
Бря-тстВо
* ВЕСТНИК НА ВЪДГ

С указ на лрезидеята на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото

АРСКАТА НАРОДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ
и единството между 

нашите народи и народностиГОДИНА ХХУШ * БРОЙ 1318 * 18 СЕПТЕМВРИ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.
АКЦЕНТИ ОТ ДОКЛАЛА 
ТЕ ПРОМЕНИ НА СЕСИЯ 
СЪРБИЯ 1Я

НА ИВАН
НА ТРИТЕ СЪВЕТ°ЛИЧ ЗА КОНСТИТУЦИОННИ-

СКУПЩИНАТА НА СР НА 27 СЕПТЕМВРИ-X

Събор в Драгоманна препъването 

в самата Конституция В рамките на грайграничното сътрудни
чество между Димитровград (СФРЮ) и Дра
гоман (НРБ) на 27 септември ще се проведе 
граничен събор в Драгоман (НРБ), който ще 
бъде открит от 7 до 19 часа югославско 
време.

До недоразумения, блокади 
не в уреждането на отношенията в СР Сър
бия се стигаше поради това

по главата, губи се еле
ментарна икономическа 
ефикасност.

и отлага-

и зарад това, 
защото някои конституционни разпоредби от 
1974 година

На събора.ще се отива с пропусквателни 
листове, които се издават в СВР в Димитров
град, Пирот, Бабушница и Ниш. За лица про- 
пусквателните листове струват 1000, за авто
мобили 3000 и за рейсове — 5000 динара.

Ф ПОЛИТИЧЕСКА, 
СЛЕД ТОВА ИКОНО 
МИЧЕСКА КРИЗА

са двусмислени — което създаде 
правови упоригца за различни. дори и про
тиворечиви тълкувания на устройството на 
СР Сърбия

На обществената спеша 
се множат грешките. Сто
панският живот с години 
прасеше едни, а ние за
писвахме 
Разликата веднаж трябва 
да се покрие. Колкото ча
сът на отрезвяване дойде 
по-късно, толкова целата 
.му е по-висока.

Сигурни сме. че иконо- 
лшческите 
проблеми, пред които е 
■изправено нашето обще
ство днес ле са .последи
ца от 1нащи10'нал1но нерав- 
асара1В1Л'е. но преди всич
ко. от нейното бюрокра- 
тическо извращаване. Сле 
доз а те лл о, нац ион алното- 
равноправие ле ни осъж
да ла икономи ч е ежа не- 
еф:и/као:ю1Ст, 1нито на сте- 
сигя1за.не на вдюцеоите на 
ДОМ1С1КР ати чоско оо'Ц и а л и - 
етическо р аз-вйтие.

Основен проблем, за 
който днес става дума с
ПО-УОКОРОНОФО оопоообя- ■ 
ванс ма чашата федера
ция за изпълняване ла 
функциите, конто са й 
вменени . с Конституция
та в интерео ла вой ч км 
народи и народности, вси 
чпои републики и гюгорай-
Н'И1ГИ.

С тоаа нещо са свърза- 
лй изострешите пробле
ми в> осъще ств я1вапето ла 
законността. Практи чшо- 
то суопе1И'Д1ирале на зако
ните произтича от изрич
ното- или тихомълком да- 
доло съгласие на полити
ческите фактори. Поради 
'1Ю1з,а морките за укрепва
не па за.кошюогла са съ
ществен дял ла борбата 
за демократични отноше
ния и за демократичен 
контрол на 1вдастта. Към 
това би допринесло широ 
кото въвеждане на лепо-

(На 3-та стр.)

За съборяните ще бъде изпълнена смесе
на културно-забавна програма.Икономическите и по

литическите затр уд нетни я, 
заплашващите 
ти. които се надвиват на 
нашето всекидневие са 
във връзка с решенията 
в Конституцията от 1974

А. Т.
опаснос-

друпи сметки.

♦ В този брои:
година и така наречени
те системни закони. Мо
гат ли тбзи решения да- 
се освободят от отговор
ност за обществената кри 
за?.Считам, че не мотат. 
С просто -око ое вижда, 
че някои от тях дават ло
ши резултати. Много вре
ме и оили трябваше да

Полугодишните стопански резултати в Нишки 
регион
ТРУД, ДИСЦИПЛИНА, ОТГОВОРНОСТ

^ Щрихи за портрет
ПРЕДИ ВСИЧКО — ДОБЪР ЧОВЕК

Из ТО „Босилеград"
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ Е НА 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Коментар
СЕНОТО „ОТКРИ" БЕЗОТГОВОРНОСТ

„Нишава"—Димитровград 
РИБОЛОВ С РАЗРЕШЕНИЕ

3
обществени

6

Иван Стамболич 6изразходваме, за да мо
же тези съзнания да бъ- 

• дат приети като безспор
ни — изтъкна Иван Ста
мболич. председател на 
Председателството на СР 

■Сърбия на съвместна сес- 
сия ..на- трите съвета на 
Скупщината на СР Сър
бия. На посочената сесия 
Стамболич обоснова пре
дложението на Предоеда- 

СР Сърбия

без отговорно демократи 
ческо или ефикасно ръ- 
ков.одене. Много скъпо 
платихме това, че идеята 
за колективно ръководе
не сведохме на едногоди
шен мандат.

7

I 8

200 години от рождението на Вук Караджич 
П.Р СЛАВЕЙКОВ СЕ УЧИЛ ОТ ВУК КАК 
ДА ПИШЕ?Л последните години са 

моуправлонмето е подло
жено на пълно нормира-

10

не. което по същина го 
формализира и закостен
яла. Такава рагуляция по 
чива на предпоставката, 
че работниците няма да 
познаят ки своите основ
ни интереси. Недей да се 
залъгваме, че толкова го
лемият нормативизъм, то- 
лкоса голямото 
стр иране 
Чрез непо се извършва 
преразпределение на об
ществената 
рето от е®иданции. с ко
ито е стегнато самоупра
влението, липсват иетин- 

информации и фак-

телството на 
да ое пристъпи към про
мени в Конституцията на 
Републиката. Той между

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО
.

Непознати“ или непо-99
люугото цзтъмна: знати на пощенските 

раздавачи?— Винаги когато под
готвяхме или провеждах- 

про-ме конституционни 
мени се явяваха ограни- 

мне-
Напоследък се случва мнозина абонати на 

„Братство" в Димитровград не получават вест
ника. Връща се обратно. Най-често върху него 
се изписва: „непознат" — по такъв начин се 
пресича пътя на „Братство" до читателя. Ето 
някои от „непознатите": Дана Кирова, „Омл 
бригади" бб, Горица Соколова, от същата ули 
ца, Симка Тодорова, ул. „Крум Златанов" № 36 
Георги Ставров ул. „Найден Киров" № 56, Би 
ссрка Тодорова, ул. „Люба Алексов" № 27, Ва 
силка Митова, ул. „Стара планина” № 25, Ли 
ляна Митова, ул. „Братство:единство" № 20 
Олмвсра Димитрова, „Салвадор Алиенде” бб 
всичките от Димитровград и Миряна Иванова 
ул. „Маршал Тито" и Вера Георгиева, ул. „Ге 
орги Димитров", също от Жслюша. На всичш 
пратки е внесен и характерният брой на поща 
та: 18 320, Димитровград.

алмини-
с случайно.чения, догамтични 

ния и упростяване из!суст 
само-вени дилеми, или 

стоятелиосгг, или единст-
самоуправление,

или пазар, 
федера-

мощ. В мо-
В0; ИЛИ 
или държава;

илиили план; 
ция или републики и по
крайнини; или национал- 

или югослав- 
нацио- 

обща

спои
от ОВИДОИЦ1ИЯ иа

МОИСПруОЗ-
ти
дълговете ло

злоупотреби.
ни култури.

п ят еска култура; или 
пална история, или 
история, или ръководене, 
или самоуправление; или 

или леден

Всеобхватното норми- 
ма самоуправление-,раис

то гге с нищо друго освен 
нодържаюяванс.централизапия 

трализация.
Сега виждаме колко ни 

коства илюзията, че е въсамоуправление

иегояо 
Тагка цялото общество гу

(На 5-та стр.)би своята мачалиа диша- 
косто днес ми бисмика и

можио



]И У НАСПО СВЕТА
СЛЕД ОСТАВКАТА НА ХАМДИЯ ПОЗДЕРАЦСССР — ДВИЖЕНИЕТО НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 

СТРАНИ Надежди и въпросиПриродни партньори • ОСТАВКАТА ВСЕ чеокото строителство на Все пак още :не е вре- 
ОЩЕ НЕ Е ОФИЦИАЛ Републиката и страната. ме за пълно задоволство. 
НА. ПОНЕЖЕ ТРЯБВА Оставката на Хамдия .Първо, оставката, така, 
да' БЪДЕ ПОДАДЕНА Поздерац веднага заоея- «акто е подадена има
ПРЕД СКУПЩИНАТА 
НА СР БиХ

„Ние се отказахме от Етиопия и Ирак. Тези до 
формулата „природен съ- говори не са -споразуме- 
юзник" — заяв.р замест- пия за, съюзничоотво и не

на силата на гю-литическо из 
явление, следователно тя 
с предявено намерение, 

ммотоброрй- а ие официална, понеже 
трябва да бъде подадена 

г п.:од делегатите 'На Скуп 
: щииата на СР Боона и 

щ Херцеговина, които са из 
Ш брали другаря Поздерац 
щ за член на П.редседателст 
щ к»то на .СФРЮ. Второ, 
т оценките и фа!ктитс, с ко 
Ш ито бе обоснована остав-

на иа първото място 
„топ-листата" и актуални 
те събития в страната и

никът-външен министър противоречат иа пол пий
на СССР Леонид Иличов, ката на нербвързване. 
подчертавайки, че Съвет- Движението иа не-об- 
ският съюз уважава ро- вързаните страни е един- 
лята на необвързаното ' но в света и е толкова ав- 
движение като независим торитетно, че никой вече 
и самостоятелен полити- не може да го- игнорира 
чески фактор.

