
Ерп-тстВо е у ш врсмдспта ка 
СФРЮ Йскжп Вро» Тжтв м
едхаство сгьс ервОърва нмщ 
за особешм заслуги ■ ебласт- 
га на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието иа братст
вото и единството между на
шите народи и народности 
14 февруари 1075 година шь- 
дателство „Братство" с удо
стоено с Орден братство и

V '
^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
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ПО ПОВОД 27 ЮНИ — ДЕНЯ НА САМОУПРА 
ВИТЕЛЯ НА 25 ЮНИ ЗАПОЧНА ТРИНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЮК

ГОДИНИ ИД ЗРЕЛОСТ СВЕЖДАНЕ НА СМЕТКИТЕ 

И ПРЕЛОМ В РАБОТАТА
От въвеждането на работническото самоу- ц 

правление и изобщо на самоуправлението, като 
обществена система, у нас през 1950 година, до 
днес то извървя труден, но възходящ път. След 
Закона за предаване предприятията на управле
ние в ръцете на работниците и заживяване на 
маркоическата теоретична мисъл „Фабриките — 
на работниците” началният ентуоиазъм набързо 
отстъпи място на реалното схващане, че само
управлението по пътя «а своето развитие поето- ц 
янно ще се стълкновява с редица проблеми.

Най-жестоки врагове на самоуправлението 3 
са бюрократично-етатистичните анархо-либералис- 
тичните сили. Проблемите, с които се стълкнов
ява самоуправлението и нерешените^ въпроси на 
общественото развитие ползват като най- удоб
на позиция за ту открито, ту прикрито атакуване 
срещу самоуправлението (а това подразбира и 
срещу равноправието, братството и единството, 
равенството на народите и народностите (в уж 
мнимо безсилие да даде съществени отговори 
на съществените обществени въпроси.

Развойният път на самоуправлението досе-

Конгресът .работи в 
шест ксмисии и две пле
нарни сесЪи.

*С избирането на нов 
Централен комитет на 
СЮК.
най-висши ръководители 
г. Председателството на 
ЦК НА СЮК. Уставна и 
Надзирателна комисии и 
др. органи и тела утре 
ще приключи с работа 
13-тия конгрес на СЮК-

отношение на предстоя
щите задачи и задълже
ния. уПредседателство.1

Той'трябва да допри
несе към създаване на пъ
лно единство в работни
ческата класа и СЮК.

Основна нишка в рабо
тата на конгреса е — оце 
нка на досега положени
те усилия и постигнатите 
резултати и критичен ана 
лиз на дейността на Съю
за на югославские кому
нисти, както и на дейно 
стта на Централния коми 
тет и Председателството 
през изеклите четири го
дини, както и борбата на 
Съюза на комунистите за 
преодоляването на иконо 
мическата криза и набе
лязването на задачи за 
по-нататъшно развитие 
на самоуправлението.

;гкато открие нови просто 
ри за по-нататъшно раз
витие на социалистичес
кото самоуправление, ка
то възлов въпрос за бъде 
щето на югославската со- 

револю- .В работата на конгре
са. на който уводен до
кла ч изнесе Видое Жар- 
кович, председател на 
П седседателството 
ЦК на СЮК. участвуват 
1754 делегати и 515 дома 
шни гости и представите
ли на около 120 чужде
странни партии и движе
ния.

циалистическа
ция.

Работата на Тринадесе 
тия конгрес на СЮК сле 
лят представители на над 
100 ретакции на средства 
за масова информация в 
страната. 55 фоторепор
тьори с над 600 техниче
ски лица. а чуждестран
ната общественост инфор 
мират към 200 чужде- 
страни журналисти, от ко 
ьго към 100 в качеството 
на специални пратенци.
(В следващия брой на 
„Братство” и съкратено
то издание на „Кому
нист” ще предадем обши
рни материали за рабо
тата на Тринадесетия кон 
грес на СЮК).

га многократно доказа несъстоятелността на таки 
ва обвинения- Един бегъл поглед върху този път 
ще покаже* че от първите работнически съвети до 

самоуправителната об- 
многобройни сили 

работническата класа), които издиг- 
необвързана Югославия в 

демократично модерно

на
делегатските скупщини, 
ществена система отприщи 
(особено на 
наха самоуправителна, 
световен пример на 
щество.

об-

Работническата класа на Югославия, нейните 
народи и народности вярват в самоуправлението, щ

чрез него ш

В средището на внима
нието са и въпроси, отна
сящи се до създаването 
на по-голямо единство в 
СЮК и прилагането на 
демократическия центра 
лизъм в отношенията ме 
жду цялостта и частите 
Конгресът, както се оча
ква. трябва да бъде кон
грес на свеждане на сме
тките и голям прелом по

От Босна и Херцегови
на участвуват 269 делега
ти, от Македония 143, ог 
Черна гора 100, от Хър
ватско 220, от Словения 
123, от Сърбия 326, от 
Косово 89 от Войводина 
154 делегати; както и 77 
делегати от ЮНА и 7 де
легати от органите на 
Федерацията.

Вярват, защото виждат, че единствено 
стават и могат да станат пълни господари над своя 
труд и резултатите на труда. Защото неб- щ
лагоприятните процеси на изостряне, недоверие щ 
и надпревара в световен мащаб имат своето отри 
цателно влияние и пораждат кризисни ситуации

обаче търси, намира

Е

и у нас. Самоуправлението
решения за тяхното преодоляване.

Именно на това поле се раз 
ожесточена борба между про 

сили и /назаднича-

и предлага

гръща и ще се води 
гресивните самоуправителни 
вите бюрократично-етатистични и анархо-либерали 
етични сили.

Тази година е конгресна: в Съюза на комунис- 
Съюза на младе- РЕШЕИИЕ НА СКУПЩИНАТА НА СР БОСНА И 

| ХЕРЦЕГОВИНА
тите, в Съюза на синдикатиите, 
жта, СУБНОР- Всички конгреси недвусмислено па 
преден план изтъкнаха: повече самоуправление в ; 
името на самоуправлението! Това с най-достойни- | 

всички, търсещи по един или друг Щ 
или отклонят наше — 

И ако Щ

--•< .. ■ЧЩШ

Хамдия Позррац член на 

Председателството на СФРЮ
ят отговор на
начин да канонизират, сковат 
то само управително обществено развитие, 
на тези конгреси критично и самокритично се I о- щ 
вори за несполуките, за проблемите и кризисни»е Щ 
явления, това е само още едно ярко потвърждение щ 
за зрелостта на самоуправлението. ж

36 -те извървени го- *

ц
Еш Делегатите иа трите съпета на Скупщината 

на СР Босна и Херцеговина тези дни избраха ХА
МДИЯ ПОЗДЕРАЦ за член па Председателството 
па СФРЮ.

' & '
А'
рА гаранция за това са 

дини иа самоуправление V нас. 
од на пълна зрелост, 
намират пълна изява, 
и приетите конгресни решения 
стор на тези сили да докажат, че 
стабилизация, промените в 
ма, разплатата с национализмите, успешно 
приключи многомилионната маса самоунрави 
ли от стопанските организации и местните общ
ности до най-високите обществени органи и с< 
Управителни тела. Стефан Николов

36 години е пери-
Поздарец е роден през 1924 година в Ца

пни. В НОВ е постъпил през 1941 година. Носи- 
,,Партизанска отюменица 19411 '• Член на 

| СКОЮ от март 1940, а на! ЮКП от 1943 година. 
\ Удостоен е с Орден иа Републиката, Орден герой

зна-

когато творческите сили 
Сегашното преустройство 

именно дават про тел нашикономическата

Шобществената систе-
иа социалистическия труд, Ордои югославско

' ЗАВНОБИХ ,и други обще
ще ш м* с лента, награда ма 

ствени признания. . .



НАС |И У[ТЮ СВЕТА
СКВЕРНОКОРЕЙСКО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦НА КОНГРЕСА ИА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ В ЛИМА

ХУ ЯОБАН:

„Ние сме за среща на 

най-високо равнище"
Корейският полу
остров — без- 

ядрена зона
Конкретни предложения 

за дълговете Според китайците съветските външнополи
тически инициативи са „малки", но „много им ха 
ресват" стремежите па Горбачов к*м икономиче
ски реформи.

Корейската демократи 
чна народна република 

САЩ и ЮжКомитетът по глобална икономическа политн- 
предложнл да бъдат отчислени дълговете

бъде продължен 
на останалите

предложи нанака е
най-изостаналите страни и да 
срокът за връщане на дълговете 
страни от „третия свят"

на Корея преговори, цел 
та на които да бъде пре 

Корейския 
в зона без 

оръжие. Прави-

разведряванс с Москва и 
за нормализиране на от- 

подчер- 
той, по веднага до 

съжаление 
досе

забслязахме поло-

Едмо изречение ма те 
пералния секретар 
тайската КП Ху Яобан, 
изговорено на 
феремцмя и 
повод за 
зни, дори и

на Ки
творяване на 
полуостров 
ядрено 
тслстзото на КДНР е го

пошенията" —
талирескоп- 

Рим, било 
най-разнообра- 

I! роти во ре

ний н за дългосрочно фм 
иансиранс развитието на 
г.ап-изостаналите

бавил: „За 
трябва да кажа, че 
та не

Проблемът с дълговете 
натиска голям брой изо
станали и развиващи сс 
страни и затова беше 
най-нормално да му бъде 
посветено голямо внима
ние на Конгреса на Соцн 
алистическия интернаци 
оная, който се проведе 
тези дни в столицата на 
Перу. Комитетът по гло
бална икономическа по
литика е предложил пле
нумът на Конгреса да 
г.риеме заключения, с ко
нто се предлага да бъдат 
отчислени дълговете на 
н?й-изостаналите страни 
и' да бъде продължен сро 
кът за връщане на основ-

стра- прегово-тово за такива 
ри когато и да било и 
на което и да било рав-

жителни промени в поли 
Кремл". Спо-

нн. тълкувания на ки- 
отно- 

китайци-

чини. 
та йско- съ неТскитсКонгресът на Социалис 

тнчсскня интернационал 
е приел резолюция за 
Датинска Америка, с коя
то се отхвърля политика
та на'САЩ за Лстабили- 
зацня п икономическа 
блокада на Никарагуа и 
оказване военна помощ 
на контрарсволюционе- 
пите. Тази политика на 
Вашингтон увеличава опа 
сността от военно стълк
новение в региона и под- 
пива стремежите към по

тилата на 
ред китайците съветските 

инициативи са
пише-[немия „Ние,

Яобан, сме мирни
„малки", но „много 
харесват" стремежите на 
Горбачов към икономиче 
ски реформи. Подчер
тавайки „твърде добрите

Пхенян подчертава, че 
САШ трябва ла прекрат
ят инсталирането на но
ви ; кдове ядрено оръ
жие и постепено да от
страняват намиращото 
се в Южна Корея оръ
жие. В севернокорейско 
то съобщение отделно 
сс подчертава, че Южна 
Корея е най-ролямата 
ядрена база в света, по
неже на територията й 
са разположени над 1000 
ядрени проектила.

те, казал 
инициатори за китайско- 
съветска среща па най- 
високо равнище, но 
лед па актуалната 
новка не сме уверени, чс

им

с ог 
обета

икономически отноше
ния", генералният сек
ретар на ККП отново спо 
менал известните три 
пречки пред нормализа
цията на отношенията: 
Афганистан, Кампучия 

п китайско-съветските

са назрели условия за та 
капа ореща".

Китайският партиен пъ 
ководител опитно и пред 
пазливо съставил мозай
ката на отношенията ме 
жлу Пекин и Москва.
„Ние смс за политическо граници. 
«■ФФФФФОФФФФО ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

разрешаване
ния дълг на останалите на центпалноамериканскр 
страни от ..третия свят", та криза. В резолюцията 
Това се отнася особено се осъждат ненаропнигс 
по онези латиноамепикан диктатури на Пиночет т

литическо

ВТОРА ИЗБОРНА ПОБЕДА НА ИСПАНСКИТЕ , 
СОЦИАЛИСТИ Поход на 

майки и децаМиналата година развиващите се страни 
са отделили 11°А от валутния си доход от 
изпоса, за да платят лихвите върху външните 
дългове. Миналогодишните лихви върху кре
дити, теглени от развиващите се страни, са 
възлезли на 57,5 .милиарда долара или с 15,6 
милиарда долара повече отколкото през 1981 
годипа. Така нареченото „сервизиране" на 
дълговете е било по-голямо от помощта па 
развиващите се страни дори с 22 милиарда 
долара.

Потвърдена сушриорност Хиляди австрийки с де
не та си тръгнали от Салц 
бург към западногерма 
нската покрайнина Бава
рия- Там те ще се при 
общат към западногерман 
ските противници на яд
рената енергия, за да пр 
стестират заедно срещу 
построяването на атомни 
електроце нтрали.

