
БрштВо ука.1 ни щл-личсмга на 
СФРЮ Йос ми Б[нл Тито от 
14 февруари 1975 голина из 
аателство „Братство” е удо 
стоено с Орден братство и . 
единство със сребърен венец 1 
за особени заслуги в област- 

информативната и гра
фическа дейност
та па

,*^™«НДВЪЛГАгеКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОГГТАпма ^ и за при
нос в развитието на братстг 
мотои единството между
машите народи и народностиТОДИНА XXVIII * БРОЙ 1295 ф 20 МАРТ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 
м?^ТЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
НА СЪРБИЯ И КОМИТЕТИ1Е ЗА ПОЛИТИЧЕСКА 
СИСТЕМА В СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ ЗА 
КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ

Прието решение 
за Щафетата

® Тридесет години от 
смъртта .на Мота П.ияде 

КОМУНИСТ С НЕ
ПОКОЛЕБИМ ДУХ

— 2—3

НА 10 МАРТ СЪЮЗНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЧЕ- 
СТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА ПРИЕ ИДЕ
ЙНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ЩАФЕТНАТА ПАЛКА И 
ПЛАКАТА ЗА НАЙ-ГОЛЕМИЯ МЛАДЕЖКИ ПРАЗ
НИК У НАС.

ОСНОВНА ЦЕЛ - ДА 

СЕ СЛОМИ ЕТАШМА Заключено 
20 март Републиканският 
комитет за чертзуване Де 
пя на младостта в Слове
ния да направи необхо
димите подготовки и да 
ое 'извърши
проба за тръгването на 
Щафетата на

е също до
® В СК в Южноморав- 
оки регион

НАМАЛЯВА БРОЯТ 
НА РАБОТНИЦИТЕ

Съществуват 
обществено-политически

всички основи и оправдателни 
причини Скупщината на 

СР Сърбия да даде своето съгласие на Съюзния съ
вет в Скупщината на СФР Югославия и да даде под
крепа за взимането на решение да се пристъпи 
промени в Конституцията на СФРЮ. При това тряб
ва да бъде ясно, че акцията за промяна 
ствуване на политическата система водят организи
раните социалистически сили и че

—3към генерална

® Из партийния живот 
в Сурдулишка община 

СЪДЪРЖАТЕЛНА 
АКТИВНОСТ

и усъвършел младостта, 
която както вече е опо
вестено, ще тръгне на 21 
ммзт от Триглав.

Прието е също така в 
тази голяма манифеста
ция да се даде по-ярка 
клалата на 50-годишнина- 
та ст идването на Йоаип 
Броз Тито начело на 
Партията, лве столетия 
от раждането на Ву.к Ст. 
Караджич. и Да има об- 
щоюгославски характер.

Предложено е при тръ- 
ггачете. на Щафетата на 
младостта да бъде изпъл
нена ..Песен за Югосла
вия" от Н. Херцигоня.

в нея няма мя
сто за националистически, либералмстичеоки, догма 
тични, статистически и други антисамоуправителнп и 
антисоциалистически сили.

4

ф „Свобода" Димитров
градТази. оценка изнесе председателя на Скупщи

ната на Социалистическа република Сърбия Брати
слав Иконич, на заседание на Председателството 
на Рупублгасанската конференция на Социалистичес
кия съюз в Сърбия на 11 март, на която бяха обсъ
дени задачите, свързани с промените в Конституци
ята на СФРЮ.

ЗАНАПРЕД ПРЕДИМ 
СТВО НА ТЪРГОВ
СКАТА МРЕЖА — 6

ф От отчетно-изборното 
събрание на ССМ в Бо
силеград

- ЦВА КАНДИДАТА И 
ТАЙНО ИЗБИРАНЕ 

— 9

Подготовката на конституционните норми под
разбира действително, а предвидено съгласие —щшд 
черга в разискванията Богдан Трифунович, предсе
дател на Републиканската конференция на ССТН, ка
то посочи, че промените не търпят никакво отлагане. 
Водещите социалистически сили, както изнесе той, 
а отделно ръководствата в републиките и покрайни
ните, трябва да подпомогнат в подготвянето на аман- 
дмани в Конституционната комисия, а не с изостря
не на разликите в схващанията и с изнасянето на ре 
зерви спрямо назначените промени, 
творческото и конструктивно изнамиране на най-аде- 
кватни решения.

Председателството на Републиканската конфе
ренция на СР Сърбия дава пълна подкрепа на ини
циативата на Председателството на СФРЮ за

промени в. Конституцията на СФРЮ, в резултат 
от определенията на Тринадесетия конгрес на Съюза 
на югославските комунисти. Що се касае до предло-

във Фе-

Щафетндта палка пре
дставлява прозрачен ци
линдър с осем диоди, си
мволизиращи шестте ре
публики и двете покрай
нини.

Плакатът представля
ва символ, който за осно 
вна ■ характеристика има 
л/ст, в който навлиза 
червена петолъчка. Пал
ката с дължина 37 см с 
изработила група начело 
с Владимир Псздирц, п 
плаката е бедж и сп-от са 
дело на. Драган Ариглср 
и Яни Бавчар.

СЛЕД СРУТВАНЕТО НА СКАЛИ И ЗЕМНА МАСА 
В ЖДРЕЛОТО НА Р. ЕРМА

Необходими са 
спешни меркида затрудняват

Одоровци, Куса врана, Пе 
тачинци и Искровци бе
ше предмет на внимание 
на състоялото извънред
но заседание на Щаба 
по цивилна защита в . 
Ниш. Бяха обсъдени на
правените досега крачки 
за облекчаване на поло
жението на изолираните 
от света четири местни 
общности с около 1 000 
жители и какво да се на
прави занапред?

Председателят на Об
щинския комитет Младен 
Димов и председателя нт 
Общинската скупщина 
Слава Тодоров подробно 
информираха зп взетите 
меркн във връзка с 
възникналите трудности в 
тоон край «а Димитров
градска община.

Засега е направено сле
дното: обезпечена с доб
ра здравна защита. В 
здравната станция в Тр. 
Одоровци една медицин
ска сестра дежури всеки 
ден, а лекари идват по- 
често, откюогкрто досега.

(На 5-та стр.)

Срутването на скали и 
земна маса в долината на 
р. Ерма край тунел. № 5 
в началото на цзрт и за
веждането на извънредно 
положение в Трънскп

внася
не на

жените промени в областта на отношенията
Трифунович подчерта, че с конституциом

ощедср.ацията
ни изменил трябца да "се даде възможност за 
по-ефикасно вършене на нейните функции, за оЩс 

изразяване правата на коицки народи и на- 
укрепване на нашата социалистическа са

Бабушница помага 
на Загорйе об Савипо-пълно

Работниците па цеха на „Лисца" от Ссв- 
юице и Соцнолисти-чоока република Словения в 
Бабуммница трояишха тези дини хубаш пример на 
солидарност. Този млад творчески: колектив сс 
притече на помоли на мострпдлдитс си другари 
от цеха 1 га „Лисни" в Загопйо об Са>ви, където 
произюоодотсчритс пом ете ши и бяха сринати от 
стичаща сс земя в края на февруари тази го
дина.

родности и. 
мруправителна общност.

Сред трудещите се и гражданите предложени 
сто за промони и Конституцията е прието е одобре
ние — беше изтъкнато в комитета за политическа си
стема в Скупщината на СР Сърбия, Жика Радоило- 

Общоствсно политическия съвет 
СР Сърбия, па заседание на трите 

система и на
вич, председател на 
в Скупщината на

Скупщината за политическа.
подкрепа на инициативата 
СФРЮ за промени в Кои-

съвета в
което беше дадена пълна 
на Председателството на 
ституцията, между другото изтъкна, че. в . ’
ществуват разлики, д«вм има и тоорсти ' '
дори' и отпори към промените в [ радойло-

система. Сигурно с, подчерта г 
вич, че сломялането /на бюрократизма и е/али 
йто’ ое е вкоренил на всички равнища, 
стратегическа цел на конститупишши^ Сър-
гато се касае до единството и сВДРУ ' пгжб-
бия, съществуват ретина нодюва.щ : ■ •
леми, пред които не. тоябва да се затварят о ти. 
трябва ла ос разрешават.

Т.ола природно бедствие нанесе щети на 
„Лиюца" в Загорйе об Сави от 7 милдарда ди
нара.

Работниците от цеха на „Лиоца" в Бабушии- 
Ца поеха амгажмента да работят във всички не
работни съботи до края иа годината, като по та- 

пачин помогнат на овопте другари от За/го-лигическата къв 
рйе об Сави.

Това с водно и голямо трудово предизвика
телство за младия трудов колектив 'о Бабушпи- 
ца, който и досега сс реди сред най-успешните 
цехове /на „Лиюца".

е оиюляпа и
Ко

М. А.



НАС |I и нПС СВЕТА
С ЕТЪТ ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦАИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА НАШАТА 

СТРАНА
• НА ПАНАИРА ВЪН 
ВЕРОНА

Забележително 
участие на СФРЮ

Истинска солидарностСреща Мойсов-Кадафн
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН. 

СЪВЕТ- ПРОДЪЛЖАВА АКТИВНАТА НИ ПОЛИ
ТИКА 1-1А ДОБРОСЪОЕДСТВО

Дълговете ле могат да се връщат при сегашни
те условия и бе а стабилен стопански ръст на стра- „ 

ните-длъжнички — бе изтъкнато на заседание на 
Координационното бюро на необвързаните страни в 
Джорджтаун

Тези дни италиански
ят град Ворона с световен 
център «а 'съвременните
постижения в селското
стопанство и животновъд 
сивото. На този панаир, 
се събраха земеделци, пр 

селско -

• По време на троедпе- 
вното ои посещение в Ли 
бия подпредседателят на 
П ред-седателството на
СФРЮ Лазар Мойоов се 
срещна, с либийския во
дач Моамар Кздйфн. Ра-

И когато вече става ду 
ма за 'напрежението я та
зи част на света, от зна
чение с да се каже, че в 
Конгреса на САЩ започ
на „битка" за прекратява 
ис на американската по- 
мощ ма никара гуалски- 
тс кантрарезолюци сшер.и. 
П,о инициатива на дсмо- 

ггр сдстазителски

По -пистшкжата оолидар 
необвързаното' 

движение със
мост 'н а

страните 
Латинска Америка в 

за' тях

оизвадители «а 
стопански машини, спеца! 
алистн и търговци от 74

от
пп/жпдша тежък 
момент, (натиска ги дълг 
от над 400 милиарда до
лара),_пю сериозното пре
дупреждение, чс 
трият проблем в отноше
нието развити — изоста
нали -пс може да се ре-

стра!Нц от всички конти
нент!!.

Пишейки за внушител
ното участие на чужде
странни фирми, социално 

ежедневник 
„Аванти" ра първо 
то посочва югославския 
павилион.

зменяйки мнения за меж-
ОТНОШС-

най-ос-
дудържавните 
нпя, Мойоов и Гадафи 
дадоха положителна оце
нка «а развитието ма Д«У 
странното сътрудничсст-

кратитс 
ят дом иоисл закопопро-

тичеокият
мяс

окт за нрекретяване на 
помощта, възлизаща на 
40 м-и/гиопа долара. Акци 
ята на демократите оба
че едва ли има 
за успех, 
решил да сложи вето вър 
уу законопроекта без ог
лед на резултата на ра
зискванията в Сената.

сегашните устава при
-ловия, специалното засе
дание на Координацион
ното бюро на 'необвърза- 
пнтс в Джорджтаун без- 
опорио бе най-крупното 

събитие

# АВСТРИЯ

Петиция на 
малцинствата

оо п изтъкнаха готовност
та на двете -страни да 
го разширяват -съгласно 
дългосрочните си интере
си. Утвърдени са /коимре-

Съдържателми разговори: 
Л. Мойсов изгледи 

понеже Рейгън
най-виооко и високо рав
нище с Италия, Австрия, 
Унгария и Румъния до
принесоха за поннататъш 
но подобряване ма поли
тическите -отношения е 
тези срраии. Нашата 
страна полага големя уси 
лия да . се интеагзивира пс- 
граничното стопанско съ
трудничество и малогра- 
ничният оборот. И мина
лата година показа, че 
малцинствата играят го
ляма роля в развитието 
на целокупните -отноше
ния със съседните стра
ни и' затова СФРЮ ще 
продължи да се застъпва 
за подобряване положе
нието -на малцинствата в 
съседните страни.

международно 
през миналата седмица. 
Външните м-ииистри -на 
около 70 страни енерпич-

Представители на сло
венското и хърватското 

малцинство
тни мерки за -осъществя 
ваяе на договореното. Га 
дафи и Мойоов -обсъди 
ха актуалнйте междуиа 

дейност

национално 
в Австрия на 12 март връ 
чили на шефа на югослав 
ската делегация на . Кон 
ферзнцията по' евролейс

но подчертаха, че дълго-
Вечната тема на ст-ч.рс- 

меиния езят: мирът и ра
зоръжаването 
високата: с-и актуалност. 
В сибирските -недра екс- 
плодира още една съвет
ска ядрена бомба, амери
канците предложиха на 
СССР конкретни мерки 
за верификация на спора 
'зуменистр за ракетите 
'със среден с-брег, в Жене 
ва бяха обновени амери
канско-съветските прего
вори по разоръжаване
то.. .

вето не могат да се връ
щат без стабилен стопан
ски ръст ма страмителцлъ 
■жнички. Координацион
ното бцгр-0 сформира По
стоянна извънредна ко- 
м-иоия за помощ в реша
ването на кризата -в Сре
дна Америка, която ще 
посети генералния секре
тар /на ООН, ОАД, ЕИО 
и САЩ, за да поиска под 
крепа за разрешаването 
на гади криза съгласно 
акциите на „Контадора".

родни въпроси,
. та на -необвързаното дви
жение и обстановката 
Африка.

запазивката сигурност и сътруд
ничество Ишац Голоб 

■ петиция на организации
те -н-а националните ’ мал
цинства.

Петицията на -нацио-на 
леите малцинства в Ав
стрия (словенци, хървати, 
унгарци .чехи и словаци)" 
е адресирана др делега
циите на 35 държави — 
участнички във виенска
та среща ва .Конфере-нц-и 
ята и съдържа някои кри 
тически отегаки за поло
жението на национални
те малцинства.

• Югославия и зана
пред ще развива прия
телски /отношения и съ
трудничество с всички съ 
седни страни „въз основа 
на принципите за равно
правие, суверенитет, тери 
гориалн? цялост и . нена
меса във вътрешните ра
боти — бе изтъкнато на 
заседание на Съюзния из
пълнителен съвет. Мина
логодишните срещи на

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА МОША ПИЯДЕ
• ВАШИНГТОНСКИ 

СКАНДАЛИ

Рейгън признал 
грешките си

КОМУНИСТ С НЕПОКОЛЕБИМ ДУХ
■ и «алтайската азбука 

Провежда Маркоепл 
дела, но не забравя да 
с.е грижи за чистотата' 
в затвороката килия, 
за реда, ученето и ор
ганизацията. Когато е 
най-,изтощен и физиче
ски най-безсилен, той 
атакува неправдината 
и побеждава тъмнич-арите си със солидарност и глад. 
Да, това е той, способш да превежда „Капитал" и 
същевременно да пише стихотворения-—- присмехул
ници, да се бори с/рещу опортюнизма и фракционери 
те, а същевременно да свари и подадр чай «а болния 
си другар.

Президентът Рейгън 
в най-яовото си послание 
към нацията признал, 
че е напра/вил грешка, 
дето тайно -изпращал 
оръжие ,на Иран/

Рейгън също така защи 
щада своите най-близки 
сътрудници държавния 
оекретар Джордж Шу- 
лц и министъра яа отбра 
ната Каспър Уайнбъргър 
— заявявайки, че те не 
били съгласни със сделка 
та му с Техеран,

Двамата най-близки 'съ-

МОША ПИЯДЕ, журналист, И художник, 
партиен деец и революционер, затворник в ми- 
тровашкия и лепоглавския затвори, близък сът
рудник и приятел на Йосип Броз Тито, е един 
от челните бойци на НОБ и социалистическата 
революция и строител на правната и политичес
ка система на Нова Югославия

Моша Пияде (Автопортрет)
Величествен, обсипан със страдания и сЛаоза е 

пътят «а Моша Пмяд-е, виден държавник, политик, 
марксистки теоретик, публицист, художник, човек с 
непоколебима увереност и сггомаюен/а воля. Пю дългия 
си революционен път Пияде не признава компроми
си, отстъпки, отпадналост и умар-а. Повече от четири
надеоет години прекарва по затворите на - предвоен
на Югославия. За него то/ва са години яа интензивна 
революционна дейност.

За Моша Пияде не същестзуват дребни, мало-

Ко/гато -на 6 април хитлеристките самолети ра
зорават Белград, той знае какво идва и под. -рушеви- 
ките на една обущараица търси обуща, която 'Щ/е му 

важни неприятни и тежки работи; нищо не'му пречи трябват за дълги-маршове. Член е на Върховния Щаб, 
в революционната дейност. Когато Партията - му който ръководи с НОБ, но сам си .‘крои с бръснач 
вменява в дълг да организира нелегална печатница - облекло от войнишко одеяло. Когато на Жабляк оча- 
и да печата „Комунист", той е писател, лико тип ист, 
редактор и организатор. Когато поради това буржо
азията гр закарва /в затвора,, на този път, дълъг 14 
години, той занася със себе ся Мар/ксовйя „Капитал"

трудници на американс
кия президент се намери 
ха в последните ши под 

американскияудара на 
печат, след като комиси
ята на Тауър е открила, 
че същите «е са ое про
тивили на предложената 
доставка «а оръжие 
Иран.

ква самолетите, които ще донесат помооц и надежда, 
той е- политик, ио и художник. Пише първите закони 
за на/ред-ооавободителните отбори и умолява да му 
бъде изпратена шапка о,т пролетарските бригади.

'за
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В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Намалява числото на работниците
С-..' СК са излезли" 1203 души, от които 493 работ- изеодители 731 « отчис- 
И.1ЦИ и 173- селскостопански производители.

