
вршШо ^?т>ук^ преавдснта на 
СФРЮ Йосжп Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо- 

Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

информативната и гра
фическа дейност 
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

стоено с

та на
■^вестддндбългарскдта народност в СФР ЮГОСЛАВИЯ * и за при-

между
ГОДИНА XXVIII * БРОЙ 1296 # 27 МАРТ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

5?®^СЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ЗА ПРО 
ВЕЖДАНЕТО НА РИНТЕРВЕНТНИТЕ ЗАКОНИ В този брой:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
ПРИЛАГАНЕ

50 ГОДИНИ ОТ ИДВА 
НЕТО НА ЙОСИП БРОЗ 
ТИТО НАЧЕЛО НА 
ЮКП (СЮК)
Продължава свързването 
иа Босилеградска община 
с икономически развити 
среди
„ЕЛЕКТРОБОСНА" ЩЕ 
ОТКРИЕ НОВ ЦЕХ

Стр. 2—3

Председателството 
ЦК на СЮК 
беше

на мения и
ми актове в организаци- 
ите на сдружения 
като се създадат условия 
от началото ма месец 
юли интервантните зако
ни да бъдат анулирани, 

с приетата по- както и 
разполагаемия 

доход, а отделно със За
кона за временна забра
на и
от обществени

самоуправнтел-
на .18 март 

информирано за 
актуалиите проблеми 
провеждането на

труд,
в

Стр. 4
Секцията за здравно дело 
и социална политика към 
ОК иа ССТН в Босилег
рад
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
СОИ ПО ЗДРАВНА 
ЗАЩИТА
От заседанието на ОК на 
СКС в Бабушница 
ПОДКРЕПА НА ИНТЕР- 
ЕЕНТНИТЕ ЗАКОНИ

.интер-
Еентните закони,' с които 
се съгласува хода на пот
реблението п ося ед ов ателно 

да се прилага принципалитика и
на възнаграждаване спо
ред трудови резултати.

Председателството пет 
дчерта,- че е необходимо 
комунистите и друпите. сУ 

Информа- бективни фактори да се 
ангажират в борбата за

разполагане с дял
средства 

за лични доходи и общо 
потребление. Само два дни след подписване на позорния 

договор на правителството на Цветковнч—Мачек към 
силите на Оста — на 27 март в страната настъпиха 
вълнения.

ции изнесоха Мария То- 
дорович, 
на Съюза на 
в Югославия и 
Ммл оса влеви ч, 
седател на Съюзния из-

Стр. 5
Димитровградското сто
панство през изтеклата

председателка осъществяване на иконо
мическата 
настоящата година 
постоянно повишение на 
п роизводителността 
труда на
то за износ, както и 
областта на съгласуване
то на отношенията в про 

разпреде-

синдикатите 
Милош

политика в
Предвождани от комунистите, народните маси 

остро демонстрираха. В Белград, Загреб, Скопие, Лю
бляна и др. народните маси протестираха като изди
гаха лозунга: „По-добре война, отколкото пакт", „По- 
дебре гроб, отколкото роб!" '

„Първото революционно разклащане на старата 
политическа система стана на 27 март 1941 година''
— се изтъква в Програмата па Съюза на югославски- | ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

Стр. 10

при година
ДОХОДЪТ ДВОЙНО 
УВЕЛИЧЕН 
Съвети на агронома 
ПОДХРАНВАНЕ НА 
ПШЕНИЦАТА 
..РАДОВАН Ш" ПРЕД

подпред-
иа Стр 6

пълкителен съвет.
Изхождайки от Заклю

ченията на четвъртото за 
седание на ЦК на СЮК 
и определенията на Три- изводството и 
надесетия 
СЮК,
тз изтъкна необходимост 
та от решително застъп
ване на комунистите и 
всички други субективни 
фактори да се отстои в 
прилагането и приемстве- 
ното провеждане на при
етата развойна и иконо
мическа политика и отно 
нфния в разпределение
то като съществено пред 
условие за приемствско 
осъществяване на поли
тиката по икономическа 
стабилизация, 
беще подчертана необхо
димостта от съгласувана 
обществена и политичес
ка дейност с цел да се 
обезпечи последователно

производство-
в

Стр. 7

конгрес на лението. 
Председателство- -------------

тс комунисти.

В СЪРЕВНОВАНИЕТО ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Задоволяващи резултати
Имайки цредвид доби

вите, които са двойно по- 
високи от обикновени, съ 
ревнованието за високи 
добиви в селското сто
панство сред селскосто
панските производители 
в Димитровградска общи 
на., четвърто поред, оп
равдава съществуването 
си — изтъкнато с на за
седание на Комитета за 
провеждане на съревно
ванието, проведено на 18 
март.

лучава Никола Димитров
■от Градини със 6800 кг 
от хектар. Втори награди 
получават Чедомир Ива
нов от Желюша със 6500 
н Василне Тошев от Гра 
дини със 6100 кг от хек
тар. Т)хсти награди полу
чават Днмнтар Стойчеви 
Любомир Владимиров от 
Градини п Гроздан Пет
ров от Желюша.

В производство на ма
лини най-хубави резулта
ти е осъществил Йован 
Василнсв от Драгошгта 
среден добита от 10 593 кг 
от хектар. Втора награда 
според осъществени при 
ноои от 10 560 относно

останалите и „Видлпч" — не трябва 
около 2500 кг да бъде пречка за включ

ване и на селскостопан
ските производители от 
„Видлпч" в съревшовани- 

а м шфо кл и м ати че ските сто. 
условия па Димитровград 
ска обшита дава най-до- пие на Общинската кои- 
бри резултати — 5300 кг феронция иа Социалисти 
от ха.

хектар, а на 
площи
от хектар. Съ щеш романо 
съревнованието е показа
ло че сортата „краника"

На тържествено заседа
Отделно

ниския съюз, което ще сс 
проведе иа 27 март, на 
най-добрите в съреинова- 

с характерно за листо шс бъДат връчени 
сърошюва- награди за осъществени

те резултати.
13 производство иа пше

Има обаче още нещо, 
което
споменатото 
ние. Въпреки настоя шия- 
та па комитета за сърев
нование, броят па участ
ниците незначително

и единно прилагане ш 
политиката на интервент- 

закоиопр едниса пиянитс
в областта на разпределе 
нието в цялата страна, Съ 
щевремешю беше посоче 
ца и необходимостта да 
се изнамерят възможпюс- 
ти за облекчванс на гао-

С постоянно намалява
не на засетите плоши (од 
4000 на 1000 хектара) и 
увеличаване броя иа стар 
ческите домакинства, ко
ито главно ос занимават 
със селско стопанство, 
съревнованието потнърж 
дава факта как с прила
гане на всички агротехни 
чески мерки и добивите 
всс пак могат да сс уве
личат. Например, в про
изводство на пшеница уча 
стипците в съревнование
то са осъществили сре
ден добив от 4500 кг ОТ

пмца първа награда ще 
сс получи Архангел Наков 

увеличава и тс са всяка. ,от осло Пъртопопитцп с 
година почти едни и съ
щи. Наистина в района 
ця- Висок, къдсто старчс-

5300 кг от хектар. Две
10 435 кт от хектар полу
чават Порта Ангеловка 
от Драговпта и Йордан 
Костов 6т Поганово. Трц 
трети награди получават 
Стефан Рангелов от Баи- 
оки дол, Манол Тошев от 
Погамово м Николия Мо 

от Драговита.

втори награди са осъще
ствили Никола Димитров 

ските домакинства са о-г Прадиньс с 5180 и Ви- 
май-мнопо, почти няма дойно Георгиев от Радей- 
място за ноии участник- па с 3000 кг от хектар, 
ци. Но това ис би мюгого Три трети награди полу
да сс каже и за Забър- чагвдт Асен Петров 1 от 
дис, къдсто има сравни- Градини, Венко Иванов 
тел но повече млади хо- от Смпловцш и Любиспв 
р.а, 'по-качествени площи. Нейков от Виоочко Одо- 
Факта, че тук съществу
ват две 'сслркостопаиююи 
организации — „Сточар" репица първа награда по-

едра частложението на
и а образователните, здра- 

обще ствсниялите и др. 
дейности, които имат мшо 
го ниски ./ични доходи.

бешеНа заседанието 
подчертано голямото зна 

от навременното 
в об-

мчилова
Специална диплома ще 
поЛучн Мнима Лалов съ
що от Д-раговнта.

(На 7-ма стр.)

чояие рояци.
В производство на ц«гвнаряис на промени

1ите договори, са- 
споразу-•чр

моуцравителни
ще



I ПО С В Е ТА
II РИД „ШПИГЪЛ"МИКУЛИЧБРЛНКОВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКО АНГАЖИРАНЕ ПА ОТ ИНТЕРВЮТО НА 

ЮГОСЛАВИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

Без самоуправление 

Югославия 

няма бъдеще

Необвършнето е опера 

на нашата независимост
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ПОД

ЧЕРТА, ЧЕ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА 
ЮГОСЛАВИЯ С ЧУЖБИНА СА ЕДНА ОТ КЛЮЧО- 

■ ВИТЕ ОБЛАСТИ НА ЦЕЛОКУПНАТА НИ ДЕЙ
НОСТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

Самостоятелният път на развитие въз основа па 
социалистическото самоуправление, конкретният при
еме за прогресивните пдоцеон в света и енергичното 
и уолешно противопоставяне >на воички видове натиск 
обезпечиха на Югославия голям авторитет в борбата 
за мир и равноправно международно сътрудничест
во. Видното място на Югославия в движението, на 
необвързаните страни м приемствеността на нашата 
независима и необвързана външна политика, която 
бе мзпраждена и водена под Типово ръководство, уве
риха света, че нашата страна последователно дава 
активен принос в борбата за мир, разоръжаване 
и равноправни икономически отношения.

Затова — какТо бе изтъкнато на състоялото се 
през миналата седмица заседание на Председател
ството на Централния комитет на СЮК — полити
ката на необвързване остава да бъде незаменима опо
ра на нашата независимост и на жгииния ни принос 
в изграждането на стабилни и по-справедливи отно
шения в авета при днешните сложни международни 
условия. Необвързването е основен камък «а отно
шенията на ооциалистичеока самоуправителна Юго
славия с всички страни е шета' и на дейността й в?ув 
воички области на международно ангажиране.

Председателството на ЦК на СЮК подчерта, че 
икономическите отношения «а Югославия д. чужбина 
са една от ключовите области на' целокупната ни 
дейност на международен план. Затуй е твърде ва
жно да се 'осигури по-динамично и равномерно ико
номическо сътрудничество с чужбина, като при това 
се увеличава стокообменът с необвързаните и разви
ващите ое страни.

Престижът и ангажирането на Югославия на 
международен план днес, както и винаги досега, най- 
много зависи от домашната ни,обстановка, от спо
собността на социалистическите оили.иа нашето об
щество да преодоляват икономическите и други тру
дности в настоящия етан на развитие.

оамоупраиле-— Убедени омс,
Югославия няма бъдеще • името, Яо; акр. бихме на

плобис-

че рамото па

Ра- пример правели
цит за омоуправлснистр, 

затруд- оигурню, че никой в стрп 
мата ме би искал да се 
откаже от него. Същото

без самоуправление, 
збира се, в хода ма раз
витието 'имахме 
копия преди всичко на
маление ма държавното 
влияние аю е извършено 
както бяхме замислили. 
Държавният етатизъм на 
равнището ма федера
цията §с декомпанираи в 
републиките, покрайии- в,з| 
пите и общините. Слодо- ■ ■ 
дателно, той не е разг- I 
ра^ен —- каквато бе поли 
тичеоката цел — м, ясно, 
тава имаше за последи
ца увеличение на регула 
нивата, което блокира ра 
звитието на самоуправ
лението. Всъщност, про
блемът с в тава, че деета 
гизацията не е доведена 
докрай и че това бломи- 
ра силата ма самоуправ
лението.

външната политика и фс 
дсратикното устр о йстео. 
За тях няма алтернати
ви" — подчерта .между 
другото Микулиф

би било и с останалите 
Пати- ооноини 
свободата, независимост
та, иообвързамоотта' вт»н

начала:

ф Споразумение за упигцожавапс на европей
ските ракети би могло да сс изготви от „три до че
тири 'или май-вече от пет до шест месеца" — заявил 
началникът ма управлението по проблемите за огра
ничаването на . разоръжаването в съветското минис
терство н-а външните работи Виктор Карлов. Той до
бавил, че СССР е готов да унищожи своите ракети 
„СС—20", докюлкото САЩ постъпят по същия начин.

ф В Румъния започнала подготовка за нацио
нална конференция на Румънската КП, която според 
партийния устав е найнвисша среща на комунистите 
между два конгреса. Преди два месеца генералният 
секретар на РКП Николае Чаушеоку предвести про
веждането на конференцията към средата на тази 
година.

Това в интервюто пред 
група журналисти на сед 
минното списание „Шгаи 
гъл" заяви председателят • Въпреки внушителния напредък в развитие-
на Съюзния изпълнителен то «а собствената ядрена технология през последните

деоет години, Пакистан радушно и едностранчиво ре- 
шил тези знания да ие ползува за военни цели. Това

съвет - Бранко Мнкулич, 
който тези дни заминава 
на официално пооещеиие заяви пакистанският президент генерал Зия Ул Хак. 
в Германската федерал- © П'ортугалокият рибарски параход „Бисер на
на република. Той каза, Дверите" потънал след сблъскване със загинал кит 
че „у нас има( твърде мио е азорокия архипелаг. След необикновеното корабо- 

. го критика за фушециони крушение, членовете на екипажа били спасени

50 години от идването на 
Тито начело на ЮКП(СЮК)

Тази статия е посветена на един зна
чителен юбилей на 50-гадишнината от ид
ването на Йооип Броз начело на ЮКП 
(СЮК). Пю този повод ще се опитаме да 
представим царските и кралските тъмници, 

които бил затварян Тито. С тормоз и мъ
чения се опитвали физически и психмчес- 

да сломят бунтовническия му дъх, но 
винаги постигали противоположен ефект. 
Техните затвори. Йооип Броз 
комунисшичеок! I
сам учил и израстнал в исполин 
сивното революционно 
движение.

ТЪМНИЦИТЕ НА 

ЙОСНЛ БРОЗ
В

ки

(1) превръщал в 
университети*. в които и

на пропре- 
и кому,н пети ч е окоДрагиша Радованович

ЧЕЛ КНИГА — ПОЛУЧИЛ ЗАТВОРПрез целия си живот Йосип Броз 
Тито беше. борец за интересите и исто
рическите цели на работническата кла
са, за най-благородните идеали и тежне
ния на нашите народи и народности. То
зи герой на нашето време се бори под 
знамето на Лениновия Октомври, бе за
творник в кралските тъмници, партизан
ски

С творческата си мисъл и дедо — 
72 години революционна дейност, 63 го 
дини в комунистическото движение и 39 
години начедо на югославските 
и народности — Йосип Броз Тито 
ра съдбоносна роля в трансформацията 
на югославското общество. Като един от 
основоположниците на необвързаното 
цвиженле, поборник за мир и равно
правно международно 
последователен борец за самостоятелно
ст и равноправие на 
партии и държави, той сс; нареди между 
най-големите революционери 
ници на XX век.

От най-ранни- младини — щом завър
шил основно училище — Йооип Броз тръг 
нал да търси хляб. Тюва бил тежък трън
лив (ПЪТ.

народи
изиг-

шлоюеряки з^аят9В74аТград, където*™ 
Й?“ Д'виж*« тъкмо .възниквало,

роз спечелил първите познания за бор- 
5?“ Тиетармата за свм-1Те права и,за 

’Р,азнасял. работнически 
давения япЧеЛ б®10шури' събирал парички
дарения за стачкуващи шведски работници.

^ ,в Ръцете «а Йожа пощамгаяй^^
особено интересна книга. КоглЪ АифЙВву
>~тоСИ^В ра10“пцата райЗетЖ 

- лсатмето и, те го помолили

комендант, революционер, който 
пръв лредадз фабриките на работници- 

‘ те, великан, който изведе Югославия в 
света. Той ни научи да обичаме хората 
и свободата. Оспособи

сътрудничество.
;

комунистическитени всички заед 
но като един да вървим напред — като 
работническа класа, 
родности на социалистическа Югославия.

като народи и на- и държав-

да я донесе и

СТРАНИЦА 2
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НА 21 МАРТ ОТ ТРИГЛАВ ТРЪГНА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТАПред преустройство 
здравната на Бъдещето никога не чака колебливитезащитаКак здравната 

да се доближи 
та и как да бъде 
ционална

защита 
До пациен ше изтъкнато на заседа

нието, Се намират в мно
го лошо' състояние. Път
ят в долината на р. Ер
ма от Суково до Ракита 
е прекъснат при Тр. Одо 
ровци поради свличане 
на. скали и земна маса, 
на пътя Бабушница — 
3 вонци

® Група от 10 млади алпинисти 
АЦЕ КОЦЕВСКИ: В борбата срещу 
искат да бъдат активни участници, 
ва концепция на посрещането

—- първи носители на палката ф 
кризата в страната младите поколения 

а не спътници или наблюдатели • Но- 
и изпращането на Щафетата в Словения

те поколения искат да бъ 
Дат активни участници, а 
не спътници или гнаблю- 

„Знания имаме, 
трябват ни-смелост 
стор, а това не смее 
ни липова".

по-ра- 
и по-евтиназдравна защита __.

въпроси беше 
. стоялото

с тези 
открито съ- 

се заседание 
1 Тредседатслството 
ждуобщииската
лна скупщина ® Ниш 
стояло ,ое на 16 
несено беше,
здравеопазването 
разпокъсно,* в 
..двойни, пък 
цени".

на
на Ме 

региояа- датели.съ- на пет места има
свлачища; пътя Ниш __
Куршумлия

март. Из- 
че засега, 

е много 
оила са

и пр<2 
да .също се нуж

на мо-дае от изграждане 
стове. поправка 
дни участъци и- пр. Зак- 
лючено беше

■ Съгласно новата конце- 
I пция н-а посрещането и 
| изпращането да щафет- 
I ната* палка в СР Слсиве- 
! ния в събота се

на отде-и тройни 
а в 'НЯКОИ общи

ни като Бабущдица 
изправено пред редица 
сериозни трудности пора
ди големи загуби 
моуправителната 
ност по здравна

в програма-1то е та за поправка 
дане на

и изграж- 
маристрални и 

регионални пътища в Ни
шки регион'в .1987 годи
на да се внесе

водиха 
дискусии- в Бохин („Раз
войните перспективи 
туризма като
тен

на са- 
общ-

защита.
на

и това да 
се изпълнят задължения
та и от 1985 година. Ка- 
касе се за сума от 305 
милиона динара, 
не е реализирана.