Случи ни се Косово. пп-едизиика 
Случи ии ос трицифрена ии и разнообразни ко- 
инфлация. Случи ши се, . 
управляващата класа да 
стане социален случай.
А ковано избухна най-го 
лямата следвоенна фина
нсова афера „А-прокоме- 
рц", най-сетне ии ое слу-

р 0$и да не го счита за ва
жен политически фактор 

П.рез изтеклия пер:иод — изтъкнал Иличов, — 
в съветската наука', пуб- Съветският съюз е дълбо 
лици-стика. преса, пък и ко заинтересован за в-ейч- 
в съветската политика ре- ки мирни инициативи на 
дозно се промъкваше те- движението. Необв-ърз-а- 
зисът за така нареченото ното движение е незави-’ 
„природно съюзничест- сим и самостоятелен п-о- 
во" между необвързаните литичерки фактор и ние 

' стра-ни и Съветския съюз. уважаваме ролята му. 
„Ние се отказахме от та
зи формула" — заяви ака
демик Леонид Иличов, за основните позиции на 
местн-ик-външен мин-ис- ОССР до голяма стещен 
тър на СССР, на лрескон ' съвпадат със становщца- 
ференция в Москва. Сега та я:а необвързаните спрат 
може да ое говоря, доба- ни или пък са близки, 
вил той. за ..прородно Москва особено п-схдчер- 
партньооств-о". В този кон тава антиимп-ериалисти- 
текст Иличов обяснява чебката и антиколомиал- 
догозорите за приятелст- на дейност на. движение- 
во и сътрудничество, кои- то и проявява 
то оа подписани между 
Съветския съюз и Индия, на този план".

■

■/А

Ш

чи оставка на вичхж дър- ‘ 
жавеи функционер. На 
разширено' заседание на 
Пред-с-ода-тел-сашото ,на ЦК, , 
ка СК в Босна и Херцого I 
вина бе приета оставката ] 
на Хамдия Поздерац на ! 
поота подпредседател и ' 
член на Председателство- . 
то. «а СФРЮ. Оставката 
е подадена,. както се из
тъква в съобщението от 
споменатото заседание,
ПО' принципни причини.
Същевременно е отхвър
лена всяка вяна на Хам
дия Поздерац за велико-
кладушката афера- и му р-ан-о-ст, че наи-оетне запо 
е -отдадено' високо приз- ч-в'а решително изостряне 
нзние за досегашния гол на 'отговорността на во^;1 
ям 'принос в ооциалистц- ки р-ав-н-ища.

ката, предизвикват миого 
въпроси, защо-т-о между 
„принципните причини" 
и казаното и написаното 
във връзка с аферата „Аг 
рокомарц" съществуват 
много нелогичности и 
празнота. 'Ако Хамдия 
Поздерац няма никаква 

ментари. Доминира оцен гина за аферата, кадто 
ката, че оставката е пър- тзъшш политическият вр- 
ви знак, който показва, ъх яа СР БиХ, защо по- 
че започва- полагане на дава оставка? Ако пък е 
сметки, отрезвяване, а мо виновен, оставката- -никак 
же би и морално обнов- . не може да бъдедостатъ- 
лени-е. Тя Ши вдъхва уве- чно „наказание". В този

случай тя трябва да бъде 
начало на процедурата 
за утвърждаване, на отго 
верността.

- -
. У,

Според Леонид Иличе®
Хамдия Поздерац

готовност 
за „взаимно действ-уване

ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЕФЕКТИ НА ЕВЕНТУАЛНО 
ТО СПОРАЗУМЕНИЕ Камъкът ма препъването
„Ще паднат 2172 глави“ в самата Конституция

ктите. Следователно. в
ар-ешетвени избори. Непо- Конституцията лежи ка-
орадст-вените избори не мъкът на препъването и
биха означавали негация 
на делегатската система, 
ню биха допринесли към 
тяхната сила и жизне
ност.

(От 1- ва стр.) р-зпубликата същевремен 
но трябва да бъде и план 
■на цялата република, е 
степен, з която е н-еобхо 
диме- -да се -обезпечи от
говорност на цялата ре
публика за- развитието на 
нейните покрайнини, за 
всеобщото собствено ра
звитие /и за развитието 
на СФР Югославия.

С нищо «е може да 
се оправдава сърбите, ка 
кто и друргите жители на 
народи и -народности, жи 
веещи в покрайнинитб в 
СР Сърбия, да се насоч
ват забокиляйки сво
ята ре-публика, ов-оите су 

права ща осъще
ствяват нзй-натред пос
редством федерацията, 
или техните граждански 
и' други права да спират 
на -пра киц-и.те на покрай
нините,

И както -се застъпваме 
пек-;"'ат шините своите пра
ва въз федерацията да

След 30 месеца амери- споразумение трябва да 
канско-съветските пр-его- обхване премахване на 
вори по разоръжаването 572 американски ракети 
в Женева навлизат в зак- -(„пъртинт—2" и други) с 
лючител-ен -тап. По воич п-о една ядрена глава и 
ко личи предстои подли- около 800 -съветски прое-к 
сваае на -споразумение за тила с «ад 1600 ядрени 
премахване от еврюп-ейе- глави. Когато става дума 
ка почва «а американски за 72 прое-ктил-а „пърши- 
и съветски проектанти с нг—1А", собственост на 
обсег 500 — 5500 кило- Федерална република Ге 
метра. Последните п-одр-о р-мания, които са -сериоз- 
бности «а бъдещото спо- на бариера- в женевските 
разум-еши-е най-вероятно , преговори, германците 
ще бъдат уточнени .по обещават да ги по-ем-ах- 
вр-еме на пооещението на яат веднага .след под-пис- 
съветския външен м-ин-ис- 
тър Едуард Ш-ева-рнадзе 
в Съединените американ- 
оки щати.

Опор-ед онова, ко-ето ое 
знае ■ досега, евентуалното-

временните раздори ме
жду нас.

Д-езинтеграцията ка ре 
публиката -в отношенията 
в базата доведе дотам, че 
в СР Сърбия започнаха 

ДЪЛЖИМ ОБЯСНЕНИЕ да се отричат каквмто и
да било ингерелц-ии и в 

Зарад тежестта на вси- областта на класичн-ите 
чки възможни последици държавни функции. Раз 
дължим на социалистиче- граничав-ането трябва да 
ската общественост по- се проведе докрай та- 
пълно обяснение защо се ка ч-е за покрайнините р-е - 
стига до спорове, недора публиката се свежда на 
зумения, компромисерст фикция. Оттам започват 
во, блокади и 
на уреждането на 
шенията в СР Сърбия.
До това се стига и пора-

танетс- на -споразумение
то.

отлагане изз-естн-ите трудности в 
отно- прилагането на член 301 

и -някои други,-разпоред
би -в Конституцията на 
СР Сърбия.

В .обла-стта на държав
на сигурност -в СР Сър
бия -опредедени функ
ции не ое .вършат ед-мн- 

устро но- Н1И.ТО ® -най-необходи- 
Сърбия ма. степен.' Практичеокм-

За-сега- вое -с-ще не ое 
зна-е как ще -ое контроли
ра провеждането на бъде 
щ-зто споразумение. ди това. че някои разпо

редби в Конституцията 
от тази година създаде 
правови упорища за раз
лични, дори и противопо 
ложни тълкувания 
йството на СР 
като единствената слож
на република в 
Когато в основния закон

НАКРАТКО
ф На състоялите ое избори в две -сев-ер- 

'нпй покрайнини Шлезвик—Холщяйн :л Бремен 
на ФРГ, управляващата Д-емо-х-ристиянока нар 
тия на Хелмут Кол -е претърпяла тежко по

т-е връзки на републикат 
СФРЮ. та с покрайнините в това

не осъществяват посред
ством гишето на репуб- 

-отношени-е се осъществя ликата, също така е ие-о- 
ва по -начин на сътоудни дъ;ржим-о и републиката 
честв-О', какв-о-то ,0-биинов-е своите права и офгог1Сирно 
но ое прилага е- другите 
социалистически -репуб
лики. Същото се отнася 
и до всенародната отбра-

раж1ени-е.
ф ПАНАМА се вамира на ръба на граж- 

, данска война. В страната ое вбдят кървави 
сражения меокщу привържениц/ит-е на прави
телството и ап-оаицискнната организация „Кру- 
сада сивишиста иа1Си-о«а!л".

• ЕРИХ ХОН1Е-КЕР ще оглавява партий- 
но^ържаввата дел-егат-ия на ГДР, която ще 
направи официално. поюещение 
република България от 23 до 26 септември.

на една така сложна об 
щност, каквато е СР Сър 
бия повече от едно десе 
тилетие

-сти по отношение на по- 
коайнг-гюете да осъществ
ява по-с-редст-ео-м гишето 
на ф-е-дарацията — изтъ
кна между другото И.

съществуват, 
най-меко казано, двусми 
слени решения 
неизбежно се множат не 
доразуменията и конфли

тогава© Народна
на.

Общественият--план на Стамбо-лич.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА сюк

„ЗА ПО-ГОЛЯМА МОБИЛНОСТ
ТО иа Централния
тет на Съюза

Календар на 

събитията
председателите т ^г™0' те П:ро'^:^ТСЛСТ|в'ото иа Председателството- 
Щината на СФР^ Ц СЮК Пре"оеда ЦК на ОЮК ,търси
ния изпълнителен' гъ тел|с'1®0'то на СФРЮ през торно да се провежда ут
Съюзната конферодтта ^е^щата огда,1™'а да върдеиата политика и ' Гп,.г„.„ конференция се обсъдят програма о-т становища на цк на
.03 Съюза нИЧеСКИЯ СЪ компл“ антгаинфла- ОЮК. ефикасно 
то ' Ппе^г- оиндикати цпснп.ц мерки, .валутна- визирано да ,с»

Д едателста">т'0 ’на та 'система ,и проблеми 
11>глцията ,на Съю' иа външната платежоапо- 

с младежта- и Съюз собшост .на страната 
ния секретариат 
.^на „отбрана, 
я въ!нш.Н|/Г .работи.

