана 

на спорта, па и на футбола, е само 
периферно нещо в димитровградската 
среда. И занапред по непознати при
чини се подценяват солидните резул
тати на многобройни младежи, ко
ито по дъжд, сняг и каквито 
и да е (не) условия На времето се бор
ят със сърце за своя клуб, а в ответ 
срещат неразбирателство. Докога спо 
ртистите, които нерядко любовта си 

футбола и спорта заплачат и с

На този ден в 11 часа ще посетим нейния 
гроб в димитровградските гробища, за да по
ложим цветя на гроба й и да си спомним за 
нейния светъл, мил и никога непрежалим лик. 
Каним всички близки и познати да ни се при
дружат.

тието на спорта.
Неотдавна секна развитието на бас- ♦ 

кетбола за известен период, 
направи катастрофална грешка, 
то това същото би се «'апрвило и 
футбола. За просперитета на баскетбо 
ла Димитровград трябва да има все 
-те нерешимата предпоставка — с 
ртна зала. За футбола имаме условия 
Имаме стадион в „парка”. Въпреки че 
някога изключителният футболен т^- 

доводен' в твърде лошо състоя

Ще се 
ког.

Опечалени:
съпруг Риста, син Зоран майка Марика, брат 
Милован, снаха Радка, племенници Саша и Де
ян и останали многобройни роднини.

към
нарушено здраве, ще служат за под-

подцеияват ТЪЖЕН ПОМЕНрей е
ние, все пак съществуват солидни ус
ловия. Не достигат средства и за под

бив, а константно да се 
постигнатите им резултати. Може би 

песимистично оцветено,
На 3 март 1986 година се навършават 

ТРИ СКРЪБНИ ГОДИНИ 
откак коварна болест ни отне нашия скъп съ 
пруг, баща и дядо

звучи твърде 
но за съжаление е така. С години поло 
жени ето не се мени. Много обемания 

развитието на фп - 
и футбола, оста-

спортеидържане [|а този извънреден 
обект.

И ойези малко професионални хо' 
биха могли да работят в спорта,

\
ного планове за 

ческата култура, па 
ват само мъртво

които
като че Л|и някой желае да ги отстрани. 
Твърде слабо се води сметка за тяхно
то усъвършенствуване, тяхното спортно

изгубено

слова иа хартия. БогданМнозина ще се запитат: на къде с 
тук СОИ за физическа култура в Ди
митровград? СОИ и да желае «е мо
же мн-ого да направи. С онези няколко
стотин стари милиона («ад 45°) не

фин^сират броинит ■
___ футболен, баске-
клуб, работническо 

манифеста ц
„гола” са-

надграждаке, компенсация за 
■го щремо, па пито в това косовотношение 

в същото положение Даспортът ле е
,.ажем с аяултурата. строителен работник от 

„Грлдня” Димитровградвъзможно да се 
спортни дейности 
тболен шахматен

Следващият ход тярбва да направ
ят обтествеио-политическите органи-

«ай-сетис трябва «ай-сери 
разгледат

На 2 март (неделя) 1986 година ще посе 
тим неговия гроб и ше го залеем със сълзи.

Каним всички иегови приятели, близки 
и роднини да ни се придружат.

Опечалени 1
съпруга Гинка, син Младен, дъщери Роза и 
Радица, снаха Добрица, зетове Никола и Сто
ядин и внуци.

запия, коитомайски;:л>рт»и игри,
В днешните условия от 

модейност ««ма «и«чо. Днес на 
та, които изоставят семейства <

работи, г/а панъякога и ако ис 
децата си, трябва да 

За материлна
яе» едва ли

свои събрани» даозно на
.проблемите на спорта. Крайно о вре 
роблемиге на Футбола и опорта из 

извадят от папките, поис-
I

б»до да се
футбол не се играе на хартия, а палеките 

кате 
пенсюра.
няма средства и

се «ещо ком 
кам/пенсация 

«ЯКОЙ ТЪ-

же

Iтерените.'
Предраг ДИМИТРО
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шч®Р • сатира • забава
в рогозаМомиче

Близкитебило забелягано от турците.
нямали какво да правят,

конопе“и
Някога, в туроко време, в Голеш 

живеела баба Солунка. За йе» и днес 
спасила едно хубаво

Ни кос гяоце,Аии 

другому дава
1му, /като

укрили и една камара от 
гръоиици. Но турците дошли и запо
чнали да мушкат с ножове по камара- 

Момичето било принудено само да 
не го намушкат. То все

каксе «разказва 
момиче от турчен.

Голеш живеели две из- 
семейства. В едното от т»х.

Тогава в а ,та.вестни
Станиславови, «имало много Д®Ца, сред 

стройни и хубави моми. 
тъй като момите

нзлезие, за да 
пал< 11>п<ак успяло да се спаси и да изб 

три роднини в Гор«о Тлъмино. 
турчинът, който искал да се омъжи 
за л‘ето бил неотстъпчив. Отишъл в Го 
р«о Тлъм/ишо заедно с неколцина при 
дружващи го турци. Когато домакинът, 
където се намирало момичето видял 
турците, взел че го завил в рогозка и 
я смотал 1И изправил зад вратата. Тур 
ците влезли, прегледали всичко в къ
щата — и си отишли.

Затова дълги години след това баба 
Солунка разказвала: 
създава чове^шга, а «е оила и закащ..