Обсъждайки информа
ция за състоянието на ре
гионалния път Суково — 
Ракита и

приорите- 
стопанокм отрасъл')). 

Кран („Ролята на образо 
ванието и кадровата 
литика в

Беше изтъкнато, че про 
блемите по бъдещето 
тройсгво. на здравната 
щита ще бъдат 
на внимание на 
ните регионални 
ния в СР Сърбия, 
кива ще се проведат 
Ниш и Прокупие. Може 
б и най-щатно

по-УС-
ЩАФЕТАТА: От Триглав —която стопанското пре 

устройство”) и в Мойстра 
на, където младите обсъ
диха проблемите 
тоянието на спорта.

сред пионерите
а централното тържест
во по -повод тръпването 

страна на Щафетата се състоя в 
тръгна Щафетата на мла- . Бохинска Бистрица. В 
доютта, символ на преда
ността на младите поко
ления към идеалите на 
социалистическата

за-
В миналата събота 

най-високия - 
връх в нашата

предмет 
скорош- 
съвеща- 

а та- 
и в

от
планински и със-

спирането на 
движението поради срут
ване на скали -и 
маса

ре-
Противниците на' Ща

фетата
чта си пред участниците
в тържеството секретарят 
на Председателството на 

рево- Конференцията на СЮСМ 
люция и делото на дру- Аце Коцешски между дру 
гаря Тито. Първи я поне
соха 10 млади алпинисти.

на младостта .на
правиха опит да използу
ват тръгването й за про- 
«окаторска дейност. Пред 
седателството на УК на 
ССМ в Любляна призова 
, работническата и

земна
при тунел № 5,

Председателството 
шение в най-скоро време 
Да се търси помощ от 
по-широка общност, за- 
щото размерите на това

решение 
за здравеопазването ще 
бъде ако -се взе ре

създаде само 
управителна общност 
здравеопазване на равни
щето на републиката, за
ел ото създаването на

гото изтъкна, че в борба-но
та срещу кризата млади-

„СВОБОДАТА НИКОМУ НЕ Е ПОДАРЕНА" сел
ската младеж, - студентите 
и четената интелигенция" 
да се съберат в събота 
в 9 часа пред паметника 
На Прешерн в центъра 
Любляна, за да „чествуват 
първия ден на пролетта" 
а-всъщност да протести
рат срещу тръгва_нето на 
щафетната палка. На при

срутване са равни на 
природно бедствие.

На този участък от ре
гионалния път Суково — 
Ракита трябва да бъде 
посетен от най-отговорни 
дейци в Републиканския 
комитет за съобщения и 
Връзки, Републиканския 
изпълнителен съвет и Ре
публиканския щаб по ци
вилна защита.

ре
гионални самоуправител- 
ни общности, едва ли би 
опомогнало да се 
до по-добра здравна за-

С Щафетата на младостта тръгна и послание 
на югославските пионери и младежи, което започ- 
ва с думите на Йоано Броз Тито: „Свободата 
кому не е подарена. Бъдещето 'никога не чака 
колебливите".

стигне ни-
вд

щита.
Председателството 

М ежду о бщинската 
онална скупщина обсъди 
и състоянието 
щата в региона. И маги
стралните, и особено ре
гионалните

„От 'ИНДИШИД1И, несигурни в обществото и 
бе си, станахме поколение, несигурно в собствено
то си бъдеще и в бъдещето на обществото. Сега, 
когато е необходимо да отбраняваме Югославия, 
братството и

на в се-
репи-

на пъти-
елинегоото и нашата Щафета, ние 

често пъти се чувствуваме безсилни, заплетени в 
я чуждите грешки и собствените си дилеми".

зива отклихнаха само сто 
ти'на от общо 6000 студен 
та на тозипътища, бе- М. А. университет.

да им чете докато не е дошъл майсторът 
Никола Карас. Съгласил се, но им поставил 
условието: докато чете да не прекъсват 
работата.

Обаче, текстът на книгата бил много 
интересен, а Йожа знаел' така хубаво да 
чете, че чираците забравили работата. Чу
ковете замлъкнали, все,.по-слабо ос чували 
трионите. Работилницата лека—полека ути
хнала. Чувал се само Йожа, който чел със 
захлас.

много. Почувствувал се унизен. Веднага се 
облякъл и сложил книгата—в джоб.

— Сбогом! — казал на майстора. —■ 
Няма да ме видите вече тук!

Карас веднага се лока ял за плеоницата. 
Нс искал да загуби работника, конто 
го 1^7 трябвал и ,в когото полагал 
н едежди.

— Йоже, остани! — казал. — Недей 
да ои луд. Ощ-с един месец и ще завършиш 
замаят, а сега си отиваш.

'Но, Броз бил много обиден. Повече от 
болката плесницата повредила достойнство . 
то му и ме искаш да склонен Без думица на
пуснал работилницата.

Намерил работа в някаква тухларница. 
Майстор Карас напразно го молил да сс 
върне. Сетне го доложил на властта. Броз 
но рмеял да го нануанс, защото имал такъв 
договор с него. Йожа бива арестувай. Така 
Иоюгап Брои з,а пръв път сс озовал в зат
вора, защото защищаваш достойнството си;

Майстор Карас веднага му простил, за
щото обичал Йожа повече от останалите 
чираци. Известно време му троил храна в 
затвора, а тогава пак по молба на майсто
ра. гщенали Йожа от затвора. Чиракът и 
майсторът се помирили и Йожа сс върнал 
в работилницата. Свод един мосец завър
шил занаята и станал калфа.

мно- 
голелщ

Майстор Карас не трябвало да бъде
работи там.сред тях, за да знае как се 

Неговото бдително ухо доловило шумовете 
и веднага му било ясно. че нещо нс с в 
ред. Тръгнал 'да види какво става. Чираци
те го забелязали кога то вече влезнал, а- 
ботшвницата веднага .зашумяла по-силно 

било. Чукчетата зачукали, 
Струг7>т почнал да 

който
откогато и да
трионите заскърцали. 
стърже а Броз натиснал свърдола, с

че се счупил катоработил, толкова силно.
■ гЩ

ЧС ЛМайс«™ао бил мирен и Добър чо- 
оилио ое разсърдил, но- 

отколюото

л
ВСк. Ио, този път
таЧ^щтаюлотаУработа.°ЗаРда му медае

то, защеуго считал, че
Млад работник: Йосии Броз и работилни

цата в Камите (дпсс „Тиган") 1У12 г.
поданик. почуда. Той ,нс - 

го обидилаЙосии Броз занемял от 
бил вече пате и плесницата (Следва)
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ВОСИЛЕГРЛДСКА' ОБЩИНАПРОДЪЛЖАВА ИКОНОМИЧЕСКОТО СВЪРЗВАНЕ 
НА ВОСИЛЕГРЛДСКА ОБЩИНА С ИКОНОМИЧЕ
СКИ РАЗВИТИ СРЕДИ

СПЛЗВЛТ^И^НТОРВЕНТНИТЕ ЗАКОНИ

„ЕЛЕК1Р0Б0СНД" ще Съществуват в веяогячввсти
ОТКОиг цпп цгу жаш“Г™штскооI ЛНпс Н1Ши цел — гб= -- .жкгя

работниците ис са заин- 1Я0 да сс прилага нрин- 
торссираии за увеличено ципът за разпредолснис- 
п'п’п'лзволств'0, че същият то о/тород резултатите от 
ияма да има ефекти ако труда, е к-оето същевре

менно ще ос увеличава и 
акумулацията, а това е и 
осмяната цел на закона 
и па Съюзния изтощите
лен съвет.

През настоящата година „Елсктробосна" 
Яйце в Босилеград ще започне

зват «овонриетите зако
ни, с които се съгласува 
потреблението с приета
та политика. Това се от
нася и до Закопа за 
■временно забраняваме и 
разполагане със сродства 
та за личните доходи,

В Службата за общест
веното счетоводство ш Бо 
силеград изтъкват, че фе
вруарските лични доходи 
в организациите на сдру
жения труд, трудовите 
колективи и общности ис 
са по-даиооюи от средния 
личен доход през послед
ното тримесечие па ми
налата годиш, кодшто и 
позволява посоченият за
кон, Наистина, до 20 т. 
м. в павечето стопански 
организации не бяха из-

от
да строи цех за про

изводство на паста от кварц. В ход са разговорите и 
вранското стопанство да разшири депно1стта сп в тази 
икономически изостанала община.

Заплануваното в тазго 
дишната развойна прог 
рама икономическо овър 
зване на Бооилеградска От особено 
община със стопански ор 
ганизации от, развити оре 
ди наскоро

цените продължат да ос 
«окачват и пр. Без оглед 
тези пшюгичшосли п-ред- 
сталитоли на човечето о,р 
гад и ?.а пи н изтъкват, чс 
сам оуп рап ителл штс ор га-

РОДма радшдаст от Сурду 
лица да разшири дейно
стта си в нашата община.

. значение е, 
че тя теза може да нап
рави не само в Бооилсг-

в. В,
БОСИЛЕГРАД: ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК 
ИЛ СЪЮЗА ИЛ КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА

Владимир Младенов 
— разрешен от 

всички длъжности
11а 17 март тази годи- стелеха (от ксито за един, 

на в Босилеград, по ипи- допи и ис е имал позво- 
циатава ша Председател- лителио) синът му ДРА- 
епвото й, сс проведе из- ГАН МДАДЕНОВ, преди 

на един месец в центъра на 
конферон- Босилеград уби младия 

цпя на Съюза «а комай- милиционер СТАНИЩА 
дирите от зацпса, В рабо- СТОИЛКОЕИЧ, 
тата на заоедамието уча
ствува и Певица Цолич, 
председател на Мокдуоб- 
щинеката
на Съюза ла командири
те от запаса в Лесковац.
На заседанието, делега
тите единодушно приеха 
предложението на Пред
седателството — Влади
мир Младенов, досега
шен председател на Об
щинската
■на Съюза на командири
те от запаса па бъде от- 
зован и разрешен от дъл- 
жмостта председател, член 
на Председателството и

ще започне рад, но и в селските цон 
трове където има доста 
нетрудоустррена женска 

поли- работна ръка.
Какви са резултатите от

да се осъществява. Всъ
щноот, иа дело ще продъл 
ЖИ да се прилага 
тиката за по-усксрано об
ществено-щкономическо 
развитие на

осъществяваието на поли 
тиката
икономическо

икономиче
ски изостаналите краища.

— Очаква се наскоро 
в Босилеград да започне 
изграждането на цех за 
производство на пасти за

за по-уокорено 
развитие

на икономически проста 
калите краища, т.е. сто
панско' силни организа
ции от развити ореди да 

гладене и полиране на ме изграждат 
тали въз основа на 
Цехът ще страч „Елекгро 
бсона" и целокупната 
обходима документации 
сега се намира пред Фо 
нда за насърчаване 
витието на

|Въирсд1ю заседание 
платени февруарските ли Общинската 
чни доходи, но тук под
чертават, че и те имат 
„опит''.и че не ое очаква 
Да се наруши законопред 
писанието.

Без оглед,обаче, че за
конът не се нарушава все 
пак известни трудности и 
нслогично.сти се чувству
ват. В известно число ор
ганизации на работници 
на пример комто току- 
що са завършили стажан 
токия опит не са заплате
ни (оправдателно) по-ви
соки лични доходи. Ще 
се чака възможност да ое 
компенсират по-късно. В

цехове в ,не- 
кварц. развитите ореди показва 

и следното: с финансова 
не- помощ на фонда за на

сърчаване 
икономически 
лите краища през пос
ледните няколко години 
в Босилеград цехове отк
риха „Зеле Велкашч" и 

председател на Общинс- „Здравйе" 
ката скупщина в Босилег Електронната промишле

ност от Ниш, „Електро- 
Колко ще струват капи басна" от Яйце 

таловложонията докрай 
^ не. е изЕестно, тъй като 

цените са доста нестаби 
лни. Още повече ако ое 
има предвид, че произ
водството ще се обосно
вава
СССР, който въпрос уд 
ължи подготовките. Зап-

развитието на 
изостана В продължение на за

седанието, съгласно Уста
ва на организация, деле
гатите за нов председа
тел избраха Радомир Йо- 
йич, служещ в Секрета
риата за вътрешните ра
боти, който и досега бе 
член_ на Председателство
то. Йойич бе избран и на 
всички други дължности 
които досега изпълнява
ше Младенов.

На заседанието бе взе-

раз- 
икономичес- конференция

ки изостаналите краища, 
— казва Васил Таке®,

от Лесковац,

РЗД-
по е екс

плоатирането на кварц, а 
понастоящем „Чегър" от 
Ниш строи цех за конфе 
кция на спортни облекла..

конференция

В. Б.
то решение и занапред 
да се продължи с досега
шната активност и Съю
зът на командирите от 
запаса в Босилеград и та
зи година

НА 19 МАРТ В ОКРЪЖНИЯ СЪД В ПИРОТвърху лиценца от

ВОИЧ1КИ други дължностм 
в Съюза на коси ай дирите 
от запаса, както на общ- 
И1К1СК10,Произнесени присъдиланузано е в т-ози цех в 

началото да работят око- 
ло 60 работници.

Други конкретни про На 19 т.м. в Окръжния Новица Борисо-в, който 
грами за сдружаване на ' съд в Пирот бе про!изне- 
труд и средства между 

икономичеоки

организирало 
да се включи в честзува- 
нето. на . традиционните 
16-ти победни срещи на 
„Братство и единство", 
които се

така и на ре
гионално равнище.

Членовете на Предсе- 
ое заподозрян за рлоуп© дателство^с и

в ~ Гзаап~оТ„а3°с5ъДТ ^“ргоТиГс^ зТа‘
ореди и Босилеградока об вото дело - над осем ,ра- т:н„ монети и валута е комавдвдите от
щвда засега няма. Търе болници от граничи,о-про осъден „а "затвор от три подчертаха че Младенов
ят се обаче възможнос- пусквателния пункт „Г,р години и осем месеци „ ' МлаДен°в
ти това икономическо адаша", Службата на въ Любчо Христов' който пи» а пТГ“ “ граЖда'
свързване, с което ще ук грешните работа и Служ бе- заподозрян за съ- омантап Т ВС"ЧК° Т”
репват и всички други от бата „а държавната еигу щото углавно дело е на- щ,ели мкп * (Д°
но-шевия, и занапред да рност и „Компас". Спо- казан със затвор от 2 го кя,7 няколко годшш ”
продължи. Представите- ред присъдата, съветът дИН!И „ девет меоеца а манлиТГ" 
ли на тази община пре- на петимата оглавяван Душан Георгиев залодоз вопе частично
Ди две седмици напри- от съдия Йован Спасич ряи за злоупотреба със И1, " |МД" Т,)за' че
мар, водиха разговори на пъриообшнения Джо- служебен ’ А от неговите
с представители на об- рдже Рангелов, който бе

оаг7.'адо0ря1н за

делегати- 
кон- поовеждат на 

Влаоинско езеро. Коман- 
дироте ще се включат и 
в чествуването на тр^лн- 
цианните 17-ти 
срещи на Съюза на ко- 
ма1»д1ир(И2:е . от запаса и^а 
Югославия, чийто 
кнн тази година ще бъде 
СР Македония. Те

запаса

победни

дома-военен ко- 
отго- щ е се

с пР»в0дат на 4 юли в Ско-два пи пне. М. Я.поот е осъден —-
на заггво1р от една годи- БАБУШНИЦА 

половина—уолюшю 
на една година. Станул 
Нацкрв, заподозрян за 

златни, • злоупотреба със 
бан пост и за

щееттвоно-политическия 1И 
стопански 

Враня. Без 
Ео.анекото 
соеща с трудности 
ствуза. готоеност 
низации от тази

углавно / най 
дело на плячка, злоупот
реба със служебен посгг 
и търговия

Обсъдена е дейността 
на съда и прокуратурата

На 23 март в Бабущни 
ца ое проведе съвместна 

„ оеоия на трите съвета на
. пл за^Р' а р»«> Общинската скупщина 
Ста-врав, за същото угла Предмет «а внимание бя 
е,но дело е осъден „а-шест ха отчетите «а гъжГ 2 

търговия месечен затвор. Поглед- ку.оатупата 'Р°
със златни монети и !ва- ни-ят заподозрян Нонад та" н,а вътрешните тяГ3" 
лута е осъден ,на затвор Стоянонич, е осъден 'на и др Делегатите .Р ®0ТИ‘ 
ст пет -години и шест ме едногодишен затвор, ■ ус- те съвета обсътт.*^ ТРИ;

Ц'и- а неговчят брал- ловно на една година. ността ,„а службата Т”

жив-от на 
оглед, че и 

стспапстЕю се 
съще 
орга- 

развита

със служе-
мс/нети и валута е осъден 
у.а затвор от 5 год(И|Н-и и 
3 месеци. Александър Бо- 

ореда да разширят дей- рисов, заподозрян за зло 
нреттта си в Босилеград. уйотр.еба със служебен 

1ези- разговори са в 
ход и очакваме да бъдат 
резултатни — казва Та
кета. Съществуват съзоем 
обективни

търговия 
със златни монети и ва
лута е осъден на осеммо 
оечен

правова помощ. Обсъде
на беше и информация 
за подготовката 
т.ната сеитба.

Обсъден беше и бюд
жетът на общината 
стоящата

за пр-оле
псст,

.НИЧОСТВО и за
незако!нно посред-

за на 
година, който 

■на сума от 
динара.