Социалистическата работническа партия 
(ПСОЕ) остава да бъде най-енлната и най-способна 
политическа партия в Испания.

На състоялите се в не
деля в Испания парламе 
11тарим избори Социали 
етическата работническа 
партия отново извоюва 
абсолютна победа и спе 
чели правото да сфор
мира правителство. Та
ка на испанската поли
тическа сцена продължи 
„ерата «а социалистите", 
които се потвърдиха ка
то най-силната и най- 
способна политическа па 
ртия в страната.

Втората изборна 
беда на ПСОЕ не е убе-

ебаче напредъкът на Пар
тията на социалния и де 
мзкратичен център на 
бившия премиер Адолфо 
Суарес: 19 
Щу 2 депутатски 
отпреди 
Испанската КП 
па изборите като

сегашни сре- 
места

ски страни, чийто дълг е 
толкова голям, че ограни 
чава способността им за 
внос и застрашава сигур
ността на финансовите 
институции на развитите 
страни.

Чили и на Щреснер в Па 
пагвай, като се изразява 
увереност в скоро четири години, 

е излезла Австрийските майки и 
по този начин искат да 
покажат, че 
от радиоактивни честицп 
не шризнаЕа границите.

уста
новяване ,на демокрация 
в тези страни. Конгресът 
е изразил боязън, че ану
лирането на

една
от членките на коалиция 
та Обединена

опасността
левица, 

но със спечелените 7 ме 
ста вероятно не гце 
же да сформира

преговорите
за ограничаване на ядре-| 
ното въоръжаваме в рам-1 
ките на „САЛТ — 2" ме
жду САЩ и СССР

Комитетът също е пред 
ложил да бъдат ограни
чени максималните лих- 

. ви и да не бъде по-висок 
от 20 на сто процентът 
от дохода на страните- 
длъжнички от изнооа им. 
който, се „връзва" с връ
щането на дълга- Предло 
жено е и формиране на 
международна 
зация, която да се зани
мава с въпроси за дълго
вете. При условие да бъ
дат приети, предложения
та на Комитета по глоба
лна икономическа поли
тика, Социалистически
ят интернационал ше се 
застъпи за реформа на 
международните 
ни и финансови институ-

мо-
ЛЮБОПИТНО

.Слънчев
автомобил"

отделна 
група-

Сегашният и бъдещи
ят испански

парламентарнаможе.
да доведе до цялостно

по
мини стър- 

председател Фелипе Гон 
залее

премахване на контрола 
върху въоръжаването и 
да отведе света до ръба 
на ядрената катастрофа.

дителна като преди 4 го 
дини: спечелени са 40,07 
гласове- и 184 места 
парламента

Група инженери 
от едив съветски 
научноизследовате
лски центъц е конс
труирала електромо 
бил, който работи г 
помощта на слънче
вата енергия.

Батериите на еле 
ктромобила, се нами 
Рат на покрива, и се 
зареждат за 8 часа. 
След това ..слънчеви 
ят автомобил"

призовал всички 
политическив граждани, 

партии, синдикати и ра
ботодатели да 
усилията

относно ми
лион гласове и 18 депу
татски места 
Испанската десница (На 
родна коалиция), е има
ла илюзии да се

сплотятпо-малко.органи- В Социалистическия ин 
тернационал са приети 
страните, които досега са 
имали така неречен кон
султативен стату. С това 
Инернационалът 
ва да бъде предимно ев
ропейска 
Вили Брандт е Преизбран 
за председател на Социа
листическия интернацио
нал.

си. за да се 
осъществят общите' 
ли и задачи. Социалисти 
ческият

це-
нало- оазвоен план", 

подраз-
жи като истинска 
иатива на алтер според Гонзалес, 

бирасоциалистите, 
но не е успяла да отбе 
лежи какъвто и да било 
изборен напредък 
пение с изборите

пълнапреста- адаптация 
на Испания и ЕИО. ико- 
комически 
страната, 
включване

организация- напредък 
модернизация. 

. технолож- 
и по-нататъ 

за преодоля- 
Разликите".

нав срав
отпре

ди 4 години, — 26,20 на 
сто гласове и 105 места 
в парламента.

мо-кия прогрес 
Щни усилия 
нане на

валут- же да измине 100 
км, катоГ олям е се движи 
с7‘с скорост 50 км/ч.
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НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА 
НИШ ЗА ИДЕЙНАТА РАБОТА В СК

СКС В

ТРИ ПАКЕТА МЕРКИ Във функция на 

политическата 

акция

На 23 юни в Скупщи
ната на Югославия, на леми. отколкото през из

теклата 1985 за определени разходи на 
стопанисване в 1986година, кое 

пов-
върху планирания 

откри суфицит на страната-

съвместна сесия на двата 
съвета, новият Съюзен из 
пълнителен съвет

то чувствително ще 
лияе

Дока.

Определихме се за три 
Фази. а всичките заедно, 
представляват единна про 
гпама от взаимно съгла
сувани и конзистентни 
мерки, цялостни и коорг 
дииирани действия за из
лизане от кризата и по- 
сФикасно 
на Дългосрочната програ
ма за икономическа ста- 
билизациия.

В първата група мерки 
— са мерки, които да 
сирят неблагоприятните 
стопански процеси, като 
насърчат износа, и нама
лят инфлацията, постих- 
нат потреблението и из- 
гършат най-нужно влия
ние на пазара за спиране 
оъста на цените и защи
та на жизненото равни
ще.

първият от трите навесте-
Увеличени 

видове потребление, а ня
кои разходи дори са 
раснали двукратно, което 
изтощава стопанството и 
повишава 
повишавайки яза 
а дните разлики и по д-р и- 
га стопанската дисципли

са и всичкини пакети мероприятия в 
икономическата 
ка. които би трябвало да

полити-
на-

допринесат за реализира 
нето на Резолюцията за 
икономическото Занапред трябва да се изострят критериите за 

избиране на курсисти и да се осъвременят програ
мите на политическите школи в региона

стопанството.развя
на социтие на страната в настоя

щата година. Въпреки, че 
беше навестен

осъществяване
Всички облици на иде

йно-политическо издига
не и марксическо образо 
вание. следователно и по
литическите школи на об 
щинските комитети в Ни 
шии рего-н и Политичес
ката школа на Междуоб- 
щнската конференция на 
СКС в Ниш. с програми-, 
те и метода на работата 
си трябва да обезпечат 
ефикасно осъществяване 
на основната цел на тази 
д е йяо ст: иде ината раб ота 
да бъде във функция на 
политическата акция на 
Съюза на комунистите.

Това е едно от основ
ните заключения па Пре 
дседателството на МОК 
на СКС в Ниш, което на 
последното си заседание 
обсъди някои съществени 
въпроси за идейното из
дигане и марксическото. 
образование на комунис
тите в Нишки регион.

цялостен МИР ШИНДИЧ, който 
изнесе уводен доклад, е 
липсата на 'истински ин
струменти, с помощта на 
които да се следи анга
жираността на курсисти
те в средите им. Този въ
прос не се обсъжда кон-' 
тинуирано. а най-вишите 
форуми и органи на СК 
е общините и региона го 
включват, в дневните си 
редове само от време на 
време и ..секторски”.

През изтеклата „учебна 
година" в политическите 
школи «на общинските 
комитети в Нишки реги
он е имало 166 курсисти- 
25 на сто от тях обаче не 
са завършили школата. 
Затова в предстоящия пе 
риод трябва да се изос
трят критериите за изби
ране на курсисти и да се 
осъвременят програмите 
на политическите школи 
съгласно конгресните до
кументи. Налага се да 
бъде ползувана разнооб
разна литература и да се 
изнамират нови методи 
на работа. Трябва да се 
разрешат и някои въпро
си във връзка с материа
лното положение на кур
систите в трудовите им 
колективи по време на 
школуването им в поли
тическите школи.

пакет от мероприятия 
Съюзният изпълнителен 
съвет засега ги е разпре
делил в три.

Основно намерение е 
— да се намали същест
вено инфлацията 
финансова 
ция на стопанството и ук

чрез 
консолида-

репваке на материалната 
основа на сдружения 
труд, подобрение на из
носа и външната платеже 
способност, както и подо 
боение на жизненото оав 
нчще
другото Яней Землярич 
гоппрелседател на Съюз
ния изпълнителен съвет, 
в експозето си.

Във втората група, ко
ито ще се прилагат от 
юли тази година, ще се 
намерят мерки, които да 
подпомогнат 
ние
процеси от действуването 
на мерките, които вече 
се прилагат и трета Фаза 
те представляват мерки 
от дългосрочен характер, 
които трябва да действу
ват след като бъдат спря 
ни отрицателните стопан
ски пропеси. Те произти
чат от Дългосрочната про 
грама за икономическа 
стабилизация и ще имат 
системен и материален 
характер в омисъл на при 
способя-ването им и вгра
ждането им в условията 
на стопанисване в 1987 
и следващите години.

изтъкна между

продълже
на положителнитеЯнзз Землярич

Съюзният
лен съвет е решил в пър- осъществения и 
еия пакет да предложи деления доход в първото 
мерки, с които да се тримесечие на годината 

неблагоприятните възлиза на 102,5 милиар-

Дисонансътизпълните- между
разпре-

спрат
стопански процеси, да се да динара, а в средата Централното място в 

разискванията бе „резер
вирано” за Политическа
та школа на Междуоб- 

конференция

насърчава износа и пови- на настоящия месец дос- 
шава валутния прилив, тиггше сума от 204 мили 
да се намали инфлацията ар да динара, 
и всички видове потреб
ление и колкото се може 
повече защити жизнено
то равнище.

щинската 
на СКС в Ниш. Тази шко

Съвсем е ясно — изтък 
на Землярич — че Съю
зният изпълнителен съвет 
тпябга с настоящите мер 

След тоЕа би трябвало, ки абсолютно да спре те- 
както изтъкна Землярич. зи отрицателни явления 
да се приемат дългосроч- и какте- изглежда, ще се 
ни мерки, които да дей- наложи да се извръши ре 
ствуват стабилизиращо, визия на плановете, лого 
да заздравят стопанство- ворепи в Резолюцията, 
то в предстоящата и сле- 
дзащите години.

ла работи вече 10 годи
ни, но все още не са оце
нени ефектите на рабо
тата й. Основна причина 
за. това, според директо
ра на школата ВИТО-

НАСРОЧЕНА Е ВТОРА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА МРО В ЛЕСКОВАЦ
Ма отделни сесии

Стопанските резултати и електрификациятадвата скупщински съвета 
Настоящите стопански са дали подкрепа на меп 

процеси, както изтъкна ките на новата икономп- 
Землярич, характеризират ческа политика, предуире

ждавайки при това, чс 
резултатите от „майския 
анализ" тревожат и малл 
1 ат предприемане на сме-

9 Сесията ще сс състои на 2 юли т.г.ускорен растеж на цени
те и инфлация, спъване 
на износа, разпространя
ване на неправилности и 
спекулации, което предиз шии мерки, 
виква все по-дълбока кри 
за. Износът до юни на
стоящата година в срав
нение със същия период 
на 1985 година е спад
нал е 4 на сто (а бил е 
запланиран ръст от 9 нл 
сто), на когертируемите 
пазари е по-малък с 2 
процента (а планирано е 
било 11,5°/»), докато вно- т> 
ьът с намален е 0,5 про
цента. В същото време 
кредитните дългове в чуж 
бина са значително по-го ленив

Дневният ред на сеси
ята е обемист (13 точки), 
10 вниманието па делега
тите ще бъде съсредото
чено най-много върху две 
информации. Първата им 
формация съдържи голям 
брой показатели за ре
зултатите и проблемите 
на стопанската дейност 
в Юж-номоравоки регион 
през 1985 година "и осно
вните показатели за сто
панските процеси в реги
она през първите месеци 
па настоящата година.

промишленото произво
дство в региона е увели- 
ченЬ със 17,2"/» в сравне
ния със същия период на 
миналата година- Това 
увеличение е ио-голямо 
от заплануваното (5,3°/«) 
и от увеличението в СР 
Сърбия (9,3"/»)”, Износът 
и вносът също отбелязват 
увеличение. Стопанското 
положение в -региона оба 
че все още не е „розо
во", Добрите финансови 
показатели в голяма сте
пен са резултат на висо
кото увеличение на цени 
те. Макар че са намале
ни е 3°/» в сравнение със

съответния 
шен период, стопанските 
загуби все още са големи 
— 1,40 милиарда динара.