.про

лени от евидеищая — 234 
работници и 134 селоко-

оизводители и в края на стопански произволите- ■’ 
декември в редовете му. ли и 341 са се самоотлъ- 
е имало 40 564 души. От чили — 197 работници и 

оки регион нямалява чи. това число 13 225 души 25 оелокостопаноки про-
или 32,60 на сто са рабо изводи-тели 1

членове, а ре увеличава тници, а 5039 (12,42 на. ‘ Съюзът на комунисти- 
броят на. онези, които по сто) \ са оелокостопаноки те напуска™ хора които 
различни ошози напускат производители. Работни в него оа постъпили, за 
СК. Всред тези, които на чсокото болшинство :е бт да осъществяват някакви 
пускат редовете му има същинско значение ва ой лични цели — 
най-мното работници от осъществяване ролята на тях и едно число работ-

СК, но засега в СК в ре- ъулци. Напускат го, кога 
плана това болшинство то осъществят целта ои 
не'е постигнато — от об или пък когато разберат,

че осъществяването й не 
зависи от членуването, им 
в СК. И сигурно е, че от 
тези СК тоябва по-бързо 
Да се освобождава. Затри 
жя,р_а обаче фактът, че 
всред тези, които напус-

Поез последните нркол 
ко- години в Съюза на юр 
муниетите в Южноморав

слото на . новоприетите

ПЛАНОВЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 
В НИШ

всред

27 нови инвестиционни програми
■ Ел акг.ронзната п р о м и шле^шет в Н и ш 

ди.на в 27 «сви швестицтгонни програми 
около 140 милиарда -динара. Особено внима»Н1из 
посвети на микроелектрониката, смотачьга/га техника, 

индустриалната 
.някои други отрасли. На заден план 
кита за широко потребление и домакинските уреди.

След завръшавс! юро на н-с^лте 
програми нишката електродна промишленост 
увеличи сс'5-стзекото си 
лиарда - Динара. Пресметнато в щатски долари това 
ще бъде сума от 884 милиона 
износ .ще отиват 36 на сто.

материалното производ
ство и селскостопанскм 
производители. Защо?до 2000 го

ще вложи щото число, 45 на -сто са 
работници и селскостола- 
коки

Една от причините за 
тева е. калето бе подчер,- 
тано и на проведеното 
неотдавна заседание на 
МОК на СК в Лесковац, 
относително високият чле 
нски внос. Неблагопрлят 
ните общестоено-иконо- 
М1Ичеоки процеси в обще 
ството и нессЬикасното 
им решаване обаче също 
така неблагоприятно вли 
яят върху приемането в 
СК, и са причина за на
пускане на редовете му и 
за влошаване на сгрукту 
рата му. Макар чо* МОК С7* 
■на СК в репИ|0на и общин 
оките комитети са попче- 
щавали внимание на со
циално-класовото укреп--

щ е се
производители. Оттел екемунгпкациите, електроника и 

ще останат • сто-
значоние е да се подчер 
тае, че от л^локулнотр чи 
сл-о членове 8837 са же
ни и 12 460 младежи. Иинвестиционни

ще
производство с около 380 ми

долара, от която за 
М. С.

АВТОМАГИСТРАЛА „БРАТСТВО ЕДИНСТВО' И

Ще продължи изграждането вг •' 7

Световната банка неот
давна отпусна н-а Югос
лавия кредит от 121,5 ми 
лисна долара. С тези сред 
ства ще се финансира из 
гра ктането на участъка 
на Автопътя „Братство- 
единство" от Шмаойе до 
Вишнз гора и от Нова 
Градишка през Лужани 
до Прача. С тези средст
ва ще се модернизира и 
една част от алгопьтя от

Ннш до Македония, ня
колко магистрални шосе 
та в Словения. Хърватско, 
Сърбия и Босна и Херце
говина, кахто и изграж
дането на околовръстни 
шосета около Марибор, 
Пнроти Бела паланка.

Всички обекти, които 
ще се финансират със 
средствата от този заем, 
тоябва да се завършат 
до края на 1989 година.

;ване, статистическите да
нни показват, чс плани
раните задачи не се осъ- 

иоследс-ватсл
Работниците искат по енергичен СК

ществяват 
но. През миналата годи
на в СК в региона са при 
ети 1270 нови 
от които 211 работници 
■и 157 селскостопански пр

кат СК, все повече има 
добри работници и селс
костопански 
тели й

още нещо : -лапи, в срав
нение с по-миналата го
дина в СК с имало 1650 
членове по-малко.

През миналата годмна

производи- 
самоуправители,. 

които и по този начин
членове,

изказват 
ои от положението в об
ществото.
Тъй като 
нето
класовото болшинство 
СК и укрепването-на со
циално-класовия му 
став представляват съще 
стаено условие за

недоволствието

листлчсска журналистика, който вина™ ще вдъхнов
ява поколенията югославски журналисти.

Моша Пияде жертвува художиическия ои та-
хората

Председател- е на Народната скупщина, но
членския оиприсажда овошки и не забравят да внесе

сдружението на журналистите. Умее да насмее
осъществява

на работническо-вное в
100 000 души още с шароото си изречение, спж умо 
рек в креслото и на бюрото, присмя хиляди гражда
ни и- се вълнува от всяка неправдинаи никога не вяр
ва, че е направил достатъчно.-за да си почине.

лайт и интимния си живогг, ■ онова, от което 
много тежко сс отказват. Всичките си сили отдава 
за движението, за борбата, за законността, за обича- 
пата скупщина. Трудът и борбата са неговите задо
волява. С крехкото си тяло тегли напред кола, пълни 
с Тегоба, усилия и надежда. Във войната споделя до
бро и зло с бойците, мръзне, гладува, гази реки и 
угюрйто върви с горделива, иронична усмивка. С 
жив оптимизъм и сЖбдпювна веселост .куражи и насър 
чана хоргкга около осбе си. Неговият живот е камъче 
в правещата се от историята на XX иск мозайка, из
дялано от верността към своята Партия, от жертвого 
товшюсгта за другарите.

____.. Истииюгсилре борци не избират мегдан. Четири
ва винящ е бил и остава да бъде образец за ооциа- цадооетгодишнша борба на Моша Пияде по затвори

те показва, че подетата От истински борец борба ни 
как «е може да бъде ограничена. Защюто «омувюкли 
те, получили закалка на този .фронт, край Моша-Пи 
яде, са излизали от затвора като оформени револю

в

съ-

осъ-За журналистическите дела обикновено се
х(.вят, кейто живее само един ден. Но кога-

каз-
щостБяване на водещата 
му роля. на конгресните 
становища. и значите от 
Дъошоорочната програ
ма за иконом чезка ста
билизация, .налага се към 
този въпрос да се обър
не цо-голямо внимание. 
В това отнощение особе
на роля трябва да изиг
раят първичните партий
ни организации, особено 
тези в трудовите органи 
зайчи от материалното 
производство и в,местни
те общности. Практика- 

■ та показва, че всички въ 
зможнорги за това все 
още не са използувани:

ва, че са
то журналист, какъвто е Моша Пияде, въшюти ра- . 
ботата ся в програшшюгге процеси, когато изцяло я 
даде в служба на. народа си, тогава, това дело е неу- 
]Iип/,оЖ.И.МО и остава да бъде ‘велика придобивка на но 
колонията. И стори ч е-оката грандиоамоет на журна
листическия образ ‘На Моша Пияде е в това, чс гой 

бил истински комунист—журналист и залго-винаги е

През май 1922 година Моша Пияде под 
Милован Попович присъствува напсевдоним

Четвъртата конференция на Балканската кому
нистическа федерация в София като представи
тел на Югославската комунистическа партия. На 
второто заседание на Конференцията,

16 юни. той изнася доклад за обстановка- 
състоянието в ЮКП и юго

цмсш ори.
Моша Пияде с огорчен противник на фразср- 

ствого и думите ои винаги подкрепя с дела. Безетра- 
нжл'ОМ1им борец, който остава иепаюолебим 

напук ма мтособройшнте .изпитания и трудности в бу 
рния му. живогг лга революционер. Закален с крепка 
ксмуни(Л1и.Ч'С'а1са мгиоиоопобимоот, той израста 
г-олика ливдвост па революционното рабстпичсско дюс 
жонйе в Югошашия. в един от о'|ргаиивал'01рите и ръ- 

' кюв10ДИ|Тел1Ите ма нашата революция, е :иеумо1]>им с!1ро Приемали нови членове! 
ител ма ооциалиогимеоката им родина.. ' В. Б.

състояло
шон и

ог на
та в Югославия и за 
славското силдикално движение.

> Пътувайки за София, Пияде пристига, един 
месец преди заседанието, в Цариброд (днешен 
Димитровград), където получава пълна защита 

партийната и младежката организация.

пюез последните три го
дини ,1329 първични 'арги 
дагаяции на СК (от съще 
ствуващите 1412) не са

във

- от
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ИЗ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В СУРДУЛИШКЛ ОБЩИНАСУБСИДИИТЕ ЗА ГОДИШНА ПОЧИВКА. ПРЕДНА 
ЗНАЧЕНИЕТО И ПРАКТИКАТА СЪДЪРЖАТЕЛНА АКТИВНОСТ

с обсъждал ОК шНецелесъобра 

зно ползуваме
които
СК преди тава с обст.ж- 

и дало и Предссдатслс-шо- 
ук- то и давало принос н ра

ботата му. Своята задача 
са изпълнили и 

към ОК , иа

н: пмамис бс посветело м 
п о - I «ататън м юто ор.га -

кадрово

На проводеното . съв
местно заседание (на 13 
март) ща ОК на СК в 
Оупдулпца, Комисията за 
уют.гшпи въпроси от Над- 
зиратащщта комисия бе 
обсъден отчета за работа 
та н.а обтишоката партий 
на организация за пери
од от март миналата до 
февруари тази година. 
Същовремпиио. бе прието 
и предложението т:а ори- 
о. лдцжжнкя, плач зч ра- 
ботд ка ■Комитета д.о края 
на февруари мдаащата 
готк.: \

През отчетния период, 
както По г.о.’.1чч.ч:'Тпч''0. ак
та .голта ка ндр-пиймата 
организация в Сурдудиш- 
ка община бе мпоочана 
към съОлюдапзгз и реша 
пане на най-значителни 
въпроси нз областта та 
обществено - ако "О.миче- 
едто и развитието «а по 
логическата система на 

. еон иали етическото само
управление. Значително

па
шзащ-кжиА
И'Д.ОЙ.НОлП'ОДИТИЧ'ССК'0
рспланс па редовете 
СК, както и иа други въ
проси от еуачелис за все
общото обшеещеио-утко- 
1ЮМУ1ЧССКО и политическо 
развитие ла общината и 
осъществяване водещата 
роля на СК.

Без оглед, че Съюзът на синдикатите сс заютъп 
ва субсидиите да сс ползуват при прокарването на за
служената годишна почивка, тези средства най-често 
се изплащат през март — на всички работници по 
една и съща юума.

Не е малко числото «а организациите иа сдру
жения труд и трудовите колективи, които ме са има- 

финаиоови възможности във фрнд«в.сте ои да -от
делят средства за субсидии за тазгодишните почивки. 
Разбира се, след приемането- на миналогодишните ба
ланси, (в края на миналия м-еос-ц) работниците -в та
кива организации са се „'Принудили" да ое 
от такава самоломощ. Не е обаче малко числото иа ч 
организациите и колективите, които такива средства 
имат, но които «е ги ползуват целесъобразно. В таза 
отношение от значение.-са няколко въпроса.

Съюзът на синдикатите ое застъпва тези ород-ствп 
материално да облекчат прекарването на заслужена 
та годишна почивка, по-точн-о да сс сдружават -и по
вече работници организирано да прекарат ■паче по 
десетина дни на море, планина, езера. Практиката 
обаче показва, че тези оредства -най-често се изпла
щат през ма-рт, а не непосредствено .преди замина 
нането на почивка. Тази празника похарча и още не
що: субсидиите се изплащат -на всички (по ед-на и 
съща сума) като увеличен личен доход.

Тази закоетенеяла практика се „правда“", че 
средствата за субсидии са препалено низки в оравне- 

' кие с необходимите средстза за почивка в туристи
ческите места, че са „капка в морето" в сравнение с 
всекидневното -и прежалено увеличение на цените, 
че не мо-жат да изиграят ролята и под. Субсидиите 
наистина не са виооки, сега щ-е бъдат около 45 хиля-, 
ди -дина-ра. Н-о, точно затова и застъпването на Син
диката -има п-о-голямо значение. Още повече а-но сс

на
успешно
комисиите
СК.

В предложението на 
план се 
активно-

С1рис-нтац1и«ш(|ЯЯ 
подчертава, чс^-в 
сггт на Общинския коми 
тзт на СК и занапред ще 
доминират всички значи
телни и а.ктуалии въпро
си из областта на обще- 

ико-и-омяческитс

ли

От март миналата ДО 
февруари тази година са 
пр-юедени 14 заседания 
на ОК па СК и 15 засе
дания на Председателст
вото
тошюстта на ■ Пч-рдседа: 
•родството е била -насоче
на към подготовки иа за
седания на Общинския 
комитет, както и .къмосъ 
тост яван-е на изпиши- 
телиш п-о-лити ч-е ската 
роля, особено при .неали- 
зжр?;нсто иа приетите ста
новища, заключения и ре 
щения. Всички въпроси.

откажат
етапно

п-о-.нататъш-опкзшогшя, 
гето класово и организа
ционно укрсп-ране и раз

на ОК ига СК. Ак-

питисто. -на самоуправле
нието.

Отчетъ"- за едногодиш
ната дейност на общин
ската партийна организа- 

10 април ще бъ-н.ия до 
”д ,г:а публично «ззяехва- 

в плгичните паотий-

му

у
ни организации.

С. М.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСАДИМИТРОЬГРАД.

Постоянна дейност
особена активност се пот 
върждават в 
на всенародната 
на и обществената само 
защита.

В работата си команди 
рите отущлно внимание 

гамоуправител- отделят върху идейно- 
политическото си обра- 

обществена зесаки-е. В това отноше
ние особено внимание^ се 

имат обърща ка тези, които 
н-е са в редовете на Съю
за на комунистите. Мита 
лата година за целта, бе'

и останалите обществе- 
.но тюлитически органи
зации. В4 ръководствата 
на обществено-пол итиче 
о:с.ите организации кома 
1?дирите имат 95 члена, а 
в оазни дружества са око 
ло 35, в 
ните органи в ТО 62, а в 
сю тачите на 
самсззщита 75 члена и 
т.»н. Командирите 
езол гр ед став и те ли' в Съ
вета за народна отбратна 
в комисията за избор на 
младежи за шкодата на 
еа-пгени командири в об
щинската ко н фрр енция 
на ССТН. Това коасноре

Организацията на ко
мандирите от запаса в 
Димитровградска общи
на през миналата годи
на ср гамизационно и ак 
ционно е засилила свои
те родове и най-активно- 
■се е включила в самоуп- 
р а.'В1Ителните п роцеои. С 
доза тя осъществява зна 
ч-ителло влияние върху 
събитията в общината.

Тога е осно®на конста
тация от заюедаиието на 
Общинската конферен
ция на Съюза на коман
дирите от запаса прове
дено на 11 март в Дими 
тровград. Изтъкнато е, 
че тази организация сво
ята 'ррля през миналата 
година успешно е осъ
ществявала по ор гд-зт? ом 
Социалисти чеокия съюз

съетемата 
отбра-има предвид, че ако не ое сдружават тези средстза 

„обикновеният” работник никога не ще може да за
мине на почивка -на море.

Във връзка пък с изплащането на субсидиите 
са свързани и.други въпроси, каквито са: трябза ли 
по ;една и съща сума да приемат и тези, които не 
знаят какво нямат и живущите на ръба на егзистан- 
цията, .тези в административните служби и в стома- 
нолеарните на пример, болните и инвалидите по тру
да и тези който не са такива? Без оглед, че решение 
във връзка о разпре де лените о ще вземат тези които 
са компетентни за това — работниците на само-упра
вителните си органи, считаме че отговорът не може 
да бъде положителен. Поне наблюдавано от аспект на 
сол ид а-рността.

Ако обаче до края на месеца (когато се очак
ва да ое изплатят тези средства) изостане акцията на 
Синдикатите не само, че ще продължи

изготвена програма коя
то бе реализирана. Обра 
ботени темите: „Юго
славската ' вражеска еми
грация и нейкйте актив
ности срещу Югославия”, 
„Актуалн-ото междунаво-

са

практиката
. за нецелесъобразното ползуваме, на субсидиите, 

ще се нарушат принципите на солидарността и ще се 
увеличат -социалните разлики.

чиво говор-и, че команди 
рите от запаса' в община 
тл действуват въз всички 
области. Разбира се, с СФРЮ” й „Сегашното об

но

оеню наположение
В.Б.

ществ-ено-тюлитическо по 
ложедтие в страната и в 

\ димитровградска общи
на”. За лектори са били 
ннцажир а*ш I командири >

' -от ЮНА и обществоно-по 
л-^тически работници от 
общината. С този вид 
обучение бяха обхвана
ти над 200 запасни ко- 
ма_удиои.

БАБУЩНИЦА Планът според закона
Конституционният 

на СР Сърбия тези
-стопанство. Това реше
ние не било предварител 

взе решение с което се но представено ,на Репуб 
налага «а Общинската л.тканския 
скупщина на Бабушница градоустройство, “ комуна

генерашния ща дейност и жилищно градоустройствен план на
вд. „Плужине" със За«о- ^РФ^лство. с което е

позреден чл. 24 на Затсо:

съд
дни

Касае се за земя, на 
мярата се недалеч 
пр. Бабушница, а е иззе-

«а за използване на селс- 
юастапанскюто землище, 
който налага същото

от

комитет за „качествено да ое изпол то за плацезе за застрой 
зва за 'Селскостопаноки 
цели".

вале на жилища.
Д. М.

на, като ое легализират
безправно построените 'На за. планиране и уреж- 
обекти.

С решението за разш« 
ряването границите на ге

градоустройст на СР Сърбия е оценил, 
че се касае за нерациона

За .своята работа об
щинската

•на командирите от 
са в Димит.П10вгрз,д. като 
една от най-добрите в 
Нишки регион през

организация 
запа

дане -на земята.

Конституционният съд
нералния 
вен план е обхваната зна ми

налата година е напраде 
■на със значка на народ
на отбрана на СР Сър
бия. Наградени са и от
делни пойни членове.