е утвърден 
447 729 000възможности 

подчертава той, На-

м. А:СТРАНИЦА 4

Братство • 27 март 1987



ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В БАБУШНИЦА

ПОДКРЕПА НА ННТЕРВЕНТНИТЕ ЗАКОНИ
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

И родителите във връзка 

с двуезичното обучение
• ОСТРО СРЕЩУ НЕЗАКОННИТЕ'ПРОЯВИ

Най-годямо виимапдое 
на 20 тъкна Шпи-рич — >и длъж Им& трудови 

'ни сме да ви провеждаме 
прие-мотвено и 

Крайно време 
въдвори ред и дисципли

на проведеното 
март заседание 
щниския комитет на Съ
юза на комунистите беше 
посветено

'Организа
ции със оре дни лични до
ходи от 40 000 динара и 
че Бабушнишка община е 
«а 100-то място врелубл)и 

на и да. се стопанисва и ката по оррде.н личен до- 
изразходва 
В борбата за

на Об вее цяло.
Съгласно заключение- Изпълнителния 

то на Председателството Общинската 
на ОК на ССТН, 
налата седмица в Бооиле 
градска община, и роди 
телите

е да се съвет на 
скупщина, 

мо-
на интервен- през ми ,.Димитров лред:ски

дел"..
В основното

твите закони и тяхното 
„отражение" в Бабушни
шка община. Уводно 
жени е по този въпрос 
прави Йован Джокич, 
ректор на СДК в Бабуш- 
ница, като подчерта, че 
никого не бива да прис
пива фактът, че 
теклата

домакински. ход, -но ще трябва да се 
изнам1ират разни начинаприемстве- 

но провеждане на интер
венциите 
Шпирич,
ци трябва да застанат 
мунистите. Друг изход ня 
ма ме

училище, 
след като се сумираха ре 
зултатите от

изло казака свое мне
ние във връзка с .инициа
тивата за въвеждане на 
двуезично обучение 
н-о/вдото образование и . 
възпитание. За отбелязва 
не е, че организираните 
по този повод (родителс
ки срещи бяха 
което

за повишаване на дохода, 
а ведно с това и на лич
ните доходи, Той като* не 
отложна посочи

на- закони. каза разговори- 
те на родителските 
ШИ, «и уведомиха, че по- 
голямо число

ди- в челните реди- срев ос-ко- задача
Да ое помогне на „Луж- 
1ница",

родители 
са за цялостно прилага
не на димитровградския 
модел, но има 
които са на мнение 
долните класове обучени 
ето да се провежда изця 

май чин (български 
език), разбира се 
вата

освен да израз
ходваме само заработено-

„Комуналац" и 
„Изградня" да се оправят 
с трудностите, защото са 
стопанисвали на ивицата 
на доходността.

Миливое Попович, де
легат от Бела вода каза, 
че е крайно време да за
почнел! да се държим до
макински, 
по 4 000, получа по 2 000 
кг от хектар, 
дам пестене".
Друг изход няма. Стани
мир Илич изнесе, че зна
чителни

през из
годниа в общи

ната не с имало стопан
ски организации със загу
ба защото много

то. и такива 
че вмасови, 

п отв ържд ав а инте
ресът 
по нататъшното

органи
зации на сдружения труд 
са били на ръба на

на родителите за
провеж

дане на възттитателно-об 
разователния процес в ос 
новното училище. Масо
во бяха посетени

ло на
ДОХОг

дността и че положение
то не е

по но-
в ъзл итателисно бр а- 

зователнй, програма, 
горните класове: пети, ше 
сти. содми и осми да се 
прилага двуезично обуче 
ние_.

розово именно 
ниските лични 

д ох оди, сл аб ата а кумул а - 
. тизност и ниската произ

водителност на труда. 
Има още

„Ако вместо а впоради и роди 
толскит§ срещи в подве
домственитеаз завеж- училища.

И още нещо. На роди 
тел оките _ сеещи, както 
ни уведоми заместник ди 
ректора Владимир Стои
менов. родителите 
местно с класовите учи- 

водеха съдържа
телни разговори, като при 
това изтъквали 
положителните, но и от
рицателни страни на пред 
ложеиия от страна на

каза той.

Кой от пооочените ва
рианти ще бъде приет за 
вици от

организации 
на сдружения труд, в ко
ито лгашините ое изпол
зват едва с 70°/о.
ДА СЕ ИЗРАЗХОДВА 
САМО ЗАРАБОТЕНОТО 

Взимайки думата в ра
зискванията Марко Шпи- 
рич, член на Председа
телството на Междуоб- 

конференция

неизползвани 
възможности се крият 
сдружаването. Той също 
така предложи Общин
ската скупщина в най- 
окоро време да обсъди 
положението в здравеопа 
зването. .
ДА СЕ ПОДСИЧАТ КО 
РЕНИТЕ НА НЕЗАКОН
НИТЕ ПРОЯВИ

Разните незаконни про
яви в заемането на рабо
та, правораздаването и 
ДР- области възмущават 
трудещите се и граждани 
те в общината. Разтака-

пошататъшния 
ход на разискванията 
събранията на избирател 
те в

в
насъв-Станко Велкович

ТРУДНОСТИТЕ МОГАТ 
ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ

Оценявайки положени 
ето в общината Станко 
Велкович, председател на 
ОК на СКС между дру
гото изнесе, че „пробле
мите са тежки но могат 
да бъдат преодоляаи. Ли
чните доходи в Бабушни- 
шка община са ниски.

местните общнос
ти и останалите общин
ски и републикански су
бекти,

тели.

не само
компетентни за

това.
иранската
на СКС изтъкна че 
бива да се допускат две 
.мнения във връзка с про
веждането на интервеит- 
ните закони. Те в случая 
бяха неминуемост — из-

м. я.не

БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВОТО НА ОО НА СУБНОР

Социално-здравната 

защита на преден планСЕКЦИЯТА ЗА ЗДРАВНО ДЕЛО И СОЦИАЛНА ПО 
ЛИТИКА КЪМ ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА 
ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СОИ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИ 
ТА В РЕПУБЛИКАТА

нето например с решава
ното на съдебни дела, 
прилагането на различни 
наказания за_ еднакви на
рушения и пр. дразнят и 
огорчават хората. Затова 
и Общинският комитет,

Народ с другите зада
чи и активности, обще
ствената защита на бой
ците и семействата яа за
гиналите л починали бой

но не са разрешили този 
въпрос^

Покрай това борческа
та организация, бе из
тъкнато на. заседанието, 
съвместно с 
субекти, а преди всичко 
в съдействие с Републи
канския отбор на СУБ
НОР отделно внимание 
поовещават и върху бал- 
иео лекуването на бой
ците. Досега този вид об
ществена защита са пол
зували 22-ма души. Спо
ред плана тази година е 
обезпечено място и сре
дства за трима души.

На заоеданието члено
вете на Председателство-

Съдружие на републиканско равнище
както неотдавна напращи 
Общинската

Включвайки се в публичното обсъждане на про- Ци, както и осигуряване
то на условия за 
бър живот е 
задача

конферен
ция на Социалистическия

останалитеектолредложението за измененията и допълненията 
на Закона за здравна защита, членовете .на Секци
ята за здравно дело и социална политика към ОК па 
ССТН в Босилеград преди една седмица подчертаха, 
че в СР Сърбия трябва да »ма само една СОИ 
здравна защита — републиканска. При това те заста
наха на становище, че евентуално може да съществу
ват и регионалните СОИ, работата на които пак да 
обединява републиканската. ,

Изхождайки от факта, чс в републиката имаме 
124 общински, регионални и градски СОИ за здрав-

по-до- 
постоянна 

на Общинската
съюз, взе решение да се 
поведе решителна борба 
срещу нарушителите та 
законността, конституци 
ониостта и социалистиче
ския морал.

В тази борба трябва да 
сс потвърждаваме всеки
дневно — изтъкна Ратко 
Младвиович, председател 
па ОК на ССТН. 
слав Станосвич подчерта, 
чс с необходимо субекти
вните сили да обединяват 
около собе ои граждани
те и трудещите ои. В тру
довите организации тряб
ва да ос дава място иа 
младите .специалисти, а 
да се намалява броя на 
административните .слу
жители.

Общинският комитет 
прие решения за акциои- 
но организиране па кому 
пистите в местните общ
ности и за създаване иа 
първична организация ш 
п челар ока «рои гарацтш 
„Мая" н Зноици, М. А.

организация па Съюза на 
бойците. Впрочем, тава с 
дължност и на останали
те общоотвено-политиче- 
оки

за

организации и общ
ности. Социално-общест
веното и мгдериалшо по
ложение 
в Народооопободитална- 
та .война от Босилсгрпд- 
ска община бс предмет 
иа обсъждане 
следното 
Председателството иа ОО 
на СУБНОР в Бооиле-

на участниците
на защита, че това е голям административен апарат; 
необходимостта от премахването на двойните дени 
в здравното дело и изискванията за изравняване ус
ловията в О1,съществя1ва'нето правата иа трудещите сс 
и гражданите, в републиката е раздвижена инициати
вата зц намаляването на СОИ. Предлагат сс няколко 
възможности: няколко общини да имат една СОИ 
(но принцип «а субрегионално организиране) и да 
съществува републиканска СОИ, да има толкова СОИ 
кодкото и региони, разбира ое пак да остане и репу
бликанската, или пък в 'републиката да има само една 
-— .републиканска СОИ ,и пр.

Когато ое изясня®ахр и когато застанаха на ста 
републиката да има само една СОИ, 

чс по този

Томи-

и на по- то и този път издишаха 
заседание иа въпроса за писане съот

ветна публикация за НОБ 
в Босите град ока община, 

прад, състояло ое иа 16 а в таченето и развитие- 
март тази година. И то- то иа революционните 
зи път бс изтъкнато, чс традиции занапред яове- 
материалпюто и социално че да се вкииочи Ооциа- 
ноложение на бойците и лиютическият съюз и мла- 
ссм.ойютва1та па загинали дежката 
и починали бойци .в об- Още повече ако ое има 
(цицата се подобрява. Но предвид, че с оглед ре
йса- оглед чс борческата дица обстоятелства, бор- 
организация ос включва чеоката организация не

е н състояние сама да

Организация.
новището си в
членовете на Секцията имаха предвид, 
начин ням а да сс накърняват правата на ползуващи, 
те здравните услуги, по-точно всички в републиката 

ползуват услугите под едни и същи (материални) 
условия".

в разрешаваното на този. 
въпрос има известно чи
сло бойци, които цялост-

щс
тачи тези традиции.

В. Б. М. Я.
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мпрпизвптвп^мвамдШ1ВЛЕИИ1!.1и
Г ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИ

1ЕШВМЩ1
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНАДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА

-ча У8УДоходът двойно увеличен
малко от црпубликата■ч 
с около 27 от сродният 
лимон доход и -в е пиана 
през ициналата година.

Имайки предвид че ма 
нгиннтс почти във всич
ки трудови организации 
в Димитровград са амор
тизирани е над 80 па 
сто, тогава, както изтък
ват и съответната общин
ска служба постигнатите 
резултати не са малки. 
От друга страна това 
налага час по-скоро про- 

вече в сравнение е мина- извощетвеиите мощности 
лата годцна. Само за лич. да се реконструират и 
ни доходи са отделени .модернизират. Димитро- 
2 163 297 000 което е със 
110,7 на сто повече от

Имайки предвид миналогодишните условия па 
стопанисване, димитровградското стопанство е осъ
ществило задоволяващи резултати.

производствен! план е преиз-
д.»д« ПО ~„„с „

ньлнен е ^ със ]00 па сто. Икономисващ1985 година увеличени
занапред задача за всички.Този констатация про- чужди средства, иай-чсс- 

«злиза от окончателната то кредити .от банките, 
равносметка за 1986 го- значително е и упеличе- 
днна. Въпреки трудщггс кието на лихвите. — 80,3 
условия на стопанисване на сто. Само на общин- 
й високата Инфлация, ко ско равнище за лнхчм са 
ято намалява стопански- отделени 864 775 000 дин. 
те резултатите, Димитров За лични доходи и съв- 
гюадското стопанство е местно потребление са 
фъщесвидо общ доход изразходваш! 
от 15 179 709 000 динара, 000 или 121,6 на сто ло

то и
лизат «а 1УЗ У44 888 ди-Нсведнаж досега нра- у 

ктгеката е потвърдила, че 
там, къдсто организаци
ята и.а труда и трудова
та дисциплина са издигна 
ти на шонвисоко равнище 
и къдсто мерките ПО ИКо 
комическата стабилиза
ция са зашепнали в еже- 
дневии я п р оизводстаен
процес, фциансовите и 
долови резултати са ера 
епително добри, Тъкмо 
върху тези обстоятелства 
се обосновава, години пс 
че наред, доброто стюпа- 
|Н'иаване на Гороката сек
ция в Босилеград, която 
и миналата година, въ
преки редица затрудне
ния, приключи е добри 
делови резултати. Имен
но, според заключител
ния баланс, в различни 

'те фондове са отделили 
над 21 650 000 динара и 
в сравнение със същите 
от предходната година 
отчитат увеличение със 
175 на сто. Най-много са 
отделили в резервния фо 
нд. — 8 396 879 динара. 
Значителен ръст отчи-

нара, преди всичко 
мерките на ‘икономичес
ката стабилизация и кра
йно рационално ползува 
не на всички разполага 
сми възможности, в отно 

предходната

на

щение на 
година са увеличени е 64 
на сто (е 36 индексни пу

3 081 808

което в сравнение е 1985 
година е е 82,5 на сто 
повече' Това е по-малко 
от официалната инфла
ция — над 87 ,на сто — 
но затова пък доходът е 1985 година. Средният ли 
увеличен със 124,3 на 
СТО (4 991 973 000) чисти
ят доход със 118,2 на 
сто. Понеже в стопанст-

нкта по-малко от увсличе 
листо на дохода и чис
тия доход).

Със сто на сто са уве
личени и средствата за 
лични доходи, които въз 
лизат на над 141 283 784 
динара, .а средният личен 
доход на 151-те заети в 
тази стопанска оргаииза 
ция (трима повече от 
предходната година) въз 
лиза на 55 000 динара 
(срещу 27 000 динара на 
края на 1985 година).

Да кажем и това, че 
през изтеклата година в 
Горската секция в Боси
леград, физическия обем 
на производството е пре
изпълнен с 27 на. сто. В 
течение на годината не е 
имало проблеми с отдел 
ни видове суровини в
дървообработвателния 

цех. въпреки че при то
ва са се срещали с реди 
на проблеми. особено 
през зимния период. Ми- 

'тко Петров, референт 
по горско дело, подчерт- 
ва, че това преди всичко 
се дължи . на ангажира
ността на всички, а отдел 
но на тези, които работ
ят в няколкото сечища 
на Горската секция.

вграденото стопанство за 
това няма достатъчно оре 
дства п затова сс очаква 

чон доход в стопанството помощ от по-широката 
на общината през мина- общност, която.и досега 
лата година е бил 53 749 не изосташс. 
динара. Това вге още с

А. Т.вото често се ползуват около 35 процента с по-

ИЗ „ТИГЪР" — „ДИМИТРОВГРАД”

С ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
.Определението на де

ловия отбор на „Тигър"
— „Димитровград" да се 
п^еусгановм деловата по
литика и да се произве
жда само за известни по
требители, се показа дал- ? 
«овидна и през изтеклата 
(1986) трудовата органи- % 

„Димитровград
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I . тат и останалите стопан
ски показатели. Така на
пример, общия доход по 
отношение на предходна 
та година е увеличен 
89 на сто'и възлиза 403 
866 881 динара. Доходът 
възлиза 209 921 993 дина
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зация
постигна добри резулта
ти. С остатък чист до
ход от 233 милиона ди-

( сг7.
нара тази трудова орга
низация *наред с „Бал
кан — „Компас" са най- 
високо ^кумулативните. 1 '

ра, а чистия доход 162 
935 278 динара и в орав 
нение съси

Разпределението 
средствата е извършено: 
във фонда общо потреб
ление за жилищно строи
телство 40 милиона, в съ
щия фонд с друго пред
назначение още 82, в ре
зервния фонд 78, и в де-
____ СОСТ „ТИГЪР"

Инак целокупната стопанска дейност на 
„Тигър” през 1986 е осъществила добри ре
зултати. Всички трудови организации са сто
панисвали положително. Най-добра е „Авто- 
гума", на второ място „Димитровград", ОТГ, 
„Сарлак", услужиш дейности и продажба на , 
дребно. Осъществен е остатък чист доход 
2,2 милиарда динара. При това за жилищния 
фонд са отделени 560 милиона, за общо по
требление с друго предназначение 562, в де
ловия фклнд 506 и, .в резервния фонд 636 ми
лиона динара.

Както узнаваме през настоящата година 
„Тигър" ще отдели 58 милиона за решаване 
на жилищните проблеми на работниците, и 
то на работниците от Пирот 45 милиона, на 
територията на Димитровград 8 милиона и 
в Бабушиина 5 милиона динара. Това ще бъ
дат средства за доизграждане и за адаптация 
на жилищни огради. Да напомним и това, 
че „Тигър" в момента етипендира 190 студен- - 
ти, между които най-числеии са технолози 
И други високо професионални кадри.

същите през 
1985 годица са увеличе
ни със 100 на сто. От

на

друга .страна изразходва
ните средства, които въз

ловия фонд 33 
динара. При това са от
делени още 130 милиона 

■ допълнителни

милиона за амортизационни отчи
сления, т.е. толкова са 
изчислени над минимал
ното равнище.

Следва да се отбележи, 
че и през изтичащото 
тримесечие в трудовата 
организация „Димитров
град" производството про 
тича нормално, в някои 
цехове и с усилени тем
пове, тъй като .продукци
ята на димитровградска
та фабрика вое повече 
ое търси и '»а чуждестра
нните пазари. Миналата 
година са изнесени към 
200 чифта спортни обув
ки „Степс", а през насто
ящата година това коли
чество трябва да ое уве
личи. Част-от продукци
ята ще бъде пласирана 
и на домашния пазар, 
ио ТО. „Димитровград" 
няма достатъчно мощно. 
сти да задоволи всички. 
заинтересовани за „Сте
пс" и „Дерби" 'спортни 
обувки. Ст. Н-

м. я.
„ТИГЪР", „БОРОВО" И „РЕКОРД" ОСНОВАВАТ 
СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ИСПАНИЯсредства

Съдружие вместо конкуренция
Тези дни- в Белград бе 

подписано Самоуправн- 
телно споразумение за ос 
новаване 
предприятие 
Е СТАН ОЛ А" в Сарагоса 
(Испания). В 
предприятие

женил от Испа::ия и тре
ти пазари, и ще изпълня
ва и други задачи от мн- 
Т0Р®с на воички партньо-.на съвместно 

„БОРЕТИ Ри.

Запланувано е тази го
дина предприятието 
осъществи износ на сто
йност 2,5 ;
ра. Съгласно 
на сто от осъществената 

Щ-е бъде „прех
върлена" ‘в Югославия в 
законния срок.

смесеното-
партньори 

ще бъдат „Тигър", „Бо
рово" и „Рекорд" от 
славока и фирмата „Каса 
гар" от испанска

да

милиона дола- 
закона 30

юго

страна.
Предприятието ще се 

занимава с изнасяне 
стоки от Югославия и 
продаване на

печалба
на

СТОКИ от
продукцията на спомена
тите три големи югослав 
оки производители на гу
мени изделия, 
ще оказва услуги 
вноса4
ствен материал и

Оанов ав ане то 
ство пр едприятие в И спа 
вия се

на съвме-

* оц-енява като твър 
де положителен 
за организирано съвмест
но излизане 
гумарски

пример„Борети"
при 

възлромзвод- на големитена
колективи насъоръ- иопанския пазар.