м-иналогоди-

мероприития- 
тията ще се отнася до вь 

повече

Едно от
Във втората информа

ция се третират въпроси
те за реализацията на 
Програмата по електри
фикация на .селища в 
Южноморавски 
Тази дейност е съпътству 
вана от голям брой обек 
тивни затруднения и су- - 
бектив-ни слабости, но и

дворяването на 
ред в разпределението 
дохода и чистия доход, а

на

отделно на личните дохо
Съюзният изпълните 
съвет предлага да сс

регион.до
лен
приеме Закон за времен-

забраияване на разно- 
общсст-лягане с част от 

пените 
доходи, за

резултатите не са малки: 
досега са електрифицира
ни 75“/» селища.

средства за лични
общо потрес- чие на 1986 

казва

„През първото тримесе 
година, се 

в информацията, К- Г.работниците, ина
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ГРАЖДАИСКАТА ЗАЩИТАПО СЛУЧАЙ 20 ЮНИ -ДИНЯ НА 
ДИМИТРОВГРАДОБШКСТВЕНА ХРОНИКА

Кому служи разколът? Тържествено заседание 

Общинския щаб(ЬАБУШНИЦА: „СЛУЧАИТЕ" СА ПЛОД 
НА НАРУШЕНИ МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТ 
НОШЕНИЯ И НАДДЕЛЯВАМЕ НА ЛИ ШИ 
ТЕ НАД 'ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ)

Всеки „случай" (често йод това понятие 
се подразбира особена нетърпимост между

места) има

селскостопан- 
организа- 

Павле 
щаба. 

съвкупните 
постигнати

получихаброят на 
така

значителен е 
жените а съпш

По случай 20 юни 
— Деня на гражданската

Д им итровград младеж ите.
На кпая па заседаиис- 

на което присъствува- 
на об-

и ската трудова
„Сточар" иция

Тодоров, член на 
Зачитайки

групи хора, заемащи .ръководиш 
свой генезис. Започва съвсем невинно; лична 
обида, завист, злословие. Сетне се облича в 
дрехата на „защитничество" уж на общесг- 
вени интереси. В крайна сметка се изявява 

изчерпване ма силите в борби, които ис во- 
към прогрес, а главно към компромати

зашита, в
се проведе тържествено 
заседание па Общинския то, 
щаб по гражданска заши 

което бяха връче-
най-добри- организации.

врезултати 
областта на гражданска- 

местните об-
х: представители

политическитещсствспота, па
ни награди па 
те. За значението па гра

та зашита в 
щности

стопанство 
го и Общинската скупшя Регионалниятв

дят
гоно-дсдамската зашита 

ри началникът на Обши 
щаб МИЛИЯ МКР

ране на личностите.
Неотдавнашното заседание 

СКС по въпроса за „несполучливите инвести
ции” в Бабушнишка община и замесените 
личности в тях по много свои белези и мзо- 

почти бе на път да се

иа ОК па
мекия
ДОВИЧ <

В досегашното, си три- 
развитиедесетгодишно 

гражданската зашита, из
тъкна Мерлович се по
твърди като основа сила 
за защита и спасяване на 
населението и материал
ните блага и по

сгрени разисквания 
изроди в „случай". Кому с нужно това?

В разискванията пролича и един друг
отностремеж: нарушените междуличностни 

шения да се окачествят именно като такива 
и -да не им се придава значение е „общест
вен" характер. Ясно бе, че задълбочаване на 
разкола (в случая между сегашните и бив
ши общински ръководители и техните съмм 
шленици) ще доведе до нежелани последици, 
които зле ще се отразят върху общото със
тояние в общината-

Нещо повече: недвусмислено бе изтък
ната необходимостта Бабушнишка община 
(като една от яай-изостаналите в Нишки 
регион) да използува наличните си кадрови 
сили не във взаимни престрелки и обвинения 
между тях, а на развойни програми, които 
трябва да спомогнат за по-ускорено стопан 
ско развитие на общината. Мнозина от при 
съствуващите именно в тази насока виждаха 
изхода от няколкочасовата дискусия.

Безспорно, на всеки въпрос (дори, кога- 
то се касае и за личности на най-високи ръ
ководни постове), пореден от своеволие,

. личен или групов интерес, трябва да се даде 
отговор. Отговорът обаче не бива да се пре
върне в обвинение срещу онзи, който го 
е поставил. Разбира се, доколкото и подиг-

своето
прелетапредназначение 

влива стратегическа ком
понента на всенародната 
отбрана. И докато в све
та се увеличава опасност 
та от военните действия, 
гражданската защита се 
явява като незаменима 
компонента и значителна 
обществена сила присьс- 
твуваща в местната общ
ност. -в трудовите органи 
зации, там където хората

Винаги готови за зашита и спасяване

щаб за гражданска 
щита присъди три дипло
ми на три местни общно 
сти в региона. За пости
жения в тази област през 
миналата година дипло

ма. на най-добрите бяха 
връчени признания. Със 
златна значка на Граж
данската защита на 

гражданската защита на СФРЮ са удостоени 06- 
територията на Димитро- щинската организация на 
вградска община е вклю- Червения кръст в Димн- 
чено голямо число от на- тревград и коменданта на 
селението- В единиците щаба Васил Ранчев. Дип- 
на гражданската защита ломи на Общинския щаб

живеят.
Днес в поделенията н.т

ма е присъдена на граж
данската защита на мест
на общност Желюша.

А. Т-

налият въпрос не е ръководен от лични ст 
ремежи. В това е и силата на нашата само 
управителна демократичност: за всички въп
роси да се говори откровено и критично.

Струва ни се обаче, че границата между 
критичното и критикарското често бе нару
шавана, на моменти проличаваше еснафско 
и провинциално схващане, а не липсваха и 
подправките на чаршийски одумки и злосло- 
вия. В една такава атмосфера трудно 1 се ра 
зличава истината, а още по-трудно се «ами. 
рат справедливите решения за възникналите 
проблеми.

Част от оредствата за масова информа
ция (особено ревиалните), като че ли с до
сегашното си едностранчиво писане раздух 
ват пламъка иа разкола, подгряват старсти- 
те и никак не се съобразяват с интереси мно 
зина членове на ОК на СКС изтъкнаха на пре 
ден план: общината да се развива в стопанс-

БОСИЛЕГРАД

Признания на най-дейните
По случай 20 юни — области своето дей- 

Деня на гоажданската за ствуване. Поради това тя
се нареди между по-доб- 
гште в региона. Това пре 
ли всичко се дължи на 
добре и всестранно изгот 
вените планови и пълно-

структури) трудещи се и 
граждани, което е сигур
на гаранция, че те могат 
бързо и ефикасно да дей 
ствуват и да дадат при
нос в преодоляването н 
зашита на общестсвени- 
те блага, без оглед на 
това, дали е природно 
бедствие или пък каква- 
то и да е агресия.

щита, една от компонен
тите на всенародната от
брана и обществената са
мозащита. в миналия пе- 
тьк в Босилеград се про
веде тържествено заседа
ние. иа което одаен чле-. 
новете
щаб за гражданска защи 
та прис.ъствуваха и други

то и усърдно действуване 
на всички числящи се

Общинскияна към нея-

Единиците на 
ската защита, преди 
чюо тези в местните об-

граждан-отговорни лица и ръково 
лителите ка обществено- 
политическите 
цчи и Общинската скуп
щина. Заседанието 
Пенко Найденов, а зазна 
нението и развитието на 
гражданската защита го
вори
член на Общинския щаб. 
Между другото Евтимов 
изтъкна, че

ко, културно, спортно и други отношения- 
Остана в заключение: първичните орга

низации на СК да доуточнят нейната, да пре
мерят вината на един или други и да пред 
ложат съответни (дори наказателни) мерки. 
Изниква обаче въпроса: ако Общинският ко- .

В продължение на засевси-
данието за осъществените 
извънредни резултати в 
учението на единните 

в на гражданската защита, 
остана- Общинският щаб присъ

дите трудещи се и граж 
дани в общината 
Щита и отбрана на 
ки блага

организа- - шности и организациите 
на сдружения труд дават 
значителен принос и 
подготовките на

откри

митет, в чийто състав вярваме се намират 
най-добрите и «ай-способните, да кажем и 

' „политически" най-образованите хора не да
де пъден отговор на въпроса: касае ли се за 
лични ежби или не, колко ще бъде в със
тояние да направи това първичната орга
низация?1

Едно обаче е ясяо: разкол на Бабуш
нишка община не е нужен-

ли колективни дипломи
на: Ц-зха за преработка 
и сушене на срощия и 
зеленчук, На Средношко
лския образователен цен
тър, и местните общнос
ти: Горна Любата. Долно 

Уче- Тлъмино Долна Р[жана 
и Бранковни.

за за-Винко Евтимов,
всич-

и придобивки 
на социалистическата

гражданската .Революция и 
защита, като една от ком ния Развоен период. Чрез

оаз/личните видове 
ния в рамките

ни
следвоея-

понентите на всенародна 
та отбрана отчита ка граж

данската защита, са ми- - 
всички нали-много (и
завид-Ст. Николов ни резултати във

* М. Я.от всички
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(НЕ)ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА 
ИЗОСТРЕН ПРОБЛЕМ ОБВДИНА Е ВСЕ ОЩЕ ОТ АКЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА 

ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА ПЕРИОД 
ОТ ЮНИ 1986 ДО ЮНИ 1987 ГОДИНАША ШМОСЖЕ СА ОГРАНИЧЕНИ Ло-гояяпа опора вър 

ху собствените снпн
Обществено-политическите сили особено 06- 

и Изпълнителният й
сил ла наложи наказания 

„Напредък",шинската . скупщина 
предприемат мероприятия за създаване 
за по-ускорено трудоустрояване

Към края на

съвет за ООСТ
на условия' . Горската секция, Аптека- 

. та Центъра за социална
„„___ _ _ _ търсещите работа и трудовата обпг-
гп л т списъците на о-Тбота три четвъртини са пост на професионалната 
С?1,' то<УДОУСТ1,ОЯМНе Д° 30'г°Дишна възраст. служба на СОИ- 
имаше Ю23 лица, а към Кои най-много чакат? С оглед на факта че 
края на май тази. година С трета степен профеоио през тази година е запла 
Подуши. Този факт не „алност най-много има нувапо работа да полу- 
ГяГптГге0^3 увелича- шлосери. автомеханици, чат само около 150 души 
аш 0 се 'число на тези г.подавачи и дървообрато (трудовите 

които търсят работа, но и твзтеди, 
това че проблемът с (не) 
трудоу стр о яването

миналата дини. Всред

Изхождайки от сегаш
ния обществено-полити
чески момент Й изостре
ните условия на стопан
ска дейност. Социалисти
ческият съюз в 
град, като най-широк и 
обединяващ фронт на ор

ползуват. Поради това по
нататъшното укрепване и 
развитие на селското сто 
панство, а ведно с това и 
социалистическото .прео- 

Босиле- боазование на селото, ще.
бъдат приоритетни зада
чи не само на Социалис- 

обществе- тическия съюз, но и на

организации 
са. изказали потреби за 
«Р души. а счита се че

а със средно учи 
лище, т.е. четвърта сте-

става
гсе по-остър. Още повече 
ако се има предвид, че 
възможностите на сдруже 
кия труд в общината

пен . завършили гимназия, 
техници за трудови отно
шения. техници за

останалите ще 
работа в цеха на ЕИ от 
Ниш, който трябва да бъ
де открит, в овцеферма- 

стажан-

получат
ганизираните 
ио-политически сили и за останалите 
напред, както и досега, 
своята активност ще 
сочи в решаването на вси 
чки жизнени проблеми.
При това една от основ-

орга-
ккческа химия, организа- 

са тори на програми
обществено- 

политически сили в общи . 
на- ната. Не .по-малко внима 

ние в акционната програ
ма заема и по-нататъшно 
то усъвършенствуване на 
делегатската система и 
въпроси и.задачи от об
ластта на всенародната от 
брана и обществената са 
мозащйта, както и таче
нето и развитието на рево 
люционните
Предмет на обсъждане 
ще бъде и осъществяване

на кул та. както
активности.-. Спо ти) преди два дни 

училище най- дете 
много са юристи, а с ви
еше има специалисти от 

През тази година, поне по кечето области, 
според досегашните пда-
поге и потреби, работа работа получиха 219 
Ще получат около 150 ду
ши!