коми 
на юго-слав- на-

отго-ските комунисти 
■рбходкмо стта

18 септември 1941 г.
Комендантът на Глав

ния ща:б на народоосво- 
б'0«д'ителн'ите

сочи ,не-
от изостря 

не на отгс1ВЮ1рносгта за 
'провеждане ■на

Заключения 
та от 9-то заседание на 
ЦК на СЮК за Косово и 
за решителна борба 
I ц у .н ационал и зма 
гите

шартизанс- , 
на Югосла- 

приютига от
и орга- 

действ-у- .ки отряди 
вия Тито 
Белград на свободната те 
|рито1рия в западна Сър
бия — в оело Рабае край 
Валево.

в а на всички 'Равнища 
.във всички равнища, във 
всички органи и органи

зации.

сре 
■И дру-

антикомунистически
яздения в 'Общестаот-о- От 
заседанието на Предсе
дателството на Цк на 
ОЮК, прозедено

за нар-о- в целокупния 
СЮК и .във всички 
туции на

вътрешни На заседанието беше 
обсъдело и осъществява- 

разискванията вни- лото на Заключенията 
манието .беше насочено, на ЦК на СЮК за Косо' 
към ажурните . проблеми во. Беше напомнено, че.

провеждането на .икк>- е необходимо да ое изос 
•комическата политика и 
Стлбили1зацио,н1ната 
грама, на въпроси отнас

ИНСТ1И-
19 септември

В оело Струганик,
■среща между 

Главния

пол птиче ск ата 
и самоупр авите л ната 
стема, за да ое обезпечи 
навред .повишела мобил
ност и

В 1941 г.
си- юр-

ай Валево 
'коменданта на 
Щяб иа народоосвободите 
лните партизански 
ди на Югославия Йосип 
Броз Тито

на 9
септември, е издадено съ 
общение, в «':•

което между Да ое -надделя 
ват застоите и колебани
ята. В този смисъл «а за
седанието бяха утвърде
ни конкретни 
П'ре1дсе!дател'СТЕЮ.то -на ЦК 
на .СЮК, а пеоочени бя-

тзн отго'3'Срностт.а за по- 
про- бързо и единно про^еж-

друротр се казва:
П репредателството 

ЦК тга СЮК обсъди 
алното

огря
на дане на задачите, преиз и коменданта 

на дражевистките отряди 
•полковник Д;ража Миха- 
ИЛЮ1В1ИЧ. на която не било 
пратишато споразумение 
за съвместна борба 
майския окупатор, защо- 
то Д. Михаилович отхвър 
лил предложението -на Ти 
то в този 'Смиеъл. с обяс 
пение, че още ,не е време 
за въоръжена борба.

акту
обще ственонико- 

номическо и политичес
ко положение -в стра1на- 
та. В работата

ящи се до социалната по 
литлка. идейно^политиче. та от 9-то заседание 
ската- активност на Съю-

тич2Щ1и от Заключения- задачи на
на

ЦК на СЮК за Коосво, 
както и необходимостта 
сг решителна борба п-р

за на комунистите и дей 
стЕг/.ва:нето на държавни
те органи и другите ин
ституции на политическа 
та система. Заключено е 
на- сътсместно- заседание

ха и непосредствените за' 
дачи на другите органи 
и институции, във Федера 
п.ията и републиките и 
покрайнините.

на засе 
даяи-ето. освен членовете 
"?• Председателството-

са участву
вали и членовете на Пре

с гер. оттз я® ле н и ята на 
■ пио-нализъм и други ®и- 

ант И.КСМ ун.ист.иче с- 
'мч натиск в 'обществото.

пана
ПК на СЮК дог.е

(Танюг)

ПОЛУГОДИШНИТЕ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ В НИШКИ РЕГИОН 
СА СЕРИОЗНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СК има достатъчно и на ре

гионално-, и на общинско 
равнище. Някои 
танти мислеха, че една от 
основните причини за те
жката

21 септември' 1945 г.
— Върховният коменда
нт на НОВ и ПОЮ и 
председател на НКОЮ 
Й. Б. Тито заминал в Мо 
оква. Със съветското пра
вителство постигното спо 
разум-ание Червената ар
мия да участвува във во 
енните операции в Сър
бия и Войводина, но при 
теза на тези територии 
да действува цивилната 
,1власт на НКОЮ.

22 септември 1942 г.
— Директива ,на генерал- 
-нмя секретар на ЮКП 
Тито, в която ое подчер
тава, че народозевобеди 
телниге отбори са о-нзи, 
зародиш, от който 
се развие народната вла
ст 'и че вече ,не трябва 
да се изтъква променения 
характер на -властта на
Н ар одаосвобо дмтел ните
отбори.

диску-

Труд, дисциплина, отговорност стопанска обста
новка сз новите еистемии 
решения, по-точно н-озата 
изчислителна 
По-числени бяха 
който считат, че оплаква 
нияга с.т законите не са 

с и -:-?е могат да бъдат про
дуктивни и че трябва ,,да 
се с.бърнечм с 
проблемите в собствените 
си среди". При 
„обръщане" обаче ое пре
длагаха вече чути. но не
осъществени решения (да 
се намали бремето върху 
плещите на стопанството 
чсез намаля-ване на обла
ганията за общо и съв
местно

яние. Това особено се от
нася до здравното дело, 
образованието и общест
веното информиране. В 
разпределението на чис
тия доход доминантна 
тенденцията да се взима 
за лични доходи за смет
ка на акумулацията.

Загубите отбелязват из 
ключиТелко 
Има пи във .всички стс- 

. намотая отрасли. В срав
нение с първото полуго
дие на годината дефици-

Това е изходът от тежкото положение, 
но на състоялото се тези дни заседание на 
Председателството на МОК на СКС в Ниш 
не бе даден задълбочен отговор на въпроса, 
как да .се намери пътят до изхода?

система.
ония.

лице къмслаба е трудовата дисци
плина и мотивировката 
на работниците за по-ви
сок труд и пс-качестгсне, 
производство.

В областта на вторич
ното разпределение поло
жението е още по-лошо.

„В Нишки регион кри
зата е близо до кулмина
цията си".

Тази жестока ко-нстата-
това

увеличение.
ция на председателя 
Междуобщиноката 
ференция на СКС в Ниш 
Властимир Потич най-до
бре отразява стопанското 
положение 
Констатацията бе изказа

на
кон-

региона. потребление и 
пр.). Накрая д/батата сти 
гна до контурите на из- 
х'тса. „само труд, дисци
плина и отговорност 
спасяват". Как да ос на
мери цътят до 
>:оа?. Налага се да бъдат 
„събудени" 
организации иа Съюза на 
г.-муни ат:ите в сдружения 
труд. и „по-широко". По-

в
ще

на след уводното изложе- 
С лавкание, в което 

Илич. изпълнителен сек
ретар на Председателст- 

МОК на СКС, по

ни

ТОЗИ 1ГЗ-вото на 
сочи редица екзактни по- 

илюстра- първичиитеказатели като 
ция на това и други ос
три предупреждения. 24 септември 1941 г. 

— Ужишкият НОП отр
яд влиза в Ужице, което 
на 21 сопгс.мзги напусна 
ди германските. дойско&и 
части предавайки го на 
четниците на Драга Мп- 
хаилович. С това започ
ва животът ма т, нар. 
Ужишка република, коя
то .съществува до 29 кое- 
мтри 1941 година.

полуго-
тзърдс

П рез пъргвото кеж'2
б" казано, а1 псосьщсстае 
по мтито пътя досега, на 
оисменатото заседание бе 
натъкнато, че този път 
, р.азсъияванетс" на - ПО 
н.а СК трябва да ое извър 
ши е помощта- «а -проме
ни .в метена яа д-ейств-уза- 
я-ето на СК, Какви про
мени. как трябва да из
глежда новият метод на 
действуваме? Тези .въпро
си са същността иа про
блематиката, .мо за -съжа- 
дамме -останаха без отго- 
-г-орн, Д-сбатата свърши 
том. къд-ето тъкмо беше 
започнала.

тава опрацел.слие
дие в региона

растат всички в<и- 
остърмного 

д-сое -потребление.
на оборо-т-е нсдоимтукът 

нй -средства изостря с0 
проблемът с платежоспо
собността.

В цеха на „Тигър — Димитровград"ггрЬмишлено-
стадаи- ттуг с п-о-голям с 4,3 пъти.то производстмо 

р а, п осиззОдител ността иа 
по-ииока. » сра:в-

стоп а-нств-ото остава
При то«ава тежко по- 

причината, ложонис за комунистите, 
а с-собеио за релио-налич -

57,5 на сто от до-само
труда е 
помие със същия период 
на миналата година, про- 

мошности 
найнпълш>

хода и това с 
че материалното положе

на -организациите на то . партийно ръководство 
въпросът и па .всички .въп-нис

сдружения труд става «ое 
по-лошо. Макар че

средствата за общо и 
потребление.

25 септември 1942 г.
— В Бос. Петровац бива 
открит тридневен Първи 
компрес ма партизански
те лекари. Присъству,ва
ли 48 делегати.

изводствемите
не се ползуват 
нейно. За резултатите 
износа достатъчно 
Фактът, че от 100 динара 

д_1 динара 
чужде-

■ра,с- роси гласи, какъв, е из 
ходът от трудностите? 
Нови становища и заклю 

брой обществени пения ме са нужни, из
тъкнаха участниците в 
диокусията, зашото ги

на
тат.лоюори сърм-естно 
голям
дейности са изпалиали 1> 

материално състо-
приход само 
са спечелени на 
странните паза-РИ. Есе по-

К, Г.тежко
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ПРЕД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ 
ДИКАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В 
ДИМИТРОВГРАД И СИН

Отговорност на отговорните БбЗ КаДРИ НЯМа ПрОГрвС
Подготвяйки заоеда- значителни средства да '

ние на Общинския коми останат в организациите.
И останалите

Няма нищо по-лбгич- 
но от това, 'дапашо по вре 
мс на избори значителен

насочим към конкретни 
мерки и акции за излиза 
нс от кризата. Това оба
че не ще можем да нап- - 
раним доколкото ® първи 
чните партийни и -синди-

к«-а догеолкого развиват 
и укрепват самоупраште 
яките и демократически 
отношения/ Имайки оба 
че предвид, че укрепване 
то на позицията на работ
ническата класа в -решава 
вето за дохода и за цяло
то обществено ВЪЗПРОДзео 

домиело си. Това встяц- дсгпзо е основната 
нает търсят трудещите се поставка за- укрепвате

астта на рабопщическата 
класа занапред, са ни яео 
бходими .новите усилия. 
Защото, в досегашното си 
действуване СК и Синди
катите .не винаги и не по
следователно афирмира- 
ха -реализирането на тези 
цели.