СТРАНИЦА 6
Братство ф 27 март 1987I



I

I Щ 1 ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
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Брой 1562 година Х1Д

г НАШИТЕ СЪЩИНСКИ ПРОБЛЕМИ
Б последно време в нашето общество 

чудгаи съвпадения, 
на стремежите за стабилизи

ране на о-ощес-пвено-икономическите 
цеои, се манифестират някои

Със овоягте карти политическата опо- згодишнагга резолюция (битка за по-голямо 
зтщия макар различно ощветена, от кра- произ'вод1ство,
Й1НО левите до крайно деон-ите, от белите инфлацията 
до черните цветове

все повече се явяват 
Със засилваме производителност, против 

и за по-толям износ) и към 
ВЪЗМОЖНО по-добри и Об(М1ИСЛеН1И КС1Н)СТИТу- 

щанс вижда в сегашния момент. Вероятно цистеи промени, с което се биха създали 
е оценила, че оега когато започват рази- предпоставки за по-ефикаоно 
оква1Н1Ията за конституционните 
за което политичеока вглза даде Тринадеое- те места в системата и за по-гол ям а демо* 
тият конгрес на СЮ1К, а професионална кратизация на отношенията в обществото, 
визия Критическият анализ на политичес-

про- като че ли своя
.идеи и тече

ния, противни на по-широките обществени 
интереси. Съюзът на оживяване на

промени, самоуправлението, за премахване на те:сни-комунистите и компе
тентните органи настояват в една спокой
на атмосфера нещата да 
същинското им място и да обезпечат до 
истински решения да се дойде в демокра
тическа атмосфера и със силата на аргу
ментите, докато привържениците на друш- 
те пътища за развитието на нашето обще
ство, противно на Програмата на СЮК и 
Конституцията предлагат алтернативи, 
то внасят кошмар и идейна конфузия. И 
вместо към същността на проблемите, вни
манието на творческия фактор в общество
то — на работническата класа и Съюза на 
комунистите — се насочва на друга страна1, 
към периферията. Силите се изчерпват не
продуктивно, „настъпва" се с противни 
идеи. играе се според темпа и игрите, ко
ито предлагат онези, които изхождат от 
противни позиции, а от всичко това се из
лиза изморено с псггъпо сечиво. Поставя

се поставят на

ката система, е момент да изложи своите Насоки за ангажиране имаме. Огарзде- 
погледи и в играта да хвърли' своите ар- лихме и задачите. Значи, остава само по- 
гументи. вече да ое работи. Обаче, времето и обета - 

Привържениците на разпи опозицион- новката налагат едно много по-офанзивно 
ни платформи съзнават, че — с оглед и по-вдъхновено действуване на Съюза на 
неприем^тивеетта на техните идеи за огро- комунистите. Необходимо е темпът да се 
много мнозинство от .наровите и народно- диктува и със силата на аргументите и с 
стите в нашата страна и оообоно за работ- идейната борба да се разбиват и разобли
чи че ската класа, — малко може постиг- чават тезисите и платформите, изхождащи 
нат. Обаче, целта им е да опипат пулса, от плотишни идейни 
пък и да се види реакцията на Съюза на 
комунистите и за държавните органи да ое да''се определи същинската .мярка и тера- 
види докъде и колко ще действуват и ка- пията в борбата против разните противни 
кво ще предприемат. Също, деструктивии- идейни течения и тенденции. Същите не 
те сили в нашето общество имат и целта бива нито да се подценяват, нито пък да 
да отклоняват вниманието на СК и работ- се надценяват. Ще бъдат потребни някои 
ническата класа от главните проблеми в разграничения,: с кого и докъде диалог, до- 
обществотр, които най-ясно определи Три- каде политическа акция, откъде дейегвува- 
надесетият конгрес на СЮК: битката за не на компетентните държавни органи? 
стабилизация, по-нататъшно развитие на

па
кои-

позиции и интереси. 
Във всичко това вее пък е съществено

се въпросът: защо тъкмо сега разните про
тивни и опозиц ионерски сили са толкова 
агресивни на обществената арена? Врагът, който сега излиза с най-раз- 

самоуправлението, дем-ократизацйя на об- лични тезиюи и идеи не е толкова силен и' 
ществото . . . Защото. колкото по-вече бъде обедгшен, което не значи че не трябва да 
продължавала кризата в нашето общество, се води битка против него. Обаче, успо- 
ксяко се бъд_г задълбочавала, колко се бъ- редно с тази битка трябва да се води още 
дем зан1имавали с непотребни работи, а не една много по-тежка битка: за стабилиза- 
със съществените ,толкова ще има повече ция и по-бързо развитие на обществото на 
пространство и шансове за противните си- всички полета. Защото колкото повече ще 
ли — колкото и малки да са те — да дей- иМаме постижения в развитието на обще-

И повръхносген анализ твърде лесно 
разобличава техните мотиви и цели, имен
но, във всички свои програмни документи 
каквито са разци меморандуми, платфор
ми за солидарност, тезири и подобни в 
„Нова ревия", се играе на две карти. Първа 
е икономическата криза, а втора уж не
способността на Съюза на комунистите за 
обществени преобразования и 
развитие, и затова се предлагат разни ал
тернативни решения 
шенията на нашата 
на самоуправлението.

ството и в преодоляването на кризата. 
Изглежда, че. е вече крайно време за толкова по-бързо и повече на враговете от 

обръщане на всички творчески сили в об- различни видове и багри ще се отнема оръ- 
ществото към много по-сериозните задачи, жнето ще губят почвата нл която сега 
И това в две направления: към осъществя- стоят, 
ващ: на развойните задачи, залепнали в та-

ствуват и предлагат алтернативи.
стабилно

всички извън ре-
политическа система

Манчо Млтевски

БЕЗ АЛТЕРНАТИВИ техните същински стойности в 
поставянето с обществената пра
ктика..."АКТУАЛНО

И да не дойде до недоуме
ния, ЦК на СЮК добавя и след
ното становище

Югославското революциои- пия" ое биха назовавали. Нс мо- гац1изац1им. Трябвало би да ос ра

то югославска социалистическа щмте да се поставяме, изхождан
км от техните цели. ГЬо въпро
са- и ЦК ма СЮК цйотдавнга нз-с

„Комунистите 
същевременно трябва решител
но да се противопостаквт на оне

от които много са 
Хитова

които под видаз.и активности, 
на опантана инициатива на гра
жданите иокат да наложат идея
та иа буржоазното общество или

своите цели, 
вече действителност в 
Югославия. Това са освобожде
нието «а труда и човека, социали 
зъм и самоуправление, равнопра
вие и братство и единство 1уиатсшчеока ориентация може
родите и народностите ФД ^ и -фябва да сс включи в общеог- ТН «е съотвстствува продвари- 

,,а дъ* ’ — течения па нашето демок- челното отхвърляне и пасивност
ратичеоко -развитие и в иепо да към матовите спонтанни и активно 

у-отвърди всички ОН01И сто, които са реакция на реални 
те обществени проблеми ипотре 

От това трябва да ое изхюок бито на същромония човек,
оценяването. иа същина- сочоии са критически и творче

ски към по-нататъшното разни

революция.
-Но затова всяка творческа 

инициатива, акция пък и движе ясно стативите: „На демократи 
ние с прогресивна, хуманна и оо- чсския характер на обществено-

политическите активности в СС-
иа догматичните идеологии и с 
това да отегчават развитието на 
нашето общество върху основите 
на самоуправлението".

Сл-едо1ватсл1ю,, мис сме за 
всички -онези инициативи и двя

тивиото уреждане 
независима и необвързана 
иа политика. Всичко това е същи 

характеристика 
система на со 

са м оу п р ав л опис
на бъдеще да

външ вените

изрази и 
стойности. нажежи които щс издигнат 

шия живот и обществените от- 
м решително 

против движат«я,та конто в об 
различни ^меморан-

ната и главната 
на политическата а па-

1ЮШ01ШЯ, то смециалиетичеокото 
у нас. Като проекция 

придобивки 
са дефинирани*

СЮК и с Конституция

и. в
та и характера на 'нотите 'иници-на настоя-

,в Праг- атоли и така наречени
гигаги" Д1ПИЖЛ1ПИ я, от които някои система на с оцпал чети ч-с екюто ел 
възникват като реакция, пък и моунрлвл-шинс. Комунистите -ще 
протест срещу бюромрапи-ч-сюката. се залагат за, критогчоока добата 

ма съществуващите по таюмна ичпи1Цпатц1П1И, гцюди йон 
чко I» ССТ1Г, за вало1ризпция на

шшжата та
ДУШ1", Р'ОВ!Ш1”( И „Ф0НУ\01ВС" 14)
ои'ИТкат да сс наложат нато ал- 

' «а пооштпчеоката о»тс- 
оамо

„алтериа- тие на И1нститу.|ьч|итс чг,а нашата.то и. ка т о
плото те
рамата на 
та на СФРЮ.

За тези придобивки и за тези
има алторнати- име1ртмост

движе- обществени

чхчриагп вва
тема ага уо цт пим-гсти чсското

Сиво Кържавацуцратлмгме.цели не може да 
ви, без разлика

учреждения и ор-с какви



2 Комунист

НИШКИТЕ ГОРЕЩИ лични доходиИНТЕРВЕНТНИ ЗАКОНИ

СЪ1С 1Ю проданта.
Да споменем»' и друга мело- 

ГИЧ1ЮСТ. пиротокият „Т-игър" ра- 
отколк-ото досега,

ООСТ- стеЗА ТРИ ДНИ ШЕСНАДЕСЕТ СПИРАНИЯ НА РАБОТАТА. 
■ ЗАКЪСНЕЛИ ОБЯСНЕНИЯ И РАЗГОВОРИ С РАБОТНИЦИТЕ 

СЛЕД МНОГО НЕДОРАЗУМЕНИЯ И ДИЛЕМИ

административни места и
искат да изплащат ис- 

чакайк-м -из-
ошете, ако
ТГРГШК1ИГГС ДОХОДИ, ИС 
числители 11 я период.

Или, какао производство .имат 
прпи-з-и-од-итс-

б'0'ПИ повече
залежали стоки, ту автомч-ия-ма

Супмш гуми също така повече от- 
колкото досега изнася.
„Тигър" бележи намаляване
иродукти/ииостта,
мич_сюки абсурд. Лее пак, случва 
се това, което ср случва, защото 
„Тигър" сега произвежда мота, 
технологически

След официалното съобщс- мая"; „Ч-стар", „Водоиод", „Млмм- 
ние на Съюзният изпълнителен пек", в съвкупно 16 ООСТ-а в ослскрстошиоките 
съвет, че основем критерий, «ли Ниш, за, кратко или по-дълго е ли п,рсз февруари, а строителите 
1ю-добре казано един от осмей- спряна работата. Имало е и мно през януари? Това за тях е „мър-

в тм резон''.
Отделон проблем тук предста

Все пак,
па

което е иконо
мите критерии за определяне ви- го извънредни събрания; а 
сочштта на личните доходи ще един случай просветни работи-мг-
бъде увеличението на иродук- цн са отказали да приемат лич- вляна здравното дело. Въпреки,
тивнюстта, в отделни нишки «о- ните доход-и. че повече пъти е к.азаггО ядао,
лективи са „пресметнали", че И тогава, когато атмосфера- че то не е (само) потребление, 
през февруари продуктивността та се изостри започнаха да се личните доходи на здравните ра-
се е увеличила мито по-малко, провеждат редица събрания на ботници изключително зависят
пито повече, а със 110 процента комунистите и по трудовите о;р- от това кемгко тяхното учрежде

ние изхарчило от СОИ получени 
— Никакви косамоулрааитсл- пари. Обаче, в постоянната

, усъвършотству- 
автомобилиа гю-вапа „търсена 

лека гума. Обаче, 
писанията „Тигър" своята ои про 
дуктиинзосг мери според „прризве 
делите тони". И нищо не му лома 
га че произвежда повече качестве
ни гуми когато няма „достатъч- 

■гони" за продуктивност.
Олед всичкото получава се 

че ггай-зажното.

според пред-

по отношение на предходния из- ганнзаци, и в Ниш. 
числителен период. Това всякак
е икономическа безсмислица, но ни поведения, извънредни събра- флацмя и поокъпвансто 
тази безсмислица никой не я е пия, спиране ма работата или карства и всичко останало, без 
оценявал и като идейно-полити- нсприомане па намалени лични което едно здравно учреждение 
чески граф, или като акт, насо- доходи не могат да ни -накарат ме може да работи, здравните ра
чен срещу политиката на СК, А да отстъп-име 
когато СДК е врънала

ии-
па ло

но

пргд натисците. ботници ме по собствена пипа са 
такова „Законът за временно забранява- се намерили в положение от ов-о- 

,.изчисление на продуктивност- не ползуван-ето на -обществени итс лични 
та", в колективите настанаха пра средства за изплащаме ма лични всички тези поскъпвалия, което 
блемги.

впечатлението, 
е поне когато става въпрос за 
Ниш, че полека започва премах
ването ма разпределението 
воичко, което се намери в каса
та на един ООСТ. И най-накрая 
вее по-присъщо е разбирането, 
че личните доходи не са само 
икономическа категория. Мартов 
оките събрания на _ пъроичмите 
организации на 
шки колективи тота потзържда-

доходи да покриват
на

доходи над ръста ма -проду-ктив- наистина е нелогично.
В Закона е казано я-сио, чеИли да вземем случката от костта трябва докрай да се у-ва- 

„Млинпек". .Там не са уважили жава, защото несамоупраиител- личните доходи могат да ос . не
онова, което е записано в техни- ните поведения и харченето ма ритират само ако ра-стс продук- 
те са-моуправителни спо-разумме- незаработанл пари ми доведоха тивността. Обаче, недостиг-ат п-ре 
мия, прието от всички работни- до такова трудно положение", циани „хартии", конто ясно биха 
ци.. Нарушена е пропорцията ма Това е основното заключение ма обяснили какао е това възпроиз- 
разпределението, приета демо- споменатото събрание в Общия- водств-о у пас. Поради тоза мо- 
кратичеоюи и- само-управително, ския комитет в СК.
Котато СДК им е врънала списъ
ците, със заповед да уважат оно- ха разговори в колективите, а е-------------------------------------------
ва, което сами са приели, в публикувано и допълнително тъл ИЗСЕЛВАНЕТО ОТ КОСОВО 
„Млинлек" са спрели да работят, куване на СДК. Сега в мишките

колективи положението е н-ор-

СК в много ни

же да ми се случи, че през един 
След това събрание започна- меое-ц продуктивността да пора-

ват.
Велимир Филипович

Защо отиват специалистите?ФЕВРУАРСКИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ мално. Започнаха връщанията. 
Тук, получава се впечатлен,ис- 

Копато през февруари бяха то, трябва да споменеме и гон- 
съобщени „инт-ервентпите зако- формацията -на СДК в Ниш, че За спиране ма изселването и-а ни фактори и причшги, които 
ми”, в Ниш, разбрахме това на с тази „акция" с попречемо даже сърби и черногорци от Косово, насърчават изслеването е по-сил 
неотдавнашното заседание в Об- 1,5 милиарди стари динара неза- кактю л-ичи, не д-опринаоят много но.-от влиянието на масите в ак- 
щивжия комитет на СК, е на-ста- работени пари да се мрелият в ни апел-и, становища, па и зако- цията, конто се раздвижват за не 
нашо затишие. А ако е и нещо потребление. Какво би -означава- ни. И след -приемането на Зако- говото спиране". Действително е 
правено в колективите, тоза най- ло тов,а за по-нататъшния ръст на (със сила на временно дейс- добре, че така се каже. Обаче с 
често се е свеждало върху търсе- ва -инфлацията гое тряб-ва -отдел- твунане) за забрана на купопро- оглед на обстоятелството, че те-

дажба на имения между числя- ли „бройни фактори и причини"
не могат да бъдат извън конкре- ■ 

пространство и време (в
И този път е направено не- ви в Ниш и Региона, които из- изселване, ку-опродажбите не сп-и които действува Съюзът 

- доглеждане в смисъл, че „интер- насят много, чевръсто са -се овър- рат. Те ое изаръшват н-а прикрит мугоклмте), тогава следва да се 
вентните зак-они" не са „пр-оиз- зали с науката и следят процеси- начин, тайно. Така процесът 
веденм-е" на Съюзният изпълни- те на пазара и цените в Европа изселване на тази част -на наое- 
теле-н съвет, и неговият председа- и у нас — п-о-големи проблеми лени-ето продължава. Мом-онтал
тел, а че са за-сн-овани върху кон не е имало. П-реди всичко, става нагга заб-аваност ма този пр-оце-с А да се наделяват трябва се 
пресните резолюции, върху наши дума за няколко ООСТ-а от ЕИ, сигурно може да се обясни с фа лмставмо да ое поясняват дефи- 
т-е ид-ейно-пол-итически определе- МИН и пиротски „Тигър", а та, че СК т останалите 
пия, един-огла-сно и плеби-сцита- след тоза. и за зле-ксинашкият

•„Ф-РЗДО",
А защо първичните- -органи- она". 

зации на СК за това не са рази
сквали, защо'на -в-сички в колек- ЕСЕ ПАК, ВСИЧКО НЕ Е ЯСНО 
тива не са -обяснени и п-ротъл-ку-

не на „рупи" в закона, през кои- но да се обяснява, 
то отделни ко.-|гктиби ще могат Също така е нужно да се сп-о- щите се към различни нацио-нащ- 

м-ене, че в най-големите колекти- н-ости, когато зад това се крие тн-отода ое провлекат.
-на ко-

на полагат уоилия те по-упорпто 
да се мадделя-ват.

органи нир.ат, а ре-дехм с това да се ра
зпрани социашиещчеаки сили за- боти за тяхното премахване — 

бело-паланашката „Ве- оилват идейно-политическата си толкова, колкото е реално п въз 
дейност. Кон-кратна, навременна, можно. Тук на Косово ггма .оилгг 

.всестранна дейност в базата да-- и потенциали Да се вода п-о-ин- 
ва резултати, кагсто за спиране тензивна борба -в тази насока 
на -изселването, така и за у-ско-р- И п-ожоимретн-а, 
яван-е на процеса на завръщане Последиците! които един 

по-закони и. „хартии , в Ниш ма на онези, които -пю-рамо -са се кога из-острен ' кл-им-ат" е пюоиз-
мно-г-о места, в п-о-вечет-о разгово- изселили. Сам-о по този начин вел ,и които отрицателно се отоа

Продължавало е да ое-работи ри, чухме и мненията, ч-е новите в Прищ-ина възнамеряват да авд ги междуншишнир от 
по старому, а-когато СДК маоово и1нтерБ0н-ттн1и зако-ни «е са яши трудоустроят 400 завърщащи -ое кюшения
е запознала д.а връща на ООСТ- докла-й и че В1насят допълнител- лица. Разбирателството, което
ешете списъците за февруарските ни /недоум^ия, па трябва д,а бъ- 
заплати, сега се оценява, че то- дат кс1н;коетизира'Н1и. 
ва немалко е и изхитр'е1Н10 реше
ние и че е трябвало да се изчака

ро-нО* приети.