иограничени, даже съвсем 
малки, значително 
намали числото на безра 
ботните- -

турни члено- 
на Изпълнителнияда се . лувисше

съвет на ОС предприеха 
и мерки не само да се 
увеличи това число, но 
да сс премахнат и вейч- 

ду- ; и неправилности притру 
за не- лоУстрояването. Тези дни 

и в разговора на предсе
дателя на Общинската 
с купщина с директори го : 
ча трудовите организа
ции и колективи същ'"1 та 

за сушене на овощия' и ка се подчерта, че в тоза 
зеленчуци. През минала- отношение трябва да се 
та година в общината бе създават нови възможнос 
раздвижена акция за тру- ти включвайки и за тру
доустрояване на 43 
' виеше и полувисше учи 
г;1ще. Имайки предвид ог 
наничените възможности 
;'абота получиха сам 1 по 
ловината от запланувано ка да има дългосрочен ха 
то 41-слсг. Когато се ка- пактер 
сас за приемането на ста кидневен проблем 
у- а питс трябва да се под ществено 
нептге чс организациите те сили в общината из- 
нп сдружения, труд но ря- ход търсят в откриването 
«мо към тях се отнасят па нови стопански обе- 
как:о към второстеггеи кти. В това отношение 
•;ь-лпос. Затова инспекто- сдруженият труд и Общи 
рът по труда от съдията нската скупщина 
за нарушения бе потър- нови планове.

иитс предпоставки за по- 
бързо и успешно осъще
ствяване на запланувани
те активности и задачи е 
съдействието му с оста
налите обществено-поли
тически сили, преди вси
чко в местните организа
ции. където всеки трудещ 
се и гражданин активно то на икономическата ста 
ще се включи и даде свой билизация, снабдяването 
принос в решаването на на населението със сто- 
проблемите в средата къ- ки, преди всичко от пър-

През миналата година

ШИ. от които 175 
определено време. 29 за 
определено и 47 стажан- 

са ти. При това Около 200 
души работеха като сезо
нна работна ръка в цеха

Всред тези които 
сят работа 426 души 
неквалифицирани. 41 по- 
луквалифицирани. 
квалифицирани и високо-- 
квалифицирани 
пи, 304 със средно учили
ще. 54 с полувисше и 17 

училище, 
тези 

работа 
някол-

ТЪр-
традиции-

204

работни

г^пи с виеше 
Числото
които

лица лсус трояване на тези с 
виеше и п-олувисше учи
лище.

Имайки

на
търсят 

карактеризи рат 
ко неша: постоянно се

предвид, че 
трудоустрояването 'тряб-

увеличаза числото на не
квалифицираните и на ра 
ботниците с трета и чет
върта степен училищна 
подготовка, както и на те 
зи с виеше и полувисше 
училище, от целокупното 
число
90 на сто са без трудов 
стаж, а 65 на сто работа 
чакат повече от три го-

макар че е все
об-

политически-

нетрудоустроени

готвят
В. Б.

Усъвършенствуване на производството 
ко качество

по-висо-
БАБУШИИЦА: СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА НА 30 ЮНИ Т. Г.

дето живее и действува.
Социалистическият съ

юз със СК начело и зана 
пред. казва се в акцион- 
ната програма за работа 
за период от юни настоя
щата до . юни идната го
дина. ще трябва да пола 
та още по-големи уси
лия и да усъвършеиству- 
ва и обогатява своите ме
тоди на работата. прс,ди 
всичко в работата на Об 
щипската конференция.

• нейните органи и облици 
на действуваме. Още по
вече. чс досегашната 

показа че 
в Босилеградска общи 
на има всс още редица 
неизползувани природни 
ресурси, преди всичко в 
областта на селското сто
панство. които предимно 
поради недостатъчна ор
ганизираност на селско- 
стопаиската орган изаци я, 
„Напредък", а и на оста
налите субекти не се из-

ва необходимост, 
си и задачи във 
с подобряване на жизне
ната и трудова среда, ка
кто и осъществяването на

въпро-
връзкаНа «невен рео.- Предстоящата жетва

рабо- през 1986 година и за 
увеличените

шината през 1986 година, средства за лични дохо- 
Освен това делегатите ли и решаваме на жили- 

разгледат ииформаци- •шиите потребности на ра- 
смабдеността на ботш-щи- от органа па на- 

общината родната отбрана- 
със-

За 30 юни т.г. в Бабу- 
ншица е насрочена сесия 
на Общинската скупщи
на. На сесията ше бъдат

заплануваните, активнос
ти от областта на обще
ствено

селскостопанските 
ти па територията на об обема па

икономическото 
развитие на общината. 
Неделимо с това са и по
нататъшните мерки и ак
тивности за укрепване на 
материалната основа на 
труда. и борбата за _раз- 
витие и усъвършенствува
не на социалистическото 
самоуправление, При то
ва с нужно по-ефикасно 
да се съсичат всички от
рицателни. несам-оуправн 
телни и незаконни явле-

щеразгледани няколко ин
формации. предложения 
за изменения на обшест 
вени договори и самоуп- 
равителни споразумения 
и предложения на реше-. 
пия.

ята за
населението в
и информацията за 
тсян-исто на обектите за 

и оборот на
Шс сс решава и по въ

проса за Септсмврийска- 
и та награда на общината.

100-

производство
хранителни продукти

за общо потре- ознаменуването на
годишнината- на основно-- 
то училище „Вук Карад- 
жич" в Бабуш-ница и по

Безспорно 
място заема Информани 
ята за мерките и активно 
стите за реализация пла
на за жетвата, вършитба
та и изкупуване на пше
ницата ' ■■ както и пред
ложението на 
вителното 
за организираност на се
лскостопанската механи
зация за оказване на ус
луги и изпълняване на

предметицентрално практикаблеиис.
На дневен ред на сеси- 

измененията и до-ята са
пълненията на обшестсвс 
иите договори: за осъшс- 

политиката на
обезпечаване

някои други текущи въп
роси. ния, се изтъква в акцио- 

ииата програма за рабо- 
Социалистическияствяваие Част от тези въпроси та на

съюз, която бе приета наотделяне и
на средства за задоволя
ване нд обшито обшест-

потребности, както шествено - 
задоволяване на сън съвет на ОС. 

потребности

самоупра 
споразумени ще бъдат разгледани на 

отделно заседание на Об 
политическия

последното заседание на 
ОК на ССТН в Босиле-, 
град.вени 

и за 
местните

М. Я......Ст. И.
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БАБУШНИШКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 
ИЗТЕКЛИЯ СРЕДНОСРрЧЕН ПЕРИОД

СУРДУЛИЦА

Облекчаване на стопанствотоУСИЛИЯ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ 

ИЗОСТАНАЛОСТТА на спно от после- 
си заседания прие 

нама- 
на дан'|'-

дулица
стопанството по-• За облекчаването на 

стоянно се говори, разисква и приемат зак
лючения и главно тук се спира. Обаче в Сур- 
дулишка община в тази насока все пак и 
конкретно се работи.

дните 
заключение да се

редицаИзтеклият среднооро- изделия, поради 
(1980—1985 обективни и субективни 

причини бе принудена па 
капитулация, относно за
криваме, понеже с некаче

лят размерите
и облаганията, зачен период 

г.) за бабушнишкото сто
панство е период на осо
бени усилия да се модер

ците 
да не се 
шъпи приходи при полз
ващите обществени сред-

създав{1Т изди-

счциямо отношение на 
период на миналата 
дина. В общината 
Ш-ргото 
отчитат излишъци на при
ХОДИ За ^«ШО И СЪВМССТ- 
но потребление и те въз
лизат над 45 милиона ди-

Поради недостиг па со
бствени оборотни средст
ва, сурдулишкото стопан
ство е принудено да пол
зува ск’>пи банкови кре
дити. Така например 
през първото тримесечие 
ма настоящата година за 
погаспапс ма лихви върху

стаената си продукция, 
пеосъщестяянано на зап- 

ироизводст- 
во и постоянни дефекти 
на полуавтоматичните си 
машини, създаваше еже
годно загуби. Това закри 
пане ма фабриката зле се 
отрази върху трудоустро
яването, защото немалък 
брой работници останаха 
без работа.

.низират производствени
те мощности и да се из
градят нови мощностии, 
за да се смекчи пробле
мът за незаетата работна 
ръка. В тази насока осо
бено интензивен е пери
одът от 1982 година.

Преди всичко заслужа
ва да се отбележи пуска
нето в производство на 
новопостроената фабри
ка в състава на модната 
конфкеция „1 май" от 
Пирот. Благодарение на 
Фонда за насърчаване ра 
звитието на изоставащи
те краища на _СР Сърбия, 
конфекция „1 май" и Ба 
бушнишка община като 
цяло, предадена е на 
употреба съвременна фа
брика. в която са трудо
устроени 400 работника.

През този период е из
вършена реконструкция и 
модернизация на произ
водството на мощностите 
на „Лисна", която рабо
ти в състава на словен
ската ■ едноименна фабри
ка от Севнице. Тази ре
конструкция, покрай мо
дернизирането на произ
водството, е дала възмож 
ност за трудоустрояване
то на още 100 нови ра
ботника-

го- ства.
На този план се пред-през 

тримесечие селануваното приемат и конкретни ме- 
СОИ за детска за-рКИ:

шита' премахна облагане- 
0,65 на,то на дохода с

Изпълнителният съ- 
на Общинската скуп

щина е намалил размера

сто
встпара.
на данъка върху личните 
доходи от 1,30 на 1 на 
сто. а известен процент 
с намален нз размера на 
облагането от 
трудоустрояване.

Въпреки това. свобод 
но може да се отчете, че 
изтеклият средносрочен 
период с бил интензивен 
за развитието на бабуш- 
нишките трудови органи
зации. Според данни на 
Фонда за насърчаване ра 
звитието на изоставащи
те краища в Републиката 
през после дните четири 
години инвестиционната 
активност е била яай-ин 
тензивна в Бабушнишка 
община наред с някои 
други общини в Нишки 
регион.

С постигнатите резулта 
ти през изтеклия средно 
срочен период са създаде 
ни реални предпоставки 
настоящият 
чен период 
още повече да стабили-

СОИ за

Известно е. че извън- 
стопанските дейности тру 

решават на тазидно се 
крачка. Но сигурно е. че 
средствата трябва да бъ
дат във функцията на 
сдружения труд и че сто 
па нетното няма да позво
ли въпреки тези 
съпътствуващите 
сти да се създават пооб-

мерки,
дейно-Средствата от стопанството -— в7-в функцията на 

сдружения труд
С цел да се облекчи 

стопанството. Общински 
ят комитет на СК в Сур-

кредити за основни сред
ен а Са отделени около 
160 милиона динара, до- 
като от общия доход за 

кредити за

леми-

С. Микич

лихви върху 
оборотни средства са да

ДИМИТРОВГРАД
средносро-

(1985—1990) дени над 127 милиона 
динара-

При Отделянето за ли
хви предимство държи 
фабриката за машини и 
стоманолеярна 
тица”, която през първо-

Открит магазин 

за авточасти
зира производството и за 
още по-ускорено разви- 

Извършена е и рекон- хие на общината. Разби- 
струкцията «а една 
най-старите трудови орга 
низации в общината „Те-

„Мачка-от ра се. да се осъществи то- 
Еа, следва да се изготви 
листа на задачи с преди- 

кстилколрр", като при то мство- Безспорно най-тру- 
ва значително са подоб-

то тримесечие е дала над 
60 милиона динара, след 
това организацията на От преди един 

дим-итровградчани, 
то имат леки коли. веце 
нямат нужда за най-дреб 
ни части да отиват в Пи
рот.

месец бдявали от други места, 
кои- и по различни канали. В 

магазина гарантират, че 
са в състояние -да обслу
жват „возния парк" на 
димитровградското

ден проблем ще прелета
сдружения труд за произ 

- водство на микромотори 
„5 септембзд" за лихви 
е дала над 46 милиона, 
селскостопанско - търгов
ската трудова организа- 

., Власина-про дукт''

рени условията на труда, 
а също така са създаде
ни и условия за настаня
ване на работа на -нова 
работна сила.

Фабриката

глява повторното активи
ране на фабриката за гли 
нени произведения, дори
при условие да ое видоиз 
мени производството. В 
тази фабрика са зам-ра- 

във Велико Бонинце през зени значителни общест- 
. този период застана 

краката си, доизгради про

сто-
„Застава" от Крагуе- панство, но за съжаление. „Балкан"

. пия
— над 31 милиона дина- вац, основната организа- едва ли някоя трудова ор 

чия на сдружения труд ганизация досега е погърна вени капиталовложения, 
па затуй е необходимо да 
се търсят спешни реше
ния за нейното активи
ране.

Бабушнишка община.

ра и т.н.
за -сервизиране и търго- сила някоя резервна част 

са вия от Ниш, откри в Ди- за своите камиони. А та- 
митровград 
продажба на 
Магазинът се намира
главната улица и засега е печалба «а магазина, но 
добре снабден, поне така

И докато за лихви 
дадени- приблизително 278 
милиона динара, за фон
довете е отделена поло-

изводствените си мощно
сти и закръгли технолога 
чеокия процес на произ
водството.

Цехът «а „Тигър”
„Вътрешни гуми", който 
през 1983 и 1984 година 
е направил загуба на сто 
йност от 300 милиона ди
нара,
(1985) година успява да 
погаси всички загуби и 
да реализира акумула
ция в размер от 90 мили
она динара.