- гнет,, което ще се гаровс- показатели
де на 25 този месец, Пре са .незадоволителни. Ооо- 
доедателството на ОК на бея» загрижава увелича 
СК в Димитровград, на ването на залежалите ст 
10 този месец обоъди ак- оки — и финансово и.ко 
туалните даътроюи за осъ личествеяо. Това особено 
щеетв-яване на акциюнни

акцент 1ое слага върху 
новите ръководства, вър
ху кадрите От' които до 
голяма степен зависи не калии организации, 
само кои задачи ще се 
запланират занапред, но 
и дали същите лосиедова 
тслно ще ое реализират.
Затова ое очакв-а и тю вре и гражданите, 
ме на предстоящите избо 
рии активности в първи ч 
ки.те партийни и синдика 
лнм 0|рга1и1изад1ии този 
въпрос да подучи дължи 
моно, внимание. Още по-, 
вече ако ое има предвид, 
че сегашното време тър
си кадри, които ис само 
вербално ое изясняват за 
м-аняне на затрудненото 
С|5щ'еств-г'н-о-!Иконо1М1Ич4с- 
ио положение, то които 
на практика тласкат към 

по-щастли-

осо-
бем-о ® първите «е преиву 
чйм отговорността и пове

се отнася до мебелната 
фабрика, „Цилс", къдеТО 

ческа стабилизация в. сто, залежалите стоки се уве- 
пан оките

те програми, за икономи
пред-

личават побързо от ин
флацията

организации и 
обществените дейности, 
в_оветлината на постигна

вя-
и .надминават 

пр-оизтодш Остмесе чното
Ч-е са ни необходими 

нови сили тютърждава и 
досегашното (не)осъщес- 
твяване на икономическа 
та стабилизация. Всички 
оме съгласни, че борбата 
за осъществяване на ико
номическата стабилиза
ция с задача с предимст
во а дсйствуйането на 
членовете _ -на СК и 
Синдикатите. Четириго
дишната . обаче пасив
ност — от приемането на 
програмата за стабилиза 

че цйя —• и продължаващи
те трудности налагат та
зи задача па се намери 
в дейогоуването на 
организации във всички 
следи. Това покрай 
гото налага и историчес
ката -роля и отговорност 
на тези обществено-поли 
тичеоки организации, ооо 
беню на Съюза на кому
нистите.

тите резултати през пър- сте©. 
вото полугодие 
ната.

Изтъквайки че 
боткагга на

мзра- 
акциокни п-р

от годи-
Уводно изложе- 

направи председател- ' страмй за 
ят на Изпълнителния съ
ние провеждане 

на марките за иконом и- 
вех на Общинската окуп ческа стабилизация 
шина Крум Величков'.

Общо взето осъще от

пред
сте,вля,ва крачка напред, 
председателят на Общ- 

ди- маския комитет МЛАДЕН 
смотан ДИМОВ изтъкна,

В по-нататъшната демо 
геоатиза-ция на общество 
то нй властта на работни 
чеока/га класа ще бъде 
от оообено значение, т.е. 
трудещият се й гражда
нин изцяло да решава за 
вшгчко. Без кадри, които 
са ое засвидетелствували. 
с дела (не с думи) и кои 

тези то не -се застъпват за

. вените резултати в 
митровпр адокото 
сиво не, задоволяват, из
тъкна Величков, защото 
физическият обем . На

чс оегп 
к-е тряб-за да се опре. Тър 
оейки отговорност 
чки трябва да се -разгра
ничи кой за какво е от
говорен. Все по-малко 
има мя'СФо -и начин само

■от Е1СИ

производството, през пър 
®ото полугодие в сравне
ние със същия

по сигурно -и 
во бъдеще.

Добре е известно, 
предстоящите изб-ори са 
момент членовете на 
СЮК и на Синдикатите 
критично- да анализират 
и сумират резултатите и 
пропуските в действуваше 
то си :и върху тези осно
ви да- осмислят и опреде 
лят бъдещите си задачи. 
С цел да създадем усло
вия и хваврм -крачка с 
времето. което вече не нм 
е съюзник, но в което все 
още имаме голям шанс. 
налага ое предстоящите 
избор.™ активности да

период 
на миналата година е на ет непосредствените про

изводители да -се търси 
■отговорност. Напротив, 
сегашният момент и пр 

стопанство- облемите налагат н-ай-на 
главно резултат пред отговорност да ое 

на инфлацията. Новата търси от най-отговорните 
система на изчисляване 
обезпечава, изтъкна Ве-

мален с-два на сто, а пла 
новете не се осъществя
ват за 14—18 на сто'. Ре 
зултатите в 
то са

промени и прогрес това 
дру- ше бъде трудно. Затова

и предстоящите избори в 
първичните партийни и 
синдикални организации 
са момент в ръководства 
та им да дойдат — пра
ви хора. Защото. не само 
организациите но и те 
трябва да осмисляват и 
насочват акциите, 
ложен-ията. мненията на 
трудещите се и гражда
ните.

в трудовите колективи. 
Защото, почти 25 на сто

личков, по-ролям интег- от дохода се отделя за ■ 
в трудовите общности, а 

още на1 18-то заседание
ритегг на 
трудовите
-но пълните ефекти от ре на ЦК на СЮК без на

сред ств ата 
организации. Ког-ато се касае за та' 

зи отговорност и роля, 
трябва да се подчертае, 
че първичните партийни 
и- синдикални 
ции
чите в ‘средите с-и д-отол-

валср:изацията ще -се по
кажат с окончателните 
равносметки. Очаква се

ложвн© същите да се оре- 
.изучат.

пред-

А. Т. ерганиза- 
осъщ-ествяаат за,да-ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК В БОСИЛЕГРАД ЗА ИЗБОРНАТА ДЕ 

ЙНОСТ - В. Б.

Критически анализ на положението СУРДУЛИЦА
Неотдавна Председа- то особено © собствените 

телството, а оетне и Об- среди . .в организациите 
щинскйят комитет на Съ-: на сдружения труд и. ме- 
юза. на комунистите в Бо- стните общности, а след 
оилеград о>бсъди й. прие - това и за положението в 
необходимите матерна- общината. Трябва да ое 
ли за предстоящата из- предлагат и избират оме- 
борна активност в СК: ре ли комунисти, които, с ор- 
шение за провеждане на ганизациенните ои оп-о-со- 
изборите и програма с бностй са готови да се 
утвърдени срокове. С то- борят и мобилизират и 
в.а заседание и започна останалите комунисти за 
изборната активност в об осъществяване шититика- 
щинската организация на та на Съюза на комунис- 
СК, и същата ще про- тите, особено' днес в сло- 
дължи до «рая на настоя жните сбщещствеяо-ико-

■ щата година. На заоеда- нсмичеоки и стопански
нието присъствув-аха и условия. Същевременно 
ръководителите на други- . настоящите -избори в С/К 
те_ общещетаененполити-. трябва да бъдат удобен 
ческ-и организации и сек- момент за а-кционея дого- 
р-етари яа -отделн1и пър- мр за осъществяване на 
сипни организации. цели-те и задачите, набе-
: лязани в програмите за

Председателят :на ОК икономическа стабилиза- 
на СКС в Босилеград ция и за по-нататъшно 
Ива-н Ваоилав в уводното 1-тцейно-подитичеоко, ор-

■ изложение, между друго- гаяизационно и акци-огано

мо като смяна на ръко
водствата и формално за
дължение, но като Заплащат високи наеми-под
тик на , всички за по-на
татъшна работа.

Отчетите за досегашна- През миналата година 
до Самоуправителната об 
щност на интересите за

. та ое обаче, че не всички 
са осведомени за тази 
възможност дай пък това 
не търсят пон-еже наеми
те са сравнително низки 
в сравнение с други раз
ходи. За едностаен апар
тамент, на пример, наеми 
те средно възлизат (ма
кар че от 1 май бяха дво
йно увеличени) 4170 дина 
Ра, за двустаен 6350 а за 
двстазл и половина 7500 
ДЩрра. 
пък Б' работничеокия ква
ртал в Бело поле м в още

та двугодишна дейност, 
които ще се обсъдят' н-а 
предизборните събрания жили1Чно дело в Сурдули 

ца седем души, ползува
щи обществени

трябва да бъдат воестран- 
ни, конкретни и ясни. а 
яе само регистратор н-а 
събрания, а в рзаисква- 

. кията да се оцени актив-

жилшца, 
с низки принадлежности 
се отнесоха за намалява
не нд_ наемите. От нача
лото пък на тази година 
досега вносгта на воеии кому

нист. Въз основа на това 
трябва да произтечат и 
основните задачи и актив 
нссти в програмата за' ра
ботата им през следващи
те две години.

Инак и- на това заседа
ние, ..както и на заседани
ето на Председателство
то, бе 'изтъкнато, че за 
успешното 
на всеобщата изборна ак 
тивност преди всичко ще 
зависи от съдържателна
та подготовка в първични 
те организации ва СК.