чителна част .от най-каче лно изземане на селоко- 
етвана селскостопанска 
земя, въпреки ■ че при
тежателите й предимно 
се занимават със селско пипа е противно на Заюо

стопанско землище и че 
решението на Общинс
ката скупщина в Бабуш-

Баоушница А. Т.
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О! СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Необходими са спешни мерки
(От 1-ва стр.) — каза Тодоросв, но са

необходими големи сред- 
ьзети са мерки за п>одо- .егва. 
бргнис на снабдяването. Съществуващото 
Магазините на. „Търгоко- ложеяие в Тр Одррозця 
он ' са заредени с доста- да се строи акумулация 
тъчно стоки. Що 'се ка- (която е влезла в цриори- 
сае до 17 ученика От Ку- тета до 1990 година) 
са врана, които ое учеха отлага т(ъ'роан-ето на спе- 
в Сукошо 14 ученика шни мерки за изнамира- 

квартира в Сукскво, не на щатно решение за 
1 в Пирот и 2 в с. Же- населението от четирите 
люша. Разноските.. поема общини, откъснати 
самоуправителната общ
ност за основно образ-о-

в Димитровград. ЗА ЕНЕРГИЧНИ МЕРКИ 
Изнесено беше, че и съ
седните общини Пирот и 
Бабушница са изразили 
пълна готовност да се

ОСЪЩЕСТВЯВАТ РОЛЯТА СН
ооганотГна 1?1е ЗЯ Ра6°Тата иа "Равосъдниге и 
органите на управлението към Общинската скупщина
през изтеклата година, както „ отчета „а общиГка 
та СОИ за образование, култура, физическа 
детска и социална защита. Дадено 
вече проекторешения и 
и републиканско

Обсъждайки
за миналогодишната ра
бота на поронените об
щински органи,
Пдеди таза бяха 
дани в м-ггпните общнос
ти и организациите на 
одоужеетия труд. 
тите «а трите съвета 
-Общинската 
Босилеград,
ната на. 9. март т-.г,-съв
местна сесия констатира
ха, че в сравнение с пре
дишните години, през из
теклата година са рабо
тили по-добре. До значи
телна степен. е подобрена 
ажурността им, което се 
потвърждава с факта, че 
в края на изтеклата го
дина са имали по-малко 
нерешени въпроси. Подо 
брено е и отношението 
на тези служби към кли
ентите. Крачка напред е 
направена и в работата, 
на инспекцийските орга
ни,-а като резултат на 
това е намаленото число 
нарушения.

Въпреки положителна 
та оценка отделни деле
гати изтъкнаха и редипа 
за-бздежки за миналого
дишната дейност на от
делни общински органи и

на общност на интересите 
за образование, култура, 
физическа култура, дет
ска и социална защита. 
Бе изтъкнато, че и в та
зи област има известни 
подобрения, с 
ция че и занапред тряб-

пред-
култура, 

съгласие на по- 
проектозакони от общинско незначение.

констата-
отчзтите управления. Все още бе 

изтъкнато, има бавност ‘ И
Отделно когато

са на
активност.при взимането ; 

ни решения, или 
шаваУзтз по някои иоко-

»а отдел-които
абсъж-

става ду
ма за реализиране на ме
рките за икономическата 
стабилизация. Още

отпри ре- св-ста.
II сгс. рядко отделни 

литта безотговорно и 
хуманно се отнасят към 
гражданите. Някога

вани-епове-не- че ако се имаделега- предвид, 
че и занагщед дейността 
им щс .ре

Разисквайки във връз-на хора
се връщат и за нзй-мал- 

„г^уеболии". 
това по един или

ка с предстоящите мер
ки и задачи за облекча-

окупщина в провежда при 
затруднени условия.

В продължение
на проведе ни Всичко притекат на помехщ при ваяе на положението в 

необходимост. откъснатите четири мест-
Огювестснр беше, че, ни общности в Димитров 

градска община, Петър 
Митич, член на Регионал 
ния щаб по гражданска

на съв-ДРУг местната сесия, делегати
те обсъдиха и дадоха 
гласие на няколко проек
торешения и

начин, не само че е 
противовес с 
пдг определения, но до
ри създава недеволствие

в съ-всички ,на- ДБижението на моторни 
превозни средства е за
бранено поради 
опасност за живота 
хората. Временно ще

проектоза
кони от общинско и ре
публиканско значение. Те 
пцйеха и проектопредло
жението за изменение и 
допълнение на Обществе-

голяма
и несигурност при граж
даните. на защита изнесе, че ще 

се трябва да ое действува 
използв.а една стара козя бтпго и енергиши. 
пътека през урвите на 
Гребен, но тъй като и тя ждрелото на р. Ерма в 
е опасуа, беше предложе 
по на места да бъде пол-

От изнесените забеле- 
послетоа ро^ттложр- И той предупреди, че

нието — занапред Общи
нската скупщина, не като 
досега един път 
но да ра_зиоква върху ра
ботата на

ния договор за утвържда. 
не на личните доходи и 

годиш- другите принадлежности 
на функционерите в об- 

тези общин- щиноките и обществеио- 
оки служби, а повече пъ-' политическите

дължина от 1 километър 
е крайно опасно за дви-

8»
организа-

ти; след два-три месеца, 
кауз шт| това се изтък
ват и проблемите с кои
то тези органи се срещат 
в работата си.

ции.
Дадоха съгласие и на 

проектозакона за премия 
н? мляко м компенсиони- 
ра.не цената на отделни 
видове сортни семена — 
средства, които ще обез- 

Републиканската

Делегатите на трите съ 
вета на ОС, обсъдиха и 
приеха и отчета за мина
логодишната работа на об 
гциноката самоуправител-

печи 
скупщина.

м я
ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ОК НА СК В ДИМИТРОВГРАД

ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ДОГОВОРЕНОТО
Приемайки програма 

за работа за период от 
тазгодишния март до 
март 1988 година. Общ
инският комитет на Съю 
за на комунистите в Ди 
митровград., на заседани
ето си на 13 март конс
татира, че са предвиде
ни най-значителните въ 
проси свързани с реали
зирането на конгресните 
становища и задачите за 
икономическата стабили
зация. При таза е сит-ур 
но. че за някои теми в 
програмата и досега е ра 
зисквано на заседанията 
на Комитета, приемани 
са становища и заключе
ния. Това не значи, че 
за тях ще се приемат но 
ви заключения, но ще се 
обсъжда как договорено
то се реализира на пра
ктика.

Първата тома, върху ко 
ято членовете на Общин 
ския комитет Вече през 
април ще разискват е овъ 
рзана със стопанисва
нето на димитровградско 
то стопанство през ми
налата година и задачи

те на комунистите в рса- тика в метода и начина 
лизацията на акционнмте на работа на , първични- 
прогр*лми за стабилизаци те организации трябва да 
ята в конкретните среди, 'се мени, овцдстспствуват 
Именно, за стабилизаци- и проведените семинари 
сините задачи през мина върху тази тема със сек-, 
лата година Общинският рстаритс на първичните 

че- организации. Как да сс 
подготвят събранията на 

предвид резултатите от секретариатите и първич 
окончателните 
тки,
ди какво с
досега, какво не и защо 
и как занапред?

За идейно-политичес
кото и мзрксичсоко обпа

Трудно се върви по козите пътеки в клисурата на Ерма
сигурен а.

При входа в О до раз- 
ако ждрело ще бъде сло
жена бариера.

жение.
В заключение на засе

данието, Драган Джор- 
джевич,
на Междуобщннската 
пионална скупщина изтъ
кна.

подпредседател
ре-комитет е разисквал 

тири пъти. Сега, имайки
ДА СЕ ТЪРСИ ТРАЙНО 
РЕШЕНИЕ

Но, да върнем 
малко цазад. През март
1983 година,1 при разши- рани от света местни об- 
ряванс на цътя в ждре- щнрети ще бъдат ведна- 
лого па р. Ерма, стана га представена в Изпъл- 
голяма катастрофа, в ко- нителния съв^- на скуп- 
ято загубиха животите шината на Ооциалисти-че- 
с.и двама души. Ъгтогава ока република Сърбия, 
до даюс, за разни поправ- като се поиска и в най- 
ки и саниране, са израз- скоро време да бъде из- 
ходва.ми 120 милиона ди- пратрка екипа от специа

листи, която да пабеляза

че заключения- 
филма та въз връзка с положе

нието в четирите изоли-раданосме ните организации с цел 
трябва да ос утвър- работата да бшс много 

реализирано по-ефикасно с следваща* 
тема, която щс бъде -об
работена през юни.

Освен теша членовете 
на Комитета ще разиск
ват за шестмесечните ре
зултати на стопанството, 
за. осъществяване на ка;1 
рсоата политика, за кла-

комун1И1Ститезоют.иие на 
в общината и за работа-

ната на содмия випуск 
Пол чтическатч 

към Общинския комитет 
разисква през май.

тема

школа иа.оа.
сово-ссмдиалната структу
ра на членовете на СК, и 
'още други въпроси, ком-

— Това са .хвърлени па 
ри — изТьнна Слава То- 

иред-родател' та

и конкретни мерки за.са
ниране на положението. 
Джорджешич също така 
съобщи, че тези 
Ниш

III" ОС
Обсъждайки тази 
трябва, да сс изготви ама

торов,
Общинската скупщина в 
Димитровград. Теренът е

то всекидневието щс на
ложи, През септември тр 
ябна да бт,дат проведени 
подготовки за избори в 
общинската 

ция. а през .февруари елс 
дващата година Ком.итета 

соб-ствсйата

дни в 
щс пристигне и 

толкова опасен, чс без председателя на Рспублп 
трайно решение, сс рис- канския щаб по граждаи 

■купа много. Докодкото ока защита и ще напра- 
мк е известно, още мина ви обиколка на откъсна
лата година е било прие- тите местни общности и 
то решение за прокарва- ' на ждрелото на р. Ерма. 
пс па. тунел под Пробен 
в дължина от 050 метра

налмз за активността 
око до 200-те свършили та 
зи политическата школа, 
както и за това защо от 
година дга година в шко- 

.всс „тто-елаби. 
неактивни"

■оп.га,низа

лата идват 
несериозни и щс обсъди

си работа.комунисти.
Чс досегашната прак- М. АндоновА. т:
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ИЗ КОНФЕКЦИЯ „СБОБОДЛ" — ДИМИТРОВ ГРАД ИЛ ЗАГРЕБСКИЯ ПАНАИР

Занапред — предимство 

на търговската мрежа
Още едМо ценно 

признание за ,,,
„Стоте" кецове, модния бум, ламетран през 

1986'г-сдана от цеховете.,на „Тигър” — „Димит
ровград", а която се произвеждат по о&разйц на 
италиаптеката фирма „Италия»; грип" получиха 
още едно ценно признание. Па запребегеия пана 

кажи и обувки в конкуренцията на ваички
сбузки

IIстепс

1987/1988 подиша.
На Тазгодишната сре

ща, ООБОЦ рЪКШОДИТСЛИ-
тс ша търговските едини
ци, трисъствувпха и до
ставчиците па ■до-ггшгпа- 
Щия асортимент ,ц та: от 
Босна (,.Никое" -—• Сто- 
лац, „Кгас" 
от Македония („Канада,р- 

Кагадарци), от 
Сърбия („Бруся,дка" — 
БРУС, „СвЪРЛИГ" ,0т с,Д!10- 
тме.мния 1'руч, МТП „Гт,р 
деяица", „Бучнеха" от Ну 
чие, „I охтобар" •— Ча- 
чага) п мр. За отбелязва
но е че с тези достатчи-

Сдед построявамето на 
повия цех за лека кон
фекция. както и модер
низацията ма съществува 
щите цехове, занапред 
гладната дейност на кон
фекция „Свобода" ще бъ
де насочена към осъвре
меняване и модернизира 
ме на търговската мрежа. 
С други думи, далеч нсм

гласува е производството.
Инак ООСТ „Будуч- 

ност" разполага общо с 
42 магазина на ’ терито
риите 1\а три републики: 
Сърбия е двете покрайни 
ь:и, Черна гора ч Маке
дония. Характерно за де
йността на, тдзи осно-,на 
организация па сдруже
ния труд е,' че в една ж

,ир за
югославски праи-?1Кадитслм ка спортни 

Златен омбл^м.получи

■

Сараево),

ка"
голямо внимание ще ое годишно всички ръмосо- 
обърне на ООСТ „Буду- дители яа , търговските

единици сз срещат в Дм- 
сг м.уш.овград. Освен анализ 

реалнза- »:а стопанската дейност 
в Димитровград през изтеклата година.

разрабет ат се оисратш-

чност” (търговия).
В тази насока вече

пристъпи към 
цнята-.
се строи модна къща. а 
се предприемат мерки за к-ч планове по търговски 
откриване- на магазини единици “а настоящата 
в Хърватско и Босна и година, а същевременно 
Херцеговина. Целта е се организира кръгла ма- 
чрез построяване и купу- са и изложба, на която 
ване на магазини мощ- ое годят свободни разго- 

■ ностите за продажба да пора и върши избор на 
се изравнят с произвол- стоки за сезона пролет- 
ствоните мощности, отно- лято, а се договарят сто- 
сно търговията да се съ- к-ч и за сез-гг-л есе-н-зима

Ци успешно се сътрудни
чи гоеече ог 25 години,
стигано о-г същс,ствууаи(с- 
то на продажна 
на дребно или 
дителните

Да напомним: популярните кецове са пред- 
за износ. Досега па конвер- 

около 200 хиляди 
годи-

м,рожа 
пропзво- 

орга.низаци.и. 
Следва ла се изтъкне, че 
ООСТ „Будучност" през 
изтеклата. (1986) годшга с 
1 сеизпълнила 
оборота с 30 нд сто-, 
■настоящия момент в ма
газин''^: навред из три
те републики работят 92 
работника.

назначени главно
тиуемите пазари са доставени 
чифта, а ,е запланувано през настоящата 
на на чуждестраиитгте потребители да се достав
ят още толкова. За съжаление, както и лани, та-

инте-ка и тази година поради изключителния 
рее на западните пазари ТО „Димитровград" ня
ма да бъде в състояние да задоволи всички из

плаша за 
а в

П. дискеаияя на домашния пазар.

В СУРДУЛИШКА „МАЧКАТИЦА"

Обезпечаваме на кадриНакрая заслужава да 
ре отбележи и то”а. че 
пои всяка една такава оре 
ща се организира другар 
ска вечер, на която
Г^РИЯТРЛПКЯ. ’Г'>.ГТ_ТТД 11 зрду-

шепна атмосфера »а де
ло се задълбочава брат
ството и единството, 
минутите на другаруваше 
и приятелство остават 
тпвен спомен.

Фабриката за машини етотз в Сурдулишка об- 
и стоманолеярна „Мач- щина. .

,' катииа" в Сурдулица. ко 
ято стопани,еза в състава 
на СОСТ. „Иво. Лола Ри
бар" в Белград, има ам-

4 бицлозни развени пла ку-рз за стипенднране на 
■кове в областта на чер- три студенти- на металур 
ната металургия. Обаче гическия факултет, два

В „Мачкатица" са ре-
шцли дългосрочно да ре 
шават кадровлтз проб
леми. Публ.чкузаш е кон-

Ст. И.

СУРДУЛМЦА
4

ПО-ГОЛЙМ ФИЗИЧЕСКИ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО I5Три -организации па од 
Власинс-

„Мачкатаца" обемът на 
продукцията е увеличен 
с 18,7, а в ООСТ „5 ссп- 
тембар" с 20,6 на сто.

В цнализа ,на неосъще 
запланувано ствените планове за 1986 

година трябва да се при 
бави, че Влаеитюките 
доц-ентр-али са пестили во 
дата в акумулацията 
Власинок-ото езеро за 
критичния период в она

ката за машини и стома
нолеярна 
са произведени 7352 то- 
яа стоманени 
което пък е- с . 12,5 на сто 
по-малко от 
то количество. В 
ната организация на -од-

т*ружения труд: 
пейте Бодоценьтрали, фаб-

..Мачкатица"
Й-Зриката за машини и сто

манолеярна „Мачкати- 
ца" и ООСТ „5 септем- 
бар" за • -производство на 
микромотори, главно оп
ределят (физическия обем 
на промишленото прои
зводство в Сурдулишка 
община. Съблюдаването 
на реализацията р произ 
ъодството на електрреле 
ргця, стоманени отливи- 
ки, оборудване ,и констру 
кции и електрооборудва
не за автомобили, узна
ваме, че производителите 
от Сурдулица не са излъ 
лнили производствените 
планове за 1986 година.

Власинските ,водо-цент- 
ралн" са произвели 262, 
846 000 киловатчаса еле
ктроенергия,
5,7 н-а сто 
плана, докато въю фаб,ри

отливки,

- .--осноз-
во-

ружонпя труд да крагуе 
патките забоди „Църве- 
на застаоа" за производ
ство на микромотори „5 
сетттембар' лани са про бдявалето с ележтроенер- 
■из(В'еден)и 936 130 бр-ойжи гия, а във фабрш<ата за 
или със 7,7 иа сто до-ма

Г-нна 1
„МАЧКАТИЦА": Със

на този нашголям тру- На машиин-ия и едйн на 
ДС13 колектив в Су.рдулиш електронния факултет 
ка община недостига,- ви Средства за стипенди- 
соко образоваш и про-фе- ране на. бъдещите кадри 

■сионалий. креативни ка- ще обезпечи ТО Мата
нпгтп Ш<а ПРИМер П,ре3 тица" ,и 'Самоуп-ракителна 
настоящата година, как та общност на интерес
то е заоланувано. ще бъ те по насочено образова^ 
де обнародван конкурс ни-е на 'СР Сърбия Инак 
за прием тщ десетина мс за деф|ицйтните кадри 
ташурзи и няколко елек- „Мачканица" 
тро и машинни инжояе- Рефаяа;т Жилищните въ- 
ри, които не същеСтау- -р,сх^и' 3 й предлагат дру- 
тат в :стшсъдите'лд неза- л?КопРйятноети

--------------- -------- С. Микич

стипендии до специалисти

машини и стоманолеяр
на „Мачкатица" е /извър
шено 'изменение на аео/п-

лко от плана.

Оов^н неизпълнение на 
годишните планове, -осъ 
ществената продукция пр 
ез 1986 година е по-виюо-

тимента «а прюдукцията. 
■отн-осно правени са. по- 
м.алю-1, но по-качествени
части от тасокожачестве-к-а в сравнение е п-редиш 

«ата година. Власинските На сто-Манени -отливки, до 
ведоцентрали миналата като проиЗ|ВОдстБото в 
г-ошща са увелйчшщ про ” - - оепт^баР" е Определ 
изводстбото на ' електр-о- 5ГН‘° от Фабдаката за. про

....................... изгодство цз коли ■. в . Кра
гуевац.