За съжаление през то- 
период новопостроена все още 

та фабрика за

магазин за 311 възможност 
авточасти, максимално да се изпол- 

в зува. не поради самата

трябва

вината от Тази сума,' от- • 
носно 138 милиона дина
ри. Лихвите

~~ като неразвита и ограни
чена, и занап-ред може 
да очаква значителна по
мощ на обществото да

поради, разноските, които 
се правят .при купуване
то в други места. В края

следовател
но са ангажирали двойно 
повече средства от сред
ствата, предназначени за 
акумулация и разширено 
възпроизводство.

казват клиентите. • които 
посещават магазина. Час
ти има глав'но за автомо
били домашно 
ство,

преодолее изостаналост
та си. Но да се осъщест
ви това, необходими са 
конкретни програми и при 
вличане на крупните сто
пански организации от 
вътрешността да откри
ват свои цехове в тази 

изоставаща об- 
Ст. Н.

на краищата и поради па- 
. произвол- ботата на магазина, защо 

а както ни обведо- то от рботата му зависи 
ми магазинерът достагьч дали той ще остане или 
но има части и за ками- - не в Димитровград. А бе

зспорно е. че такъв ма-

миналатапрез

Става дума 
обоеменяване..

именно за 
което тру

дно може да се издържи. 
От друга страна облага
нията на похода са уве
личени- със 126 на

они-
Обаче, поради факта, 

че досега такъв магазин 
в града нямаше, то 
вите организации

газин е необх-^цм на Ди 
митровград.зи . тру- 

се сна-
глинени щина. сто А.Т.

СТРАНИЦА 6^
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАД

Липсват и средства, и инициативи
Вече пет години в Босилеград не се строят 

обществени жилища. Причина за това са малките 
средства, но не само те.

дат. понеже обществото 
не е в състояние да. им 
разоеши един от основ
ните жизнени проблеми 
— да им даде квартира.По пътя от малка пДа- 

към мо-
пия строителен матери
ал. строителството на об
ществени жилища не се 
мръдва от мрътвата точ-

проблеми. ка. За това говори и фа- селата. Те обаче не мо
гат така бързо да свикнат

нинска паланка 
лерно градче Босилеград 
се среща с редица кому
нално-битови 
Към тези проблеми е на
сочена дейността на пър-

. • В Босилеград еже
годно пристигат хора от

• ИЗАТОВЦИ

Ферма до края на август ктът, че вече пет години
в Босилеград не е по- с живота в новата среда .

сичната организация на строила пито лък се сто- и особено с граждански-
СК и органите на местна- ри обществена жилищна те задължения- Мнозина
та общност. сграда. За целта липсват

• Опазването на окол- и средства, и инициати-
ната среда, е въпрос, кой
то напоследък изпъква на 
преден план. Обаче бор
бата за хигиенично град- | 
чс никак не -успява да ! 
отбележи достатъчни ре
зултати. И гражданите, 
и трудовите организации 
не спазват законопредпи- 
санията и препоръките 
за . хигиената- Пред мага
зините от време на вре
ме се формират цели хъ
лмове от амбалаж. Боклу 
кът се хъврля напцаво в'
Драговищица или Иззо- 
рщица. Компетентните об 
щински органи нередов- 
,но и неенергично се бо
рят срещу нарушенията 
в тази област.

В Изатовци' тези дни 
усилено се работи върху 
довършване обектите на 
фермата за угояване на 
юнци. Строителната тру
дова организация .^Из

води, а остава да се на
прави електроинсталаци- 
онната и водопроводна 
мрежи.

от тях не искат да пла
шат местно самооблага-

Макар че през последните години тру
доустрояването отбеляза добри резултати, 
безработицата е един от най-острите пробле
ми на Босилеград. Голям брой довчерашни 
селскостопански производители решават да 
се „преквалифицират" за неквалифицирани 
работници, за да станат граждани". Този 
проблем може и трябва да се разрешава с 
интензивно развитие на селското стопанство 
съгласно средносрочните и годишните раз
войни планове на общината.

Очаква .се работите на
градба от Скопие, коя- Фе.пмата за угояване 
то за сметка на ..Сточар" юнци да 
строи обектите, в мрмен-

на
приключат до 

края на август. По този 
начин района на Висок 
ще получи забележите
лен стопански обект, на

та привежда към края за
ключителните работи на
двата производствени обе 
кта. разположени 
площ от по 1650 квадра
тни метра. В тях годиш

на площ от около 10 хиля
ди .квадратни метра. Сре
дства за строеж на обек- 

но ще се угояват две хй,- тите, чиято стойност над 
ляди юнета. Напълно е минава 205 милиона ди- 
завършен обектът за съх- нара. главно е обезпечил 
раняване на снлаж. а Републиканският фонд за 
предстои . да завършат ра- насърчаване 
ботите и на останалите на недостатъчно развити- 
обекти. Това са складови те краища в СР Сърбия, 
помещения за концен- Засега остава да се раз~ 
трат, обекта на обществе реши и пътят от Дими- 
ния стандарт, да се уре- тровграп до Висок през 
ли мястото.за отпадъчни Вълновия

ви. Този проблем е твър 
де сложен, не 
аспект на големия .брой 
млади работнички и ра
ботници, които се нуж-, 
"лят от покрив над гла
вата си. На.лладото боси 
дегоааско стопанство тря 
бват млади специалисти, 
но те не искат да дой-

не. комунални такси и 
само от други обществени обла

гания, с помощта на ко
ито се разрешават кому
налните проблеми: водо
снабдяване. канализация 
асфалтиране на улици и

развитието

• Докато частното жи 
лищно строителство ..цъ
фти" без оглед на скъ

по.
Стоян ЕВТИМОВА. Т.

нищо повече. Разбира се, това създава го
лямо нсдоволствие всред населението. 'Хо
рата дори и на събрания започнаха да не 
идват. По този въцр.ос няколко пъти раз
говаряхме и с най-отговорните в община
та и останалите обществено-политически 
организации, но все -още резултати няма. 
Акцията е в застой. До кога ще е така ни- 
кой и нс знае, поне от-нас в местната об
щност:

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩ
НОСТ В СЕЛО ДУКАТ

та в началото съвсем добре напредваше. 
Около 160 домакинства се включиха в 
нея и навреме изпълниха задълженията 
си. Събрахме над 2 400 000 динара за стъл 
бове. Една част от същите дадохме на 
„Слога" която трябваше да ни обезпечи 
стълбове, а една част все. още са на от-

ЗАБРАВЯТ ГИ И 

КОГДТО ДАВАТ ПАРИ
Дукат е едно от по-големите планин

ски ела в Босилеградска община. Заема 
площ от около 2800 хктара с към. 200 до
макинства. Махалите му са пръснати

по склоновете

Подобен е случаят и с пътищата до 
махалите Горна махала и Дудина. Ние в 
местната общност на доброволни начела 
за разширение на тези пътища събрахме 
около 160 000 динара и същите внесохме 
в СОИ за жилищна и комунална дейност 
още преди три години, но ето все още не 
можахме да дойдем на ред

и
отдалечени една' от друга 
на Църноок, Бела вода и Предел, повече- 
то от които са по-големи и от някои села 
в общината. Селото се намира на над 1100 
метра надморска височина и въпреки, чс

комунално-би- 
младежта

изтъкна
секретарят на местната организация на 
Социалистическия съюз и член на местна
та общност, Бояц Божилов.

Подобна е съдбата и с изграждането 
ца сградата за магазин. Местната общност и 
търговската организация вече няколко го
дини се договарят за 'съвместна акция, но 
тя никак да започне. Именно, в местната 
общност са готови да участвуват с рабо
та, а „Слога" да обезпечи строителен ма
териал, но и тя акцията разтака вече 
две-три години, а опралата в която пона
стоящем работи магазинът е пред рухва
не. За сградата пък за амбулатория няма 
какво ново да се каже. Поставени са ос
новите. и още се чака изход от съдебния 
процес. Дотогава хората не само от това 
село, но и част от Църнощица и село До- 
ганица, които биха ползували услугите й, 
и-за най-малки интервенции ще тоябвада 
отиват и по двадесетина километра. Нс е 
известно до кога.

има редица неразрешени 
тови проблеми миграцията иа 
все още не е тъй изразителна както в ля 

Босилеградска община.кои други села в
Свободно може да се каже, че Дука I

комунално-нерешение село с редица 
битови проблеми- Но- ие поради това, че 
местната общност и организираните обще 
ствено-гюлитичсски сили не предприема! 
съответни акции, но поради това,

органи и другите
че ком

петентните общински
субекти обещават, а нс изпълняват обеща
нията си, по-точно 
Поради това акцията по електрификация 
се разтака вече две-три години. Подобен 
с случаят и с някои махленски

местната общност. Но илелин сметка па 
,Сло1а", а и ние в местната общност, все 
още не ги обезпечихме. Средствата стоят 

а.цената на стълбовете от
казано задълженията.

неизползувани, 
тогава
Изкопахме и дупки за низкотоковата мре

те сега вече напълно се затрупа- 
„Граджевипар" като изпълнител на ра- 

иисоко и низко

сс увеличи.насам п яколкок ратнопътища,
селския магазин, 

изкупвателен пункт и др.
въпроси це лип- 

волята!

както и със сградата за жа, ио и
откриването на 
За решаването на тези 
сват толкова средствата колкото

— Акцията по електрификация раз- 
1983 голина и сеща

ха-
ботите и иа мрежата за 
напрежение започна па спря, и ето една 
година само обещават че щс продължат и м. я.

Движихме още през
СТРАНИЦА 7
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НАВРЕМЕ „НОВАТА ЕПОХА" В ДЕЙНОСТТАЩЕ ЗАПОЧНЕ ЛИ 
НА СУРДУЛИШКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ?

Дано не се забавят паритешшв

обгазяваме „свободната
В периода до 1990 година трябва да за- деИйост" на училището.

„нова епоха" в дейността на образова- редовете сипочне опрсспихмс
специалисти (2изоста-телните центрове в граничните и с млади

палите общини в Южноморавски регион. машинни, 3 слектро и 3
Именно, средните училища в Босилеград, Су- химия) . . .инженери но
рдулнца, Църна трава, Търговище, Прсшево, 
Буяновац и Медвсджа. ще подучат от Репуб-

Тези Факти ни вдъхновя
ват оптимизъм да извър-

значителни финансови средства за шцм заплануваната молилата
създаване на условия за модрено средно об- лерпияация-

Още малко и 1.980 го-разование
дина ше навлезе във вто

Колко средства щс по- помагала и съоръжения в пата см половина. Какво щрихи ЗА ПОРТРЕТработилниците (а те щслучите и за кои конкрет- става е реализацията ш>нн цели ще ги изразход- бъдат две електропс- заплануваиитс задачи?монтна и машинна) и кацате, — попитахме дирек ■— Ние все още не сме
торите на образователни- бинстите 
те центрове „Моша Пня- 
де” и „иоснп Броз Ти- 
то" в Сурдулнца. В този 
брой предаваме отговори 

НАТАША МИХАИ-

нредвидепите 
изтъкна иа-

получили в Димитровград.За 36 голини работа — 
мито едно отсъствие!

Всяка сутрин на автобу 
ендта спирка пред желю- 
щкото основно училище 
ученичките от първи клас 
чакат своята .учителка и 
я поздравяват с особена 
радост: „Добро утро. дру 
гарко"! Другарката им 
слиза от рейса отговаря 
на поздрава на своите 
сценични и заедно с тях 
тръгва към училището, 
малките момиченца бър
зат да споделят с учител 
ката си какво им се е 
случило в предишения 
ден. Разказват за своите 
радости, оплакват се или 
пък се хвалят като пред 
най-близката си приятел-

школа
Същата голина заминава 
на работа първо в Каме
нина. а през следващите

— Целият колектив 
знае колко голяма с за-

средства 
края директорката па об
разователния център ,,Мо 
ша Пиядс" Наташа Ми- 
хайлович,- — Знаем,

ддчата ни и какво полу
чаваме с нейната реали
зация. Товг е една от 
необходимите предпоста 
вки. До миналата година 
колективът ни беше в 
лошо положение, главно 
поради субективни причи 
ни. През тази учебна го
лина обаче хванахме чра 

на вилната посока: заздравя

голини учителствува още 
в Горна Невля, Верзар. 
От 1972 година работи в 
Желюша.

те на
ЛОВИЧ, директор на ОЦ 
„Моша Пняде".