тдаи СОИ при
стигнаха 19 искове й на 
18 души наемите' са на
малени. На този 
най-много има

списък Квартир антите
пенсионе

ри — 8. административни
работници — 5, колкого «якем други заплащат по

чти символични наеми.
В СОИ

и работници от стопан-
оки организации, 

провеждане Според подчертават, че 
занапред, без 

оглед колко' възлизат на-
оценкат-а йа 

ОО-И от 686-те лозлувахци 
обществени жилища в об

гоеки иск

емихе. ще обсъдят и съ- 
глаш-о 
оценят

то подчерта, че настоящи у^епване на първичните
организации. шината далеч 

брой би могли да ползу
ват правото ои за нама
ляваше на Наемите. Счи-

по- голямте избори, повечето ; от-. партийни 
колкото досега трябва да Затова добави Василев^

настоящите избори не 
трябва да ое разберат са-

критериите Ще 
оиравдаемостта

дадат всестранен и крити 
чен анализ на -положение

му.М. Я. С. М.
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ДИМИТРОВГРАД

В ДИМИТРОВГРАД НА 25 СЕПТЕМВРИ ПО 
ПОВОД 50-ГОДИШНИНАТА IДневния ред: шестмесечните 

резултати н Тържествено заседаниемерки срещу холерата
Ф™н аноошите. резултати, 
под удайте ,на' инфлаци
ята не са плод на по-доб.
Ро стопдниов ане.
тРУД'01В|и
имали загуба. Значително 
е намалена и акумулати-

Днес делегатите 
те съвета 
скупщина на

на три
на Общинската 

съвместна
щата опасност от пренае 
яне на различни заразни 
болести. В този смисъл на 
„Комуналац" и на други- 

0'рган1И1зац1И;И са те трудови организации, 
които1 работят на пункта, 
или на железопътната га

сесия ще обсъдят 
актуални въпроси, 
внесените в

Редица 
Сред 

дневния ред 
сигурно е вюима 

нието на делегатите 
привлече анализът 
паниюването на '

а някои В рамките на ознаменуването 50-годиш- 
нината от идването на другаря Тито на чело 
на ЮКП —. СЮК, Общинският комитет на' 
Съюза на комунистите в Димитровград пред
приема редица активности. По този случай 
ще се проведе тържествено заседание на Ко 
митета, на 25 септември. На заседанието ще 
присъствуват членовете на изпълнителните 
органи на обществено-политическите 
низации, секретарите на 
партийни организации в общината, 
те на комисиите, на политическия 
ректори на трудовите

точки
ще 11

З Ц СТО
ориамиза

циите на сдружения труд
по шестмесечните балан
си. както и .анализ «а 
стмосечиата

Й■ше орга-
всички първични 

членове
дейност на

извънстопанските 
сти. И покрай тава, че те 
зи ашаяизи ще ое разгле 
ж)дат сега, през септемв
ри, зашото в скоро време 
ще бъдат известим и де
ветмесечните

дейно
актив, ди 

организации и общно 
сти, както и определен брой гости, представи 
тели на региона и републиката. На заседание 
то ще присъствуват и наградените ученици 
от основното и средно
литературния конкурс по повод юбилея „Ти
то—революция—мир",
творби ще бъдат прочетени на заседанието.

Доклад по повод 50-годишния юбилей ще 
изнесе председателят на Общинския комитет 
Младен Димов. На десет най-стари и активни 
членове на СЮК от_общината ще бъдат връ
чени отделни признания. Ще бъде изпълнена

Щя

училище-участници врезултати, 
пол- 

изкристализи- 
мерки 

по-успешно 
занапред: 

от шес

все пак ще бъде от Димитровградза ако ое 
рат и набележат

а първоиаградените
вната и възпр-о извод ствс- 
ната способност *,■ орга
низациите «а сдружения 
труд в общината.

Делегатите ще обсъд
ят и набелязат и мерки 
и акции за по-остър кон
трол на граштчно-пропус- 
кЕателния пункт '„Гради
ни" поради съществува-

ра .в Димитровград ще 
бъдат вменени в дълг 
нови задачи за по-пълна 
защита и охрана срещу 
поялата от евентуални за 
разни болести.

Ще бъдат обсъдени и 
псиети и редица други 
информации и решения.

М. А.

и задачи за 
стопанисваме 
Някои резултати 
тмесечните баланси не са 
добри. Например физи
ческият обем в някои 
трудови организации е 
на миналогодишното рав 
нище, а -в някои Опада;

и съответна културно-художествена програма.
А.Т.

ОТ ПЪРВИ ОКТОМВРИ ЗАПОЧВАТ ИЗБОРНИ 
ТЕ АКТИВНОСТИ В СК

ЗАБЕЛЕЖЕНО НАРОЧНО . Оценка на активносттаЗАБРАВЕНА“ АКЦИЯ93
Председателството на 

СК в Димитровград прие 
решение (трябва да го 
приеме и Комитета) за 
провеждане на изборни
те активности в първич
ните организации на Съю 
за на комунистите в об
щината. Според приетия 
календар предизборните 
събрания в 
партийни 
ще ое проведат от 1 до 
31 октомври тази година. 
Изборните събрания ще 
бъдат проводени от 1 до 
30 .ноември, дока,то учред 
аташето иа конференци-

най- добре потвърждават 
тази констатация. В пър
вата акция ое отзоваха 
само 19, а на 11 'Септем
ври седем души по-мал-

Вече ' няма съмнения. 
Акцията по кръводарява
не ® Борил етр ад ока общи 
на, вее докато не ое раз
бере като грижа и задъл
жение на всеки, преди 
всичко на най-отговорни
те в обхцественололити-

ите в трудовите органи
зации м на актива на ко- 
мунистите-Н1епосреД'Стае- 
ни производители, през 
декември.

Както бе изтъкнато на 
заседание на Председа
телството. предстоящите 
избори трябва да бъдат 
не само обикновено изби 
ранс на партийни секре
тари, членове на секрета 
риатите и прочие, но удо 
бен момент да се даде 
оценка за активността на 
всеки член отделно.

всиаряване малко се от
зоваха. а съвместно тряб
ваше преди акцията, да 
се договорят как да реа; 
лизират 
план по събиране на тази 
драгоценна за живота на 
хората течност.

Инак, и .във втората 
тазгодишна акция между 
12-те кръводарители. Ви- 
нко
Лазаров, Иван Стоиме
нов, Прокопи Радованов, 
Весна Пейчева и Бранко 
Рапгелов
кратни кръводарители.

тазгодишния
ко.

В Общинската органи
зация на Червения кръст , 
в Босилеград ни уведомя
ха, че и този лъг са ос
танали без по-гбляма по
мощ и опора на ръково
дителите на обществено- 
политическите организа
ции и организациите на 
сдружения труд. Дори и 
на поканата на Коорди
национния отбор по кръ-

ческите организации и ор 
ганизациите на сдруже
ния труд и. другите само- 
управителни общности и 
ведомства, (а не като до
сега само на няколко от 

организа-

първичните
организацииБогословов, Борис

Общинската 
' ция на Червения кръст), 
няма да бъде ма желано- 

Впрочем,

са няколко-

то равнище, 
двете тазгодишни

А. Т.м. я.акции
ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО Нямаме намерение да 

ос месим в работата на 
пощата. Но личи. че ое 
касае за несъвестна рабо
та на пощенските разда
вачи.

брой, а сетне дълго-дъл
го го няма! Дата Киро
ва калето посочихме по
топи:, живее в Димитров
град ул. „Омл. бригади".

Когато на улица „Най
ден Киров" 56, „ къдсто 
живо Георги Отавроо по
звънихме, излезе майка 
му Стам-тка:

' —■ Да тук живее, и Ге
орги, син ми е. Работи в 
„Овобода". След малко 
трябва да си дойде, в пър 
в» смяла с. Вестник „Бра лотата организация.

Непознати” или непознати на 
пощенските раздавачи?ч

да върнат пратката обра
тно. Капото ли ще нравят 
само слод някое време, 
когато много, .от сегашни
те улици променят име
ната си?!
ТУКА СМЕ СИ!

Направихме малка про
верка, за да видим дали 
с възможно' и Димитров
град да има гашеоиа мно
го „непознати". Дама Ки
рова и съпруга й срещна
хме, така иа ос каже, ал 
къщния праг. Водеха де
те от преглед;

— Тука си .живеем, оба 
че вестника не получава
ме |реДои№о — каза Дата. 
Не зная защо, но така 
е... Получим по някой

ии доста,виси.
В случай, че получатс- 

е променил адрес.
(От 1-ва стр.)

На воичжи 
написано, че са „непозна 

сложен и

пратки е С такова едно отноше
ние, те нанасят голямалят

преселил ос в друга ули
ца, или е друг град, раз
давачът трябва да внесе' 
това изменение и 
да ианище на 
„непознат", 'като гю та
къв 'случай този, 
отправя пратката, ше вие 
ос новия адрес. При това 
раздавачът е дължен и 
да впише точната 
кока е търаил получатс- 

като сложи и подпр-

ти",
подпис, 
нечетлив, но 
долови, че се касае за по
щенските раздавачи Кръ
ста М1Итов и Радко Ста
менов.
В ПРАВИЛАТА НЕ ПИ
ШЕ ТАКА.. .

к ато е
разбира се доста 

може да се

вреда и на издателство
то, 1и на граждаийте-або-, 
пати. 'Сред „непознатите" 
има! мнозина работници 
от „Свобода", за които 
абонамента е внесла тру-

тогааза 
пратката

който

тстао" съвосм нередовно 
ни' донасят. Случва сс на- 
ведиаж да ни донесат и 
по четири броя (знаци за 
цял месец!).

Посетихме още некол
цина от 
Отговорът с почти съ-

Но,
В1И1М по въпроса да ои ка
жат думата дисциплинар
ните органи ® пощата. 
Ние само изнасяме какво 
е положението, за да не 
стават ■ подобни пропуски 
занапред. И да не ое пи- 

„непо- 
М. Андонов

оста-да
следите
Погле-

Тръпнахме по 
на „непознатите", 
днахме първо в „Прагоил- 

„ вършене иа услУ- 
гющеяокиТе суобшс- 

124, алинея
е за

дала,

ля,
пика за
ГИ 8
пия". В член 
11, между другото 
писано, че раздавачите са 
длъжни да вършат 1

са си...
Ятою с, че не ос спаз

ва Правилника. Изглеж
да, че им е най-лесно да 
налитат „непознат" — и

„непознатите".

1Ц1И ял\
ЗА КАКВО СЕ КАСАЕ?