в
веднага секоето е с 

гтомалко от енергия 'С 43 на'сто в ора 
®н-еИйе с 1985 година, в С. Микич

СТРАНИЦА 6
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■Мрв ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 20 март 1987

Брой 1561 година ХЬУ

г

|у| ака.р че нашият път на
телно сооиалястичеоко томИЛ й иит~ вражвски аК1МВЖ>аи‘ а това' излизаше като морален и политически по- . 
необвързаната лолнтип V птятт' Т° ° п*’следи0‘ ®Рсм'е правеха отделни гру- бедитзл. Ето защо „и този път трябва да се

определен и в най ловите кон п-г * * ПИ Не “°'же ДР'У<гояч'е Яа 00 нарече сигур предупреди, .че всеки нов опит за оживява-.
пр д ен и в най новите конгресни доку- но не би дошло до това, за моето тези дни №8 на нещо което е отдавна отхвърлено те 

менти прецизно формулиран, различни а;н ,ое говори .на различни места й в различни доживее подобна съдбГ 
тиюоциалиогически и анти-самюупра-вителни обстоятелотва. Вниманието на Съюза на 
сили постоянно се опитват псдмолно да комунистите към такива и подобни я)влс- й-го 
пречат на този наш (вървеж, упорито пред- ния е отсла1бнало.'В една част от партий- 
лагайки свои спасоносни формули и реце-

На всички тях, найдобър отговор 
заслулсават, давахме и ще 

последователното -си движение в насоката,
иите членове граничната линия между тях за която отдавна'ое определихме,пти, напълно чужди на нашия самоупрага-и- и разбиваните на социалистическа самоуп-
ра-виТелна Югославия не се забелязваше.

Засега още не оа познати п-о-др-о-бн-о-с- 
ното в различните конфликти с ония, кои тите за вражеското дейстзуване на отделни

ко-
даваме с

както и
с укрепването на нашето клаоово оръжие: 
системата на обществената самозащита. Едтелен социализъм.

Поучени между другото и от доживя но такова определение търси във всички ча 
сти на обществото да се развива съзнание

то винаги настояваха да наложат на наше- групи, открити тези дни. Има, очевидно, то от потребата на всяко място да-се осуе- 
то общество неприемливи „формули” за сериозни причини, че те още не се изнас-'тява действуването на пр-отивнипите на.оо 
развитието, югославските, комунисти -нико- Ят. Знае ое обаче, че тези вражески. груп5, циали-стичеокото самоуправление.' Това п-ре 
га нямаха илюзия, че различните вражес принадлежат на -различни течения и -поли- дпюставя и по-ефикасно премахване на ола- 
ки елементи ако им се укаже момент ня- тиче-оки ориентации. Знае се също, че вся- бс-стите 
ма да сг опитат да използуват „шанса". И ка -от тях е желала не -само да докаже сво 
въпреки предупрежденията за тези и таки- ето съществуване и действуваме, н-о и с тези работи, еотестзено, са -в компетенция
та .опасности, тряова да се каже, че пар- развитието на определени активности да уа на-органите на сигурността и затова ра-
тийната бдителнрет и -предострожност в по предложи свс*я програма как това -нап-ри- б-отата на същите трябва още по-веч е да
следно вре,ме не бяха' винаги на равнище- мер направиха инициаторите за създаване се издигне <и да им се -даде най-широка об- 
то. Защото, как инак ои могло, да .сс обяс- на „Фонда на солидарността'. щестзена.подкрепа. Но, основното е -наши-
ни опитът на сръбските и словенските на- Въпреки, че действуваното на всеки по те трудещи^ сеч* граждани идейно и п'оли- 
ционалности, че във вид на „мемораиду- литичеоки противник на свой начин е вред- тически д.а ое ошоюобят за познаване и ра 
ми" и антикомунистически „пледоаеа" 
предлагат разбизане на югославската
щност на равноправни народи и народно- ва със своите политическа платформа, кол
ети. Те, в съюз -с буржоазната десница, не кото с начина на организиране и взаимно

и различните неправилн-ости, които 
са най-добри муниции за тях. Много от

да но и опаоно. някои от неотдавна открити- зо-блнчаване на -опитите да -ое натрапват на 
с-б- те групи привличат вниманието не т-олк-о-. ци-сиалисти-черки... .сепаратистки, иредентис 

таи и какви ли още не становища, явно да 
ги осъдят както и заслужават. Касае се, 

се отричат и от порицаване на народоосво. свързване. Всички те, ползувайки нашите просто, за -решителността безкомпромисно
бодителната димензия на Народоосвобо- стопаноки и други затруднения, се -опитват да' ое защищават, ст чието и да е похити-
дителната война и социалистическа рего- да установят и ово-и нелегални пунктове и телств-о ооновн-ите придобивки на нашата 
люция. Някои днес, доул в Католическата организации, 
черква виждат субект, който би можал да

Националистическите и тези сили не са извлекли съответни поуки шите народи и народности, сами да -реша- 
открозело пре от досегашното конфронтиращ; на тяхната ват за своята съдба и политика на необ-

Югославия „нов" алтзр националистическа и сепаратистка к-онцеп- въ-рз-ва-не. Защото, то-за е демаркационна-
отбраната и военното ция с нашия сам-оуп.радател-ен социалисти- та линия, която във всички дебати трябва 

организиране. чеяси курс. Не трябва да сс подчертава и да се смята като. неприкосновена, а всяко
К Ако комунистите -имаха повече слух за това, че Съюзът на комунистите -от всички минаване яа .тази линия за о-ткрнто залла-

различ- такива и подобни .коиф-ронтацгги винаги шван-с на нашата сгзистенция. В. Б.

резолюция: братството и единството, са- 
Не трябва м-ного да се с-бясня-ва защо моуправлението, правото на хората от на-

превземе властта, 
селар-атистките - тенденции
длагат на всички в 
натипен кенцепт по

откриването и разпознаването на У
да оставят нито най-малко съм-Изостанало разграничаванеактуално пенис -за ндешшгпчеоката он оп- 
р-еделоние" — изключила от СК 
с.воя „представител" във „фон
да".гоодун-реждонис" (!).Когато неотдавна съобщихме, конкретна идея и акция, е коле- 

че сред инициаторите за основа- га в собствена -редакция, както 
валето на т. нар. „Фонд на оо- се случи с инициаторите па т. 
лидарността" са и неколцина ре- нар. „Фонд па солидарност а ■

наши авторитетни вс-

„поеледн-о 
Съща-та мярка присъдила и дру
га партийна организация и това 
па о»оя 'секретар)!), който -също 
подписал апела към обществено
стта за ангажиране вън • „Фонда 
на солидарността". И трета

I

И в други редакции (съюзн-о 
и -републиканско ' равнище) пър
вичните партийни организации
го-ре-д-олу сс напъват, -разправят 
с актьорите на „фонда" и про- 

11Л такат с п-о-решитолна акция -и 
реш-ония, а в-ремс е вече да -се 
поведе разговор и за подписали
те „инициативата", които не са 
членове -на СК, а изпълняват по- 
литичоаюй задачи в -редакциите 
шшг други обществени заведения.

дактори на=г лжет-з етяп ~
еас за О1ПОЗИЦИ0-1ЮРСКЮ шшитпче-

Случило се е пап-ример, че
на

ини-цпато-ра и ключаря па този 
„фонд" -триисъд-ила същата мяр
ка. 1!рич-ки останали в СК, ма
кар че п-реди топа се озовали 
сред инициаторите за организи
ране па .н-ситшата о-позиция.

мислят комунистите в 
ции и
без причина твърде 
търсеха политическа 
яция към явлеция от 
вид.

НСВОСТНИЦИ, които инак
решително с-ко ор-ганмзи-ранс -вьрху ати-са- 

дифорзнци- моугаравителни и аптисоциал-ис- 
подобен тичерки позиции, нроти-вни г~.

Програмата и политиката на 
СЮК както и на дсмократи-чес- 

п-ридоби-нки па юроола-нока 
общност", че това (цити-ра-ме

па.

Сега с жал можем да кажем, 
в повечето реда-

бързи, та 
пито по-

Това ое прави и след ясната д когато ое ка€ас за оценявл- 
идеипа и, п-олитич-сска квалнфи- нс ^ 1ЮЛ|ИТ„чсоката зрялост и 
ка-ци-я, които на „фонда дадоха отг0Б0,р|Н,с>0хта ,на отделни о-рга-нн 
иаи»ш,сш-ите чпгящ на СЮК. на ЗЯ!1?МИ ш ск> не да
СК п Сьрбия и па СК в Ьолгрлд. <д,,аии ч.е има „ щд©Гшо-п<мшти- 

Са-мо сди-а п-ьр-ни-чна органи- чсска М5Г.жа разтурЯ-ис -на пър- 
запия оценяиаикм, чс тона с „сд- „
н-о ОП- онези 1ЮЛОЖС1Ш1Я. когато оргщгнза-ция (чл
дилеми -нс трябва да има, когато -|'1 рт Устава на СЮК и чл. 
жу])-11-апистите трябва да бъдат от Устава на СК в Сърбйя). 
па най-шюок-о ирофооиаиад-ио 
рашнищ-с, а комуши-ститс не бива

китече комунистите 
кции -не бяха нито 
иито така решитслн.и.

така 301Ключ'ОН1и,ята па тази първична 
слело-ват-л-ни -когато се срещна- партийна организация) с: ,,-орга- 
ха с подобно явление в соб-стве- шпациошю свързване на групи-и 
ха с подооно 0ч М1Ю-го личности,, които директно дс-и-

гкшринцип да опреде- ствуват като противници на _ СК 
и-олишчоски да се . и трапове «а нашата -срраиа , а

ОЛ'О'51 члои; 1ШИТО СС С

сс за-

ната си срода,
П0 ЛСО1Ю с
ля човек и 
квалифицират определени явле- 

мдейно и гюли гичес- 
разгран1ичава с тях, 

тава да се направи

оетеге гл 
намерил в ядрото на тази ини
циатива 1и който частично сс „ди 

присъжда
ния, пък и 
ки да сг 
колкото

Г >'Г Спво Кържавацс еч ан-цирал' от пея



2 Комунист
паст ц тава игнориране, понеже 
вмпреки чц. кирилицата е осиок- 
1юто ашсмо на жителите иа Ко- 

, КОИТО лщворят СЪрбрХЪрваТ 
език/ Телевизия Щжщцна 

цродавация иа този

Косово опроверга правооащит.ни- 
ка иа само71П1равлеи|®то с твърде 
името, че двудзичиостта може да 
бъде условие ' за трудоустроят а- 
|[1С. Особен ю е интересно станеш и

Зак- търси ашашадпр на сърбохърватс- щето па Коиодагутириния съд

КОНСТИТУЦИЯ

РАЗЛИЧНО ЧЕТЕНЕ оаво
оки
ПЪП 'ПОИ Ч'КМ
език угитробяша ткточт^т 
латмшицл. Това прями от първия 

същото работи и днес, ка

наС несъгласието между
люпенията на Изпълнителния съ км и албански езш^В някои ко- Косото, чс .това' у<яювис ис 
вет йа СР Сърбия и Съобщение- локтншм тази -двуезившост' С. само же- да сс изравнява с национаи 
то «а Изпълнителния съвет ма „желателна", макар че. ио-чесгто пата. принадаюжносг. па е «мири 
САП Косово по въпроса за слу- с задължителна,. дори и за чие- смливо аганошището, че само ал- 
жебиа употреба на сърбохърват- тачи. .шофшри, прислужници... -бандите трябва да знаят нсмаи- 

' оки ез*1К и кирилицата в тази по След това тази дауе&ичмосгг ос чиним език; Заключението иа то
са споменава в много правилници Зи съд шаси: че двусзичнюсттл 

за разпределение па дохода, та- като условие за трудоустрояваме
с шпетитуциошю-

мо-

дои, а
1сло в информативните емисии, 

емисиите, предпазначс-гжа и в 
1Ш за деца от предучилищна въз 
раст,- както и в онези за учени
ци от първи и втори клас на ос 
нотното училище, които още. «е 
изучават латиница. След това вси 

географски карти скици,

крайната, миналата седмица 
обновени раздал® анията по та
зи твърде чувствителна тема, ко- ка чс на албанците с дадено пра с в съгласие 
нто започнаха след безуспешния, вото.ма рьщи работни места с дс правните и лоиигпичесиигс онре- 
опит иа кантраревояюиня през ост процента да щма почвиооки 1 доления, понеже но тост начин 
1981 година. В Заключенията на личим доходи от работниците-, иа последователно' сс осъществява 
Изпълнителния сьзет на СР Сър сръбската 'националност, понеже законността в областта на упот- 
бия се казва, че служебна упот-' знаят двата езика. Следва да сб робата иа езика и писмото ма 
реба на езика и писмото в САП напомни, че .такова фаворизира- народа и народностите. А до,кол 
не е в съгласие с разпоредбите не ма албанците цс с характерно, кого се касае за възнапраждаша- 
на Конституцията на СФРЮ, ко само за по-малките организации пето на работниците може

възлага, че служебно винаги на сдружения труд, но то с в ос получава гю-виоок личен до
трябва да се употребява езика оила почти навсякъде. _на и в ход въз основата на познаваме 
на народа, а в конкретния слу- скупщниитс на Подуево, Изток и па двата езика, оамо ако увеличе 
чай — сърбохърватски. Обаче така нататък. • нието' произтича от резултатите
Изпълнителният съвет на САП Преди една година съюзни- на труда.
Кооово в своето съобщение това ят травозящнтник па самоу.прав В тяоиа връзка с двусзичнос:- 
опровергава, .позовавайки се на лонтсто Ивица Чачнч заяви,- чс та е и употребата на кирилицата, 
разпоредбите на същата тази 'Конституционният съд иа Кооово Примери на игнориране на кири 
Конституция, но и на Констнту- е на мнение, че разпоредбата за лицата, па Косово оа миогоброй-

като ни. Ще споменем онзи яай-дапеча

ЧМИ
диаграми, чертежи.

написани иа латиница.
имат тексто

■:с,
Според много оценки, до та- 

,разли/К1и между Заключени- 
Йзпълпитслния съвет иа

кина
ята па
ОР Сърбия и Съобщението .иа 
Изпълмитолния съвет на САП Ко

да
ято оово се дойде до неясни и недо- 

изказани разпоредби в коксти- 
СФРЮ и СР Сърбия,туциите на 

па това открива възможности, за 
различно четене и тълкуване на 

документи. Трябва да сссъщи
вярва, чс тези и много други кон 
ституциомии ебобщоности ще бъ 
дат премахнати в о.повестените 

промени.цията на СР Сърбия.
Вече отдавна е известно,

на Косово за. много работни ме- неконституционна 
ста, а не само за ръководни, се Обаче Конституционният съд па сиво проявява най-голяма упори

познаване на .двата езика 
че условие за трудоустрояване — е тляващият, а това е примерът .на 

категория. Телевизия Прищина. Това ведом
;• онституциотши

Р. Йовстич

Ш*яяСелото на хиляда картиниповоди

Доколкото нищо по-значително не се предприеме след. де- ките селоюи домакинства са елс- 
сет години почти всеки втори селскостопански производител ще кт1>ифиц1ир^!ни/ чс около 
бъде над 60-годишна възраст

> VП ОЛ СИВ И-
ната от тя_х имат водопровод»и 
И1нсталаци1и, към 40 на сто инста- 
лацми за бами, а всяко десето §ЩШ**

т».
Дали затова защото повече- ство и селото в подготовка за 

населеиие предста- предстоящото засед^ие на Цен-
Съюза «а 

омунисти, което

'т,то от нашето съоръжения за парно отопление. 
Само през последните десет го-вляват онези които са дошли от тралния комитет на 

село. в град, техните деца и вну- югославските^ штдини числ-ото на селските жили- 
ци? Дали затова понеже всички трябва да се проведе през април. Ща с байи е уВКЛИчен0 с над Пет 
мислят, че селото е онова което Селското население, както по- ПЪТИ Около 93 на сто от селски- 
виждат на телевизорите илц при казват данните от последното нре- 

близки по време брея-ване представлява около 53

■а*

.
те домакинства разполагат с еле- /посещения на ктрични печки, хладилници, теле

на уикенд? Дали поради- нещо на сто от целокупното наоеленпе в Б,из.ари автомобили и пр. 
друго не е важно. Всеки йманя- нашата страна. Селокостоиански 
коя своя представа .за селото, производители има само 20 на сто,
която е готов да отбранява като макар че само преди 40 години бя напредък в сравнение с онова 
най-голям познавач на обстоя- ха три пъти повече. Този факт етб бе по-рано, все пак оценки- 
телствата. Така се. случва всяко може би не е толкова заприжа- те и процетшеите не са достатъ- 
село да има на хиляда картини, ващ, защото голямо число раз- чен аргумент ^2- онези които хва 
Имат ги тези които в него не ципи среди имат още за една по- лят селото, а живеят в града, 
живеят. Обаче само селяните ловина по-малко селскостопанско Особено трябва да оз има пред- же да сз осъществи основният 
знаят коя е същинската картина, население и считат че и това е вид, че има пелечето доказател- принцип на социалната полмтн

се много. Но нашата .неволя е в ства за това, че уввлиянието на ка — трудът да бъде осноза на
- това, че най-малко една четър- селокострпанокото производство икономическата и социалната по

за гина.от активното селскостолан- и дохода от него не можат да зиция на човека. Колкото н да
икономическата сила на земедел- око население са хора над 60-го- бъдат източник на такъв социа- е остаряло селото, все пак в сел- 
ците най-често ще се чуят изця- дишна възраст. Нашите изчисле- лен прогрес. Очевидно е, че. то- оксстопанокото производство има 
ло противоположни мнения. Ед- ния показват, че ако нищо по- ва е резултат от пч/ходите на задоеолявапд брой- трудоспособ
ни, главно онези от град, ще значително не ос предприеме ще членовете на домакинствата, зае- на и млада ръка, в смесените до- 
твърдят, че земеделците, са бо-га- се почувствува онаоността и след ти извън селското стопанство, макинства също така, па и 
ти и прекадено богати. При то- едно десетилетие това число дво- Смосешите домакинства на прм- онгздг които не се занимават със 
ва ще привеждат примери на ня- йно ще се увеличи — всеки вто- мер преди 25 години са създава- сеяоко стопатство. При днзшни- 
кби оватби, гощавки и за клане ри селскостопански, про-ззводи- ли 70 на сто- от дохода си от те' те»ничеоко-техноложки усло- 
на свине, па все до огромните тел да бъде пенсионер. Тъкмо селското стопанство, а сега са- вия и при задоволяваща иконо- 
разходи .за изграждане на гроб- всеки двадесети земеделец е по- мо една трета част. Селското мичеока и обществена мотизиров 
нцци ,което повече приличм за млад от 20 години. В някои ,се- стопанство и производството иа ка трудовата ръка не е пречка 
Гинисовата книга, -за рекорди и ла ситуацията е особено критич- храна все по-малко са източници за същинско укрепване на сел- 

, изгубената мярка, откодкото на иа.

Макар че това е значителен
ко-

зашртз само по този начтш мо-

Думата „на науката или не 
чува, или я няма.