— Най-остър проблем

че
при сегашните обществе
ни условия финансовите 
средстга се обезпечават 
лоста трудно, но сс надяна нашето училище е не

достигът на учебни поме 
щения — заяви Наташа 
Михайлович. — Простор

— Вече съм пред пен
сия — споделя Миросла- 
вка — обаче своята рабо
та обичам, сякаш сега за 
почвам работа- Това е 

а най-хубавата и най-възви- 
шена професия: да въз
питаваш, да изградиш ед
на личност от едно мал
ко дете. да създадеш ис
тински и достоен граж
данин на нашето обще
ство. Изучила съм много 
поколения, мнозина от 
тях са станали сетне ин
женер!! лекари, агроно
ми. станали са специали
сти в най-различни обла
сти. Аз казвам, че са 
„мои)", понеже така го 
чувствувам
съм ги пързпте букви да 
четат и пишат. Само учи 
телят може па почувству
ва такова удоволствие. 
Особено радва, когато те 
срещне някогашен „твой" 
Учсшик,, спре те на улица 
та и те заговори: „Как 
сте. другарко? Спомняте 
ли си- — аз съм този и 
този. . И заразказва за 
себе си за своя житей
ски път. А ТИ СИ СПОМ
НЯШ: сякаш вчера бе ма 
лко дете. което с жадно 
разтворени очи погълща 
думите ти. Днес пък е 
вече формиран човек с 
виеше или полувисше об
разование.

Мирославка 
първи клас 
знае, че. 14
ци, 12 с много добър ус- 

- пех и само трима добри- 
— Така. съм ги заоби- 

чала. че сега не мога да 
си представя как ше жи
вея. когато замина в_ пен
сия. какъв ще бъде! жи
вота ми без малките край 
мен.

ваме закъснението да не 
бъде голямо относно да 
„стартуваме" поне в на- 

следващатаните възможности 
сградата, която е постро
ена още през 1924 годи
на, не съответствуват на 
нарасналите потреби на 
съвременното средно 
разование. Затова най- 
голяма част от средства
та ще бъдат изразходва
ни за нови учебни стаи. 
Физкултурна- зала, рабо
тилници и по.

Остротата на този и 
други проблеми е обуело 
вила обема на средства
та. които ще бъдат отпу
снати на Образователния

чадото на 
учебна година.

(В следващия брой: Се-
ваме междуличностните 
отношения, повишаваме 
качеството на профссио- 

си работа, разно
лскостопанскн ремонтен 
„амфитеатър"). К. Г.о0_ налната

ка.
Учителката е Мнросла 

вка Виденова. Работи в 
основното училище ..Мо
ша Пняде" в Желюша и 
учи първокласниците. Ро
дена с в с. Изатовцн, къ- научплацентър.

— Според догодора в 
регионалната СОИ за сре 
дно профилирано образо 
вание в Лескован нашето 
унилише трябва да полу
чи към 220 милиона ди
нара: около 171 мил. ди
нара в 1986, а останали
те в 1987 година.

През 1987 г. ще бъдат дените „Майски срещи 
извършени изменения в 86" в Димитровград се вече 
реформата на средното проведе заседание на ко- 
профилмрано образова- ординационото тяло за тс 
ние с цел образователни- зи срещи, на което бе на км. Част 
те центрове да се специ- правен анализ ца тазгоди 
ализират за отделни про- шяите „Майски спе.щи". 
фесии- Ръководители се
от това в плановете си Стоянов, секретар на Прс
за модернизация? дседателството на Общин участниците. възрастова

— Какго е известно до ския комитет в Димитро- та им структура и опре- 
реформата нашият Обра вграл, основната цел на . делени изисквания свър- 
зователен център бе сре- Срещите напълно е всъ- зани с нощуванията на 
дно техническо училище, шествена, а това е задъл- гостите. Нп това все пак 
След. като бъдат извърше бочаване на братството и не-са проблеми, които не 
ни .изменения, центърът единството между наро- 
пак ще бъде техническо лите и народностите. Още.

дето е завъошила „ основ
но училише, а през 1950 
завършваОбразователен център „Моша Пняде" Учителската

АНАЛИЗИРАНИ „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ ’86"

ЦЕЛТА Е ОСЪЩЕСТВЕНА
Един месец след прове па се. такава манифеста

ция, без оглед 
установена

очакваните 
Все още. Срещите 
ставляват най-много пре

мине глед на творчеството на 
пропус- младите. представители 

на народа и
на СР Сърбия в областта 

Фолклора. Например 
години наред 
на народа и народността 
дставила с

резултати?
че има 

тради- ■
пред

ния, не може да 
без -определени

от. тях са напра народностинули от домакините, но 
една част правят и гости 

Както изтъкна Никола тс. Това са проблеми най-
на.

нито ед-често свързани с броя на

воклано-ин- 
стументална група. Както 
изтъкна един 
ните в

сега учи 
и вече сеот участни- 

разискванията. не- са отличнн-постигат свежи- 
Димитровград 
ва признати и

идеи. А 
има толко-могат па се избегнат. 

Обща оценка,е,
училище с машинни, еле- един път Димитровград нифестацията 
ктротехнически и химиче като организатор на та- 
ски професии. Затова с зи единствена в републи- 
една част от средствата ката манифестация, се е 
ще бъдат обезпечени на- показал като добър и го- 
гледни средства, учебни столюбив домакин- Разби

познати 
хора навред из Югосла
вия. конто' сигурно биха 
могли па помогнат.

че ма-
и тази го

дина успешно е проведе
на по новоприетата кон
цепция. Остава обаче 
крит въпросът: да ли и 
тази концепция е

поне
с идеи. стиг.а да бъдат 
поканени.от

дала А. Т- Васил Колев
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Младежка трибуна * Младежка трибуна 1-ШШШ
НОВИ КУЛТУРНИ СЪДЪРЖАНИЯ НА 
НА ТРУДОВИТЕ АКЦИИ ПРИЗНАНИЯ

Най-ху
бавият
момент

БРИГАДИРСКИ ПОДГОТОВКИ

„Работилници за 

поправка на 

културата"

ДИМИТРОВГРАД

Квалификащие“ продължават99Съюзно признание 
на изобразителната 
секция при подведо 
мственото основно 
училище „Христо 
Ботев" в Долна Лю- 
бата

Многобрюйни бя 
ха хубавите момен 
ти на тържеството 
по случай 18 юни 
— деня на основно 
то училище ..Георги 
Димитров" в Босиле 
град. а най-хубав бе 
моментът, когато бя. 
ха връчени призна 
ния на учениците, 
които с отличния си 
успех и високите ре 
зултати в ученичес
ките съревнования 
издигнаха авторите 
та на училището.

Сред големия бр 
ния на преден план 
ой връчени призна- 
изпъква грамотата 

със съюзно- значе
ние. която бе връче 
на на изобразител 
ната секция при 
подведомственото ос 
нов но училище „Хр 
систо Ботев" в Дол
на Любата. В знак 
на. признателност за 
изключителни успе 
хи на общинските 
и регионалните със 
тезания бяха връче
ни благодарствени 
грамоти на ученич 
ките Антонета Дес 
потова. Оливера На 
сева, Весна Такева, 
Борка Такева. Кру- 
ница Таскова и Не- 
вена Митова. М. Я.

■ ■ш

Подготвяйки се за' таз
годишната Съюзна трудо 
га акция „Горичко "86" 
в СР Словения. Димитров 
градската бригада ..Брат
ство и единство" в мина 
лия четвъртък (19 юни) 
излезе на трудова акция. 
Бригадирите, по-точно ка 
ндидатите за членове на 
бригадата, почистиха го
лям брой дупки на реги
оналния път Димитров
град — Смиловци. Имай
ки предвид лошото със

дупките, за да бъдат на
пълнени с асфалт, брига
дирите не само ускориха 
цялата акция, .но и до
принесоха 
на пътя да бъде 
тино-

Имайки предвид, че ди 
лштровградеките брига
дири ще заминат за Сло
вения в края на юли, то 
дотогава бригадата ще

„кърпенето" 
по-ев-

На 9 младежки трудови акции в Сърбия Ще 
бъдат реализирани анимационни 
Злични видове творчество

програми за ра-

През „Бригадирско 
то '86" трябва да

ни благородна мисия: да 
посешава бригадирските 
станове и да обогатява 
културния живот на бри
гадирите с лишени от 
кич и шунд програми, с 
програми, които ще раз
виват у бригадирите сми 
съл за игра музика, изо
бразително изкуство, пое 
зия н други видове твор
чество,

Анимирането трябва да 
бъде основен метод на 
работа и „културните ра 
ботилници”- По този на
чин трябва да бъдат пое 
зентирани основните еле
менти на драматичното, 
музикалното и изобрази
телното творчество, да се 
насърчи самооткриването. 
да се активират творче
ските потенциали на бри 
гадите чрез активно уча
стие на всеки бригадир 
и да се внесе благороден 
дух в бригадирския труд.

ля- 
бъде

осъществен прелом в кул 
турната дейност на мла-

проведе още няколко по
добни акции, за да бъдат 
всички добре подготвени 

тояние на този път. осо- 7'ези акции същевремен- 
бено на участъка от Ра- по ще бъдат и своеобра- 
лейна до Смиловци, коа- зен вид квалификации за 
йно време с блло той да място в бригадата, 
се поправи. Почистрайки

дежките трудови акции. 
Общ знаменател на но
тите културни съдържа
ния и идеи е стремежът 
творческата креативност 
да стане истински младе
жки култ. За да се осъ
ществи желаният прелом, 
комисиите за култура към 
щабоЕете на младежките 
трудови акции ше бъдат 
превърнати в „културни 
работилници" 
„работилници за поправ
ка на културата", които 
трябва да бъдат зародиш 
на нова бригадирска кре
ативност. Предлага се да 
бъде сформирана младе
жка бригада под назва
ние „Културна работил
ница", съставена от талан 
тливи млади творци. Бри 
гадата трябва да изггъл-

А. Т.

БОСИЛЕГРАД

Нов шанс за трудолюбивите
По решение на Председателството на ОК на ССМ 
младежката трудова бригада „Босилеград" от
сега ще се нарича „8 септември"

Председателят на Об 
щинската конференция 
на Съюза на социалисти
ческата младеж в Бооиле 
град Иван Борски ни 
уведоми, че тези дни е 
започнало записване на 
девойки и младежи. от 
които ще бъде съставена 
босмлеградската младеж 
ка трудова бригада. Ка- 
кто е известно, бригади
рите от Босилеград ще 
работят в трета смяна на 
СМТА „Ниш '86".

Това е начало на под
готовката, в рамките на 
която босилеградските бр

относно
шадири ще проведат две 
местни трудови акции 
по почистване на града 
и околната среда. Обсъ 
ждайки плана за подго 
товка на бригадирите до 
заминаването им в Ниш, 
Председателството на ОК 
ка ССМ взе решение 
босилеградската трудова 
бригада да бъде преиме
нувана от „Босилеград" 
в „8 септември".

Тазгодишен патрон на 
бригадата „8 септември" 
ще бъде Горската сек
ция от Босилеград.

ВИЖМ1МИИМММММ«ИИЖМ1ММИМММ«ОИ1Ж1ММ

I

I Лятна ваканция м. я.
РАДИО КЛУБ „ВЛАСИНА" В СУРДУЛИЦА

♦ в републикатаВтори» С радост и щастие 
1 вече си замина 

и тази наша 
учебна година.

♦

кия клуб в общото кла
сиране на състезанието 
принадлежи второ място.

Трудолюбивите члено
ве на този клуб на със
тезанието в Шабац спече 
лиха 9 златни, 5 сребър
ни. 11 бронзови медала 
и 12 купи.

За качеството на сурду 
лишките радиолюбители 
свндетелствува и фактът.

Към края ма миналия 
месец се състоя 10-ия съ
бор на Смоза на радио
любителите от СР 
бия. Отборите от всички 
региони се състезаваха в 
Шабац в откриване 
скрити радио-станции, в 
бързина ма изпращане и 
прием на Мурзони знаци 
и в радио-мрежа за опас
ност.

челиха първото място в 
откриване на скрити ра
дио-станции- В тази дис
циплина юношите също 
заеха първо място, пионе 
оите — второ и възраст
ните — два ..пъти бяха 
втори. В състезанието по 
телеграфни 
спечелиха второ място.

В общото класиране, 
кдкто ни осведоми пред
седателят на радио-клуба 
Лобривое Димитриевич, 
сурдуличани 
вто.ро място в открива
нето на скрити радио-

Ше починат малко 
книги и писалки 
училището ще тъгува 
за другарите си макли.