ше с лека ръка 
знат".сроч-
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СУРДУЛИЦА из ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД" В БОСИЛЕГРАД

Успешен износ на иинронотори Проектът за реорганизация е 

на публично обсъждане
Над 500-те заети в 00- 

СТ „5 оептембар" към 
крагуе-вашките а-втомоби 
лн-и, заводи ..Дървена за 
става", в която 'ое п-роиз 
веждат ммкромотори. п,р 
ез осемте месеца на т.г. 
са произведени 771 642 
бройки и с това планът 
за този период е реали
зиран с 92,4 на сто. Тъй 
като в структурата на 
производството по-числе 
ми са почжъпите микро 
мотори. Финансовият еф 
еасг е по-добър. Стойност 
та на осъщественото, про 
извси-ство възлиза 3 ми
лиарда и 797 милиона ди, 
нара и от заплануваната 
е по-малка е 6 на сто.

Пласментът на ммкро- 
моторите на чуждестран
ния пазар бележи добри 
резултати, с изключение 
за пртньора от Полша, 
на която вместо 110 500 
бройки са доставени мал ' 
ко повече от 53 000 мик- 
ромотори. Освен на Пол
ша- чрез промишлено ко
опериране сурдулишки- 
■Г колектив своята проду 
квдия пласира и на паза
ра в Съветския съюз. За

тори потребител са прри 
звсд-енм 147 512 мм-кромо 
тори за охладители .„^3 
ГМ”, асоето представлява 
74 «а сто. от годишния 
план, или 13,5 на -сто по-

1

Реорганизацията на тру 
д-овата организация „Бо
силеград" в Босилеград, в 
чийто състав сто-пашФват 
основните 
на сдружения труд: ,;Оо- 
га", „Напредък", „Услу
га" доскоро и „Изград
ил". не -е нова тема-. Трай 
проблем, вече две години 
обременява, не само

во, не дадоха резултати.
Въпросът стана още по- трудова организация (без 
актуален след Четвъртото основни организации) Съ 
заседание на ЦК на СКС, дбата на останалите 
който е конкретни и ясни основни организации, 
становища н-едвусмисле- „Слога", „Напредък" и 
но -посочи, -че доходното „Услуга" щ-е .зависи 
свързване, по-рационална- зултатите на публичното 
та организация на одру- обсъждан-е 'върху проекта 
женмя труд при по-ефи- за организирането им из- 
касно и целенасочено ра- гот-зеЗ .от делова група 
звитис на социалистичес
ките сам-оупра-витслни от В него се 
ношения. -са вътгроои да алтернативи. Според лър- 
пряко влияние върху ус- вата, тези три основни ор 
кореното и ефикасно пре ганизации трябв-а

иисва като оам-осто-ятелка
вече от предвидяното за 
т-оои период. За нуждите 
на съве.токото автомобил
остроене е -договорен из 
мое по 250 хиляди микро 
мю-тори за охладители за 
предстоящите пет години.

Клаоичс-оки

триорганизации

от ре

износ
осъществява в • Англия, 
Финландия и Италия. От 
януари до края на август 
за нуждите на тези стра
ни са произведени п ооо 
микром-отори. или 14 на 
сто Повече -от запланува
ното.

се

тру
довата организация, но и 
обществено - пшитичес-, 
ките субенаи -в общината. 
Още повече, че с досега
шния начин на . ор-гашизи 
ран-е на четирите основни 
организации с различни 
стопа-ски- дейности в изо
стрените стопански усло- , 
вия ме само. че н-е дават га 
ранция и -перспектива за

предвиждат дае

да се
оцеляване на икономи-че- реорганизират в една тру 

' до®а организация, безос- 
иоетш организации, с три 
сектора: сектор за -селско 
стопанско

ските затруднения.През оептември в ОО- 
СТ „5 септембар" е Зап
ланувано производство от 
109 670 бройки. И занап 
род има проблеми с на- 
башката на отделни ча-сти 
от стоящата, и -чужбина, 
но-се предприемат мерки, 
за да ое сьзда-дат у-сл-о- 
В1ия за осъществяване на 
плановите задачи.

Изхождайки от 
факти,
литичеоките субекти ® об- 
щ-ината неотдавна отно
во раздвижиха икициат-и 
вата за -продустройство. 
Първите резултати вече 
са налице. Основната ор
ганизация «а сдружения 
труп „И-зградня" 'напусна 
състава на трудовата ор- 
ганиза-циг и вече стопа- 7. И

тези 
общвеггвено-по-

производство, 
сектор за оборот и сектор 
за комунално-битови ус
луги, с обща администра
ция и дж-иро см-етка и 
единствена развойна и 
икономическа политика.

развитие, но и самите сто 
пани-сват на ръба , на рен
табилността. Досегашни
те няколко опита за сърт 
ветна реорганизация, по
ради редица обективни, 
но немалък -бр-ой и причи 
ни от субективно естест-

При такава 
ция, дава се възможност 
- за -организиране на 
селскостопански

реорганиза-
С. М.

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ коопе-РТБ Бор, в чийто състав е и ру
дникът от Майд-алш-ек — награ
дата „Инженер Шистек". Това 
изключително признание -досега Според другата 
са получили -съвсем малък брой 
хора е РТ-Б Бор, а се присъжда 
за- значителен принос в развитие
то на -колектива, като цяло.

т Твърде съм щастлив, че 
получих тава признание — сцо-. 
деля Тодор Райко®. '■— Драго ми 
е, ч-е другарите -виооко са оцени
ли, моето ангажиране и че са ре- 
шили така. Т-ова признание 
же оамо да ме насърчи към още 
почоля-мо делово ангажираше в 
предстоящия период.

В образл-ожението

ранти, което е и общест
вено развойнаПреди всичко - добър човек насока.

алтерна
тива предвижда се ^„Сло
га", „Напредък" -и „У-слу- 

като -основни оргаяи-

9 Юристът Тодор Райков, ръководител на трудо
вата общност в медната мина в Майданпек стана носи
тел на най-високото признание СОСТ — РТБ Бор — 
наградата „Инженер Шистек"

Доколкото -дойдете в рудар
ския Майдавпек и попитате слу
чаен минувач: -познава ли Тодор 
Райков, .ръководителя на трудо
вата общност в медната м-ина, 
ще получите отрицателен отго- 

; вор. Но поцитателите за „Тош- 
ке", веднага- ще ви покаже къде 
работи и -къле живее. Тодор 
Райко® по -прозвище „Тошке", на
истина е познат в тоя град. Пре
ди всичко като добър човек, го
тов да помогне всежиму.

— Ра-бсхгя на такова- място, 
къдешо- се срещам с много хора.

-А с хората трябва да бъдеш лю
безен и човечен. Като човек оби
чам да помагам на хората, поне
же и на мен хората са помагали.
Научих, че на доброто — с (Ч-о- 
б-ра ое отвръща.

Така Тошке обя-онява популя
рността си.

-Родея е през 1938 -г. -в -с. Пъс- 
. кашия, ‘ Д-имитрош-гра-дска общи- 

. на, където е завършил основно 
и средно училище. П,равният фа
култет завършва е Ниш през 
1965 година:, след това работи 
като проп1одаватеЛ-еощиюлаг в ги
мназия „Душан Васииие" в Ки- 
кинда. В Майдаипек идва през 
1972 година в общинската -скуп
щина, като юрист. -От 1 април 
1976 минава в медната мина, ка
то -ръководител на -правните ,ра-

га"
заци-и да -съчиняват една 
трудова организация с 
о-бща
служба и джиро сметка.

боти; а от 1980 г. е ръководител 
;на трудовата общност „Общи ра
боти", в ко-ято работят 750 ра
ботника на този мине-н гигант. 
Есич-ки негови организаторски -

административна

м-о- За коя от посочените 
две алтернативи ще. се 
определят заетите в пооо-

на призна
нието, между другото доста сухо 
се казва, че др. Тодор Райко® е 
дал п-ринос за развитието и усъ- 
вършенствуването -н-а -самоуправ-и 
телните и доходни отношения, в 
медната мина. Само той 
че това не е нито лесно, нито 
просто. Че е успял, 
ждени-е -е признанието, което е 
получил, а и призванието 
нувачите, -кагато ги попитате зна
ят ли го. Вои-чкм познават „Т-о- свс>е “пение вече дадоха 
шке", а тава е.онази „човешка Председателството на ОК 
дим-ензия", която потвърждава 
неговото човеколюбив. Накрая: 
какво мисли за. -Майданпек?

Твърде добре се чувству
вам, -сякаш тук съм род-ен__ оо- те на Изпълнителния съ-
чя „Тошке". — Впрочем тук ка- ®ет към Общинската ску- 
зват, че -онзи, който

ч-ените три оставяй орга
низации -остава да се ви
ди в публичното обсъж
дане което трябва да 
приключи към края на

знае, този месец.

Инак, за реорган-изира- 
орга- 

/ Босилеград"’

ярко потвър-
нето на трудовата 
низанияна ми-

Тодор Райков
способности тук намират пълна 
изя-.ва. Деен е на -вгаички полета, 
-па :и -в -общеотв-ан-о-политичес- 
кия живот. Избират го за член 
н-а Изпълнителния -съвет на ОС 
М-айдаипек, председател на об
ществени организации в о-бщина 
та, делегат -н-а Акционната коифе 
рен-цид на С-К в медната мина.

Получил е Първомайска на
града на ево-я .колектив, -емблема 
на ОСВ, емблема -по повод юбилея 
на -РТБ Бор и 130 години топене 
на -6-акъ.р. Тази -година получи 
най-в-исхжото признание яа СОСТ

на Съюза на комунисти
те, Председателството на 
О-К на ОСЦН и членове- •

веднаж пие 
„Старица", едва

някога ще -напусне Майданпек.
Тошке изглежда 

р-ен-ие наскоро да нап-уоне тази 
работническа -среда-. А 
направи тава? Тук му -е красиво, 
а на другите ©• добре с него.

Илия Телескович

шцина, с -о-бща конста- 
. та-ция. че -първата алтер

натива е -по-целесъобраз
на за по-нататъшното ра
звитие -и укрепване на 
трудовата организация.