Ако' ое поведе разговор

в

на егзиетенция на. оело. Воичко ското стопанство и селската ико- 
Когато към тази картина се това предизвиква да се увелича-.реалността за живота на село.

Други пък ще твърдят, че бедно- прибави и онази, която показва, ват ооциалните трудности на ое- апетрактен песимизъм, в смисъл
тията на село е голяма и че по- че приходите в селскостопански- ло, а това сериозн* засяга про- на'този,че селото и селскостопан
вече не може да се занемаряла те домакинства са двойно почни- юеодствофо в селса<ото стопаист- окото
при утвърждаването на развой- зки от онези в н^елокостопан- во н предизвиква редица
ната политика на нашата страна оките и около 40 на сто по-низ- трудности.

комика. Затова няма място за

производство изостават, 
други дори и отмират. Също така ня

ма никакво
ки от онези в смеорните дома- „.Социалната проблематика- на мизъм 'доколкото 

Противоположните мнения за кипетва, тогава е по-лееню да се оелото, както изтъкна Берислав литика
селото особено дойдоха до изя- пресметне че жизненият стан- Шефер, председател на Ютослав
ва през последните месеци защо- дарт на село е значително по- сасата конференция за ооциална
то са интензивираии разговорите низък от тоя в града. • дейност (на 5 март иа съвещание- ки не започне да ограничава И
за идейночполиточеоките въпро- Картината няма да бъде ця- то в Рума) трябва решително да пренасочва ” "
ои на обществено-икономическо- лостна ако не ое изтъкне и фак- ре решава чрез- аграрна попити- икономически и
то развитие на селокото стопан- та, че с малки изключения всич- ка, значи с и|геоном1ически мерки, денции

О'снозание за опти- 
. | аграрната по- 

съответно не се постави 
на ико1нвм'ичеоко-)соц'иалн0'то по
ложение на селото я своите мер-

в предстояпция период.

не благо пр и ятните 
социални, тек-

Бранко КърстгШ



Комунист 3
ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКО МНОГОГЛАСИЕ
мостта о^съвремет^идГйло-теоретична^Тяпт13.,^1^”^ нсобходи' “е ое забелязват две крайности, що, не може да има разбирател-

поклаща, бързо заспива" (Блох) свобода (като че ли абсолютната * РЕВОЛЮЦИОННИ
НАЧИНАНИЯСъстояниенто в Съюза па к«- ■„ ' извъиисторич-еска свобода е въз-

мунистите, задачите МV в Пп.то недостатъчно юе уважават тези можна където и да било и кога-,
ствявакего «а *катте,пнит 'съще‘ важн« „старини" позиции. Нати- то и да било); кгоято без о-сп-ор- та във вРъзка със същността на

икономическите и 6 реше_ онат °,т 'реалните -обществено- ваше и критично обсъждане ата: нашата «лиза днес не е отраже- ' 
чееки обстоятелетвГ в полити' икодомичеоки -проблелщ, Съюзът кува. основните принципи на на- иие на к12^за, но е още едно д-о- 
то- с пялата см г<ч1 и™ 0Щ€Ста°- На кРм5"нистите ое занимава пре- шето социалистическо самоупра- казател‘ство за истинската дем-о- 
ват ня живот извик_ димно със -стопански теми не витално общество. Става дума за 1<рацИя в нашето общество. При.
реаФиомайи-и и _ ®имостта от винаги в унисон с ролята му в силите, к-о-ито отричат ооциалис- сега1и™те условия съществен е 
ване на млейвпттвп^ЪРШеН0Ву' обществото. Затова не е излиш- тичеокото самотуправлеиме и юоци БЪПР°сът може ли Съюзът нако- 
ботя п в™1Ната Ра- - но да си спомним за Маркс, кой- ангиома като такъв. Според тях оо- мунистите заедно с останалите
Това е една от Т° в ПРиложснията сй за крити- Циалистич-е-оката революция е из с°Чиалистиче-ски сили, като ува-
лпоставки в-, чгттрГ- -ен,ите.пРг ка на политическата штрномика неворена или пък е, просто каза- жава Фдкта, че мнопогласиего е 
политическото и,деин'°" е написал, „че хората осъзнават но, измама. Нападението им е нРйСъщо на естеството на дворче
на кпм-интггтплте тгмД - На ("ъюза стълкновенията и преврата в ма- наточено именно към Съ.юза на СТВ0Т0- Да избегне кривите пъти- 

л ес- термалната продукция и пр-оиз- комунистите. При това. те не кри ща и примките, к®м
на г,3Длъгват догматагчно-бюроюра- 

тическ-ите сили, защитниците на

Разнообразиостта на миения-

ния и

-които го
водствените -отношения, в над- тикуват грешките на Съюза 
стройната, в идеологическите комунистите в осъществяването

-форми, в сферата на общество- па идейпю-по-лити-чеоките опреде стзтУ'шо и поборниците за.ияко- 
ното съзнание, където с борба ления, но арогантно и агресивно гашната идеологическа - могаолит- 

е разрешават тези стълкновения", се опитват да дисквалифицират Н°1СТ; т-е- Ще отстои ли псинататъ 
Бн-гелс е написал, че по отно- Съюза на комунистите като та- шна-а демократизация и разви- 

шоние на надстройката ик-ойо-ми- къв, за да го, изтлаонат от обще- таето и обогатяване на идейно- 
ческите причини в края на край- ствен-смполитическата сцена. Тези тес,Ре™чяата работа 

си щата са решаващи в последния и такива нападения често пъти ло изтт-Р«вя-не пред
етап, но процесите в идейната остават без отговор или пъ-к бт- телС1вата на - времето с 

проект надстройка възвратно влияят вър говора дават единствено рък-ово- „ е,-т изнамира?е на решения 
на изхода от настоящата криза. ху базата. Като се имат предвид дствата на СК. за сегашната криза. Съюзът -на
Опора на този проект е Дълго- тези предупреждения а особено Друга крайност -е стремежът комунистите разполага и -с рево- 
срочната програма за икономиче когато става дума за Дългосроч- във всичко и навсякъде да се люЧио,нен опит, и със знания и 
ска стабилизация, която открива ната програма за икономическа виждат само идейни противници тв°0ческн сили да оъде на рав- 
пер-спективи за резитализация и стабилизация, отделно внимание и врагове, особено в културата, ншде на обществената си роля.

се издателската дейност и средства- За да осъществи -надмощие 
правленпето, като очертава про- нуждаят от идеологически разяс- та за масова информация. Тази над-. опозиционните сили в щоу- 
мени не само в икономическата, нения в Съюза на комунистите и крайност намира опора в прека- алната идейна обстановка, Съю- 
но и г политическата и идейна .обществото. Това не означава, леното драматизиране и обобща- т 
сфера. Привържениците на поли че Съюзът на комунистите изоб- ва'не на някои книги, тексто-ве, 
центричнич етатизъм изграждат щ0 не трябва да се занимава със лъженауч«и проекти, изказвания 
стратегията си съгласно принци- стопански теми. Напротив. Пр,и на трибуни, в които злонамерено 
па „борба' против" -и като таки- тоЕа обаче тежището на партии- 1 без аргументи ое , довеждат под 
ва са бранители на съществува- ното обсъждане трябва да бъде въпрос Съюзът на комунистите, 
щото положение и консерватори върху идейните аспекти, а за кон социалистическото самоупра-вле- 
на кризата. Идейната борба сре- кратните ходове съществуват дру "марксизмът, федеративното 
щу тях е трудна затова, че те ги организации и асоциации в об- ни Устройство, необвързаната по- 
действуват под булото на рето- щестро-то. литика и пр. Тези и подобни на

стъпления трябва да- се трети
рат и ' в по-ши-р-ок международен

• КРОКОДИЛСКИ сълзи
Съществена хар актер истика 

обстановкана идейната ни 
борбата между самоуправител- 
н о-демокр атич е ските -и догматич- 
но-бюрок!ратическитг сили. Саамо- 
уп-рат^телно-демократичеоките 

начело със Съюза на комуни
стите имат положителен

чрез сме- - 
предизвика- 

краенли

по-нататъшно развитие -на самоу заслужават въпросите, които

трябва •на комунистите 
непрекъснато и 
да осъществява идейно-политиче 
оките определения от Програма
та си и конгресните -решения. 
То-ва изисква от членовете на СК

систематично

ежедневен самоотвержен 
понеже действуването е 
-но от проповядането. Сега е юби 
лейна година на Вук Стефано- 
вич Караджич и затуй не е из
лишно да ои спомним за един 
н-егОЕС,съвет: „Работете и пейте 

’ еднакво. Това е ед1юственият на
чин благородно да отмъстим яа

труд,
по-оил-

Ико-номичсската криза у нас, 
лението, като при това допускат с оглед на общественото й значе
ла бъдат извършени само онези ние, налага да бъде осъвремене- 1<'онтекст те получават подкр.е- 
промени, които не застрашават на идейио-теорети»еоката работа па Ф' Реакциошщте кръгове
възпреизвеждането на тяхната и да сг повиши ефикасността „на чуж - на- враговете си и да ги посрамим"
мощ. За такива Тито Ееднт>ж ка- идеологическата борба.' Св-оеоб- От тези крайности в отноше- Или за Тагара и 
за, ,.че проливат крокодилски разният дефетизъм, идейната ци-ето към идейните течение у му: „Родин-о, искам да те обичам 
сълзи винаги, когато с! спомене конфузия и политическото и<оле- нае произтичат и -крайности в с-труд Г Днес и тук тези поръче- 
оаботническата класа", а всъщ- бание под влиянието на капри- предлагането и предприемането ния трябва особено да се ува- 
ност сг грижат само за себе си. зите на ежедневието «с отмина- на меоки. Една крайност е овое- жават. Защ-ото, колко повече Съ- 

Настъплени^то на антисоциа- ва и отделни членове на Съюза образната -илюзия, че атаките юзът на комунистите в ежеднев- 
листяческитг идеи не може да на комунистите с ниско идсоло- срещу социалистическото само- ната -си ицейно-п-олигичорка дей- 
сг наблюдава вън от реалния об- гичсско съзнашис. Не само някои у.травлеиис и Съюза на комуние пост уважава и укрепва интере 
ществсно-прои.зводс1вен контекст, членове, по и цели първични, ор- тито -са индивидуални и без ши- ситс, на работническата класа, 
понеже свстът на идеите не е ня- ганизации на СК не уоия-ват да рок отзвук, че ис могат да на- толкова повече отслабват пози- 
какъз затворен в себе си тотали- сс справят с настоящите общест- правят нищо и чс ще изчезнат цните на всички опозиции. Съю- 
тет без общесгвено-матс-р-иалн-и всно-я-кономически и пол-ипи-чее- сами по себе си при условие да зът на комунистите трйбва да 

Затова „борбата срещу ки обстоятелства, затварят се в сс стабилизира стопанството,по- има оио-ра върху широк- кръг

ричната подкрепа на са-моуправ-

поръчението

основи. .______ „
идеите, които се издават за. ал_ себе си. и се продават на обще- нниш производителността иа тру- конструктивни творци от разлпч- 
терчгтч^а на социализма, трябва ствомото самотечсние. Сложните да' и разрешат някои -—..................тернггвса ”а социализма, трябва ствомото самотечсние. Сложните да' и разрешат 
да бъд" насочена преви всичко условия не гърмят такова по-вс- -аъпроаи във връзка с действува- ги привлича 
' '* От комунистите сс изис-

инкои -открити ни области нг^твоочеств-отц)' и да
с демократическа 

пето н-а п-олитичеоката система. исрсп.ектива и хуманни алтерна-общоегвено-сиспомните п-рс деиис, _ _ ...
представляват ква знание и идоино-п-олитичее- Друга крайност с стремежът да шя. Чрез развитие и тачене на 

плодородна почва за избуяваис* ко ангажиране, което допринася се предприемат репресивни мер- теоретично издържана.,,и- аргу- 
то на 'тези идеи" (Слободан Ди- за изиами.раието на решения и .к-п, та идейният нратшишк да м-енти-рана критика по-добре ще 
вях иа неотдат-напшото- съвета- отговори да зададените от време бъде накаран в „миша дупка", се съзира същнрсттаЧ^й ^нтвре- 
нис в Градския ''комитет на СК то въпроси ис само с дневно, но При пашите условия този гг-од- рите и идеоло-гич-РСкота к;ъдър- 
в Бслгоад) За разлика от пред- и с дългосрочно идейпо-тоорети- х-од ос оказва краткосрочен и жан-ис на отделни "схващания. 

' икономичо^ия ч»Ю значение. Същевременно е безрезултатен. 13 края и-а кран- При ссгапш-ите .усл-ория иеобхо-
отричат необходимо да бъдат но-агилни щата той демо-бил-гщира т-во-рч-рс- дим-и . са ни р<дкодощю1ЩШ^ иачи- 

и в борбата срещу неприемливите- тоитс сили. иаапея, а те не.моуа^^а-дсв: -очак-
а-с-шжт становища й Нашето общество с дсмонра- ват от х-о.ра без.дух. -,С^|о|с опо-

сок-о, а това означава, че с ра върху цст'лн*жцте,^|0р|м Съ-

К'ЬМ
дпоставки, които

стар.ятслятс на
коиторедукционизъм, 

какяато и да било автономия 
самобитит логика .иа света 
идеите, марксистите знаят,

само „същество от
сферата на създаденото и офор- волюцио-и.гатй акция -на 
моиото, но птщтежават сиороб- на комунистите.
но.,г да сс възпроизвежда # ДВЕ КРАЙНОСТИ бождзваието иа чогоска. За всич-
м-ооформяват . ститс ,от В наш-ия богат и разиообра- ко друго, което се -издава

” '„ронобрегават зся/ идеен живот от по-дълго вре- творчоептшо и свободата изоб-

на от идеен
идейната тичеок-о, а тона означава, ___

борба с неразделима чаюг-от ре- отворено за истинокото творчсст юзът на комунистите ще -цамира
Съюза т-е. Съюзът на комунистите вина- мзх-од от' кризата и същефемон- 

оо с борил, и су бори за твар- но ш-с оставя зад себе ;йй йсички, 
чество, което донрипщ-ся за осмо- крито ис мбгат' да 1Й>рд,ят(( в ри-

времето' -иЛи ЙЪК -1411

понеже„чс •п.лкуга-ция,
идеите са ,не

ги

тъма ма
за годят по кривите пътища."

Момир Еъркич
по-дълго време се



А Комунист
КУЛТУРНА МОЗАЙКА — ПИРОТ

Жадуващи за изкуство
Някогашното затишие и истинското безразличие в култур

ния живот на Пирот през последните години престава да е прео
бразил се в навик „имидж" на тоои град. Много неща се .подо
бриха — казват тукашните познавачи на културните събития. 
Доскоро имаше проблеми; мнозина мислеха, че с изграждането 

съвременно оборудвания Дом на културата всичко ще бъде ре
шеш, Обаче, тъкмо тогава изникнаха трудности
на

Центърът на културата в Пи- — на мнение е директорът на 
рот е формиран през 1980 годи- шфотоктлт Дом на културата 
на като СОСТ, в чиито състав Момчнло Цветко.вич, 
бяха; Народният театър. Музеят,
КХД и Трудовака общност. Ми- макие ос обръща на зиачитсл- 

годиии. ния юбилей — 40-годишш-шата

Тези дни в Пирот голямо ини-

зорува се така четири
Оградата беше и остана „мъртъв от съществуването и работата на 
капитал", а рефлекторите се па- Музея на Поиишавие.то.

„Манифестациите, конто до- 
представления. стайно биха ртболежили В някогашния конак на

леха само д>ва пъти седмично по- Мали Ристо днес се помества Музеят 
на Поиишависто

този
М'И-

ради театрални
Не стигаха и кадри-специалисти, юбилей, започнаха още през 
виоокоообразовами. Театърът има налата година с редица изложби” к 0 иа
само режисьор, а Библиотеката е — запознава ни Радмила Владко 0^в“ю би м,ожал да ос намери
без нито един. високоирофесио- вич, изкуствовед. По този по- ц думитс на Станислав Николич, лин —
налей работник... Културата вод бяха. организиращи репрезен пр0Стя.вител на Първомайските" циалнюто приложение и ефекти-
просто живуркаше извън виима- тативни изложби ог картините ^‘ - г01ЙТ’о ИЗТЪкна, чс в те на видео-техниката в модер-
иието на меродавните в града” на Джо Ин Фан, Милич от Ма- ‘ цотата ,'1а самодейците често иия балет. Из цикъла „Англий-
— опомня си за това време ди- чва, Андре Милонкович . . . В '[ЪТИ сем,сСЯТ мнозина, като чс оки видео — арт" всяка вечер
ректорът на Дома на културата тази юбилейна година са предай- аможйцитс ,нс могат "на сцс- прожектирахме по един филм'
Момчило Цветкович. дени 24 изложби от различните- без мвиаджерИ- често пъ- — запозна ни Дущан Паиайото-

Времето направи своето. В матика и съдържание." ти случва че за подходящи вич с манифестацията, която то-
края на 1985 година п-иротският Както разбрахме, по повод Т1„Ж0СТва нли приеми от офи- «<У що завз,рши.
СОИ за култура формира Дам на чествуването отделно място ‘ ни лица или труд0.в,и дера- Най-голяма все пак в Пирот
на културата. Какво с този жест ще заеме изложбата на вече за- низ ц а п,рИ1СТигне покана с мъката с актьорите. Театърът ня
се измени освен названието? бранените пиротски килими. Ос- Елате с и ов„рете\" Нима са- ма квартири, но .взето е решение

— Домът на културата е ре- вен тъкачни станове, ще бъдат ”о за това самод,ейците служат!? през следващата година да 'се
гистриран за по-широка област изложени килими, с наи-стари привлекат млади дктьорски дво-
на деятелността — казва Момчи- шари и мотиви от края на XIX Поръчението от това съвеща- йки, така че Ще им се плащат
ло Цветкювич. Сега тук е само век. Чествуването предвижда и ^ че самодейците тряб- жилищните разноски. Инак, след
Народният театър. Инак, нашите редица други програмни акции; ^ изборят за положение- случката със „забраненото" пред-
облтщи на действуване са; таче- продължение на__ богатата изда- то ^ ̂  д б би трябва- отделение „Мрестенето на шара-
-нс на . културният аматеризъм, «лека дейност, археологически- ^ действу,ват „о-организира- н^те" много пирочанцл загуби-
Музикалното училище, курсове- те изкопки и консервацията на ха. Почти цялият ансамбъл
те за чужди езици, ки!к>. органи- пиротокия градец, еуидентиране-' и а на йладите ^ Пирот, зами1# -а сега се работят почти
зиране на естрадни програми и то на паметници ^паметни мес- да ппемахлат „бялата МОното- ..проверони" представления, като
концерти на класическа музика, та .откриване ка Галерия от фре „ на 3,имата с културна про- ”Кощана • -3она Замфирова ...
политически трибуни, литератур- оки......... Галерия е необходима ама от авангардн0 съдържание т«и.цни се подготвя представле-
ни вечери, театрални гостува- на този град - казва Радмила . Р според - у станове ^ ниеГо "Сръбски ревизьор" отЗво
„„„ ■> Владкович. „Тя се дйцаза с каче- .н и « з нимио Костич, с .режисьор Джор-
™Я "; ' ствена и добра работа. И много ния план но с половинчати ре-

л 3,0 големи градове "имат галерии 3УлтаТи- Причината, 
в рамките на музей. Но, за раз-

съвсщаиието се с рази- филм за изкуството в САЩ, 
След това филмът „Николай Ал- 

картина и звук”, за спс-

си

дже Джурджевич.
Така работят пирочанци, и

По време на изработката 
утвърждаването на този амбици
озен план” за работа имаше съм- 

негодувания

както раз
брахме, е в недостатъчната заин така провеждат зимата: посеща-тересираност .на младите за тзърлика от останалите градове, ние 

сме една-от редките среди, коя
то може да се похвали с богата лизиРани съдържания.