Ше ехти полето и гората 
от детски песни любими 
ще пеят навред по страната 
нашите горди бригадири-

Сър

на

пионерите

А в септември отново че на съюзното състеза
ние на радио-аматьорите, 

спечелиха което се -провежда от 25 
до 29 юни. от 16 члено
ве. колкото наброява пре 

станции, пторо в прием и иставителният отбор на 
на Морзови СР Сърбия, половината

От сурдулишкия радио
клуб .Власииа" участву
ваха 21 състезатели, кои
то се съредноваха в кон
куренция: 
пи, юноши и 
Сурдуличани на това със
тезание спечелиха 
признания. Членките (же мрежата за опасност. Сле

дователно па срудулиш-

с веселия си гласец
ни съберев училището ще 

послушният училищен звънец.
пионери, же- 

възрастни.Невена МИТОВА 
„Съвместно творим" 

на Радио(Наградено на конкурса 
на в-к „Другарче" и Предаването 
Ниш за българската народност).

предаване
знаци, а трето в радио- са от Сурдулица.куп

С. Микичми.....................***** ми) на клуба два пъти сне............................... .................... .
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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ ПАК НАЙ-АКТИВНИ МИТНИЦАТА В ДИМИТРОВ! РАД

Основният мотив е да се помогне Обявява провеждане на публичен 

тръг за продажба пя следните 

обекти:
Подобно ми сс случи ошс 
два пъти. При кръводар
яването основният мотив

Еленко 'Годо- 
Ангол Миланов, Вай 

Петров, Боривое Ма- 
Стоатко Велчев, Ми

получиха: 
РОВ,

От 1953 година, когато 
започнаха 
акции но

за първи път 
организирани 
кръводаряване, до днес н 
Димитровградска общи
на кръв дадоха около 20 
хиляди вуши. Това значи

ча
ми е да помогна иа ня- 

които е в неволя и
ЖИВОТЪТ

пич,
хаил Иванов, Томислав и 
Никола Саздови, Томн- 
слав Петковци,

кого, 
комуто дори и на гранично-про-1) Стара управителна сграда 

пуеква,телния. пункт Градина икръв.Кирил зависи от моята 
Сетне стане навик, барака на гранично-чс всеки жител според 

• статистиката повече от 
един път е дал кръв. Бро 
ят на кръводарителите 
всяка година сс увелича
ва. И миналата година, в 
сравнение с броя па жи
телите. общината е иа 
първо място :не само в 
СР Сърбия но и в Юго
славия. За това свидетел
стват и наградите на 144 
кръводарители от Дими
тровград. които неотлав- 
но бяха връчени на тър
жествено заседание на 
многократните кръвода-

2) Помощен обект — 
пропусквателния 
УСЛОВИЯ за публичния търг:

— Миналата година и 
гумаоата доброволно да- 

кръв.875 заети, най-
пункт Градина.

доха
много в общината а бяха 
се обадили дори 900. Тъй

имат всички правни и 
заплатят 30 000 динара

1. Право за наддаване
физически лица като 
па мястото преди _
2. Най-добър предлагай е оня, които предло
жи най-висока цена.

то стс директор иа та- 
ор нанизания

започването на търга.
зи трудова 
има ли влияние върху от
зивчивостта нп заетите в 
тази акция? 3. Срок за рушене и пренасяне на целокупния 

материал е 30 дни от деня на сключване на 
договора.

— Сигурно не! Отзив
чивостта е съща и когато 
аз пссъм тук. Нашите хо
ра. нашите работници са 
прели всичко хуманни и 
единствено от това сс ръ-

4- Избраният предлагай трябва да даде залог 
От 100 000 динара като гаранция че ще из- 

договореното задължение и тази сума 
като изпълни за-

М. Иванов приема 
златна амблема върши

ще му бъде върната следководят при определяне
то им на лалат кръв. Мо
же би малко влияние има 
Факта, че ние при вся
ко кръводаряване даваме 
пга дена платена почив
ка. по тъй като кръвода
ряването става на добро
волни начала и този фа
кт не с от значение.

оители.
За пет пъти дадена и Крум Величков- 

кръв бяха връчени 77 
сребърни значки, за де- кръв през 
сет пъти 38 златни знач- когато се настаниха иа 
ки, за петнадесет пътн работа в гумарата, споде 
17 джобни
Златна емблема на Орга- 

- шпацията на Червения 
кръст за двадесет пъти 
доброволно дадена кръв ята кръв на познат човек.

дъджението.
Първ път дадоха 

1969 година.
5. Обектите иа старата сграда и помощните 
обекти се продават въз основа „виденото съ
стояние — одобрено" и допълнителни рекла
мации няма да се признават.
С. Обектите може да се видят на 23 и 24 юни 
1986 година до Ю часа когато ше се извър
ши и публичният търг на обектите.

ля един от наградените 
— Михаил Иванов, дире
ктор в гумарата. Тогава 
беше нужно да дадем сво

часовника.

А. Т-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ ШИНА к ЧИЙ Е ПАЗАРЪТ В ДИМИТРОВГРАД?

Командирите от запаса 

всред първите редове Наш не е, техен е“55
Новият пазар в Димитровград е 

завършен през септември 1983 годи
на. Старият е разрушен, понеже на

на пазара, зашото според тях паза
рът не е .техен! В самоуправителната 
общност за комунални дейности също 
казват, че пазарът не е техен, а на 
„Комуналац" и в подкрепа на това 
показват самоуправптелен договор за 
поместване на стария пазар (който е 
бил собственост на „Комуналац") 
сключен между общността и тази ос- 
нозна организация на сдружения труд- 
Според споразумението понеже става 
дума ,само за л.нслокация, пазарът е 
на Комунален". Последният пък твър 
ЛИ- че Общинската скупщина 
пазар е отвзела от тях 
е предала да разполагат с него. В 
съответната служба на Общинската 
скупщина са категорични че се под
разбира чий е пазарът и кой трябва 
да се старае за него — комуналната 
организация. И така в кръг.

Налипе е, че пазарът никой не по 
ддържа, че още няма минимални ус
ловия .за работа, че това воли до там. 
много хора, от пиротските села които 
имат какво да гщедлжат на дими- 
тровграчани поради това не донасят 
своите стоки на пазара в Димитров-

Имайки предвид прин
ципите на Титовата кон

на доктрина и системата 
на всенародната отбрана 
се проведе и с част от 

едини
ци в общината. За отбе- 

и лязване е, че и този път 
вероятността и теоретичното и практи 

ческо учение се проведе 
в сътрудничество с грани
чното поделение в Боси
леград. и че отзивът, ди
сциплината и успехът бя

цепция за всенародна
отбрана и обществена териториалните
самозащита

това място вече е построена новата 
сграда
пата организация 
Тито”, която за

на образователно-възпитател- 
„йосип Броз —

доколко-
то сме по-подготвени 
по-силни, 
да бъдем нападнати по- 
малка. а в случай да бъ-

преселване на паза
ра отдели 800 хиляди динара. Общи 
нската скупщина отдели 1 милион и 
двеста хиляди, Самоуправителната об 
щност за комунални дейности 
твува с механизацията и работа 
специалисти, а „Комуналац" с рабо
та върху демонтирането на бетонни
те щандове и изработка

дем нападнати ние сме в 
състояние да победим аг
ресора. без оглед на си
лата му — в Босилеград- ха на високо равнище, 
ска община отделно вни-

учас-
на

стария 
а новия не имСпоред плана и прог

рамата до края на годи
ната ще бъдат проведе
ни още няколко подобни 
сказки и практически уче 
пия. Разбира се, това е

мание се посвещава вър
ху идейно-политическото 
и общовоенното образо
вание не само на коман
дирите от запаса, но и 
на останалите трудови хо 
ра, включвайки и жени
те. Изхождайки от 
Факт в Босилеградска об

на нови на 
новия пазач. На асвалтово плато „Ко 
муналац" е сложил десетина щанда 

време иог метал, а след известно 
телена ограда. Доведена 
единия край е и вода на 

пазара. Две години и 
половина, след това пазарът е в ~жа-

на
само един вид учение и 

този усъвършенствуване. А дъ- 
лжност пък на всеки су- 

щина през миналата сед- бект в ежедневната си 
мйца започна с реализа- дейност е постоянно ци
ция програмата за идео- ливидуално да се усъвър- 
логическо - политическо- шенствува- Още повече 
то образование и общо-

лко състояние. Щандовете 
си толкова на брой, (а трябват 
гург.о два пъти повече), оградата 
чти но цялата дължина е 
всъщност не бс добре 
Около пазара

все още са
си-
по-

скъсана
и поставена, 

от заплануваните дръз
-ако се има предвид, че 
нашето общество води 
миролюбива 
която се обосновава вт>р- 
ху принципите, че социа 
листическото 
може да се изгражда са
мо в мир и равноправие, 
противно на войната и 
агресията, които за об
щественото развитие и 

му имат ка 
последици. 

М. Я.

чета не е засадено нито 
тът все още не с едно. тоале- 

направен. Чешмата 
пъти е овалена 

вадата непрекъснато тече. 
пърокат, а някои досетливи 
и колите. „Комуналац" 
събира определена

военното усъвършенству
град. А това значи още една причина 
хораттц да отиват в Пирот за зелен
чук. да губят време и пари за рейс 
или бензин. Ясно е

ване на командирите от 
запаса. Именно, съгласно 
плана и програмата изго
твени от компетентните 
органи и приети в нача
лото на годината, пред ко 
мандирите от запаса бяха 
изнесени две теоретични 
сказки и проведено едно 
практическо учение. По- придобивките 
добно учение от област- тастрофални 
та на съвремената воен-

вече няколкополитика, и сега 
децата се

си мият 
всеки петък че „Комуналац"общество

няма средства да обзаведе 
пазара. Но изобщо не е направен няка
къв опит средства 
който

напълнотакса от хората, 
които продават свои произведения 
пазара и както 
ООСТ средствата,

на да се намерят на 
останалите 

основни организации в състава на „Ус 
луга" или на общинско 
трябва.

изтикват в тази
които са минимал- 

се ползуват за поддържане 
чистотата в града. Те „е предприемат 
нищо за подобряване

и да е начин от
ни. : . равнище. А

на Условията А. Т-
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Физическа култура МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ ГРУПА „А"БАСКЕТБОЛ: РЕГИОНА

ЛНА ЛИГА Н НАКРАЯ ПОРАЖЕНИЕПобеда и поражение на баскетболистите ФК „ВИХОР" (Буяановац) : „МЛАДОСТ" 
(Босилеград) 5:2, 0:2„АСЕН БАЛКАНСКИ" — ДРАГОМИР СТОЯ 

НОВИЧ - ГОЦЕ" (ГОРНИ ДРЕНОВАЦ) 69 46 
(39:30)'И „А. БАЛКАНСКИ" — БУДУЧНОГТ" 
(БАБУШНИЦА) 62:7Й (33:37) "

ДИМИТРОВГРАД

но трябва ' много пове 
чс да се работи, за да 
не пада бремето на игра 
та върху. един или два
ма състезатели и да не

Двата отбора на „Мла- три гола. Резултатът от 
дое-т от Босилеград, пър 5:2 зд домашния отбор, 
вият в .рамките на пър

венството (последния 
' кръг), а юношеският в ра 

мките на квалификации
те за висш ранг състеза-

спорел играта бе и най- 
реален.

И локато поражението 
на 1ървия отбор до изве
стна, степен се и очаква-' 
ше.. поражението на юнз 
тенекия отбор от 6:0 ма
лко кой от любителите 
на футбола в Босилеград 
очакваше. Още повече, 
че юношеският отбор от 
Босилеград през тазгоди-

се стигне до най-лошо
то : разформиране на от

Баскетболистите на „А. 
Балкански” 
чнаха състезанията в ре
гионалната баскетболна 
лига. Досега са изиграни 
няколко кръга с половин 
чат успех.

В сряда на 
' 1986 г.

нанесе високо пораже
ние на слабия отбор от 
Горни Дреновац 
мир Стоянович- — Гоце”. 
Младите баскетболисти

под водачеството на тре-
Симов, у бе бора.отново запо иьора Иван

дително спечелиха ниг: • на края «а тазгоди
шното футболно първен
ство претърпяха убедите
лни поражения от' двата 
отбера на ..Вихор" Буяно 
вац.

За отбелязване е, че 
първият отбор през пър
вото полувреме бе не са
мо равноправен съпер
ник на домашния от
бор, но дори и по-добър, 
за което говори и факта, 
че босилеградските фут
болисти първото полувре 
ме спечелиха в своя пол
за с резултат 2:0. Двата 
гола за футболния отбор

сре- Тази група (лига) по 
качеството си е далеч по- 
слаба от онази, 
митровградските 

. болисти напуснаха 
лата година- 
такава
ра за каляваме на млади 
те баскетболисти, които

щата с резултат 69:46.
21 юни.

младият отбор на „Асен 
Балкански" загуби

18 юни щата от солидния отбор
,.А. Балкански" ..Будучност” от Бабушни

Ца със 70:62.