вода под ли

няма наме-

-защо и да

М. Я.
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Комунист
Белград, 18 септември 1987

Г

С ЛИЦЕ КЪМ ИСТИНАТА
а т,Р^пичн'0«то събитие 
'ската

новсич" всичко ое 
парадокс през този 
ски акт бегло ,да 
кат оериозии 
■най-одешно действуваме 
където това. е необходимо 
м ахнат (безумните

качягш-1 п В п^Рачи«- най-абсурдни постъпки — убийства за да-ое гори за 
казарма ...Ьранко Кръсма- дестабилизира Югославия, 
знае. Бил би своеобразен

това, Ч1е оветът остава на мледеж- 
за да ое осуе- та. Обче този свят, тосва общество е тако- 

на ва какво го уредят самите &оя>а. които жи- 
се веят в него. Ако хората са

ти осъществяването на 'Становището 
невиждан злосторнич е - проведените партийни 

се мине и да не 
поуки и

пленуми, да 
се извле- спрат- акциите върху промените в консти- н^задничаво, 

националистически и вражески настроени, 
ако се злобни, ако искат да гошодствуват 

не зачитайки мнението на народ а. - тогава 
-дно такова общество е лошо и не може да 

отглежда здрави подрастващи

предупреждения за /■цените и т. н.
на ония сектори.

Гърмежите ,на албанския националист, 
враговете избира ое, предизвикват болка и шяв, но 

на нашата страна. Защ1ото, всички тези и к^рат .и на размишление за това, колко 
други негативни явоюни-я, които в последно младежта чрез .системата на образованието 
време излизат на видело, 
са млади хора от почти 
особено от Косово

•с цел да се пре-
претенции на поколения.

Стигнахме изглежда до момента на 
чии то актьори и възпитанието сме насочили към сгожу>ен .заравяне пред истината. Изтрезняването 

всички среди, а л<ивот на тези югославски пространства без с толкова неминуемо колкофо е и непрйят-
у и горчиво. Най-голямата поука- за нас, 

пропастта над която сме се надвиснали е л'0> ® ероишовешание . . . Ако това липсва в :оитр ж)ивеем на тези югославски простран- 
мрачна и дълбока и колко имам;е сили да с’ьдър>>:ания,та на учебните планове и про- 
я (преодолеем, да не паднем в нейната без- гралтм -от основното учидище до факулте- вен всички заедно да се объ-рнем към съ-

та, ако не се пов!ед1е повече сметка за раз- щесгоените проблеми на 
Долавяше 'се отдавна- и предупреждава- витиетч> на ютославокия социалистически ни социалистическо 1сам-оуправително раз- 

ше, че Съюзът на комунистите е изоставил патриотизъм, Югославия няма да бъде та- витие. Това би бил и наш отговор не само 
работата с младежта.

посочват на това колко Разлика на -националност, социал-но лотек-

гза е в това, че няма друго решение, ос-
дан. ПО-.Н ататъшното

кава общност «а равноправни народн и на- на безочния националистически и терорис- 
^дности за 'Каквато се .бореха нейните ои- тически акт в пара-чинската казарма ,,Бра-

че това сега в нашата 
сложна- икономичеока й общестлено-пол^ити 
ческа 'Обстановка почти му е второстепенна Н10зе и дъщери през миналата война и п-е- нко Кръсманович, 
задача. На една таказа наша 
небрежност към пристигащите

но и на всички похи-
лабавост и в'мюцм. Толкова повече, за-щото в послед- тителетва срещу придобивките на югослав- 

но време от много страни ое П'01сочва, че ската революция, 
ски узаконен национализъм. Не само в Ко-

п-сколения
повече години ое натрупваше мъгилка, съз- С трагичното събитие в казармата- оазователната система у нас е практиче- 

совО, 1но и в други сроди, училището почти -.Бранко Кръсманович" кооозюката- драма
даваха ое наноси, които, враговете знаеха 
да използуват. Свои -бастиони той можеше 
да създаде в определели среди, особено в е загубило възпитателната си роля. Цялата още един път потвърди, че минава местни-

система на образованието и възпитанието те предели и прераства в първосгепен про
блем на югославското общество. На еднастопански изостаналите.

на младежта у нас може да ое каже, е по
грешно поставена, защото младежта ® нея такава възможност нашата армия отдавна 
■не се възпитава да жизее братски на тези пооочвше. Албанските националисти вър-

Всек-и създава нзат своята работа. Бият по символите на

Куршумите на убиеца Азис Келменди, 
едни от актьорите на вражеското дейепву- 
ване срещу ооциалистическа само-управи
телна Югославия, не бяха случайни, отпра
вени са- и 'Срехцу Юголавската народна ар- 

1найщостаянните фундаменти 
стабилност и 

нейното

югославски пространства-.
.чиста" нация. В съдържанията на учеб- Югославия и югославската революция. Ко- 

ните планове и програми преобладава на- со-вокю-то ежедневие получава новя димен- 
работни'чеокочклаеозият тгн: вече нс ое касае за по-малка и по-го- 

примцизп. Югославският социалистически ляма последовател но ст в политиката. По
па-ф и отизъм е забравена дума. И семейст- литиката на етнически чисто Косово почва

. да открива лицето -си. което -един ден тряб-

М1ия, един от 
на югославското единство и

ционалният, .а не

това в най-чувствителния пулс на 
битие — в младостта, която- винаги с го.р- 

нейната униформа. в-ото не възпитава младия човек както- тря
бва. Все пове-чс ое обръща към духа -на 

Днес е вече известно, че убицът Кел- есиафството, на погребителокия манталитет стават терористи, 
стрелял сам. Неговите учители и възхшал-яваието на националните герои.

дост носеше и носи ваше да покаже: хора закърмени -с омраза

менди не е
с дългогодишно школуване го закърмили с Главният въпрос топрашо гласи: дали
омраза към числящите се към другите Националната митомания практически злоеторническият акт на Аз-пс Келменди 

обогатили със суровост, изтласка юго-сшаиогсите съдържания и про- ще влезе в колективното помнене на юго-народности и го
Само учителите по междунационална омра- екции. Сценарият за разбиването на- Юга- славяните или ще остане като трагичен 
за- и терор -вее още «в са разбрали това, слави-я е легализиран с-тлорификацията на епизод? Ще ли разберем окончателно къде
че такива злодеяния не могат да поюоле- националното и пронебрегаваието на клаюо- все моисе да водят зеещите пропасти_на
баят -доверието на нашите издодм и народ- вия момент на революцията и социализма, една такава погрешна политика? 

■Югославската наррдиа армия, в Когато всичко- това се събере, ясно секости в 
братството и единството. _ Дълго ое играехме и скарвахме на ме-откридаат правните простраиства, в които

възможни разнообразни влияния върху ждунац-иояагазга основа.. Вече няма време.
на1ци101налистичеоко-шов'и,иисткм Келменди «а- тоои факт даде оообен статус.

се каже, че такива са
инак драма- младежта:

повече и юдаара/гиотзои. Това с особено важно за-
Тря&ва, обаче, да 

и подобни -гаосгъикга в тази
сиггуация да Косово хвърлят 

^светлина «3 това колко не са далече
тичяа Борислав ВУЧЕТИЧог щото неминуемата логика на природата го- -V

това щ-е -бъдат хулиганите от на
шите собствени редове".

Наблюдавайки какво те днес 
(не) правят; налага се въпросът: 
в какво ое състои и кадае е си
лата на опия хора, щрито безкру- 
пулозию, така да ос каже по сред 
бял ден, подкопават 'июоиомиче- 
окагга .и политичеоката стабил
ност на нашето общество? Дали 
е из Тонга, чс те (някои от тях 
имат червена книжка ,в джоба), 
са 'шипкова емболии, мъдри, ор- 
гаи-шаираши и неуловими иди в 
нещо друго? Все пак ще бъде

■точно, ч-е същинокият отговор 
на този въпрос трябва да ое' по
търси на друга страна. В (ме)фун- ;

системата

И тоои текст, и тази ссд-мица 
не може да отминат „Агроко- 
морц". Щастлив|и бихме били за 
него да се говори само още в 
този текст и през тази -седмица.Загубване кщ-юнирането -на'

(„Има -нещо. . . в държавата да
тска") и зз авангарда на работни- 
ческапа класа. В авангарда прс-., 
ди в-аичио!

Стара е мъ|дрос'1та, чс тори . 
к-0'йшЬ изе 1птезт:ва. своето миляло 
и ис зачита неговите ноудаг. с . 
осъден да повтори. Съюзът на 
комунистите не е толкозга стар 
за да забрави оазкзле оме тръг- 

(На 3-та стр.)

За пашите агр-сжюмерци :зце 
пише и чете миого дълго. И не 
само то!ва,

ос

Тсхшитс последици 
ще ни придружават и нас и на
шите потомци. Това с днес мно
го яо*ю.