-в заплануваната и

ват курсове за чуждестранни ези 
ци, борят се за по-добри днп 
културната

и гласнинения,
„протести” . . .

— „Най-трудно беше когато 
в нашата зала започнахме да ор-

де херметическите и интелектуа- 
Именно, в

самодейност, посе- 
реализирана щават Галерията, подготвят бо- 

зимока културна програма мла- гата ,п.р(>Грама За чесхвуване на
дите не взеха активно участие, 200-годишнината от рождението 
нямаше същинско развлечение. н.а Вук Караджич, жадуват” за 
- „Всички съдържания глав- актьори и очакват,” че и те ще

'видят някои от филмите на таз
годишният ФЕСТ и

излагашка деятелност. В петгоди
шния период имаше 126 само-ганизираме филмови прожекции.

Някои мислеха, че с това се за
губва „мирисът" на театър. Оба
че, времето показа, че сме има-, 
ли право.. На Пирот, с над 40
хиляди жители, наистина не сти- ци. Понастоящем в две дружест- заснети 'концерти на поп-звбзди п.редвестеяите 
гаше само една кинозала. Поиа- ва работят 1500 самодейци. Ста- от 60-те години прие малоброй- Югославския
стоящем залата се ползува еже- ва дума за КХД „Педраг Бошко на публика. Пред очите на мла- Ако такава амбициозна програ- 
днввно, иодиме такава > филмова вич — Павле" и РКХД „Първи дите тези дни се размотаваше ин- ма би била осъществена Пирот 
политика, че залата винаги е май”. Това беше и повод в гра- тереоен цикъл ог областта на вече не би бил изв-стен само по 
пълна. Исгиноно „улучване на цел дът на Нишава да се 'съет°и Ре- съвременното изобразително из- килимите кашкавала Тигъп" и 
та” направихме :и с организира- гио!нално съвещан.ие за цробле- куство. Прожектирана е първата „Първи май” но "по” изключаг 
не на курс за чужди езици и от- мите в областта на самодейното част от филма за голямия иопан- телната грижа за културата 
криване на Музикално училище", творчество., ртговор на въпроса оки живописец Пикаоо, както и ‘ ‘ Бобан Митич

стоятелн:и_. колективни и .тематич
ни изложби, л видяха ги повече 
от 300 хиляди по-сетители ...

>но се провеждаха на едно място-. 
В П1И1РОТ „владеят" самодей- Ед1ночасо1вният - цветен филм, със някое от 

представления на 
драматичен театър.

главен и отговорен редактор на всички из- д-р Богда,н Трифунович 
дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока-Комунист а заместник—пре

дседател: д-р Драгипщ Павлович-
тор'Борислав*Вучетич™ гла^Птго^рни МарА«Р^ «а РеД™та= Белград. Площад 
прлактппи иа прпубликангкитр и ппкти- " ^ гелс 11, телефони: цен*
нинскитеИиздания;П Дубрам^И^рачНоБосна " " Н«в„ Белград. „Бу-
и Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия), Р а ’ телеФ°н: 627-793.
Реджеп Хайрулагу (Косово), Ристо Лазаров Издава НИРО „Комунист"'.
Македония), Славко Герич (Словения), Ми- Печата се всеки четвъртък на сърбо- 

Директор на НИРО „Комунист": Вито рко Михалежич (Хърватско), Матия Ново- хърватски, т.е. хърватско-сръбски (кипили- 
мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора), Калман Петкович (Вой- ца „ латиница) словепски Р
на всички издания на „Комунист": Влайко водина). кянг„„ ’____
Кривокапич. Председател на издателския съвет на гарски, унгарски, словашки”3”3“"" ^
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С указ на Президента на Републиката 
от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо 
стоен с Орден народно освобождение, а с 
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра
тство и единство със златен венец.

македонски и ал

румънски, ру-
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ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

РАКИТАПО-ГОЛЕМИ ПЛОЩИ С ЦАРЕВИЦА ИЕ СУИОВО - звонци, 
А СУКОВО - РАКИТА

Поради
ното време и"план^РИЯТ царевица- 360-000 кг ече' щата- прелета сеитба 
^енната сеитба в Баб^ш 7^ ООО « * " " само 43 хектара ще
нишка община н- 240 кг на разми фура бъдйт засеТи с хибридна
изпълнен Останали Щг растения: (люцерна, царевица, 10 хектара е

.ха незасети 535‘х-ктапГ аве3дан- °месени преви овес, 8 хектара с картофи 
ара, и др.). ■ и 25 хектара с треви,

есенни- Това е и причината де Разйокъоансгстта на пл 
Ще бъ- то значителна част от- ощите е главна причина 

площите с царевица ще и за' трудното прилагане 
бъдаг зас^гц с некачест- на механизация. В Бабу 
вено °еме,, а това сигурно шиишка община днес има 
Ще се отрази и върху-до към 700 трактора' и 2500 
бит-.итс.

Същестзува .определе- 
«ме в Бабушнишка 
Щина- ' се
редица акции за комата 
пия на площите. В тази 
насока би трябвало 
енергично да действува 
!< новосъздадената обе
динена селскостопанска ма ' къде трактор и да се 
организация. Резултати 
обаче няма. В 'общест
вения сектор и в настоя-

Жителите »а село Ракита тези 
апарат защо в разни материали за сесиите на 
Скупщината .на ОР Сърбия -и Междуобщинската 
регионална общност в Ниш 
Суксюо — Ракита се внася като регионален п-ът 
Суково—-ЗвОИЦИ.

дни остро ре
предвидени за 
Ци. Тези площи 
дат приобщени към про- 

. летищните. ■
Да, така рошихме те 

зи дни в щаба за

регионалният път

Не мода да .разбера защо се прави това — 
негодува Ха1рала'М.п1и Младенов, председател на 
местната общност в Ракита. Считах, че този 
прос с разрешен. И прбди пет—шест години ое 
наложи да правим „изправка" при третирането 
на този регионален път. Й тогава уж въпроса се 
изясни. Не ми е ясно откъде'

следе
не на селскостопанска де 
йнсст — казва ВУКАДИН 
ТОДОРОВИЧ, 
отдел

мотокулти.ватора в част
на собственост и някол
ко' обществени. Те би
ха могли за дооетогна дни 
да изорат' предвидените 
площи. Обаче имотите 

по- се толкова малки (най-го 
леми площи са 18 ара), 
че в някои парцели ня-

въ-

завеждащ 
селско стопанство 

инс-

об-
предприемати селскостопански 

“лектор в Бабушница.
Затова вместо 2 578 __

с царевица ще бъдат 
сети з из хектара площ. . 
Увеличени са и площите 
с други култури. Така 
ечемик вместо на 205 — 
ще бъде засет на 425 .хе 

“ктар; овес 
1582

сега наново се 
пише — Суково — Звонци? Защо се „забравят" 
още 3 километра от този Път?

за- Наистина имат право жителите на с- Раки
та. През 1963 година, косато беше закрита мина 
„„Ерма" в с. Ракита, беше съобщено, че на мя
стото- на теснолинейжата Суково—Ракита, ще се 
строи път Суково—Ракита.

Оттогава до днес изминаха вече 24 години. 
Този път на места е разширен, в ждрелото на 
Ерма станаха срутвания и в момента движението

обърне, а не ли да оре. 
Това нещо много поскъп

М А.ва услугите.
вместо

— 1840 хектара- и 
т.н. С тютюн 
ят 30, с картофш 479 
Фураж — 423 -
Със зеленчуци трябва да 
бъдат засети 350

на
БОСИЛЕГРАД: ИЗ ПЛАНА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И 
СЕЧЕНЕ НА ГОРИ В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТще се засе- по този път е прекъснато, но при изграждането 

му, «е бива да се изпуска от предвид, че трасе-
М. А.

и с
ЕКСПЛОАТИРАНЕТО Е ПОД КОНТРОЛхектара. то му е — до Ракита.

Сеченето на горите в 
частна собственост в Бо- 
силеградска община, .вп
рочем като и на общсст. 

на вените (и в други места), 
е под контрол. Според нс 
отдавнашното решение 
на делегатите н?_ Общин
ската скупщина, което 
преди това обсъдиха и 
членовете на Изпълните
лния й съвет, през тази 
година з частния сектор 
Ще бъдат залесени . мно
го повече терени с гори 
откзлксто ле-бъдат из
сечени." В .приетия план 
се подчертава, чс ще бъ - 
дат "залесени около 30 ха, : 
на 20 ха ще бъде извър
шено възобновяване и 
мелиорация,- на още 20 ха 
ще се извърши плевене 
и окопаваме на млади го 
ри и пр.

Същевременно е запла

чувано да се изсечат 
21.355 м3, от
19 700 м:|

хекта- които 
в широколист

ни гори, а останалите от 
.иглолистните, Имайки пре 
д :гд необходимостта от 
домакинското" стопанис
ване с горите, сеченето 
на горите които "сами се 
възобнозя.зат е позволе
но от 'началото на октом ■ 
ври до 15 април идната 
годни?.- Гражданите—со
бегвеншш па ш-лотистци

ра площ.
Повтаря се старата нс 

. -тория. И по време 
пролетната сеитба осно 
вгк проблем ще бъдат 
скъпите семена и торове. 
Затова и подхранването 
на пшеницата в началото 
ла настоящата година е 
извършено само ва 20°/°
ст посевите.

Цената на семето на
хибридна нарс-Елпа

висока 367,00 кг.
съ- гор.н мс да осчат в 

тези.гори през цялата го 
дина, освен през първи
те четири месеци на ве
гетацията. За тези лоито 
имат намерение ' да експ
лоатира]- част от тези го
ри от значение с да сс 
подчертае, че като пача-

що е
овесът струда 95 динара.
ечемикът струва 40 дина 
ра и т.н. За изпълнение! 
на плана по пролетна се 
итба в Бабушнишка об
щина са необходими 66 
000 кт семе на хибридна

СУРЦУЛИЦА

Ловът спрян до 
1990 годинало на вегетацията се взи

ма 15 април.
ДИМИТРОВГРАД

Готови за
пролетната
сеитба

В. Б. На същата- сесия двата 
съвета заеха решение за 
ценоразписа на незакоа-

Сур дулцинеите 
' джчи, (и браксанери) с 
години ' избиваха безраз
борно дивеча. 'Почти ни
кой ис сс грижеше^.-за 

и вучителци и ракитчаим храненето му. Ловуваше 
няма вече да сс .измъч- сс и извън лотпия осзЬи. 
ват и да качат добитъка Ловджийското .дружест

во „Слободиш Пемезич
.Във връзка -със свлича Кърцуш" ш Сурдулицапра 

нега» на гробищата и Ра рош-с опит да опре това- 
кита Снаоич IIIи уведоми, безредие, .налагаха се и

наказания срещу «©съ
вестните ловджии, но те „ '1 000 000 дшара, за заяк 
ИС дадоха резултати... 150 000.,-..аа$до»ак 50 0^)0

*. динара лстуиь.,'
Затова ща Щосл-ЗДна-та^ . ипщДгЬд 

съвмюстиа ссс1-|я„па ;Яъвс-
та ма местните общяве- цр Цреме'(Дб1чй
ти и Съвета.
пия труд ия вШСипокгйа иЛде** . .крЩгроЛ
скупщина -в .-.Ж&и.лЛглМйадиитсЛЛа
беше решето ловуване 
да бъд-с 
1990 година.

лов-

ПО СЛЕДИТЕ ЛА КРИТИКАТА
избитите дивя ЖЯрот- 

ни Предзпдейи .-сйпЙ-юо
по0ТЙУПВАТЕЛЕН ПУНКТ В РАКИТА

Какт-о ни уведомиха в 
селскостопанската труд» 
ва организация „Сточар" 
— за пролетната сеитба 
са паръчаии 7 тона ца
ревично семе, от които 3 

Счита

кц глоби за - нес1>1юсз^ш-
тс ЛОВДЖИИ, КОНТО .ДЗ§Ш-
щожаваг дивеча по 'скло 
нозете «а Ч емерщгк. * За 
убита сърна глобата До
стига сума и 100 000 Сдб 
1 500 000 динара, за . Нива 

от 50 000 до

Преди две седмици в 
разговор с обществшо- 
иолитачооки дейни от Ба 
бушиица ракитчани иву- 
чиделци сс оплакаха, чс

си и Звонци.

земеделската кооперация 
е -Звонци 1нс искала да 
открие пункт за изкупу
ване па добитък в Рагси- 

ма.кар че има усло- 
за такъв, От прсдос

вече са доставени, 
ое, че 7 тена царевично 
семе ще бъде достатъч
но за зсяване па предви
дените площи (и в част
ния и в обществения се- 
КТОр)

Тази година и интерс- 
оешанието за засяване. на 

Само

свинячс и по този въпрос са 
-взети конкретни мерки. 
Специалисти са излизали 
на „място”. обаче .сила

та,
-вия
дзтеля .иа Изпълийтслния чището много голямо -и

ще са необходими серио
зни мерки то да бъде са 
-нпрано, В тази -насока съ 
що -се действува, 

нелеката кооперация „Ер Вземат ос мерки
роса с ТВ—предавателя

улрвджга]-
о в Суту-ешет Петър Опаич тези 10- .дни получихме сведение, 

„ чс въпросът с разрешен.
зсмс-овес е голямо, 

район Висок ще 
засети около 5 д»иа овес, 
прадимно в частния сск-

— Всяка срядабъдат и .въп- то •
ма” от Звонци изкупува 
добитък в Ракита- 

Д Т. ' чи този въпрос е уреден
Зиа- / ла сс уреди-.

М. А.тор.
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СЪС ЗАГУБАСТОПАНИСВАНЕ
В „МЕТАЛАЦ" СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНОВ ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 8,5 мнлигна динараВъв фвндоветеВЪРЛУВАТ БРАКОНИЕРИ са 1Шправили н та- 

къдсто трябва да 
прехрана.

сами 
зи частДва въпроса бяха в на дължиостцуе 

центъра на вниманието пъдаяват,
служат с тази

които из валутните
може даАко бъде разрешен проблемът е 

„Металац", тогава
трудова оргаии- 
миналата делова

бъде СТОЛ за 
Това сами ще 'направят, 

.много работи до

наи-м-ного сс 
нечестна разлики в полза на 

сс очаква заздравяване на тази 
зация. За първи път на края на

значителна печалба

на неотдавна проведеню- 
то заседание на Скупщи- работа. Освен това и чи

слото на несъзнателните 
ловци, на които ловът не 
е спортм рокрсация, а им 
служи за друпи цели, еже 
годно се увеличава. Де-

както и 
сега.

С двадесет милиона ди 
пара получени тези 
от фонда за недостатъч- 
,ко развитите краища до 

стсяпон ще обез

ната на Ловното друже
ство „Сокол” в Босиле
град: дейността на дру
жеството през изтеклия

година осъществена
дни

огради, олуци и друго. То 
ва оигурно щс сс отрази

С двадесет и оосм зае
ти -през миналата годи- 

.иа ТО „Металац" в Ди- положително и върху лич
доходи, които гирсз 

средно:

ловен сезон и основните 
наооки, задачи, и активно легатите .взеха решение 

да ос активират всички
известна 
печат оборотни средства, 
а идяват сс и проблемът 
с валутните разлики да

нитсмитровград е осъществи
ла общ доход от

ети през настоящата го
дина. За отбелязване е, субекта и един път за ви 
че при обсъждането и на напи да се осуетят воич-

ки видове бракониерства

почти миналата година 
83 милиона динара (през възлизаха 
1985 25 милиона), доход нара, а ггрез януари та- 
от 40 738 000 динара и 
ЧИСТ ДОХОД 30 393 875 
динара. Същевременно "ШР 

42 250 I №

48 931 дина
единия и другия въпрос 
бе констатирано, че въ
преки подходящите ус
ловия, ловните терени в 
общината ежегодно обе- цията която водят в дру- 
дняват, т.е. все по-малко жеството, през изтеклия 
е дивеч в тях, отделно лозен сезон в Босилегра- 
благородната дивеч как- дека община са убити 

заека, (легално) 30 диви овинс 
и 4 сърни, докато за уби
тите зайци се не води ови

и други несъвместими с 
ловната етика прояви. 

Инак, според евиден-
тш

са изразходвали
332 динара, а вън фондо 
вс са отделили 8 464 699 , 
динара. От съществува
нето на тази, до окоро за 
иятчийска, трудова одата

I
вито са сърната, 
яребицата и пр.

Като .причина за това 
делегатите на . Скупщина
та изтъкнаха няколко фа 
ктора. Благородната ди
веч в (збщината, от го-

ннзация оказваща услу
ги на гражданите и об
щественият оектода, това 
с за първи път. За първи 
път през цялата година 
са имали постоянна рабо 
та. Работа имат и сега. - 
През тази година с зап
ланувано да осъществят 
общ доход от 160 милио 
.на динара („Досега и 
план не сме имали", ка 
зват тук). Това е обооно

денц.ия.
През- настоящата годи

на, с оглед на факта, че 
броят на дивите овине е. 