В събота на която ди 
баскег-сре- мина- 

Все пак и 
лигата е доб- шното първенство не зна 

еше за поражение. Инак, 
срещата се проведе в ра
мките на квалификаци
ите за- висш ранг състе
зания. Реванш-срещата 
ще се проведе през след
ващата седмица в Боси- 

.леград.'
Двата отбора на „Мла 

дост" играха в следни-
бт Босилеград отбеляза те състави: Първият от- 
Р Захариев. бор: Д. Младенов, В. Та-

През второто полувре- Сев, С- Якимов. 3, Младе- 
ме домашните футболис- нов, Б, Воинович. Б. Спа

сим, Р. Захариев. Б. Та
сев, В. Глиго.оов. И. Ран-

За всяка похвала е, че 
„Драго баскетболистите от Ди- нменно 

баскетболната арена.
сега излизат ма

мнтровград отново се 
включиха в състезанията. Д- С.

РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ 
ХАНДБАЛ: РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ Приключиха още три 

дисциплиниДимитровград е организатор През миналата седми 
ца приключиха състеза 
нията в още три дисцип 
лини в рамките на рабо 

По АТЛЕТИКА се със
тезаваха само „Тигрови" 
отбори: два в мъжка и 
един в женска конкурен
ция и взаимно поделиха 
първите места. При же
ните в тласкане на гюле

Димитровград. В рамките на работническо- 
спортните игри в спортния център „Парк" на 21 
юни 1986 г. с-з поведе регионално състезание по 
хандбал — втора зона- Участвуваха общо девет 
отбора. Състезанията се проведоха в три катего
рии (конкуренции).

ти превзеха играта в свои 
ръце и с бързи и добре 
организирали атаки все гелов и М. Цветков. Юно 

шеският отбор; С- Алек
сандров. В. Гонев, 3. Тра 
йков. В. Пейчев. И. Ста-

по-честс застрашаваха вра 
тата на гостуващия от
бор- Бсоилеградските фу
тболисти. като че ли 
загубиха сили и в резул
тат на това футболисти
те на . Вихор" не .само Стойков.

В състезанието за ЖЕ 
НИ участвуваха два от
бора. и то: „Ей" — Ниш 
и ООСТ „Метал" на СО 
СТ „Тигар — и ТО „ТГ 
и О" (Техническа гума и 
обувки) от Пирот. „Елек 
тронките" бяха далеч 
по-добри и спечелиха 
убедително победата с 
14:4.

пас" от Димитровград. 
Обаче те бяха елимини 
раки още в първия кръг 
от отличния отбор на 
„Тигър" — „ТГ и О" от 
Пирот едва след изпъл
нение на седемметрови 
удари, понеже в регуляр 
ното време мача приклю 
чи с равен резултат 18:18- 

Инак първото място 
спечели отборът ,.ФИАЗ" 
от Прокупие, който във 
финалната спеша 
ди гшротчани с 
Тргтото място зае „Фр- 
ад" от Алексинац. На 
отборите-победители бя
ха връчени купи и на 
всички участници благо 

грамоти и мо 
Димитров-

и менов, С. Стоименов. Д. 
Крумов, В. Янев. М. Ва- 
силов, Р- Стойнев и Г.

и скок на далечина от 
място най-добри бяха 
БИЛЯНА АЛЕКСОВА (на 
80.) и СЛАДЖАНА НИ
КОЛОВА- При мъжете 
СЛАВЧА ДИМИТРОВ (тл 
аскане на гюле) и БОРИ 
СЛАБ МАНОЛОВ (бяга
не на 100 м.)

По ШАХМАТ се състе
заваха три отбора: ПТТ, 
„Тигър" и „Циле". Пър
вото място спечели ПТТ 
(4,5 т.). второто — „Ти
гър" (2,5 т.) и „Циле" 
(2 т.) Загрижава малкият 
отклик на отбори в та
зи дисциплина, в която 
миналата година участ 
тупаха голям брой от
бори.

По СПОРТНА СТРЕЛ-

че изравниха резултата, 
но и отбелязаха още м. я.

ТЪЖЕН ПОМЕН /
В конкуренцията ВЕТЕ 

РАНИ (над 32 години) съ 
що участвуваха два отбо 
ра: „Еи" — Ниш и „То 

от Прокупие.

На 4 юли 1986 година се извършават ТРИ 
тъжни и тежки години от преждевременната 
смърт на скъпата ни, мила и никога незабра
вима майка п съпруга

побе-
20:17.

пличанка"
И тук „електронните" бя

Станкаха по-добри и заслужено 
спечелиха победата с ре 
зултат 23:14.

В най-силната конку
ренция участвуваха пет 
отбора, между които и 
отборът на „Балкан—Ком

КаранШиповадарствени 
нография на 
град.

от с. Райчнловци, 
Босилеградско

Д. Ставров

Трудовият съвет на ТО „Автотранспорт в 
Босилеград дава

БА най-много успехи 
имаха стрелците на „Ти 
гьр — Димитровград". 

При жените участвуваха 
два отбора, а победиха 
жените па „Тигър" с 
375 т- пред „Услуга" с 
258 т. Между тях най- 
добра бе АМА МАХАЛ- 
КОВА от „Тигър-Димит- 
ровград" със 140 т. При 
мъжете участвуваха се
дем отбора. Първото мяс 
то спечели ,,Тигър 
(450 т.), второ — „Тигър 

-П" (391 т.) и третото 
„Елсктродистрибуция I” 
(390 т.). В личното кла
сиране най-добър успех 
постигна 
МОВ със 154 т.

Остава да се проведе 
на спортен

В светлите спомени за 
Теб, чувствуваме Твоята 
искрсна хуманност, неж
ност и доброта на Твоята 
благородна и великолеп
на душа.

ОБЯВА
на автобус — три из-за приемане на водачи 

пълнители за неопределено време. 
УСЛОВИЯ: Освен предвидените със закона 

трябва да изпълняват и 
водачи „Д" категория и да

условия кандидатите
Времето бързо лети, а дълбоката скръб • 

по Теб ни тревожи и измъчва повече. С все
ки изминат ден чувствуваме по-силно тъгата, 
че сме Те загубили завинаги. Коварната и 
ранна смърт Те изтръгна, от нашите сърца на 
непълни 48 години, в момента, косато най- 
миого ни трябваше и подпомагаше-. Вечно ще 
бъдем искрено благодарни н ще пазим Твои 
светъл и благороден, лик дълбоко п нашите 
сърца.

следното: да са 
имат едногодишен трудов опит.

С молбите кандидатите трябва да доста- 
кн-ижка за правоуп-вят следните документи

— фотокопия или препис, кр щал- 
че не са под

:
I"равление

но свидетелство, удостоверение 
удостоверение 

лекарски
за отбита во- 
удостовереиие иследствие, 

енна повиност, 
удостоверение за трудовия опит.

Молбите с необходимите документи
. па публикуването

сс подават на адрес: Трудова организация 
„Автотранспорт", ул- „I еорги Дими 
13 (до Комисията за работа и трудов 
шения), ____

ИВАН ЗЛАТАсрок от осем дни от деня Поклон пред светлата Ти памет.
От твоите най-мили

дъщери Пепцца и Валентина и съпруг Ранкосъстезанието
риболов- д, с.
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ВЕЧЕР АЙ ГЬОРЕ ...
Приказват двама пен

сионери и елин от тях 
казва:

За Никола Ранчев — Бая Кола, известен 
шегобиец от Поганово и ден днешен се разказ- 

историйки, макар че топ е починал 
Обичал е да си напра- 

дори да 
Бил е трудолюбив

Било ядъцват различни
преди двадесетина години, 
ви майтап с някой по-ленив стопанин. — Вечерта си лягам с 

кокошките.направи виц и на своя сметка, 
и взискателен. Като направел вила или дръжка за 
гребуля, обикновено толкова ги докарвал, че чо
век трябвало да си „измие ръцете преди да ги 
хване да работи с тях"...

Веднаж им бил аргатии някой си Гьора, кой
то много се стеснявал- Косато вечерта седнали да 
вечерят, макар чс баба Севка била приготвила ху 
баве вечеря, а бая Гьора с голяма охота ядял по 
едно време бая Кола започнал:

— Вечере, вечере Гьоре!

ми нреди— Язък за так>-в човек — каже
Станойко поща рът оди Црепиновци —— И аз бих правил то 

ва. но пс мога. Имам са 
мо гълъби.

нской дън
за Трайковия син Сречко. Нс дадоше му да се 

функционерску фотелу у политику- 
беше напредан. По едно време арно

примъкне до
ту, а толко
беше и догурал, ама-.. Знаеш ли ти приказкуту 
за иилищата и квачкуту, онова кикво са праили 

порасли 'иилищата. Я мислим да су му 
речили и некои кои су га мрзели. Не ми

— Скъпи, ако почина 
прели теб, дали 
га ще сс ожениш?

— Нс, любима, иай-на 
пред малко ще направя 
почивка от тебе.

поп-кигаведиа-
е само 

човека кой ни-ясио кико могу да мрзе таквога 
кому лошо не е направил, кой със свакога е дуоа- 
зей и кой дори до земл>а сс клаша кига поздрав
ял по-големи оди себе- Яз'ьк!

— Не истришай глупости Станойко! Чове
ци су сигурно оценили да не може да буде, на по- 
литичку функцию —1 кажем му и настоим да ис-

— Нема що бас Коле — отвърнал Гьора, 
като искал да каже, чс вечерята е вкусна и няма 
що да липсва...

Не минало много време, а бая Кола пак 
се обърнал към Гьора:

— Вечере, Гьоре...
— Нема що бае Коле — смъркал той.
— Е, тогава Севке дигай трапезата — рс-

На скамейка в 
мъж и жена сс целуват. 
Омаяни от целувките нс 
забелязали 
един човек, който 
жил ръката си на рамото 
па жената.

парк користим ауторитстат си, мислим ако га имам. 
Знаеш ли ти да народ види и знае какво е арно. 
а какво лошо за овуя земл>у и вече не търпи и 
не подноси полтрони, самозвани и наручени кан
дидати и политичарл. Не може некога майДа да 
е одоила само за лолитичара. Народ тражи про- 
мене, брайко. Я идем по седенйе и чуем кико ора 
те. А бистро орате кико на конференцие и нече 
да чую за полтрони, неспособни, лъжибабе и ту- 
жибабе- Нема више лези лебе да те едем. Ако 
си на функциию требе да работиш та да е арно 
на народат, а не на тебе и твою фамилию. А за 
шега лошо орате. Ако знаеш приказкуту за ЯДЪ- 
ЦЪТ че ти е ясно.

къл бая Кола. |
От този момент Гьора се пообъркал и наис | 

Не помогнали по-къс- 1

кога дошел 
сло-

тана престанал да вечеря
но увещанията на бай Коля, че той само се шегу
вал. Бая Гьора оставил вечерята и си останал не-

М. Андонов — Как смеете, как си 
позволявате? — извикал 
мъжът който целувал же 
пата.

довечерял...

СТ тМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕи
— Уче-н да те бие, прост да те не милва. — Прощавайте, моля 

вн сс. казал тихо придо- 
исках само да 

замоля съпругата си да 
ми даде ключа от кварти
рата.

— Лудият плаче за всекиго, а за него —
— Оно, истина, не може да свитка а да не 

грмп или да гр.чи а да се не чуе. Кига се шушка 
има нещо. Но, арно му е и у СИЗ-ат. Оно ако 
очем право — почна да се снебнва и да си лег- 
нуе на парцал>е Станойко — ако оче тука бъш 
може да „подсисуе" народат, мислим с паре, но 
нс ми се веруе. Парасйева Трайкова знаеш ли ки- 
ква жена беше: строга но праведна, поштена, уба- 
во чуваше и възпитуеше децата си. А ели знаеш

шлиятникой.

— Комуто скърцат обущата, пари не му
давай.

Интересно— Разиграло се магарето, че умрял са- 
марджията-

оди какви родителю таквия и деца- Я си пак ми
слим да су га зафркнулн.

— Имаш право да мислиш, брайко, но щом 
си ме толко запел да ти кажем йош

-— Тежко на главата, когато опашката за
През последните 2000 

години от лицето на на 
шаха планета са изчезна 
ли 110 вида гръбначни 
животни, като 35 вида, 
т е. една трета от тях, са 
изчезнали през послед
ните 100 години. Сега са 
запазени от унищожение 
около 600 вида.

повядва.

— Не се оженил, че нямало място едну ситни-за
цу: и тука се нече удържи, че пресиса. Но 
оди парете кико ти

люлка. не
кажеш, но и оди незнагье. И 

да знаеш да од неписмени нема опаснос, с тия що 
су много писмени че се разбереш, ама с полупис- 
мените — тежко. А Трайко очеше 

Айде със — ядъц.

— Луда момй се по голямата китка поз
нава, а луд овчар по голямата тояга. да го учи.
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