Въпреки, че сме страца емно-в2Л1и конгресните резолюции — 
то!ва е въпрос на техния опортю- 
низъм.

, ня

но и на психологичес
кото спскойстЕие на хората, все 

проявиха организациите на сдру още са налице в някои нюанси.

и даТе
първото трм-меоечпо изчисление, приложи за всички видове стопа- Въпреки това в-еч-е за пю^дъ- т»же~т м Ф ° съзнагаие 
В Ниш започнаха наистина бур- ниован-е. Оюобем-о не за -оиез-и, лъг период -се констатира, че по дан-ася из-оеЮ<?И1та 
ни -реаюирания. Първо здравство- каито .имат дълъг производствен стипмаггите резултата не оа -в съз р.-|-Ът колко ~' Д'РУ'Г 6 ВЪП’
то е ,,-съкратеио" с двад-е-сет пр-он цикъл, след то-ва, -селското сто- вуми-е с уоили-ята и акциите кои- ва нт,стп-ппн.и7°Ва
центи, а след това и още трид-е- -панств-о и сезонната работа. Име то се: провеждат. Поради това ‘ Р -мие 
оет и шест ОО-СГ-а, Отделни ра- нно, законът предвижда, че все- в Председателството -на ПК
ботници са трябвали да връщат ки меоец трябва да се прави ма- СК на Косово
и по 15 милиона стари динара., лък „заключителен баламс".
И тогава започнаха работниците правейки . 
да негодуват. В ЕИ, МИН, „Вул- пр-едизв^ика

за

съзнание и то- 
на трудовите хора 

воичко «аи гражданите, преди 
на албанската народио-ст

и занапое-д ое чу- са насочени и в жежшт н-зсо- 
не ват тонове на заприж-ен-ост ,във ка С епнч ™

ще връзка с изселването. Казано е '

правилно

тако-ва -съзна-сметка, че това
откриване н-а нш-и и следното: „Влиягги-ето на б-р-ой (На 4-та стр.)



Комунист 3
ЗА ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВАТА
то дооега Л°!^ГЯ °ГРНГИ' Т"" МАКАР ЧЕ РАЗИСКВАНЕТО ЗА' „ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА
самопо ПпмЗ! С? Сърбия- СЕ ЗАПОЧНЕ С ПРОМЕНИ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ” 
почее Т “ ЗЙ" В С? СЪРБИя ТОКУ-ЩО ЗАПОЧНАХА, ВЕЧЕ СЕГА МОЖЕ ДА
циятт н, ГФРю' Констату- СЕ ЗАБЕЛЕЖИ, ЧЕ ТЕ НОСЯТ ПЕЧАТ НА МОМЕНТАЛНИ ПО
цията -на СФРЮ прсдставля,ва ЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И НА АКТУЛЛНИ НЕСЪГЛАСИЯ 

нс толкова

„ П.р едложвнието 
с промените на Конституцията 
на Юсто.слаиия" във всичките три 
части на СР Сърбия е, че основ
ните конституционни начала не 
трябва да ое изменят. Обаче, 
във връзка е промените на оста- 

. палата част на Конституцията съ
ществуват. разлики. Едии търсят 
тази част незначително да се до
изгради, а други търсят тя ра
дикално да се мени. Рамките на 
тези промрни, които са дадени 
в „Предложението" са доста ши
роки, защото предвиждат изме
нени я н,а 120 членове на сегаш
ната Конституция на Югославия, 
а това, трябва да се признае, е 
голяма крачка в сравнение е 
„Критическия анализ", в когото 
бяха предвидени ‘само 55 консти
туционни изменения. Стойността 
на „Предположението"' «е е са
мо в тези числа, но и във фак
та, че този документ предлага за 
публично разискване още много , 
други конституционни въпроси.

да ое започне

голяма победа над 
малкобройните привърженици 
конституционния стату-кво: Но, 
това не значи че на този доку
мент не можат да се

ма

отправят 
никакви забележки, че след пуб
личното разискване няма да бъ
де по-добър, по-яозн и по-преци
зен. ■

• ПОЛИТИЧЕСКИ 
ОСПОРВАНИЯ

Най-много забележки 
на чл. 22, в който член на пред- 

запмеано, че ако

имаше

ложанието е 
има решения които не дават въз 
можност изцяло и последовател
но да се осъществява конститу- 
циаинотр положение на СР Сър
бия и покрайнините, тогава това 
чрез съответни промени трябва 
да се премахне. Всъщност, слага 
се забележка ка това „ако", за
щото практиката показва, че та
кива „решения" има. Забележки 
се отправят и към онази част, в 
която за промяна на Конститу
цията на СР Сърбия се търси съ-

Няма никакво съмнение, че 
инициативата която с „Предло
жението да се започне е проме
ни на Конституцията" раздвижи 
Председателството на СФРЮ във 
всичките три части на СР Сър
бия е приета и посрещната като 

САП Дрбра изходна основа за творче-
гласне От всичките три части на 
тази федерална единица: „цен- флиранц републики, че те дават 
тралната" Сърбия и двете покра принос на повечето наши костфу- 
йнини, а това значи че не е при- зии, че покрайнините не можат 
сто становището на СР Сърбия, да бъдат конститутив.на част на 
според което тоза тройно съгла- федерацията . . . Особен интерес 
сие н<^ би трябвало да бъде ну- предизвика 'изложението на д-р 
жшо. Подобни оценки ое чуха и Миодоаг Йовичич, доокорашен 
на заседанието на Председателсг професор, на Юридическия фа- 
вото «а РК на ССТН на Сърбия, култет в Нови Сад, който преду- 
на което бе казано, че в тази преди че вървим противополож- 
републиха, още по време на пуб- Но на историческия опит на це- 
личното обсъждане на „Критиче- покупния свят, защото воички из 
ския анализ" е имало предложе- вестшг конфедерации се добли- 
нмя, които не са намерили място жават към федерация, а че на- 

„Предложението да се започне шата федерация все посече личи 
с промени на Конституцията на на конфедерация.
Югославия". Превеждаме тези оценки по-

За отношенията в СР Сърбия неже те предизвикаха твърде бу- 
се разисква и на съвместната сс- рво реагиране в двете гюкрайни- 
сия на воичките три отбори за ни. Така на пример, «а зассда- 
политичеока система на Скупщи нието на Председателството 
ната на СР Сърбия. Не трябва ПК на СК н.а Воиводипа бе ка- 

затварят очи, бе казано на зано, че дискусиите на трибуни- 
разисквания, пред факта че те на Коларчевия университет 

проблеми, които усложняЕЛТ и отрицателно поли* 
СР тозират ситуацията в страната.

отвените обстоятелства 
Косово към националистическо- доизграждане. С този доку* 
ир е денти етическа контрареволю- М10Н|Т приключиха доста дългите 
ция. И днес Я'вню’се остгорва юоист Разисквания и мина се към фор 
итуцпо1Н)Н1оа'о положение. !на САП мулиране на нови конститущшн

н/:1 норми. В него е постигнато

в

ко«ститути1В(Н1И фактори на
федерация и чрез съгласието за нужните промени 

са в политическата -система, а също

като 
юг,ошав оката
тезиоа, че преди всичко те 
съставни части на СР Сърбия чл. така са дадени и нови насоки за 
като такива, :1лачи, на п-ооред- изнамиране на по-добри реше- 

фактори на »ия. Задачата на воички участни 
не ци в публичното разискване, ка

кто бе заключено на заседагоге- 
1В то на Председателството на Ре-

ствен начин са и
югославския федерализъм, а 
на фед ер а ци ята".

Подобно реагиране има и 
Косово. За трибуната на Колар- публикаиската конференция на

ССТН на Сърбия, е да предложат.в
чевия университет с казано, че 
създава нервоза и нсяснотим 
момента когато повечето неща 
са дефинирани и разяснени, 
е ясна прозрачността на тенден
циите за редукция 
на покрайнините.

'осмислят и приемат онези норми, 
които ще съответствуват на дне
шните условия и на нуждите за 
развитието на смоулравлението и 

демокрация. 
Досегът на промените ще зави
си и от ар гументираността на

в

че

положението социалистическатана

да се 
тези

Тюоа са забележките. Когато предложонията и от резултатите 
се касае за тази трибуна струва огг демократическото разискване 
сс че по-малко можат да сс при- върху тях. Найтважлгото е това 
смат 01НСЗИ забележки по конто разискване дН не бъде еднострон

4111100 И импровизирано; НООбхО-

има нерешени
отношенията в 
често тези проблс:

затрудняват 
Сърбия и. че 
ми са причина за 
оспорвания не смо в
ла ^Огослачия'1 Затова е яеобхо,- сме изпращани пред разтичат 
ла югослазиж - разйоред_ идейни и политически 'контролер

1 СФРЮ, аии и натисци, насочени към под
СР копава/не основете на фс дерат ига - 

"устройство и устройството 
на на сраната, преди всичко пред аг 

ресивните пробиви на унитариют- 
кото и оепаратиегичвокотнациолга 
листич/еското съзнание, което се 
опита да убоди рбществемосттга.

Конституцията от 1974 години 
е генератор на кризата, че о от-

легализирал процес ма мокцхгтгчоско съчелявате на вау- 
разтакаме ,на единната територия шиите и политически аргументи. оочеии към променяне на оонов- 

държавнасх ма СР Сърбия, от- Утехата с в теми, че публичното ните определения и които в пре-
двостоиите конституционни про-

„Бяхмс, каза ма тази среща 
република- Янко Дрча, член на Председател

ството на ПК на СК15 и всс още

размекването върху тези теми на 
тази трибуна с — превдицирл- Дймо е да ое създадат условия

за откровен и аргументиран диа- ■ 
за 'квалифицирано

политически

по. Тук ,нс о нищо казано пове
че от казаното и написаното до- Л‘01Г- както и 
сега. Само па 'Нейните оргаииза- участие «е само на. научни ра-

забе- болници, но и за на-и-широко 
участие на трудовите хора и гра-

димо да сс
бито в Конституцията на 
огласящи се да. единството в 
Сърбия и това в унисон със зак
люченията на ЦК на Съюза

комунисти както и

тори би могло да сс сложи 
лежка, чс оа ангажирали само 
съмишленици! Но кой да знае, жданнгге, Особено трябва да сс 
мюже би и други са били стока- изтъкне, че лансирането па ан-

Във ри ори становища не. ще даде
«ОТО

пести, сто не са ес отзовали, 
всеки случай, пропуск с защо за възможност за .такъв диалог, а та 
една актуалша тема ,и на една мива опити има. ТТрябва реши- 
афирмирана трибуна, каквато е телно да ,ое прютивопостааимс
на Коларчевия университет —ос _срещу онези, наистина

бройни изисквания, конто еа иа-

югосладаските
становищата на Съюза на ко

мунистите на Сърбия.
със

ф ДИСКУСИИ НА КОЛАРЧЕ' ч>е 
ВИЯ УНИВЕРСИТЕТ

малко*
с съпое-м 1изп|0лзува'.м шанса за дс-

. в-скрмл и
На трибуната на Коларчевия ^

народен унтсроигм• - • и ноаию че ПН1ИЛ политически кюм- ра-знсиспанс започна
понастоящем ое ' поомеии промие, издействуван йод натисне” —==,= аггв.гкй:

туцианистят ковщестт на САП е
обми1НЯ1вапг като глаюеи източник феотираии разлики, общата ха- 

възвратмо насочваше на обпцс -’31сгср1иютика иа разиоквастсто за

тъкмо сега.
симени видят възмомЖ|Ноотта 

за реставрираме «а Дагматския иНай-М1ного 
вличат оценките, чс 
те са причина за сериозни кон
фликти, па покрайнините днее 

нормативно и реално «аму- на

Без оглед на люче някои мами адмшчтгетратпван социализъм,

Растко Йоветич
са



4 Комунист
Д1>р>)<ава'сз (и да стансподчини

Слоестия). Цялата аргументация
шюсгиира с„ клеветническо, както 

шовинисти,че<}ки твърдогла-

ПО ПОВОД ПРИЛОЖЕНИЕТО „ЗА СЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА”

СЛОВЕНЕЦ И „НОВА РЕВНИ“ и с
ню олдаенютаю, и сс поиграла на 
прашната на безвкусните нацио-

гшелюипедалегаи за демакрл -' малсдачески призраци. Котата би- 
предопределени "тяж„т;1 шс от тези текстове сплели кит-

ка иа ■национална програма, щс
В атзшштс за 57-та книжка иеовързащг, нослегаиш-ги, трудино 

на „Нова роши!', конто засега 
иовечето са колснсгншо-^гнюннту-
цианалии, в цоитъ-ра на крити- лнпе. от конто са създадопм. 
ката се намериха антикомуниз
ма, лшш социализма, нодемокра- 
тичеокото застъпвано за изкшюч-

• 1-У

лвн и с еДна дума .изобщо пич.шм отиюпюпшг.
са хубави,'каквито са получим програма на нациода-

' сшремшиите не блато леи тоталитаризъм. В тава е «,
обстоятелства щжюсяшм въпрос, които заоби

калят, сшбоно колективните пуб
ващ „диалог", отричане на дру- котата оз касае за присъствува- РДбоши-циге • от другите ргпу- мяшюшя^ ™ сс иис
ги югославски цароди и федера- щите автори, това е зарсдонюст- блики, пак са .представени кат За тон , с Р № ' ' е
цчш, изкривяваме на акяцлричес- та с цялата възможна иащшмпли никаква .„чужда нация" в Слово-, авторите - а 
кнте процоои, - факти и подобно., етическа вдерпия Теза нацжша- пия и да не е употребено ткиря- сиализьм. гава ду. , чс

- - ** ^ трудов ма- авторите олиравдателйо са увере

ложелше в
Обаче онова същественото, приятни жизнени 

моето с ястннока момина, попе на словенеца.

нко този югославски
Словения вероятно би па- н/и, че тяхната ‘идея може да ста-

което съдържа тази книжка на лизъм с толкова изразителен, че 
„Нова ревия”. Мисля, че с това с оцветил цялата аргументация, род. в 
главно е загубено онова, което И така критикуващият антиюому рокли дори — германци. „Нова нс материална, рила, така че да

мкзъм настъпва предимно с маци ревия” с всички оръжия на овоя станс радикална. Радикална ста- 
Именмо ие е отделно изнемад оналгеотичеоки запържени клепе- демократически дискурс -пи про- ва гю тото начин, мога го сграбча 

ващо, ако между текстовете на- тл: комунист:рте пюедздоха сло- повядва ,чс можем да бъдем хо- посока в корона, а корона за по
ра само П'КО сме словенци. Воро- века е словенеца. Оправдателно

в са уверени понеже целият техен

е съществено.

мерим антидеомунистичеоки ста- веиокия наред и неговите ишпе-
новища. Всички поред вече са роси, винаги бяха изпълнители ятно, че и други .народи са 
известни: .комунистите са язлъ- на запю.зоди от Москва и Бел- също положение 
гали народа и натрапили му ре- град (вероятно бм било по-добре и изключваща ,народност им до- 
волюция вместо освобождение, да са послушали нещо по-малко нася човечност. Държавата .и об- Снздоратслно имат ли право ав- 
жадгаи през вода преведохме вой- юпотатонню), нямат ни собствена щсството могат да сс спасят 
чим коалиционни партньори, сви- национална програма, търгуват трудностите и проблемите един- покорят, чс национализмът е тол- 
репо или лукаво се разплатихме с националните интереси. След.о- ствено ако станат народни, ако кова силна ирацкзнална доктри-

комумистите са единст- започнат да проповядват едгаома- па, ч; с нея мо-жс рационално да 
цисналнаст п заличат всяко про- сз утвърди обществото?

С излизането на „Нова 
вия” изпъкнаха много бройни ди- 

■ леми, отколкото може да ги оз- 
Държавата сама по себе си, пачи простото и фронтално от- 

гражданска хвърляне. Оонсвяата дилема с:

само страстна иопдочализъм, за тях инак твър
де нов, е превзет. от обществото.

от торите, когато посредствено ш

с противниците и спътниците .. . вателно,
и тъй нататък. Ако, следовател- вените родени словенци, които
но, предходната дейност на .ре- се изродиха в не-сяовешци. Чуж- омукрамс на различни национал- 
нията доказваше, че в Ленин е дейците между нас са ненароден ни интареои. 
чучаш Сгал1ш и че в Маркс Ле- елемент. Инак изобщо всички 
шии вече бил ко-рановен, и така трудности и неволи в Югосла- 
цялата теория ‘ и практика па вия, Словения и другите части следователно като 
марксизма прехвърляше на ста- ва хе^еловски приетото място държава на сдружения труд, нс дали ще се определим за поли- 
ликизма, сега, пък, се доказва, че под слънцето, са разбрани. само е нищо. Човекът сам по себе си, тичеоко стълкновение в което ще 
югасланвкмя и словенския път в чрез национална призма. Това, човекът като отделна личност, не се касае за тоза коя страна с 
социализъм може да се разобли- че жените ие раждат още повече с нищо. Те, отделно и общо, по-лелитимно народна, и при то-

деца е национална катастрофа и трябва да посредничат с нацията га да се съгласим към свежда- 
Също так не е изненадващо, щото трябва да работят ооем ча- като мистично ядро на цивилно- не на всички жизнени и човешки 

че „Нова ревия” остава предан- са дневно — представлява болка то общество. Във версията на Еънроои към 
на към своята основател ска по- на словеиството а не, може би, 
зиция. Оовен критическо опнеше социален. проблем. Липсата .на гражданското общество -настъпва с думите на няколко критици на 
ние към комунизма още от на- демокрация ле е обществен въп- .като люлка на правилата на наци комунизма от „Нова ревия” му
чалото се чувствува и застъпване \ а национален — понеже, де- аналната битност и самобитност, радушно ще се счепкаме здраво 
за отделяне на културното разми рзянко, мие словенците оме' — а на това трябва да се подчини със словенския 
оляне от държавната логика, за демократичен народ и следооате човека (така става словенец) и 
остра цензура между изкуството 
и политиката. При това тъкмо 
културният работник, като един
ствена творческа ' п-ротивстра-на

ре

чи като сталински заговор.