Ст. Евтимов

Од нскойе време поче у Димитровгр д да 
НАЙ х!|ОСЛЕ и наш град че до- 

Зарадувашекоито и две 
Но дошли турци и 
много им

се орати дека
бийе рад!ьу за хемиско чисте/ье. 
се сви, на и ни селаците. Ли децата су ни 
оставила по йедне износете дрейе, а оне 
за добар дън. Па си мислим ка некой пут пре 

люпне лекоя крава с умазану опа
А и

яга
харесали, започвали да еи 

станат булки. Ни- супринуждават да им 
то момичетата, пито родителите 
се съгласявало с това. Но турците за
почнали да прилагат сила. Не отстъп 

-сала отговорили

им

мльенога ме 
шку че
тия оди град ква скупоти» иастаде, нече може 

дрейе него че би чисте

1)и однесем у град да би очистим.
вали и голешаеи: на 
със сила. Тъй като турците а1е отстъп 
вали от намерението си, голеша-ни би 
ли принудени да -се изселят — 
ли близката гора. Там живеели като .

свак месец да купую
од време на време.

И ели при нас много често нещо се гово
ри ама малко се остваруйе, отидо при ндале- 
жнити 
какве ми 
момче на

хва.

Обич и милоспазели от турците. да проверим. Убаво ме пречекаше и 
иаправише и ми убаво обясни едно 
висок положай дека се интересувал

не станало 
нещастие. Едйо от хубавите момиче1.

Но ведааж насмалко

отвори теквуя радн>у.йедъц пирочанац да 
Нашъл и два локала: йедъи у Строшену ченг 
му дека се продавайоше коре за баницу. а 
друг у растуренуту вурн>у дека оправ.ъайоше

Регистрирали се еским
и ескимка.

След първата брачна 
нощ невястата била в ше 
сти месец на бременност.

мъаростта пр*СЕЯ
и

телевизорете. У
Двата дуЬана са би държи „Услуга” кико 

магацини. Убаво, ама „Услуга” би недава, ако 
су приватни. На званично место, преди зва- 
аични човеци изявили дека у йедън оди тия 
локали они сакайу баш теквую радн>у да от- 
воре, дека вече су наручили машине и... 
тово само що не почну да збирайу дрейе. Пи 
рочанацът, ко свак намета» човек, видел дека 
нема смиела поред йедно чистеае да отвара 
и он радн>у оти нема да има работа за дво' 
ица. Дигъл рубе. И ако йе, мислим си йа. 
Бол>е йе нашити да узну некой динар и онака 
н«| су най-добре с работу.

Минуше се неколко недел.е йа се па на- 
диго, ли сам недодърЩко, та у общинуту, да 
питам кво стану. Пак отидо при истото момче. 
„Нема нищо от това, рече йер „Услуга” оду- 
стайе”. И са кво направимо питам га? Он гър

Който е получил власт за един де-н, сто глави 
е отнел.

Абхазка

Влюбен-и момче и моми 
че седят на пейка в парк. 
В един момент момчето 
въздъхва:

— Ах, мила, ако в ня
какъв случай бях ти, без 
мен не бих можал да жи 
вея!

Мечът 'на властта е дълъг.
Арабска го-:

:
■-

5 Ако кормилото е в твърда ръка, лодката «ще 
I издържи на всякакъв ураган.: Бенгалска
!
{ Където мир — там и пир.

Хърватска! — Горкият Т-ом — каз 
ва мъж ;на жена си — 
лекарите ;му предписали 
много строга диета.

П.рекраон о! То га ва 
жещ да го пока-ниш на 
вечеря!

5 Законът е паяжина: малките -насекоми загиват 
в нея, а големите благополучно се промъкват.

Анархизис;
чи рамена.

Са си я мислим кикво смо ние. А за тек- 
вия наш народ убаво каже: „НИ КОС 
ЦЕ НИ ДРУГОМУ ДАВА”. Тека и вийе испу- 
штимо човека кой стеше да ни чисти дрейе' 
те. Така пак че си носимо у Пирот и уместо 
за педесе иляди че ни коща осамдесе с аутобу 
сат. Ама да йе само хемиското чиогеае...

мо-

ГЛО-Трябва да се изслуша и противната страна.
Сенека::

5: — Ако не бяхме мъж и 
жена, дали пак би се вей 
чал с мене?

— Хайде, де? Пак за
почваш -кавга.

Трябва да се осъжда «е престъпник, а престъ
плението.

Японска

м<

НеграмотниВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ
Урежда редакционна 

► колегия 
Директор и главен и 

отговорен редактор 
БОРИС КОСТАДИНОВ 

Телефони:
Директор: (018) 46-45-1, 
Редакция: (018) 52-751 
Годишен абонамент 750, 
а полугодишен 357 дин.

Текуща сметка: 
62500-603-9529 СДК Ниш. 
Печатница: „Вук Кара- 
джич", ул. Станко Па- 
УНОВИЧ №' 72 — Ниш, 
Адрес на Издателство
то: Кей

3 • ХГ« Я -

^^К-язвял че, в ДИ/читровгршт'^ 
и Босияегрям, вече нил/яло^-—^ ямя тю геянцяяя- 

рийте имя геоягсо,
-нугшя тгри яя се

лението инегрялютни «г
с

I29 декември,
1 Я ППЛ Ниш