дина на година е все по- в увеличение, запланува- 
■незащитена. както от но е да бъдат убити 100 
страна на слабо - органи- свине, 20 сърни и около 
зглрашата гогхнтазителна стотина заека, 
служба, така и от страна Да кажем и това, че 
на другите компетентни Ловджийското дружост-
за това субекти. Дори, во „Сокол” от Боаиде- 
както подчерта . Будимир град за причинена щета 
Димитров, секретар на от страна на диви щ-чне

Й с качествените огради си пробиват път

бъде разрешен в тяхната: 
полза. Ако това се разре
ши, тогава, както изтък
ват, няма да има никак
ви пречки за присъедин
яване към металния цех 
«а ТО „Димитровград", 
за което те вече са се из
яснили. Всичко това дава 
достатъчно възможности 
„Металац" най-после да: 
стане на здрави крака. 
За целта е запланувано 
Да бъдат приети още три 
десетина работници.

зи година 55 273 динара.
Успешното стопанисва

не през миналата годиг 
на и отделянето във фон- 

-довете дава възможност в 
„Металац" да планират 
през лятото да направят 
покрив на непокритата 
част_на халето и да дог 
радят помещения за кан 
целарии. Сега петте „ад 
министратори" заедно е 
директора са в импрови
зирани канцеларии, които

вано върху производст
во на центрифуги за мед 
и оказване услуги на гра 
жданите — изработка на

на отделни селскостопан
ски производители е за- 

12 300 ди- 
М. Я.

дружеството, тези които 
са компетентни да 'Осует
яват различните видове платило над 
бракониерство, е оглед нара.

ЗАСТОЙ В СТРОЕЖА НА РЕГИОНАЛНИЯ ВОДОПРОВОД ЛЮБЕРАДЖА 
—НИШ

Селяните спрели изграждането
Какво може да стане, когато не 

ое 'опазва словото на договора много 
ярко показва и неотдавнашното пре
късване на каптирането на врелото в 
е. Любераджа. Водата от шестте изво
ра на тава богато вододайно врело 
вече са взети за бъдещия регионален 
водопровод Любераджа — Ниш, но 
при опит за „включване" ина седмото 
— жителите на Любераджа се проти- 
воптетавшги, и-работите са в застой.

Защо?
Причини има повече. Една от ос

новните е — непрецизното тълкуваме

в самоуправителното споразумение 
между „Наисус" от Ниш и местната 
общност в Любераджа, в което е каза 
но, че за нуждите ма Любераджа и 
другите села. по течението на р. Луж 
ница, ще бъде оставен биоложки ми
нимум. Любераджани този член тълку 
ват като — да им бъде оставен оед- 
мотят извор ва врелото, докато пък 

.. в „Наисус" не мислят съвоем' така, а 
казват, че и без това от врелото остава 
да тече достатъчно количество вода.

Друго 'нещо. Любераджани са не 
доволни .от построената от страна на 
„Наисус" водопроводна мрежа в се
лото; казват,_ че била некачествена. И 
трето, в договора било внесено „На- 
иоус" да построи и язовир край село 
Грънчар, а това не сторил. И така, 
малко, но малко, и недоразуменията 
кулминирали дотам; че жителите на 
Любераджа опрели' по-нататъшното 
каптираме на извора. Сега ое очаква 
представители на „Наисус" да дойдат 

Бабушница и Любераджа, за да се 
уредят неизяснените въпроси, за да 
може да продължи изграждането ва 
регионалния водопровод за Ниш,

Двадесетина дни застой сигурно 
много ще коства за „Наисус", но ко
гато една работа е е много недоизяс- 
ненй неща — ето, . стават и . такива 
неща.

Еднопосочно . 
сътрудничество

На повечето училища в Боаилеградска об
щина оградите са развалени и за да 
но поставят необходима е по-голяма

се повтор- 
грижа, ка

кто от заетите в тях така и от страна на мест
ните общности.

Тази констатация, същевременно и инициа 
тива, е изтъкната в една информация за основ
ното образование в общината. Какво обаче ще 
бъде съдбата иа инициативата все още не е из
вестно, тъй като сътрудничеството 
лищата и обществената

между учи- 
ореда през последните 

няколко години доста нямаля. В училищата 
лее не съществуват и някои законни форми на 
работа, които до известна степен можаг да ук- 
регават това сътрудничество. Ето един пример: 
съдсти на родителите действуват в централното 
и в малко число подведомствени училища дока 
то в повечето училища в оелата тази форма на 
работа не съществува.

Хубаво е когато 
помогнат. Тъй като им

да-

в

от родителите се търси да 
е известно слабото мате

риално положение на основното образование в 
общината те и досега оказваха помощ, особено 
онези в селата обезпечавайки безплатно дъ^а
за отопление. Би било добро, даже и но-при^- 
чиво, ако и училищата изпълняват Р
дълженмята ои към

1

цялостно за
родителите и средите си.

В. Б.М. А.
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ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ССМ В СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД

Към истинска афирмация Два кандидата н тайно избиране
През изтеклия едногодишен период младежка- 

1а организация в Сурдулишка община осъществи за-
пнепитГеЗУЛТа™ В Доброволпия ТРУД, работата с пи- 
зтттГ ' акТ1Ш1,3"Рането на обществените органи- 

Ц , ултурно-забавния живот и спортната дейност
Тези дни в Сурдулица 

■се състоя

• Приет бе
програма за работа щьзз настоящата година 

• Избрано бе Председателство от 11 души « За 
председател бе избран Георги Тодоров, а за секретар 
Горан Огиянович

Младежката организа
ция е Босилеград ска об
щина през . изтеклия ед
ногодишен период (фе
вруари 1986 — февруари 
1987 година), ое прожви 
със съдържателна актив
ност. Значителни са -по
стиженията й в добровол 
ния младежки труд, ук- да. 
ропвавг-ето на воанароди-га 
отбрана и обществената 
самозащита, тачене на 
р е в с<л ю цко ни ите 
ции, културно-забавния и

отчет за миналогодишната актив- гото се подчертава, че 
анстиЕио-стта й ще бъде 
насочена към по-нататъш 
ното развитие и укрепва
не на .политическата 
тема ,на

ност и

сис-
социалистичеакю- 

то самоуправление,
тно ангажиране в област 
та на доброволния мла
дежки труд, особено 
местните , трудови акции, 

I ще йно-политич ©ско
та издигане на 
т'е на ССМ. Въоръжавате 

маркоически

отчетсьизбор 
ио -събрание на Общинс
ката конференция на. Съ 
юза

ния и делегатската сис
тема. Значителен е и -при 
носът на младежите и витие на материалната 
девойките в обществено- • °'ОНО|Ва на тРУДа, овладя

ване на -работниците с 
целокупния доход, по-иа- 

. татъшио укрепване на 
братството и единство, 
идейн-оп олитичеюкото и 
маркоич-еоко образование 
на младите и пр.

разна
на со-циал и-сгл ч е ока

та младеж, да което
и в

икономическото 
тис на -общината, 
и Е
дейност я-1 опазването на 
жизнената и трудова сре

щни
съствуваха и ГЕОРГИ ГЕ 
НОВ, член на Предоеда 
телството на Републикан- 
-ската

разви-
както

члонове-

кому.на-ли-о-битс-затато с зна
ния и познания -— бе под 
чертано -на събранието— 
днс-с е насъщна необход-и 
мост на ^младежите и де 
водките, за па м-о-гат да 
различават 'прогресивни
те идеи, стремежи и ре-

кснферанция 
■ССМ в'Сърбия, РАНГЕЛ 
ТОШЕВ,
ОК на ССТН, ИВАН МА 
РИНКОВИЧ, 
тел на Общинския

на

Една
постоянните задачи

През отчетния 
Общинската 
ция,
й, и останалите нейни ор
гани и тела отделно вни-

председател на период 
конферон-

П-редоедателств-оФО на млаДите в Босилеград 
ска оощина ще бъде и 
борбата за

пре-дседа-
тради-ОИ1НДМ

кален съвет и ЛЮБОМИР 
ТРАЙКОВИЧ, 
тел

премахване
ва всякакъв -вид 
управителни и -незаконни' 
гт-роявл, създаване на по- 
благоприятни 
продуктивно 
явалс и

несамо-председа- 
на Общинския отбо-р 

на Съюза на бойците 
Сурдулица.

Оценявайки работата 
на младежката 
ция в Сурд5'лишка общи 
на през изтеклия едн-ртз 
дишен период, членовете 
на ОК на ССМ константи 
раха, че най-завидни ре 
зултати са с-същестзен;: 
в областта на добровол
ния младежки труд, ра - 
ботата с пионерите, 
тизизирането на общес
твените с % гаятиза ц и и-ко- 
лективни 
ССМ,
живот й спсотната 
ност. Тези резултати са

■

в
условия за 
трудоустр-о 

прозсг\7ане на 
мерките за икономическа 
стабилизация.

организа
. 4 ■

В продължение «а съ
бранието делегатите на 
Общинската 
ция на ССМ в Босиле
град избраха Председа
телството от 11 души: 
Миле Анастасов, Драган 
Дончев, Павле Иванов, 
Стоян Кръстев, Жаклина 
Младенов:,-ч, Милосав Но 
вакович, Горан Огняно- 
вич, Крум Стоянов, Асен 
Стоев, Борка Такева и 
Георги Тодоров За нов

конферен-

Л. Станойковнч Г. Тодоров Г. Огняновциак-
шения от перфидната де 
струкпия на социалисти
ческото самоуправление.

На иубс-рното събра
ние бя--а избрани 5 нови 
членсве на Председател 
стглто на Общинската ко 
кфораннгя на ССМ. За 
нез председател на ОК 
на ССМ с едногодишен 
мандат бе избран ЛЮБИ 
ША СТАНОЙКОВНЧ, ра 
бетьик.з „Кссямод". ДРА 
ГАНА ЯН КОВИ Ч, учени 
чка в образователния цен 
тъп „Моша Пиядс" бе из 
брана за член на Рспуб 
ликанската конференция 
на ССМ в Сърбия,

мен и е са посвещавали и 
върху разо-ткриването на 
различни несам-оуправи- 
телни и незаконни явле
ния, особено в трудоус
троявах: го ---- област от
жизн-с-к интерес на мла
дите.

спортен живот и пр.
То.-а между другото из 

тъхна досегашният пред
седател на ОК на ССМ в 
Ее-пилеград, Иван Борс-ки 
з ) аклада си на -отчетно- 
изборното събрагние на 
Общинската
ция на ССМ, което се 
състоя на 10 март т,г. в 
Босилеград.

Съвместно с останали
те обществ е-н-опол итигч с- 
оки орнмизации в общи
ната организацията -на 
младежта с раздвижвала 
и предприемала -и -редица 
други активности за -п-о- 
нататьш-ното
па ооциалистичеоките са- 

С. М. маугираЕги-тслн-и

членове на 
културло-за баЕния 

дей-

крепка огнева за още по- 
големи гоелтижения в 
предстоящия период и 
потвърждение, че младеж 
ката организация в обши 
ната става зее по-успе- 
щен мс-билизатор на сур- 
дулишките младежи и де 
войки. Положителна при 
добизка от отчетния пе
риод е и офанзиви,с-стта 
на младежката -организа

председател на ОК ,на 
ССМ в Босилеград чрез 

отчет-изборното тайно гласоподаване бе 
избран Георги Тодоров, 
зает в цеха за преработ-

К0|цфе-р-ен-
На

събрание, на което ссвен 
членовете н,а ОК на ССМ
при-съствуваха и ръкозо- ка на 'ов-ещия -и зеленчук, 
гщтгли на обществ-ен-о-по- ^ -а заседание -на Предоед- 
летическите -организации ателстзото; което се-провз 
и представители на МОК де веднага след изборното 
на ССМ в Леск-озан, бе събрание за секретар на 
обсъдена п приета и п-р-о- Председателството бе ит 
грама за работата па -об- бран Горан Огняновчч, 
шинската организация на 
ССМ прсз и--стоящата го
дина. В нея мс.ту ДРУ-

за"т в Секретариата- ?а 
вътрешни работи в Боок-

М. я.

ция към жнзненотрвптя- 
щите проблеми на млади 

особено

укрепван-е

леград.те поколения, 
към проблемите в трудо- 

с-бразова-

отн-оше-

устрояваяето. 
нието и възпитанието 
действуваието па младеж 

в системата на социа

МЕЖДУ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТи ЗАДЪЛБОЧАВА СЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 
ДИМИТРОВГРАД И АЛЕКСИНАЦ

оедан-ия на п-редседател-с- 
твата на двете общинс
ки младежки конферен
ции, к-очто ще бъдат из
ползувани за непосредс
твен -обмен -на опит в ра- 

ботата. Предвидените 
пък спортни срещи -и 

,на сам-од-ей-'

Нови форми и съдържанияОбщинските конферен 
ции на Съюза на соц-иа- 

младеж от 
Алскои-

та
листическ-о самоуправле
ние. листи чооката 

Димятрс1яграч и 
иац тези дни -подготвиха 

програма

отче- 
събрая-ие

За периода след 
тяо-изборнеяю 
са набелязани задачи, с-съ и 
щсстзяването на 
трябва да допринесе за 
истинска афирмаци-я на 
младежката организация 
-като равноправен м креа 
тивен субект в рбщсст-

-1швс на младежката о-р- 
ганизация. Бъдещото им 
сътрудничество ще укре
пва и чрез -съвм-естнч фо 
рм-и на мдейно-полити- ■ 
чооко и ма-оксич-оск-о 
разоюашис ла младите по 
средствсм младежките по 
литически школи, разни 
ооминари, кръж-оци, три младите 
буни... Безспорно иай-ин ни 
тгую-сша форма па 
н-ото им сътрудничество 
1ц-с бъдат съвместите за

то им да се разшири -и 
задълбочи. Освен --обмен 
па материали и бюлети
ни, с приетата програма 
се. предвижда сътруд.ни-чс 
стбо между отделни лър 
лични младежки органи 
га-цйн, разм-ании поюс-щс- 
ни.я па младежк-и деле
гации по -повод -общинс
ки празници и тържест
ва, п-о-чости асоитакти ме 
ж-ду общества] ште орга 
пизации-колектигни

подписаха 
■от -съвместникоито акти-шю-с-
ти на младежките орга
низации от двата града 
през настоящия период. 

Младежките -ерга н иза 
Д-имитр-ов град и

об гостузания
пи театри -и дружества
трябва да допринесат за 

между 
от двете общи- 

н задълбочаването и 
разширяването на брат
ството и единството.

дру-га-руванетоции отсто-■ВОНО-П-ОЛ ИТНЧС СК.ИЯ,
паиския и културен

общината. Млади- рудничизха
те възиамеряват да реа 

по ви

Алекси на ц и д осега сьт- 
1 -в .разни -о'б- 
същ-зствуват го

жи
вот в вза-имласти, яо 

-лям
и начини сътрудничество

брой възможности А. Т.няколко 
още п-о-резулта

лизират 
идеи за

чле
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В ДИМИТРОВГРАД ТРИ НАСОКИ
спазва в край-да не сс 

грени Ч.1ШГС и 
общини, имайки предвид, 
чс това па практика 
мржс да сс осъществи, а 
м>ожс само

неразвитиРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА 
УЧИЛИЩАТА В НИШКИ РЕГИО! 1 неГоворейкикакво остане, 

за това председателят на 
гсонфорен- 

Съгаза на ооциа- 
Нс-

телният съвет се съгласи 
споменатите три насоки

Съгласно член 15 Зпмо- 
носочето об 

зачитайки ико

След едномесечно пуб
лично обсъждане в тру
довите организации и ор- .разовамие, 
ганите на общеегоеню-по- .комическата и -педагош- 
литическите оргаииза- чоската рационалност, за 
цип, Изпълнителният съ- да има в училището три 

Общинската скуп- насоки необходимо е да
има 27 паралелки. В про- полувисшите

да води до
ка за средно Общинската 

пия на
там учениците да отиват 
в други училища на шко- 

Но въпреки спо-

да останат, като при то- 
“
са традицията за по-на-' бойша Иванов,

школуване иа като пример I <
и висши дсто са, дведлидепн абоо- 

училища, както и факта, лютно ноичц-1 насоки " 
че за природию-матомати при това се търси, под 
ч.оска наеока. вече сс обез крепа за открил,(Ж. иа ГУ

ма.рока школа (което ди-- 
поддър- 

с съ-

луванс, 
менатитс заключения на 
Изпълнителния

йон.

съвет в 
окопча-

-тагьшковет на
шина в Димитровград, на 
11 март' йроведе оконча
телно разискване по пред 
дожението на самоупра-, , стзуза. Но, понеже димш- 

- виталната обагност за на- 
ооченю образование в Ни 
шки регион за радио,н.тдп 

'зацията на средните. учи- газзчта.^рбщина, крайгра-

Дими,тро'[рад, 
тсл.но 
знае след

решение ще се 
като в Дими-тивен случай такова учи

лище не може да съще- прдаеде
заседание

се■прав град
почават средства за на- 
Спека на компютри, чс 
има съртоетси кадър и 
че в тази насока пай-мно 
го се насочват талантли-

р аз тиренотровградокото средно учи 
лшце ое намира иа. тери
торията па недостатъчно

мятронг,радиани 
жаг). 1 Гргммжоно 
що в Нищ да се закрие 
спхи-по - б)рротсх.пяческа 
насока при работнически
то университети а да ос- 

и Дммитров-

представители 
образователно - 

ионтър,
скупщина, обш^ст-

отна
в'ьзпита-
Обшин-тел щ я 

оката
го1Ю-нолитач оекитс. рргави и отлични ученици.

На заседанието бе из
тъкнато, че нс трябва да тъне самр

силните общи гргГд. Поддържано е пре
съотношони-

гизания и представители
на регионалната езмоуп- 
р;иштр_тпа
'"едно образование.

сс познали 
•ни а предстоящата раци
онализация да 
максимално.

общност за-дложлкиего 
сто от 70 : 30 ;в полза наполучат

а малките производствените А, Т.насоки
ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАДВ СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН

Осъвременяване на обучението
кабинета за икономичес
ката специалност л око
ло 5 милиона и 500 хиля, 
ди динара за обзавежда- 

ректооа на Центъра ГА- не на кабинета за маши- 
НЧЕ ' ВАСИЛЕВ, същите ' ината специалност, 
ще бъдат изразходвани Безспорно с обзавежда 
за обзавеждане -на съот- нето на посочените ка- 
встиите кабинети. Имен- бинети. а ра^изацията 
но, според плана, 4 мили вече е в, ход. до значите 
она ще бъдат изразход- лна степен ще се подоб- 
вани за купуване на из- ри възпитателно-образо- 
числиталич машини м ко вателния процес и обуче 
мпютъри, около 5 мили- нието в това, средночгкол 
она за обезпечаване на ско възпитателно-образо 
съответни съоръжения за вателно ведомство. М. Я.

общност за срсдно-насо- 
чено образование в Лес- 
ковац.