националистичес-
повечето автори от „Н.ова ревия" У|н хоризонт — или пък вместо

национализъм.
Лев Крефт

Защо отиват специалистите? мах да настани на работа 
кн незаети. Полагат 
проблемът за незаетост да се 
реши, .като една от причините, 
която кара хората към изселва
не. Новите мощности и тяхното 
по-правилно разпределение в По 
кратен,ината представляват конк
ретна крачка, добре дошла в ак
цията хората да се спрат.

Не е пръв път. ако се каже, 
че комунистите сърби и черно* 
горци биха могли да дадат далеч 
"о-голям дринос за спиране на 
изселването. Имаме впечатление, 

не всички в достатъчна сте
пен г.а се ангажирали в това хо
рата да ое спрат на Косово, а 
онези, които са отишли да ое 
къркат.

всич- 
се усилия

на сталинския политик, е отгово
рен за съдбата на обществото, 
наро^д и държавата.

(От 2-ра стр.) се признае, че в нашите акции 
ьиие още не е станало част на ак- ^още има произволност, В пове-

чето орган!изац1Ни на сдружения 
труд, а понякъде и в общините, 
няма конкретни програми за 
действие за спиране на изселване 
то. Няма пито програми за зав
ръщане иа вече изселените жи
тели на Косово. Становищата оба 
че са познати. Както казахмем ие

по-голямата цията. или не е срастнало. с поли 
тичеокдта акция. Изселването ка-

Онсва. което в 
част от текстовете е ново 
най-напред е тева, че ое . касае т,о пързостепенон обществен про

блем не е напълно „слязъл” от 
от форумите.

Всичко влияе по-малко върху 
ската катурна история — с,а без изселването: и климатът, ,и за- 
к21Хвато и да било еоестическа 
стилова сол. Стълкновенията

са серия статии, отнасящи се за 
народа, който —- за разлика 
добрите предложения от слозен-

'яелите междунациенналки -ог- 
за ношения, и сръбският и ч-ерно- са' редки случаите, че кулопро- 

дажбата «а • ие движими имущес
тва ое върши незаконно. Оовен 
тоза има много и други незакон-

•на писналия въпрос през три де- горският национализъм и иконо- 
сетте години тш оставиха класи- мическите причини... Ако е така, 
чооки ппимери на политическо- 
културните еоета. на: Видмар, тарки/ прав1ила на хода на неща- 
Уд«е, Жупанчич, Кардел. Воду- та — би трябвало тези причини 
шек Мързел и други. Текстове- Да се премахват селективно, но 
те в „Нова ревия” са пък крути, без губене на време. Трябва да

тогава според някои елемен
ти деяния във връзка с тези иму 
щества.

Коосво все още икономиче
ски не е силно сега с един за- Н. Мисини
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„Напредък“: добри делови резултати
БОСИЛЕГРАД

СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

ПОДХРАНВАНЕ НА ПШЕНИЦАТА
Подхранването на пшеницата продотавля-' 

ва един от най-важните фактори за обезпе
чаване на високи добиви и качествено зърно. 
За да ое използват шй-рациисшалню

Според заключителния 
баланс за П.рез изтеклата дна. затрва Длемсандров 

подчертава, че ще бъде 
и занапред необходима 
по-гол ям а • трудова дие 
циплина,. но-|рацио1нално

дело
ва година в тази стопан-изтеклата 

лова година, общите сто 
пан оки и делови 
татл на основната 
низация .на сдружения 
ТРУД „Напредък" в Боси 
леШАЦ са сравнително до 
бри. В различните фон
дове са внесли 13 222 613 ' 
динара или 6 925 700 Ди
нара повече от лани. Те 

. зи резултати са

де-
ска оргаеизация за лич- 
ни доходи- са 
46 083 005

почвените
и климатическите условия в пролетния сезон 

■на 1987 година е необходимо в правия час 
да ое извърши подхранване на пшеницата с 
азотни, торове. /

Отдавна е известно, че на всички земе
делски култури, а в това число и пшеницата, 
з,а оптимално развитие недостигат три хими
чески елемента: азот, фосфор и калий,. От 
тези три елемента кай -де фицитен е азотът, 
намиращ ое във въздуха и съчиняващ 78 на 
сто в атмосферата. Азот може да се обезпечи 
само чрез пря1Ко внасяне в почвата о естест
вени или изкуствени торове. Някои растения 
като люцерната, червената детелина, звезда- 
нът, грахът, бобът, фасулът, лещата, нахутът, 
фаетъците и др., от оемейството 
цветните, към които се числи и акацията, 
обезпечават

резул-
орга-

отделени 
динара, а сре 

дния личен доход възли
за на около 80 000 дина
ра. Охрабрява и факта, 
че в организацията зна_- 
чително по-голямр 
личецие а отношение

и целенасочено ползува
но на всички видове раз 
полагаеми ресурси, по- 

провеждане на 
по икономичес-

голямо
у.ве- мерките

ката стабилизация и воин 
отчитат и ки други видове трудо

ви задачи. Още повече, 
че през настоящата то

на пример дина трябва отделно 
сЪоулът за съвместно и внимание да посветят 

• ■общо потребление отчита върху дооформяваме на 
увеличение от над 200 на фермата 
сто, а фонда за резерви 
110 на сто

на-
предходната 

о-сътцес- средствата 
тведи при затруднени ик-о 
шхмически и

предназначе
ни за различните видове 

сгопа-ноки фондове. Така
условия.

Директорът на 
зацията РАДЕ АЛЕКСАН 
ДРОБ между 
тъкна, че

органи
и ооце п-о-усъря 

на работа върху обезпе 
чаване на собствена хра- 

'изтък- на за овцете.

на пеперудо-другото из-
систопаниова!не- 

. ТО е могло да бъде и по- 
добро, ако бяха 48-те 
дещи се .(9 души повече 
от отчетния

В „Напредък" 
ват, че и настоящата де 
лова година ще бъде тру

бактери-азот посредством 
ите, роито живеят в корените им. Тези бак
терии наречени „азотофиксатори" живеят за 
■сметка на тези растения,. но имат способност
та от въздуха да взимат азота и да го пре
дават на разполагане на тези растения, и за
това е добре, когато се прилага „зелено то
рене".

тру М. Я.
период на 

деловата 1985 година) це СУ РД У ЛИЦА 
лесъобразно ползували 
всичките разполагаеми въ 
зможности. Преди всич-

Подготовка
пролетната

за
Тъй като есента на 1986 година беше 

сушава и наблагоприятна сеитбата стана със 
закъаноние и некачествено. Голяма част от 
запланираните площи за есенници останаха 
незаоети. Това нещо задължава селскостопан
ските производители

сеитбако става дума за по-целе
съобразно ползувале 
машините, 
то яа

не В Сурдулишка общи
на, както е предвидено с 
акцноняата програма,

. пролетната сеитба ще бъ 
дат засети 1 950 хектара, 
колкото и предишната го 
дина. Тези площи се на 
мират предимно в част
ния сектор защото в об
ществения ще б_ъдат заее 
ти само 107 хектара.

Най-големи площи ще 
бъдат засети с царевица 
— 603 хектара, сетне с 
ечемик 314, с овес 203, с 
ръж 15, с тютюн 102, с 
картофи 389 и с фасул 
28 хектара и т.н.

Както ни уведоми 
СВЕТОЗАР ИВАНОВИЧ, 
председател на Общинс 
кия щаб за координация 
на работите в селското ст

опан-ство, подготовката за 
пролетната сеитба вър 
ви — добре. Семе на хиб 
ридна царевица е обез
печено 12 тона, минерал 
ни торове има 178 тона 
(комбинирани) и 90 тона 
азотни торове. В скоро 
време трябва да пристан 
нат в Сурдулица още 20 
тона изкуствени торове. 
До известна степец. проб
лем ще представляват 
азотни торове, защ-ото не 
са обезпечени достатъч
ни количества.

Според Иваиович, ма
шините са готови, набаве 
ни са навреме нсо-бход-н 
митс резервни части. И 
този път, не ще има дос 
татъчно редосеялки.

използуване- 
обработваемите 

площи, както и по-целе
съобразното стопанисва 
не на трудовата единица 
занимаваща се с го_рско 
дело. Покрай това през - 
изтеклата 
стопанска 
значителни средства е 
вложила и в инвестици
онни цели. В течение на 
годината бе открита оз- 
чарско-козарската фер-

в
и земеделските коопе

рации с цел да се постигнат гго-виооки до
биви, да употребят по-големи дози торове и 
в правия час.

Като имаме в предвид и продължителна
та зима и мартоваките студове, които значи
телно забавиха развитието на пшеницата под
хранването на същата трябва да се направи 
веднага, алед прекъсването на мразовете, 
щом започне нормална вегетация.

При първото подхранване на пшеницата 
трябва да се употребят към 100 кг КАН 
(варрв-иков ам'0ниев нитрат) или 60 кг урея. 
При това трябва да ое има в предвид, че 
уреята може повече да се използва върху ва
ровикови почви, а на всяка почва може да 
се употребява КАН. Второто подхранване 
трябва да стане след 20 дни, а според кли
матическите условия, по възможност, преди 
дъждовете, със 120 кг КАН или 70 кг урея 
вцрху 1 хектар.

Третото подхранване също трябва да се 
извърши със 120 кг КАН гали 70 кг урея при 
най-благоприятно време. Подхранването на 
пшеницата трябва да стане преди да заякнат 
-стъбъшцата й.

Следователно, средно на 1 хокта.р площ 
трябва да се употреби около 350 кг КАН или 
200 юг' урея, някъде до 20 април. Добре би 
било след тава пшеницата и да се прекъсна 
срещу плевели, агроном Вукадин Тодорович

година тази 
организация

V

понастоящемма. която 
разполага с 1206 овце, а 
капацитет е 3500 овце и 
500 кози.

Инак, общият 
.осъществен през 
лата година възлиза на 
841 482 878 динара и в 
отношение на същия пр
ез предходната година е 
увеличен с 76 на сто. За 
осъществяването 
зи доход са и «разходвани 
744 784 271 динара, ко
ито също така е сравне
ние с 1985 година 
увеличени със 76 на сто. 
При това .доходът отчита 
увеличение от 108 на сто 
и възлиза.на 96 698 607 
динара, а чистия 
възлиза на 59 305 618 ди 
нара и в сравнение 
същия от предходната го 
дина е уевличен с 88 на 
сто.

доход
изтек-

С. Микич

ЗАДОВОЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ
митров от Браиковци. Вто 
ра награда 
Десимир от Моинци а 
трета Нов_ко Иванов от 
Височюи Одоровци.

За производство та гера 
вс мляко първа, втора и 
трета награда спечелват 
Велин Иацков и Никола 
Захариев от Градини . и 
Мана Бранков от Смилоп 
ци, а диплома Горка Сто
янова от Долни Криво
дол.

(От 1-ва стр.)■на то-
СтойчсвЗа производство на ов

че мляко и тази година
получавапърва награда 

Илко Димитров от Брай- 
ковци, който е произвел 
160 литра мляко от една

■

овца пресметнато на ма
слена единица от 4,2 на 
сто. Втори на-щади осъ
ществяват Цветан Давит- 
ков от Смияовци със 153 
и Драган Стоядинов от 
Височюо Одоровци със 
125 литра овчо мляко. 
Три трети

доход БАБУШНИЦА

Лешникови и орехови насаждениясъс

Движението на младите порами и Бабушии- 
шка община тази пролет ще подеме още една 
полезна акция. В ,съдружие, еъо съвета по селско 
и гороко стопанство при Общиноката, скупщина 
през настоящата пролет ще организира засажда 
не яа лешници и орехи. Посадъчен материал е 
обезпечен от разсадника на порената секция във 
Власотиици.

Една лешпмкма фиданка отрува 100, а оре
хова — 1 500 динара.

Стойността на мапради- 
напради' по- те с 30 000 динара за 

Йован Арсов от първо място, двадесет за
За отбелязване е обаче, 

че и през -изтеклата 
дина, както и преди

на общия до 
най-голямо участие 

осъществения доход 
от изкупуването, а най- 
малък от селскостопанска 
та дейност.

го- лучазат
Рсички Одоровци, Дсси-' второ и десет за трето, 
мир, Стойчев от- Моинци О-овен това еоичюи награ

дени през тази година 
безплатно ще получават 
списание „Село".

в
структурата 
ход 
има

и Троян Тодоров от Ра-
де-йна.

3 производство на аг
нешко мооо пак първо 
място опечели Илко Ди-

М. А.
А. Т.
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ПЪТИЩА Н ЮЖНОМОРАВСКИМАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ 
РЕГИОН СА В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ-

Липсват средства
Щй И 137 милиона 

Търсейки тези
Й1 разходват

й динара, 
сродства да ое увеличат 
представителите на обида 
ппте раздвижиха още три 
значителни въпроса: пър. 

на крайграничните и

Разисквайки върху предложената проектопро- 
изграждаие па магистрал- 

СР Сърбия, прсдста-

■;

грама за подържане и 
пито и регионални пътища в 
кителите на 13-те общини в Южноморапски ре
гион на проведеното събрание във Враня потърсиха 
от Републиканската СОИ за пътища на икономи
чески изостаналия регион тази година да отпусне 
повече средства

а а 
^, ■■

во,
на общините е .национал
но омесен състав д,а се 
увеличи участието в пол
зуващото на сродствата, 
които ще се отпуснат па 

от предложе-

53
ф Делегатите на Скуп

щината на Републикан
ската СОИ за пътища 
наскоро ще приеман про
грама за тазгодишното 
подържане1 и изграждане 
на магистралните и ре
гионалните пътища в ре
публиката, без територи
ите ,иа покрайнините. Без 
оглод, че позечето пъти
ща в републиката са в 
лошо състояние, съдейки 
въз основа предложената 
проектопрограма голям 
оптимизъм за по-добро
то им подържане «яма. 
Тога показаха и повече- 
то организирани разис- 
•ювания върху проекто
програмата, която бе «а 
публично разискване до 
средата на месеца. Глав
ната причина за това ло
шо състояние, което мо
же да продължи, е липса
та на сродства. '

® На организираното 
през средата на този ме
сец във Враня разисква
не върху предложената 
п роектол р о гр ам а, пред
ставителите на 13-те об
щини в Южно-моравски

регион подчертаха, че за
плануваните средства за 
региона са малко за по
държане на пътищата, а 
за изграждане и дума да

Двумостието: Опасност за децата
региона 
питс 32,5 на сто на 64 на• НА КОМУНАЛНИ ТЕМИ
сто, второ, изостаналите 
общини пгурично да нс 
участвуват в подържане
то и изграждането на пъ
тищата и трето, в програ
мата на Републиканската 
СОИ да ос запланува 
през тази година да се 
прокара пътят от Радов- 
нип,а (Търговищка общи
на) през Дукат,

МОСТ ЗА ПЕШЕХОДЦИ Безспорно е, че пъ
тищата са от особено 
шлчепие за ио-ускорс- 
но обществено-иконо
мическо развитие на 
една среда. И това от
ношение Босилеградс 
ка община е една от 
общините, в които пъ 
игата мрежа прсдстав 
1яса голям проблем. 
От 125 км регионални 
пътища в тази общи
на само 30 км са ас
фалтирани (новечето с 
некачествена настил
ка), а останалите са в 
твърде лошо състоя
хте. а голям брой се 
га ои«е не са свързани 
с регионалните пъти
ща н селските центро-

Двумостисто в Димитровград и досега предста 
вляваше „тесио гърло” на улица Моша Пиядс, защо- 
то, ако едновременно тук се разминават двд коли, за 
пешеходците едва ли има място. От миналата есен 
този проблем ооце е по-очебиещ, понеже бе огкрпт 
новият Образователно-възпитателен център, така че 
броят на минаващите през двумостпето е значително 
увеличен. Имайки предвид, че става дума за млади 
хора, дори -и деца, понеже в училището в Строшена, 
чешма учат първолаците, движението за пешеходци 
те ставва все по-опасно. Това виждат п отговорните в 
са.моуиравителната общн-сст за комунални дейности 
и затова са запланували тази година да се направят 
мостове за пешеходци в широчина от 120—140 сан
тиметра. Проекто-ометка за това е около 3,5 милио
на динара. В Самоу-правнтелната общност изтъкват, 
че реализацията на този проект зависи от това, кол
ко средства ще останат от комуналните облагания, 
защото от тези средства трябва да се плати за ули
чно осветление, за поддържане на железопътните пра 
лези и чистотата на града което е първостепенно, а за 
другото, доколкото. останат паря. Имайки предвид, 
че това място застрашава животите най-много 
на децата и учениците, дано останат достатъчно сред 
стза и за това.

ф На разискванията 
по този повод в Бооиле- 
град е потърсено ,в репу
бликанската програма да 
сс запланува изграждане
то на бетонен мост на 
Дукатска река. Обществе 
ню-политическите сили 
общината търсят и въз
можности за модернизи
ране на регионалните пъ
тища в общината. По
точно, полагат се усилия 
през годината да започне 
изграждането на, едно от 
пътните направления — 
от Рлбарци към Карама- 
ница или от Босилеград 
към Бесна кобила В. Б.

в

ве.

не става. В проектопрог
рамата е запланувано за 
подържане на 1016-те ки
лометра пътища да се из-А. Т.

А ДЕЦАТА ТЪРСЯТ ПРОСТОРЖЕЛЮША

Макар че беше около 'Зад сградата нещо, кое- 
пладне, началото на март, то трябва да представля- 
назънка студ като нико- Ба училищен двор, но 
га дооега, поне така каз- най-малко прилича на то- 
ват по-старите. Пред Кул- ва. В коридора веднага 
турния дом в Желюша до отълбите за етажа, 
пет-шест малчугани ти- чешмата замързнала от 
чат наеам-шатам. силния студ. По стълби-

— Вие ученици ли сте те булюк деца. После уз- 
— къде ви е даскала? нах че са от първи и

четвърти клас. След обед 
тук са тези от втори и 
трети клас. Циментовия 
хол на етажа напукнал 
на безброй места, чист.

децата

както всички деца, не 
мируват. Има около 60 
деца в две учебни стаи, 
които заедно вдва ли 
имат 40 квадратни метра. 
В третата още по-малка 
стаичка, две учителки и 
служителя.

— Ако идвате нас да 
ни1 снимате, ние сме са
мо за снимка, казват две
те: Райна Стаменова, ко
ято вече 4 години рабо
ти в Желюша и Снежана 
Заркова, която тук е три 
години.