Според думите на ди-

На.ред с другото, в оре 
дношколокия образовате 
лен център „Иван Кара 
ивдноз" в Босилеград, с 
щедра помощ па широ
ката общност, ежегодно 
се подобряват условията

Новата сграда на ОВО „Й. Б. Тито"
лища в региона. Члено- нична и при това е един- 
вете на съвета се съгла- ствано средно учщшще, 
еиха, че е необходимо в в което обучението е 
димитровградския образо двуезиково (сърбохърват за възпитателно-образо- 
вателн_о-в ъз читател ен це- ски и български език), то лвателния процес. В това 
нтър „Йосип Броз '— Ти- изпълнява предвидените отношение през ла-етбя- 
то" да останат три наоо- възможности за по-ната- щата година ще бъдат 

поиродно- .гъшно съществуване. изразходвани 14 600 000
Изхождайки от това и 

от предложението на пре
дставителите на образова скупщината на региона- 
телния център. Изпълни- лната самоуправителна

ни: машинна,
> математическа и п равно- 

бюротехиическа. . всички
те с четвърта степен на

динара, .които от различ 
ни източници обезпечи

проходимост.

Богдан Николов От Вук оо наши они ,,од нског учителя Прока, рододй из Пир.о- 
та. с бутароке границе" и'песента „Сестра 
брату -зарукавле везе (Српске народне пе- 
оме, Беч, 1841, 121).

От тези краища Вук е записал и още 
няколко песни, които са останали необна- 
родвани за живота му. Те се намират в 
Сръбската академия на науките в Белград 
под редакцията и на Д-р Живомир Мла- 
ден,01вич и д-р Владимир Недич (САНУ, 
Белград, 1973. 317—322). Една 
■песни обнародвал е Голуб Добращ1шоз.ич 
в Събраните съчинения на Вук Караджич 
(кп. XVIII, Белград, 1972), а останалите пе
сни е обнародвал Илия 11 и кол и ч в Брат
ство" (Ниш, Др. 134, 1964 г.) Голуб Добра- 
Ш.ИНОВИЧ, най-добър наш познавач 
лото на Вук Караджич който .— 
оните „Поила Румена море рано на вода. 
Весела Стойне море весела, Стамено пиле 
шарено, Аще 1,аио, ада цанум- ,с мене у 
ее)мене, Карамфил» море ар«а момо Го- 
лгмо село Радомггрово са записани от тези 
краища. Първоначално тези пеони са обе- 
л°жени като оръбокм. Добраишнович 
ва, че трябва специалистите 
да изследват от кой край 
основа

Вук не е подсетил Шоплука и „Болга- 
рия", «о неговия интерес за тия краеве не 
престава до края на живота му. Първа на
родна песен от Шоплука той записва и пе
чата в Слззенао сербски ГДеснарица (Беч, 
1814) „Девойка са три Льубовника:

„Каж’ Радо, кажи брати:
. Колко имаш льубовника,

Я й имам до троицу,:
' -Един ми е у Загорю,

Други ми е у Поломльу;
Трейи ми е у край двора.
Кои ми е. у Загорю,
Загорйе го изгорело;
Кой ми е у Поломльу,
Поломлье га пошомило,
Кои ми е у Край двора, 
у край двора, у край серца,- 
Жив да мм е, мил да ми е."* .
В „П^еснарица" 1814 г. Вук обнародва 

и пеоанта „Елен и Вила". Нямаме възмож
ност да пренасяме съдържанието на всички 
пеони от тези краища, които тук ще спо
менем, но и за тази ще направим изклю' 
чение:

Я самъ им'о мою кошутицу,
Пак е от'шла за гору на воду,
Отишла е пакъ ми не долази;

■.Ил' е гдье годъ с' пута залутала,
Или су е л,01въ] ухватали, ■
Или ме е са рвимъ остав!Ила,
И елена другот' прелюбила.
Ако буде с'пута залутала 
Да Богь, даде да ме скоро надве; - 
Ако л' оу е ловцъ) ухвалили,
Богъ нека имъ мою орейу даде,- 
Ако ли друшг' прелюбила.
Да Бог да е ловцъ'] ухватили.
Освен тези две хубави любовни песни 

Вук е записал и две пеони от Пиротско

част от тези

на де- 
ечнта, че пе-

каз-
„Елен лаее по загорью траау.
За данъ пасе за друг]й болуе, . - ■
А за трефи яде ядикуе.
Пфтала га изъ горица Вила.
О елен е игумоко гороко звере! 
Каква ти е голема неволя,'
Те, кад’ пасешъ по загорю траву. 
За дан паюешъ, за другий болуеш, 
А за трефй яде ядикуешъ? 
Елеяъ вили лотихо беоеда: 
Сестро моя изъ горице вило! • 
Мени есте велика неволя:

по-подробно 
са те. „Ние, въз 

на (езикови, етнографски, 
олошчеокм и . култу(р|Нои1Стюричеок.и

ооци-
ка-рактери1с™<ц)’ сме

0Н1И
на мнение, че тези пе- 

и това от юж- 
ните лсраища, изглежда от Знаполе" (Буково 
интереоовагье за Шоплук и Шопове Ков- 
чежий, 13, 1975, 15—20), -

* Всички народни песни и 
госочените песни са 
както в оригиналите.

са от Шоп сядал край

заглавия на 
предадени с ортография

(Следва)
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Шизичеока кр1»ра„(С^1^1) КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ 
ООСТ ГОРСКА СЕКЦИЯ „БОСИЛЕГРАД" 
БОСИЛЕГРАД В СЪСТАВА НА ТРУДОВАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 
„БРАНЯ" ВЪВ ВРАНЯ ДАВА

ОБЯВА
За приемане на един работник на неопреде

лено време на трудови задачи КУРИЕР—ЧИС
ТАЧ.

ПРИ
В

ФК „МЛАДОСТ'/ ПРЕД ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН

Първото място сега нли никога
Сега вече едно е яоно 

Футболистите на „Младо
ст" .от Босилеград 
пролетния

Условия Пюкрай общите условия, 
дани със закана, кандидатът трябва да 
са и следните специални условия:

луоезон и п.риети задачи 
и договор за настъпва
щия пролетен полусезон.

като другар.
Инак, за предстоящия 

пролетен полуюезон Фут
болистите на „Младост" 
вече започнаха е лодгото 
вки. Треньорът Георли Ге 
орлиев казва, че

предви-
'ИЗЛЪЛНЯпрез 

полусезон в 
Футболно

— да -има завършено аотовнсуосмотоди.цгно 
училище,

— да се намира във ведомостите на завода 
за заемане на работна ръка като незаето лице.

— да не .е под следствие и да не е бил 
осъждан.

Заявления по обявата с доказателства за из 
пъотнятане на условията се представят на адрес: 
ООСТ Горска „секция, Босилеград -— до Коми- 
смята за трудоустроява н/е,. в срок от 8 дни от 
деня на публикуването на обявата във в. „Брат
ство" и „Вранске новине".

Непълни и закъснели молби 
мат .в предвид.

тазгодишното
първенство ще . атакуват 
към челната позиция — 
първото място и следва- 
щата състезателна

На заседанието и фут
болистите и .членовете 
на управата безрезервно 
осъдиха необмислената и 
■нечовешка постъпка

в<^яко
друго място, освен първо 
то за тях ще бъде. неус
пех.■ Още повече ако ое 
има в предвид, че през 
пролетния полусезон 7 ,пъ 
ти са домакини, а само 
5 пъти гостуват и, че с 
■първия и най-голям пре

годи
на в по-горен ранг. Ин- 
■спирация им е по-добър 
и качествен .футбол.” За 
това босил^градските фу
тболисти вече

на
дотогава 
рач Драган Младенов, ко 

. е известно ,на- 
оилно отне жггвота ,на ми 
лиционера Станиша Сто- 
нлкович, и 
взеха решение, Младенов 
да се отстрани завинаги 
от тяхната среда, не са
мо като футболист,

техния съиг-

йто кажто

■имат
услония и сили. Игрщце- 

подходящо за игра. 
Построена е, и обзаведе- 

■ на с нужните

и
еднодушното е няма да се взи-тендеит за първото мяс

то „Хайдук" играят в 
пър,вия кръг в Бсгаилег- 

но и рад.
Накрая даваме и табелата в края на есенния 

полусезон, т е. пред началото на пролетния полусезон:

съоръже
ния съблекателнята. 
отбора е създадена 
гарска атмосфера, а съ- 
действуването на футбо
листите и треньора с уп
равата на клуба е на из-

ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ — БОСИЛЕГРАД ДАВА

ОБЯВА
в

ДРУ-

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО С 
ТРУДОВИ ЗАДАЧИ:

1. Хайдук...
2. МЛАДОСТ (Б.)
3. Пчиня
4. Моравац
5. Вихсри
6. Синджслнч
7. Минералац
8. Младост (С.)
9. Партизан (Р )
10. Алакинце
11. Младост (Й.)
12. Железничар
13. Партизан (М.)

12 8 2 
8 2 
8 1 
8 1

2 52:20 
42:24 
46:26 
41:21 
41 :24 
37:17 
24:24 
21:32 
32:33- 
22:40 
20:46 
18:48 
17:57

18 1. Финансов счетоводител.
Средно професионално образование, относ

но IV етепен професионална подготовка/ ико
номическа специалност завършен 'стажантски 
'Срок.

вънредно. равнище. Това, 
между другото, бе пот
върдено и на проведено 
то през миналата сед.ми 
ца съвместно заседание 
на Председателството на 
Скупщината на футбол
ния клуб, с треньора и 
футболистите, когато още 
веднаж бе анализирана 
всяка футболна среша 
през изтеклия есенен по-

12 2 18
12 3 17
12 3 17
12 18 3 17
12 6 4 2 16 Молби с доказателства за изпълняване на 

условията, предвидени в обявата, ое изпращат 
на следния адрес.- ООСТ Здравен дом, Босиле
град, до Комисията за трудоустрояване.

Неп^ьлни и закъснели молби няма да се взи.

12 5 2 125
12 3 4 5 10
12 3 3 6 9
12 3 3 6 9
12 3 2 7 8 мат в предвид.

Об яз ата е открита 8 дни след публикува-12 0 4 8 4
0 1 1112 1 н.е то й.

• РАБОТНИЧЕСКО—СПОРТНИ ИГРИ СЪВЕТЪТ НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ПРОФЕ 
СИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБО 
ТА ВЪЗ ВРАНЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ, 
ПРИЕГО НА 9 МАРТ 1987 ГОДИНА ОБЯВЯВАТигър"—ТО „Димитровград" 

четвъото място
спечелигг

Конкурс
1. За избиране на ръководител на трудовата еди

ница в Босилеград.
Покрай общите условия, предвидени със Закона, 

кандидатите трябва да изпълняват и следните ус- 
вия:

Тенисистите о-т Димит-Ниш
СО----Бабушница

При жените се състеза 
ваха:
„Любомир Карталевич" 
— Пирот
„Нитекс" — Ниш и 
„Морава" Алоксинац

В рамките на „Срещи 
те на ООСТ в Сърбия” в 
събота на 14 март 1987 
година в Алексинац се 
състоя състезание в те
нис на маса — регионал
но състезание на работ
ническо-спортните игри, 
трета степен.

повград .на това доста ка
чествено състезание спе
челеха четвърто място. 
Ооеон ветераните настъпи 
ха още Димитър Камено® 

. и Иван Иванов.

— да имат завършен юридически факултет, 
VII/1 стопен на профосионалност, да имат труда:: 
опит от 3' години,

— да притежават морално-политически каче-Д. С. ства.
Личен доход според Правилника.
Конкурсът остава открит 15 дни от публикува-ТЪЖЕН ПОМЕН 

Изминаха
ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от ненадейната и преждевре
менна смърт на нашата скъпа 
и обичана съпруга, майка, се
стра, баба й зълва

з, :На състезанието учас
твуваха отбори, минало
годишни победители на 
общинските работничес- 
ко-юпортните игри. В за
лата на ОВО „Д пак че Ми 
ловановнч"- премериха си 
ли 8 мъжки и 3 женски 
отбора. В мъжката конку 
ремция участвуваха след
ните отбори:

мето му..
Непълни и закъснели заявления няма да се 

И| взимат в предвищ-.
Изборът що стане в срок от 30 дни от изтича-* ^ &Щи 

м. ~~~ .
негго та срока за подаване на заявления.

Молби за конкурса, с необходимите документи, 
се изпращат до Сам-оуправптелната общност на ин
терес] 1те по заемане на работа във Враня, ул. Тодор 
11 Шаман №1. . ■

Люба Крумова 
Стоянова

от Долна Лисица 
Босилсградско

Винаги ще бъде в на
шите сърца и, в мисли
те ни.

С обич и тъга Ще по
ложим цветя на гроба му 
на вечния му дом в Ди
митровград на 28 март 
1987 година.

Вечно опечалени: 
баща Милко, майка Лю- 

• Тежко ни е без нашия Сипка, брат Драган и ДРУ 
добър и благороден Цоло. ги многоброния роднини

На 1 април 1987 годи
на со навършва една тъ
жна годила от преждев
ременната смърт на на
шия син

„Фрад" — Алексинац 
ТО „Димитровград" — 
Димитровград - 
ТО „ОГТ"—„Тигър" — 
Пщург

Времето минава, но мъката по Теб не намалява. 
Напращи те очакваме да дойдеш и да стоплиш 

свитите ни от болка сърца.
С голяма любов и безкрайност пие пазим в на- 

свидпи спомени за Твоята безгранична Цоиан Колевшитс сърца 
добродетелност и човеколюбив.

Ти беше нашата неделима радост и гордост.
' Поклон пред светлата Ти памет.

Иа 25 март т.г. Твоя вечен дом ще залеем със 
От Твоите най-мили

„ФОМ" — Прокуние 
„Тегмиш" — Бела Палан
ка

сълзи и цветя.РСУП — Долояац 
„МИН" — „Ястребац" —

СТРАНИЦА Н1987Братство • 20 март
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• БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО

Кражба
Секс и йощеВсеки исшднмк тю е крадец, но пое

МИ кр.ЗДСЦ С НОГОД1ШК.
Аристотел

Крйго отмращва теле, открадва бик.
Петроний нещо

Който иока да забогатее за една го
дина, в края на шестия моосц е вече 
обеоом.

Запс ме учгукат: „Дедо че те водим на- 
Ьию и това ти йс." Я се оттиня колко могу, 
ама накраят попуши. Не съм одавна ишъл 
у ки1НО, 'жтша ноиоюига гледам на телеви
зии) по покой филм, ама у право Ьтно съм 
бил много одата.

„Твърд порни!)" — рече йедно момче 
ка вадеше билетите.

— Де ми кажи кво йс това „твърд гюр 
ний" — ииггуйом я унукатога, •а сш се само- 
поусмичту и рече:

— Че 'видиш!
Затъмни се салата, и добре че са за

тъмни, йебро колко я в.идо, най-стар съм 
човек тамо...

И кво да ли распралям: излезе йедна 
ко о'Ч майМу родена. Узмува се . . . и после 
нейс за раоправям.е...

Омуа я унукатога у ребра:
— Бре за кво ме излагаш у свет!
— Дедо, бути си, па после че оратимо!
Цело време гледам и Йутим. А 

истина си йс за йутагье.
Чисто й...
Дърпну унукатога за рукав и му реко,-
— Айде че си идемо дома!
Детето се погъжви, 

жал му йе, ама си пойде.
— Де —' реко ка си дойдомо дома — 

за кво ме одведе там ?
Па дедо — рече детето — да видиш 

кихо ни васпитаю у киното!
: Е много убаво ви васпитаваю. У 

наше време теквоя нещо не смо смеяли и 
да помислимо...

Ссрваптсс

'II#..а>

Възможността за кражба създава 
крадци.

<Г>р. Бспкъп

Всички крадат, нд наказание полу
чават само воебните крадци.

Л. Холбсрг

Црзсасъдоието почива на две акси
оми: кражбата е престъпна, добито 
то с кражба — свещено.

А. Франс
• ЛЮБОПИТНО

Най-старото название 
на Босилеград-Едса? • ЕПИГРАМ

Упоритост оноЕдин от хората, които са се интересували за 
древното минало на Босилеград е Ко-стадин Стоя
нов, от махала Добри дол. Между другото, разка- 

. 'зал: „Още през времето на римляните в местност 
та „Кръс", където е махала „Кръс", имало сели
ще, а съществувала черква и гробища. На старата 
черковна местност, Деян и неговият баща постро
или „стара къща". Селището в онзи период се на
ричало ГОРНА ЕЛСА, а долу, някъде към. реката 
„Кремииово", имало друго селище, което се нари
чало ДОЛНА ЕЛСА, докато на 600 метра, западно 
от днешен Босилеград, където ое влязат Любатска 
та и Лиоиноката река, в местността „Градище" би

Напрегна той ума си и сърцето — 
гърмя, трещя и мята мълнии... 
Проби най-оетне дупка във морето. 
Сега се чуди как да я запълни. погъжта, видим

Опичай си ума
Опичай си ума, човече, 
съветгаха м-е час по час.
Умът ми вече се опече, 
дотичам ое сега и аз.

ла главната крепост на владетеля охранявана от 
войскова част :— „овита".

Писани данни няма нито за Горна, нито за 
Д-олна ЕЛСА, обаче и до днешен ден ее намират
зъдове, гробове от печени тухли, разни предмети Твърди се: ще уопе-еш само 
за религиозна употреба, тръшни и друго. Оттук и 
въпросът не е ли селището ЕЛСА днешният Боси
леград?’

Питам синатога: „Знайеш 
тая ороопийетина и кво гледа"?

ли куде иде
Рекапитулация

Знам тате, ама знайеш 
тия човеци що пущаю Виното требе леб 
да йепу.

ли дека и
до себе си щом оещаш рамо. 
Но качето сочат фактите, 
преобладават лактите. Изедем ти текъ? леб ка кваре омлз- 

дн.нуггу! — одбруси- му я.
Кваре Фг нейе да «е Ьу кваре, ама 

тя тате знайеш ли дека човеци немаю 
а тля филмове се най-гледаю.

—- Гледачо

Записал:
Стоян Евтимов И.Т.

паре.

ю селата 17ТШаявФМШ] се, ама ка се гледаю защо 
ти не идеш у кино,, ама на оинатога даваш 
паре за тия безобразлъци?

Видим ейнат се извъртопооьи. Нему 
тамън да оратимо за това 

Па и я си реко: дай да не
йе баш

га мучимповече.

Намисли: айде 
и за тия секс и . 
сети некой да вади 

А дали че 
тъмна работа.

че ударим йедън рабуш 
за стена «работе, 

кво тамо се дава. 
се оегги или не че, пак си йе

ега се
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