— Условия за работа 
няма никакви, продължа
ват, учебните стаи са 
малки и не са лредназна 
чан-й за тази цел. През 
лятото поне има вода, се
га е замързнала. Е, дър
ва има достатъчно но ви- 
хедате, че за печките по
чти няма място, В една
та стая прозорците са

питам малчуганите,
— Ние нямаме даокал,

^имаме учителка — каз
ват и тичат зад двуетаж
ната- сграда в центъра на 
селото. Тръгвам след тях. Междучасие е и

Училището в Желюша
железопътната линия е. 
още по-близко. Прозорци 
те са обърнати към ули
цата, където на половин 
ас опират рейсовете, до- 

ле е. магазин, помещения 
на местната общност. В 
магазина често има и гаи- 
пияни, а между линията 

шооето е и кръчмата. 
Невъзможно .е

Затова 
що, че

не е изненадва- 
преди известно 

в- училището в
Тези дни Самоуправителната общност за ос

новно образование, култура и физическа култура 
и общноста за детска защита

време
Желюша имаше 3—4 .слу
чая на хепатитис. "

За физкултурна 
може да става дума, 
и двора освен 
обикновени 
же да служи за физкулту 
ра. А ;.ецат,а 
стор, ширина да играят. 
В хола

Димитровград, 
раздвижват инициатива за изграждане на ново че- 
тирикласно училище в Желюша, в чийто 
би била и детска градина. Школата би задоволява
ла нуждите на Желюша, Гоиндол, Белеш и Лука- 
вица. Имайки предвид, че споменатите местни об
щности са крайградски, млади и постоянно се уве
личават, а има и много деца, то инициативата е 
съвсем на място. Още повече, ако се имат предвид 
сегашните крайно лоши условия за работа. Бъде
щото училище (ако се съгласят всички заинтересо
вани да се строи) би трябвало да има площ от 
около 1200 м'

от

зала.несъстав
но

за най-
игри, не мо-и

да се от
вори прозорец пане да 
се проветри. Учениците 
нямат тоалетни и ползуват 
полови клозет, който съШе

търсят гаро-

наистина 
място. Все пак

няма 
и в таки

ва условия 108 деца ют 
Желюша и Гоиндол тук 
получават 
ния от първи до четвър- 

клас, благодарейки 
упоритостта на 
те, които тук работят.

единични и по-трудно се 
загрева.

Докато с учителките
и да се намира около сегашната ме- едвам се движим между 

теорологическа станция. За това са необходими 
към 255 милиона динара, които да обезпечат Ре
публиканската СОИ за образование, 
общински общности и местните общности чрез 
самооблагане.

временно ползуват и жи
телите на селото, тези от 
кафенето, от 
или когато 
залата на К 
До .него 
да се дойде от мъроотия.

основни зна-ч)инО(вете, отвън допират 
шумове на моторни во
зила от международното 
шосе, което е на триести- 
на метра от оградата, а

магазина
има нещо в тиспоменатите наул тур ния дом. 

едва ли може учители-

А. Т.
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в СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАД Младежки новини от 

ДимитровградскоВършат се подготовки
Деня на младостта

за чествуване
9 През месец април в Димитровград ще бъде 

сформирана горанска младежка трудова бригада, ко- 
ято ще участвува на локалната трудова акция „Ди
митровград \7‘\ Бригадата ще бъде съставена пре
димно от младежи от 'непосредственото производство 
(учениците още учат), ще залесява шлиии и заедно 
с войниците ще работи на пътя Момици — Вълновия.

Имайки предвид досегашните успехи на брига
дата „Братство и единство". Председателството на 
Общинската конференции на Съюза на социалисти
ческата младеж (на заседание от 17 март) избра ини
циативен одбор за организиране на локална трудова 
акция и комендант на бригадата. Това е Делча Ги- 
гов, който миналата година беше комендант на ди
митровградската бригада. на съюзната акция „Гори- 
чно '86" в Словения. Интересът• сред младите в Ди
митровград за тази акция е добър и очаква се, че 
без проблем ще се съберат достатъчно бригадири. 
За бригадирите, които ше спят по домовете си еже
дневно ще бъде организиран превоз до мястото на 
работа, а след обед в праща ще се организира кул
турно-забавната част от акцията, в която ще вземат 
участие и войниците. Акцията ще трае три седмици, 
а четвъртата ше бъде използувана за организиране 
на екскурзия за всички бригадири. Маршрутът ще 
бъде договорен пеел е. Договорено е членовете на 
Председателството обезателно да вземат участие в 
акцията, с изключение на учениците. А за да могат 
и учениците да вземат участие в акцията, предложе
но е една събота да помогнат на бригадирите. Ак
цията ще започне когато и работите «а шосето от 
Момици до Вълковия, най-вероятно от 15 април. Да 
кажем и това, че всеки незает за участие в акцията 
получава рще две точки в списъка на СОИ за тру
доустрояване.

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ЛИТЕРАТУРНАТА 
МЛАДЕЖ

9 На 13 март в Димитровград се проведе учре
дително събрание на Общинската организация на 
литературната младеж, на което присъствуваха 19 
младежи и девойки, ученици, млади работници, зани
маващи ое с писана реч.

Целта на литературната младеж (която ще дей
ства в рамките на младежката оргашлзаци). е да 
събере всички любители ца писаната реч, литератур
ни, художествени, музикални и други творци. Най- 
малко два пъти месечно те ще се събнрат на литера
турни вечери в Клуба на самодейците. Ще бъдат ор
ганизирани литературни Вечери, посветени на наши 
писатели и поети, на които ще пгшсъствуват гости 
от литературната младеж ,на СР Сърбия. Запланува
ни са изложби на местни и други художници, изло
жби на фотография, ,а една вечер ще бъде посветена 
на великана на нашата писменост Бук Караджич. 
Един път месечно ще ое издава списание „Огледало", 
което ще следи събитията в областта на литература
та. Избран с издателски съвет начело с Никола Ан- 
танаюав.

„НАЙ-ДОБЪР УЧЕНИК — КЛАС"
9 В организация на Акциоиката конференция на 

младежта в Образователно-възпитателната организа
ция „Йоюии Броз — Тпто" в Димитровград, прове
дена с акция за избиране на най-добър ученик и 
най-добър клас.

Съгласно приетите критерии, които зачитат не 
самом успеха, но и съвкупното ангажиране на уче
ниците в училището, извънучилищните дейности, мла
дежката. арган1изац1И1Я, в трудовите акции и още мно
го други активности, излъчсцш са петима най-добри. 
Тава са: Саша Станулов от III-1 клас, който е събрал 
172 точки, Мини Зарков от IV-! 139 точки Драган 
Стефанов от 1V-! със 136 гонки, Соньица Манич от 
IV-! със 131 точка и Валентин Петров от П-4 със 
128 ТОЧКИ.

За най-добър .клас е провъзгласен IV-! след това 
П-4, и 111-1. Акцията има поето яйчен характер и .на 
края на годишната отново ще бъдат сумирани резулта
тите 'от второто полугодие. А. Т.

По инициатива на Пре 
дседателството ;На ОК на 
ССМ, неотдавна в Боси
леград се проведе разши 
рено заседание, на което 
се разнежва за предстоя
щите задачи и активнос
ти във връзка с тазгоди
шното чествуване 
май — Деня на младост
та. Всъщност заседание
то бе договор за това 
да се посрещне и изпра
ти съюзната щафета. С 
оглед значението на те
зи младежки манифеста 
ции, необходимо е да се 
предприемат 
съдържателни 
ки. Още повече ако се 
има предвид, че минала
та година е имало извее 
тнн пропуски и че тазго 
дишното им чествуване 
се съвпада с 50-годищни- 
ната от идването на дру
гаря Тито начело на 
СЮК (ЮКП) поради кое

то чествуването ще има уточни съответна прог- 
и юбилеен характер. рама за чествуването на

Бе изтъкнато че и та- двете манифестации, а 
?и година както и вина
ги досега с чествуването 
на тези младежки 
фестации, младежите от 
Босилеградска община 

потвърждават, че следят 
основните

нюситед «а активността 
да бъде Съюзът на оо- 

мани циалистичеоката младеж, 
двете възпитателно-обра 
зоъателни ведомства, СК 
ХД „Младост" и гранич
ното потделение на 

ЮНА.
Да кажем и това, че 

Председателството на 
ствушнето и ,всички ма- ОК на ССМ, от името на 
нифестации ще имат пре 
ди всичко мобилизацио
нен и делов характер. Бе 
договорено освен различ- лата измама с нацисткия 
ни спортни и културно-за
бавни активности да бъ- младостта и инициатива

та за премахване на как 
вито и да е манифеста
ции във връзка с носене
то на Съюзната Щафета 
на младостта, дело на 
група младежи от СР Сло

на 25
стойности на 

нашата революция, ней 
ните придобивки и 
циции. Поради тава

как тра-
че-

младежките организации 
и младежта в Босилеград 
ска община осъдиха под

спешни и 
подготов- ллакат по по-вод Деня на

дат организирани и раз
лични видове трудови ак 
тивности и акции, викто
рини и пр.

На заседанието бе взе
то решение да се форми
ра координационен от- вения, 
бор. който да изготви и м. я

КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ДРУЖЕСТВО В „СВОБОДА"

След една година съ
ществуване (от 2 април 
1986 год.) за културно- 
художественото дружест
во в състава на конфек
ция „Свобода”, освен 
заетите тук, не се знае 
много. За пълна афирма- 
ция това е наистина мал 
ко време. .

През последно време 
конфекцията в Димитров 
град настани на работа 
значително число младе
жи и девойки. А идеята 
те да бъдат организира
ни в дружество не е но
ва, тъй като в „Свобода" 
има условия за богата ак 
тивност не само на фолк 
лорната секция, която за 
сега само съществува в 
рамките на културно-ху 
дожествеиото дружест-

1Щ&
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съществуването на „Сво
бода". Присъствуващите 
наистина бяха изненада 
пи от майсторството на 
фолклористите.

— Досега смс подготви 
ли шопски игри, игри от 
Сърбия и „шота" изтък
ва Стефан Савов, хорсог 
раф в дружеството, ня
когашен член на градс
кия фолклор.

да кажем, че болшинст
во от фолклористите на
културно-художествено

то дружество при Цонгь 
доскорора за култура, 

ученици в средното учи
лище, сега са заети в кон 
(Ьекцията и представля
ват скелета на фолклорна 
та секция. Това потвърди 
и изявата на сцената по 
повод 40-годишиината от

во.
— Засега само фолк- А. Т.

решили сме да 
сек-

лор, но
оформим и други 
нии в рамките на друже 
ството, заяви председател 
ят на дружеството АР- 
СА ТОДОРОВ, инак по-

Бабушннчанн на „Сараево '87"
„Добоила Богданович" да 
участвува на съюзната 
младежка трудова ак
ция „Сараево 87", в пър 
ва смяна. Бригадата щс 
наброява 40 души.

Младежта в Бабупшмца 
щс се погрижи тазгоди 
шиият шампионат „Тито 
—революция—мир", да 
бъде хубаво организи
ран и да мине с успех, а 
разработва се и план за 
поцоещаисто ■ и .изпраща
нето на Щафетата «а 
младостта.

Тези дни в Бабушиица 
сс проведе заседание 
Председателството на Об 
щинската 
на Съюза на социалисти
ческата младеж. Извър
шен бе анализ на нсотда

на

коиферопциямощник генерален ди
ректор в конфекцията.

Самият факт, че наче
ло на дружеството се 
намира помощник дире- 

птова млад чо- 
гаранция, . че 

дружество

ииа проведената отчет
но-изборна конференция 
и набелязани някои за
дачи за работа занапред.

Също така беше прие
то решение за чоству.ла- 

април — Допя

ктор, 
век, дава
членовете на 
то имат пълна подкрепа 
(и морална, и материал
на). А с какви възможно 
сти разполага дружество
то, по-точно фолклорна 

достатъчно е

нс на I
на трудовите акции, 
шено с също така младс 
жжата трудова бригада

Рс-

М. А.
та секция,

СТРАНИЦА 9
Братство 9 27 март 1987



\

*'кш1т&1ШФ птхп&етя а //■
• ПРЕМИЕРА В САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪР В ДИМИТРОВГРАД

„РАДОВАН ТРЕТИ“ СРЕД ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
на професионален поста- полова като Георгииа, -и 
факт поилия и върху ш- Павлина Михайлова като 
рата па Слободац Алск- -дтуфсри, Славча Димитров 
сич в ролята па „Радо- в полята ша Ислсичс -и 
•вал Трети", който досега Дслча I игов като серии- 
най-често беше и поста- тьо-р. Нс може да ис се 
'Нопчик 1и артист. Този спомене и сценографията 
път игра извънредно. Ис на художника Димитър 
може да пс се изтъкнат Илиев, която напълно бе 
и останалите учпотни ци, въ'в функция на пиесата, 
особено Славча Антов в което с,с отнася и до зву- 
ролята на Станислав, Ол- косото и музикално офо- 
гица Антова като Ру- рмлрние. 
монка, съпруга на Радо- 
-нам, след тона Весна Ни-

Първото
след тазгодишната 
гиера в самодейния те
атър при Центъра за кул- 
тхра в Димитровград (на 
И март) е присъствието 
на професионален поста
новчик. И второ впечат
ление или по-добре каза-

впечатление семейство „новоисмспш 
пре- граждани", дошли в ква

ртира на 12 етаж с всич
ките си особености, кон
то НОСЯТ от родното ОСЛО.

потник. Сигурно този 
принсл постановчика па 
пиесата Живорад М-мтрю- 
тагеч, -който с успял с гир-офс 
тоналното си откошеипие 
да накара артистите до 
играят па ад истина -ниоб- 
но равнище. Благодарей
ки на тава, струва сс. те 
са израстиали . и ансам
бъл, който може .и най- 
тежки сценични предста
вления да изпълнява ус
пешно. Л тов» напълно 
оправдава ангажирането

И докато при 'избора
на пиесата можем да ре
чем, че йс е най-оподуч- 
лива, това нс може да 

от ,се каже и за младия ан- 
Д.ушан Ковачевич е най- самбъл, който в тази п-и- 
сполучлив избор. ,

Именно, димитровгра
дската публика вече ня-

но съмнение, дали коме
дията „Радова-н III"

сса е вложил 
ни усилия, за да успее. 
За това най-много с до-

максимал-

А. Т.
колко години свикнала 

■ да гледа репризи като 
премиери („Кощана", „Зо 
на Замфирова”, „ Римска 
баня") приятно бе изне
надана, че ще има въз-

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД У

Училищни и общински състезания
можност да види нещо 
ново. Но след първото 
действие публиката бе ра- местник директора, 
зочарована

лящи сс К7,м ЮНА, раз
пределени съответно въз 
растта си в три групи: 
млади, средни и стари, 
рецитатори.

Както ни уведоми за 
Вла

димир, Стоименов, отдел 
ни видове състезания -ве
че са в ход. Именно, до 
сега са проведеш учили 
щ«о и общинско състеза 
ние по матрматика и фи 
зика, от които за регио- 

ретко и смушено разпо- налното състезание се 
ложение сред публиката класираха по двама уче

ника по математика: ДРА 
(ма. ГИДА СЛАВОВА и ДА

НИЕЛА СОТИРОВА —

совс ще сс проведе до 
края -на този месен, и 
училищното състезание: 
„Т-ито — революция — 
мир", което тази година 
сс провежда на тема: 
„Исторически прелом в 
развитието .на Югосла
вия".

Да кажем и това, че до 
края на този месец ще 
се проведе, тази година 
н-о-во състезание: Прег
лед на рец-итаторите в 
СР Сърбия, на тема: 
„Поетът, на моя народ", 
посветено на 200-годшн-

учшгщце.
Проведени са и учили

щни състезания по геог
рафия, биология, химия 
и руски език. В ход са 
п-одготовки за общинс
кото състезание по тези 
предмети, където също 
така ще бъдат излъчени 
ученици за. съответните 
регионални състезания. 
За отбелязване е, че при 
посочените предмети, съ
стезанията са индивидуа
лни и за региднла-иото съ 
стезание, всеки ученик 
трябва да осъществи оп 
ределено число то-чки.

Досега е проведено, в 
класовете от пети до ос- 
м-и клас, а в долните кла

от текста. 
Правен от автора, пре
ди всичко да насмее пуб
ликата, и при- това пре
пълнен с псувни и неп-ри- 
стойности, текста често 
пъти предизвикваше не-

Заместникът на дирек 
тора, Стоименов^ ни уве
доми, че съгласно . пла
на и програмата, най-нап 
ред училищни, а след то 
ва и общински състеза
ния ще се проведат и по 
оказване на първа по
мощ, „Какво знаеш за 
движението"' и спортна 
стрелба с въздушна пуш 
ка. където състезанието 
е колективно.

несвикнала на такова не
що в своя треатър 
кар че това е присъству-
ващо в други среди, на ученички от осми клас 
телевизията, филма). За- на босйлеградското учи 
тота и смехът често пъти лище, а за състезанието 
бе просто стиснат, уои- по физика: шестокда-сни- 
лен. За това допринася и кът, СТАМЕН ГЕНОВ и 
самото съдържание на ГОРАН ВЕЛИНОВ от ос- 
пиесата, което обработва ми клас. също от това

нината от рождението на 
Вук Краджич. В рамките, 
на което ще участвуват 
ученици, младежц и чис- м. я.

От Вук до наши дни са такива. Нямаме възможностче да ги
посочваме в цялост, -но ето само заглавия
та на някои: „Бела Дано не по] тол'ко
-рано", „Здравче, венче, беру ли те моме", 
(тази песен се пее и -във Висок), епическата 
песен „Стоянова жетодиба", „Стоян иде от 
о-ран>е", „Цъвтц ружа цървена", „Кун>и ма- 
чък иопо-д нъчви", „Такала Донка престил
ки", „Сестра брата на дел 
и д-р.

-След Вук записването на . народното 
творче-ство продължава до наши дни. Това 
творчество не е .изследвано изцяло, но 
много народни пеани заошсашк във околно
стта на Враня, Бооилегр адоко, Трън-ско, 
Виюок и Крайна по мотиви, езиково -са м-но- 
го сходни и потвърждават мнението на 
Любиша Рамковия, че много пеани от сби
рката на Марин Младенов „М-ежду Ерма 
и Стара планина" се срещат в Крайна. Ав
торът на тази статия направи подобно из
следване на народни пеони от Бооилеград- 
01со, околността на Враня и Висок и- дойде 
до същото заключение. Един мотив за де
войката омъжила се за хайдутин и -намери
ла в ризата ръка с „пръстен бурманлия" 
-се ореща във околността на Враня в песен
та „О ковашка бол-у)-е л'ти маука" (Татог 
мир Вукан-овиЬ, Српоке народне л-ироке пе- 
-см-е, Вранье, 1975), от Басилепрадокю „Цъф-. 
ти, цъфти, гюле, и я -сам цъфтела" (МОСТ, 
100, 1986, с. 109) и песентта „Мафа Авфу 
на вечеру звала" записана от а-втрр.а във 
Велика Луканя П-иротоко от Среген Фили- 
иехвич (на 88 год-ини през 1985).
„Два се шега на планини беле]'у" (За)ечар, 
1978) в книгата „Здравец Ммринпьавац"), 
друг вариант със същото заглавие в пооо- 

труд на Т. Вукан-ович и непублику
ваната песен от Висок записана от автора 
през 1985 година от Сретен Филииович от 
Велика Луканя, Пиротоко. Пю-подробни

голем звала".

Благодарение на „Мост", „Братство" и 
„Друга-рче , които за последните тридесет 
години обнародваха -над 100 народни пе
сни от Бооилеград-цко, околността на Кли
сура, 3-вон-ци и Димитровградско,
-н-ето на -народните пе-ан/и от тези краища 

1 заплачиато от Вук гирсз 1814

затшева-

годлща про
дължават до наши дни. Запазено е от заб- 
ра!ва народн-о творчество благодарение и 
-на ревностните записвани последователи 

____________________ ____ _д- ”а Уд Караджич, като Марии Младенов,
-олавамия на народното творчество -от тези Христов “айчоВасилев ^БесеГ3' 
краища .още п-о Д-обре ще подкрепят твър- - Миряна'Дойчинова Ванч. Г?етров'
Дението, че -народните пеони -от посочените Миланов и хшоло“ л-руги Б™^ Иордан
кр-айща имат едни и. същи сюжети, поети- Младежките кон^-ЛГ н Благода1>е«ие «а
ГйнИ1Рж^отВ КЛК хайдатегп^:

то, душевните болки на невестата в новото Д>«итррвлрадокГ Б-ош^адскТ™™^
■И ЗвЮН'Ц1И|. '

Юбилея на Вук Караджи'4, 200-годшш 
от рождението му още пов-еч-е ще падът 
-насърчение за зашиване на тар^то 
творчество от нашите -краища и ”ози

Болдан НИКОЛОВ

Песните

-оем-еиств-о, злата овектда-ва и др.
От книгата „Здравец Миришвавац"' 

Л-юбиша Райконич о.т 261 .народна 
-авторът на тези редове счита, че 15 
-ени са от Ш-оп-оиид. кр-ай. За някои 
и самият автор Любиша Р-айкович

от
песен 'чения

пе-
ле-сни
счита.из-
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Шизкческа нултура, К1'1 Времето—според народната 
метеорология

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛ
НА ДИВИЗИЯ

Димитровграпчани стартуваха с поражение Народът открай време 
тълкувания за времето. Както за сезоните, 
и за отделните месеци, народът е сътворил 
тересни поговорки.

си е създавал свои 
така

„СВЪРЛИГ" ин-— „А. БАЛКАНСКИ" — 312 (2:1) на мача, след една греш 
ка на вратаря Стойчев, 
домашният отбор отбеля 
за гол. В края на първо
то полувреме, по-точно, в 

иа 41-та минута домашният 
отбор повиши 
на 2:0. Ставаше така: го 
стите играеха, а домаки
ните отбелязваха 
Така би могла да ое опи 
ше играта до 43-та мину
та, когато
отбора на „Аоен Балкан- 
оки" Кръста Кръстев 
вкара гол и
зултата «а 2:1. 

Изглеждаше, че във вто

9 Дете без аба, зиме без торба не 
Един летен

ГС В 43 минута, а резултата изравни в 60 минута 
Г Христов - 2:2. Победоносния гол за отбора 
„Свърлиг отбеляза в 85 минута Г. Ристич,

ХОДИ.
ден храни • цял зимен месец. Ако 

лятото е горещо и сухо, зимата ще е студена и 
снежна. Горещо лято — люта зима, хладно 
лято мека зима. Летните сутрини, 
студени, носят суша. Когато лятото е много дъж 
ДОШ1НО, зимата бива студена и без оняг. Лятно 
време ноще е хладно, а денем пек — е на суша. 
Стоплят ли се нощите.

когато сарезултата
Жълти картончета: Бо „Свърлиг" 

ян Нет.р:0Ш1.ч И Небойша д,но място на табелката 
Аитич/0Т ,отбора на „Св следвоенния дял на 
г™ Т, т Но®ицД Алек“ първенството. Димитров 
о“:отбо,ра °нТ0АСв” градивни, макар че игра

бС^ията” 'слаТшя ^ В <б“
Лазич добъг, илавиша четирима етанда,р-дни чле 

, . ^ . нове на първия отбор)
Футосетистите на „Асен имаха шансове да вземат 

Балкански" не. успяха от поне една точка в Овър- 
първото си гостуване пр лиг. Именно, твърде ела 
ез настоящата пролет бия отбор на „Свърлиг" 
да вземат една точка. В през целия, мач по-слаб 
Свърлиг те се срещнаха от гостуващия отбор. Оба 
на 22 март с отбора на че, още в самото начало

заем?/_ц после
голове. ще вали дъжд.

# А ето и НЯ1Н01И пародии признаци за вре 
мето, свързани с различете летни месеци:

Какъвто е юни, такъв ще е декември. Ако 
кучетата опят на Петровден овити, зимата ще 
е остра, а ако опят 0'бтепнати, зимата ще ;е ме
ка. Ако ои отиде кукувицата преди Петровден, 
лоша ще е зимата, а ако си отиде по-къоно., ще 
е мека. Ако след Петровден дюлите повторно 
разцъфнат, зимата ще е мнош студена. Колкото 
са по-горещи горешниците — 28, 29 и 30 юли, 
толкова по-люта ще е зимата.

# На втория горещник вечерта овчарите 
хвърлят гегата ои сред овцете и сутринта гледат 
дали оа лежали на нея. Ако са лежали, зимата 
ще бъде тежка, а ако не са лежали — мека.

Ф Когато щъркелите си отидат преди сре
дата на август, зимата ще бъде дълга и остра и 
и с дебели снегове, а когато ои отидат по-късно, 
зимата ще бъде мека и безонежна.

ветеранът от

намали ре-

рото полувреме отборът 
на „А.- Балкански" ще ус-

, псе да постигне нещо по 
вече. създаваха шансове 
и В 60 минута Зоран Хри 
стовРудар 

НоЕОселац 
Раднички 
ЕДИНСТВО (П)
„12 фебруар"
Ястребац
Слобода
А. Балкански
Слога
Младост
Куршумлия
Будучност
Омладинац
Сеняк
Свърлиг
Единство (Б. пал.)

,уопя да изравни ре 
зултата на 2:2,

И котата се очакваше 
20 гостите да реализира,! 
19 оаоя ггравес в играта се 
19 получи обратно, В 85"га 
19 минута съдия Лазич оп- 
18 равдателно 
18 „бялата точка" -и Горан 
16 Вистич постигна гол. -Та 
16 ка свърлижаии взеха две 
13 важни точки в борбата за 
12 п-росъществувание.

Така накрая се получи 
12 да победи по-слабия, н-о 
10 по-щастливия отбор.

Димитър Ставров

16 10 2 4 
16 8 5 3 
16 9 2 5 
16 8 3 5 
16 6 7 3 
16 7 4 5 
16 8 2 6 
16 7 4 5- 
16 4 8 4 
16 6 4 6 
16 4 5 7 
16 4 4 8 
16 4 4 8 
16 4 4 8 
16 4 2 10 
16 3 4 9

32:23 22
34:23 21
34:26 
38:24 
23:17 
30:22 
36:29 
30:29 
23:25 
22:22 
27:29 
20:23 
21:31 12
22:37 
27:35 
21:37 10

Ф По-голяма надеждност имат някои наро
дни признаци за характера на времето за някоя 
ко чаоа или денонощие напред. Такива са нап
ример: лятна мъгла — ясно време; времето ще 
бъде хубаво ако лястовиците летят виооко, пче
лите рано сутринта излизат в полето, мухите ра- 
но се събуждат и т.н.

Ф Има и големи надеждни признаци, конто 
предвещават влошаване на времето 
римар,- лястовиците летят ниоко; перата на пти
ците настръхват; пчелите сутрин не излизат в 
полето ,а стоят в кошерите и бръмчат,- комари
те и мухите доеаядо халят; водата застоялите 
блата пред дъжд мирише особено неприятно 
и т. н.

показа на

като нап-

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ— ГРУПА „ЮГ"

Изпусната победа организирано понякога и 
с по пет—шест футболи 
ста оилно аткуваха към

„МЛАДОСТ" : „ХАЙДУК" 1:1, (0:0)

Босилеград, 22 март 1987 година. Игрището 
„Пескара" край Драговищица. Времето и игрището 
неподходящи за игра. Голмайстори: за „Младост" 
Н. Манасиевич в 51 минута и Б, Трайкович в 76 ми
нута за „Хайдук". Зрители около 100 души. Съдия на 
срещата С. Троянович' от Сурдулица.

вратаря на домашния от; 
бор.

Двата гола паднаха пр
ез второто полувреме, ко ТЪЖЕН ПОМЕН

В неделя на 29 март 1987 година се на- 
вършават

ето само по това се <и ра 
зличаваше от първото. 
Първи поведоха домаки
ните. В 51 минута .един 
от защитата на гостува
щия отбор, на непозво
лен начин опря една от 
атаките на „Младост" и 
съдията, който добре во
деше орещагга. съвоеМ оп
равдателно досъдй пряк 
свободен удар, който Н. 
Маноиевич твърде добре 
насочи и тогжата отбита 
от напречната грода сс 
смести в мрежата. Госту 
ващият отбор изравяш ре 
зултата в 76 минута, след 
не толкова добра атака, 
на гостуващия отбор, ко 
якото слабата м небдаго- 
времена и«торвонц41я на 
вратаря на домашния от
бор,

Следващият втори кр
ъг „Младост" гостува 
на „МораЬдц" от Преде 
,»нс, къдсто го очаква съ-

ШЕСТ МЕСЕЦА

На болка н безмерна тъга по нашия скъп и 
иепрежалим баща, съпруг и синВ дерби—срещата в 

първия кръг на пролет
ния полусезон на тазго 
дишното футболно пър-

лице обаче и този път се 
показа, че основното ко
ето липсва на босилсгра 
дскитс футболисти с не
достатъчна физическа по 
дго.товка и недслсиаоачс- 
на колективна игра. 

Инак, що се каоае до 
играта тя бе добра, мъ- 
жествена и в по-голямата 
част равноправна. Наис 
типа домашният отбор 
по-често бе в атака, и 
право е спортно чудо 
как В. Чипев, който и 
при далеч по-трудни по
ложения, успяваше да от 
бележи гОл, този път 
през първото полувреме 
ис успя два—три пъти. 
От друга страна футбол-и 
стите от Прсшсво, и то
зи път -се показаха като 
добре подготвеш отбор, 
добре защитаваха всич
ки пътища към своя гол, 
но пе рядко котата им 
се удаваше възмождюет

Боянвенство, между първокла 
два отбора .- 

от Бооилег-
си раните 
„Младост' 
рад и. „Хайдук" от Прс- 
шево, босилеградския от 
бор надигра, но и «е у5-

Василев
Найденовпя да спечели повече от 

една'точна. Наравмият ,рс 
зултат може би е и най- 
реално отражение па ои-

от МУСУЛ

сите и възможностите ма 
двата отбора. Съвсем оба 
че, не щеше да бъде спо 
ртна неправда, ако боои- 
леградските футболиста, 
се бяха

Времето минава, но никога няма да за
личи от спомена ни твоята грнжлнвост, чо
вечност и душевност.

Поклон пред светлата ти памет!
Иа 29, март 1987 година (неделя) в 11 ча- 

ШЕСТМЕСЕЧЕН ПОМЕН на
налоясили и с 

Обаче са ще дадсм 
гроба му в Мусулските гробища. Каним блш

на помена.

два или три гола. 
във футбола с така, -кога

зки и роднини да присъствуват
ВЕЧЦО СКРЪБЯЩИ: 

съпруга БОРКА, син РИЗЕ, дъщеря ДО
БРИНКА, баща ПАСЕ н останали много- 
бройнн роднини.

то един отбор мс изпол
зува
се казиа 
шамш за гол, тогава вс 
яки друг
загуба е приемлив.

що тежък мач откъдсто 
и една точка ще бъде ус 
пех за бооилеградокня от
бор.

три —четири дсто
стопроцентни

резултагг освен 
На- М. Я.
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Първоаприлеки
стил

35
„На1п,ойпрйлет" един старец от 

напийте краища пристигнал при 
челядта ои » „големия град". Кота
та синовете, риахмте и виуцитс го 
попитали какво има ново по род- . 
вия край, той им отговорил:

— Най-новото е: закъсняхме от 
времето. От опят не можем очи. да 

' отворим.
— Е, много ли наваля, тате? —

П Най-напред ос удзвери тгя дойде ау- 
тобусат. Овикши омо да дооди карантия, а 

дойде мовиновцият автобус. Коидукте- 
,рат отвори вратата, къмто сви се усмииу 
и. рече: „Айде затюводайте, йод-ьи по йс- 
Д'ьи, има моста за сви". Улезомо ,и се същи- 

пущемо, вътре ко у байо.

-о
съга

:

само: парното 
Од звучнипитс се отшс убава старинока 

На мво ли че йс, питуйсм сс я, ама 
ои Вутим. Пойдомо у ми.нут. Нема окапе, 
исма распрая1ьс за моето,

У Цариброд стану на 
това ме шашардиеа дибидуз. , „Айде със 
здрайс", пак ни изпроводи

„Кво ли йс стануло с тия народ? Гле
дам и оди друга сола све нови автобуси. И

лавлиончето. А

попитал един от синовете му.
— Много, синко — отвърнал ста. 

рецът. — Когато клекнеш, стига до 
колене, а когато легнеш „доешрч- 
ми" — дори до брадата!

павл-иончето. Е,

кондуктерат
К. Г.

■свито, стуришс народат на 
само до йучора „Ниш-екопрес" сс беше за- 
пел ко магаре на мое и не дава и на пи- 
ротсЬите да дойду до лавлиончето, а шс- 
говите пече и да чуйу.

Пойдо из чаршиюту и йедва могу да 
1)у пропозиайем: улицете изметене, мед да 
лизнещ на ши, дуйатьетс обелени, улицете 
асвалтираис, а кантете с боклук подредено, 
офарбанс, нема рстишка .наоколо.

Е, ка погледа ценете, но!)е ми се под- 
ко-оише. Удари ои йедън шамар, да прове
рим я ли съм, или не съм я. Я съм, Ман
на, никой друг не йе.

Ценете намалене, ама не кико порано, 
што пишу од 5 до 25°/°. Па на върейете 
намале цануту с 25, а на обучете само с 

■5 . . . Намалене по три-четири пути. Пипну 
се за бубеларат да видим понел ли съм 
га, тия пут че купим доста. Извади га, ка 
сно нещо ме пресекту: Ьесията празна. „Е 
Манчо, дърто магаре, съга ли се без паре 
дооди?"

АнекдотиПернца Илиев
Един дои Жан Габон казал на 

Фарнандеш:Първоаприлеки шеги
— Не знам какво става с мен, 

по от няколко дни левият крак мно 
го ме боли!

в Знаете ли, че най-застрашанш от връща
нето на лични доходи са високи обществено-поли
тически дейци, общински! ръководители, директо
ри... Те трябва да върнат парите на... собствените 
опестоюни кшмжки!

ф Много решения, заключения и станови-

— Това вероятно е от възраст
та! — отговорил с усмивка Фер- 
нандел.

ща вече могат да се смятат за залежали стоки.
ф Цяла Сурдулишка община живее с високо 

напрежение — председателят на общината е и ди
ректор ,на Власинските водецентрали.

ф Най-оеюте и Димитровград ще получи 
школа за танци! На Загребския панаир високо се 
класираха обувките „Степс".

— Моля те, не се прави идиот. 
И другият крак е точно на същата 
съзраст.а не ме боли.

* * *

Ст. Н. Когато един дипломат каже: 
„Да" ■— тогава означава: може би.

Когато един дипломат каже: 
„Може би" — това значи: не.

Когато един дипломат каже: 
„Не" — то той не е никакъв дип
ломат.

-— „Че идем при Ставрию у Строшену 
чешму да узнем паре назаем. Теквая при
лика «е ее пропуща'-.

Запути се къмто Строшену чешму и 
има кво да видим: чешмата свитнула, на
правени. баса,маци, каналат очистен, с ид- 
зъдано дио. Нема мърша и боклук по ше
га, нема шишетия и еве що порано има
ше, та ка минуйеш покрай шега требе да 
тураш къ-рлу на нос.

И на мостовете направено за пешаци, 
учениците иду кротко ко овчице, нема плу
ваше и окаше...

Отидо при Ставрийу, а он се пременил 
ко за празник.

— Бре Ставрийо — питам га — 
не йе дънъска некой празник, та си се тека 
изтаврил".

Не йе Манчо, ама видиш 
ни мучи смо решими, нали 
градче до границуту, по нас че суде иран
ците ка улезиу, затова съга ове йе решено: 
и лебат.ни йе од убав по-убав, търговията 
ботата, ове йе чисто та

оев докАчсише
Ф ДИМИТРОВГРАДЧАНИ — ИТАЛИАНЦИ

Диммтровградчани имат претенции да ста
нат „мори италианци": върхът на Козармца е „Вто 
ри Везузий", в небесата постоянно се издига пу
шек от сметлището. Улиците му пък след дъжд са 
„Втора Венеция": прегръщат ое в канали—езера, 
по кемто обаче вместо гондоли се движат леки 
коли и товарни камиони.

Когато една светска жена 
же: „Не" — това значи: може бог.

Когато една светска жена каже: 
„Може би" — това значи: да.

Косато една светска жена ка
же: „Да" — тя е никаква светска 
жена.

ка-

Апри-ли-ли да
V ПЕТРОВ л

ШВПяФРШ&СШ и и ■
све що

-> -ш-ЕсЪе,, щекялне"
ЛНГНЕЩо 770

омо първо-//У? ТГЪРВИ .
АПРИ-АИ-АИ-Ш1...

овети. . .
А-а-а. . . одузе ми се йезик.
Манчо, Манчо — кво ти йе? — пи- 

туйе ме бабата и ме оръга у ребрата Е. 
Манчо, пак си сънувал некой лош сън.

Я се надипо, потражи календа.рчето и 
ка погледа, све ми се разясни- ПЪРВИ АП
РИ-ЛИ-ЛИ . . .
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