Чоюск искал или ис искал то-

на
паметта ва, неминуемо см опомня за ед

но Ленипзодр предупреждение: 
„Ако НЯ1КОЙ ни о'пкъснс главата;
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Д Комунист
СТОПАНСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

ХОДЕНЕ ПО ДЪЛГОВЕТЕ
Тази година потреблението расте по-бързо от дохода, 1987 година организациите на флациягга не даде резултат Ефе- 

все по-големи са загубите, залежалите стоки, валутната и сдружения труд ме са платили на кгпите на Решението на Съюзния 
динарска неплатежоспособност... и затова все по-голямо е со- чужбина около 166 милиона до-, изпълнителен съвет (от март 
циалното напрежение. Общо взето — стопанските резул- лара, а неизпълнените задълже- зи година) за връщане
тати в СР Сърбия се разминават с целите, които са записани ния по открити акредитиви са на някои атаки от
в партийните и планови документи дюстипналм 146 милиона долара. цялата спраиа, които са били по

. Вд.иа от причините за това е та- качени повече от. 20,3 на сто яа 
Становищата на ЦК на СКвСърч за прекратяване ,н.а. упадъка на з-и, че в-сичш предания към чу равнище «г'декември миналата 

бия по вд-ейно-подитичеените въ- нашил износ... ч ж-бина са „подчинени" на връ- година бяха краткотрайни. С то-
проси на обществено-июонюмиче Настоящият външ-нютърговс- щонегго ца пристигналите задъл- ва Решение бяха обхванати око-
'окогоо развитие на СР Сърбил не ки обмен очевидно показва, че женил по кредити на равнище ле- 8 на сто. от стойността
се осъществяват успешно. Засил 
ват се

та-
нените

интерес за

на
все още не е започнало оериоз- иа страната, 
но премахване на дългогодишни 

ции .от 1986 година, оообеню на- те вътрешни причини за бавното покрайнините са изплатени (до 
малява ръстът на промишленото

реализираното индустриално прр 
изводегво.отрицателните те-нден- До края на май в СРС без

-Също така и през тази годи-
и трудно В1ключв0:не на стопди1ст голяма степен за сметка на вню- на бе предвидено- по ускорено

производство, -износът е заяр-у- вото от Републиката в- световния са (|На' партньори от конв-ертируе премахване.-на разликите в цени^
ден, -отслабва целокупната стопа пазар, преди -всичко поради не- митс пазари омо-ло 116 милиона -ре, о-со-бещо при и-нфраструктур- 
нока дейност. Тези тенденции 1 се благоприятната стопанска струк- долара основен дълг и 96 милио 
отразяват зле върху финансови- тура. -вре по-високата- инфлация, иа долара лихви. Общият кюн-вер 
те -резултати, к>оо-бено върху до- м-аюаш<урентню1стта на цаките, се- -тиоу-см дълг иа стопанството й 
хода, който е на много по-ниско риозните трудност,и в действува банките от територията на СРС 
равнище в -сравнение с дохода в нетр на валутния пазар 

- страната. тежния бала-нс на страната
То©а между другото е записа Кога то става дума за втю-са, ни Л'1 аггетз!илаьии 1И системи,и про- хе в цените (особено в енергети-

но в материала на Секретара за до края на юли в СР Сърбия са бле-ми н-е се ползуват стоковите -ката, съобщенията-, цзет-ната ме-
обществе-ночикономичеюкм отно- Емееени с 2,9"/» по-малко стоки и ф|инан-сс©и кредити, отпуснати
шенюя при -Централния комите-т в сравнение със същия . период 07 Международната банка, и то
на -СК в Сърбия, който е подлог на миналата година.
©е-н за заплануването в -оептем- -От особено значение за сто- л-с-жени-етю. -
ври заседание на ЦК. Този мате панств-ото в Републиката е вклю
р-иал, в броя обявяваме някои

Щит-е -отрасли, както и установява
не на отношения между стой
ността и .стойността на стоките и 
услугите според усло-вията на до-

б-ез покрайнините е 3,38 мили- машния и чужще-страшшя пазар, 
арда долара. Поради неразреше обаче премахването на разлики-

и ,в пла-

талурги-я и селското стопанство) 
е провеждано с голямо закъсне
ние ’ -и в недостатъчен обем, кое
то още повече затрудни положе
нието им в първичното разпреде
ление. Закъснение имаше и в при 
яагането на общите -елементи 
при формирането- на цени -в от
делни отрасли.

ва допълнително затруднява п-о

Трудностите във -валутното сто
панмшане и екстерната платежо
способност ГЕпедизиммв-ат, реди-

четне-тю- му в съвместни плал-ове 
ча-схи от .него и същата тема бя- и. програми п-о производство и
ха- обсъдени -и яа заседание на износ,'които се правят във Ф-е- Ча нави -негативни тая-деиции- съ 
Председателството на ЦК на- СК дерашгята. Т-ова е една от -възм-о- сдаване на платежн-о-баланени по
в Сърбия (на 10 септември). жностите -стопанството- ла Репуб зицим на- банките, „щицииране 

ликата да с-е -включи по-бър-зо и на обществено-пр.изнати възп-ро ЗАГУБИТЕ
ИЗВ10ДСТВ-ВЯИ потребности, което 
е яов вид валутна -рента. все ло

ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯТ
ОБМЕН повече в международно-то разде

Загубите от текущото, стопа- 
Стаяовищата

ление на труда, на дъл-гоеро-чгаи
и стабилни основи и да промени рилно действува -нелегалният ва

лутен пазар и ир. Това води към
нисваве, въпреки 
на Третото заседание на ЦК наМакар че Централният, коми

тет на третото -ай заседание
производствената- ой структура, 

се Това определение е още по-важ- ново реш-рналяс- затваряне на ва в Сърбия в организациите на
лутни-те процеси и към оазпада-рпредели за укрепване на износ- 

дата тенденция, износът в 
Сърбия през седемте месеца 
годината е намален с 3,6 на сто, 
а в СРС -без покрайнините с 1,1”/». 
В същия период югославският 
износ е увеличен с 4,7°/».

н-о-, понеже този вид интеграция 
СР получи предимство и подкрепа

отружекия -труд да се предприе
мат решителни мерки за подо- 

и качест-
н-е на -валутната -система.

Под тези труггую-сти ое ув-ели- брява.не ефикасността- 
извършат

на от м-е-рките на -икономическата 
политика. чава натиакът да се р-зте- в стопанисването и за нама-

ДЮюега са сключ-ени 16 таки- радикални промени -и да се изв-а л я-ване на загубите, те се ув-ели- 
■ва програми, от които само- за 6 дят от сила основните реш--- г, все ттов-ече обременяват
програми (,,Югч>Америка", мебе .-иия н»-валутната и вънлгн-о-търгов ОТоПансгвюто в Републиката. След' 

Износът на конвертируемите ли .стопански -возила,’ ■ машини -ската ми система, като ое цели 
пазари отбелязва малко по-доб за алати, кораби и -специални ма валутните -средства о-тневю да се

третират като оп-ец-ифична сто-
шестм-еоечнюто изчисляване в СТо 
га-нство-т-о на СР Сърбия без 
САП 881 ООСТ. в които са зае
ти 247 311 работници, са отчели

, загуба. Те са по-големи със 186
относно е 8,5 на сто (в СРС без ин-о-с, благоприятни кредити, ос- х-од. валутните средства да при- м.!мжарда динара-, т.е. с 272,5 на 
покрайнините). .Т-ез-и резултати -во-б-ождаване от м-итр -върху съо-ръ надлежат на -оня ,-к-о-йто ги съз- 
са постигнати благодарение пре жения, които н-е се произвеждат дав-а, а- това безспорно не м-о-же 
ди воичко на увеличе1ния плае- ® страната, -освобо-ждав-ане от ли да бъде крачка напред в осъщес 
мент на въз-произв-од.ств-ен мате- мити за инвестиционни кр-еди- 
риал (с 15,1°/») и на- стоки за ши ли и пр, Н-о стопанств-ото в ?е- 
-рюко потребление (е 13,5%). Съ- публиката все -още не,е напълно 
щевремещю . износът на съоръ- -готово за включване ® тези -_ 
жеяия е -намален (с 27“/»). въпре 
ки че се п-редвижщаш-е най-дина- .носа.

•ри. резултати. В периода януари териали за нефтната м химиче-с- 
— юли износът на тези пазари е ,ката промишленост) са сбезпе-че- ка, отново да ое въведат шалут- 
увеличек с 8,7“/» (в Републиката) ни ом-етки на ОСТ. валутен дени: допълнителни -контигенти за

сто- с-ткю-лкото през същия м-и.на- 
лого-дишен период.

твяв-ането на Дългосрочната- про- Г-оляма част от загубите 
(88,5”/» се отнася на промишлено
стта. -строителството и съобще
нията, а значително- по-малка 
част на друпи стопански облас
ти. Повече от половината зап-би

мично увеличение на износа им- ' м-ерът н-а увеличението на цени- ,57до/0) представляват ватубите в
енно -на тези произведения. По ВАЛУТНАТА ПЛАТЕЖОСПО- те и по-онанихелно да ое н-ама- 'ната металургия в пр-оиз-вод- 
неже години наред бавно- ое уве СОБНОСТ лява инфлацията, през първите ството на да за ц.ает.ни метали,
личаваше стойвоеттга на общия седем месеца ое по-стигна ре- произвол,ствют". «я пв-етните ме-
износ, резултатите на ко-нв-ерти- Валутната платежоспособно- кори — трицифрен ръст на це- тали .металопоепаботвателната 
руеммте пазари са постигнати 1СТ- ка |стоод.нс-твото и банките та -ните. Макар че цените на по-ве- тдейност ма’шин|Г»гтп!г.р|н-ето в* п,ро 

- преди -всичко чрез намален пла зи ™иина рязко ое влошава. Не- чето индустриални произведения ст' ^ -пп-нптотптчи ооел
см-ент на -стоки на клиринговия °е о-съществява заплануванията- бяха п-од някой, вид н-епооред- отва в лрои^олствпго нГ елек-
пазар. През оедемте меоеца из- прилив. Това доиеде до СТвон контрол, с когото, бяха об- -г;)Ема:пи.1П. апаг,ати в Прочз-
носът на този пазар е намален с иедеиотуване на валутния , па- кданагаи 47,5 «а сто от стойност- ад,ст ™на х^-тески и х^и-
23,8”/» в СРС относно с 23,2% в зар, до натрупване на- неплатени та па -индустриалното произвощ- ^ ^ ™в “

сметки към чужбина и все но- ств-о- в Републиката (в Ю-госла-
гоиямо закъсяеиие в. -изплащане- вия 53,3”/»), инфлацията, ’ йзч-ис- стао!го 3-'2- ^ загубите се о

Намаляването на износа ка то на пристигналите фиксирани лена поюрвд|СТвО'М увеличаване дасят оамр до д®е организации
клиринговия пазар особено зася- и гарантирам дълло-ве. Обстаков цените на дребно, през юли в 33 гаи®ко строителство, а » тра-н-
га нашата- Република. Затова са ката е трудна и затова, че.-само СР Сърбия -е по-го-лям)а със 102,3 оп‘°'рта къ1Дето загубите са осем
необходими допълнителни уби- една трета от в-алутните приходи а .в СРС извън САП със 102,9“/» о? иолсти-на пъти почголем^
л-ия на югославско -равнище, в- -са готови пари (останалата част (в сравнение със-средната й стой- У “ °т загубите се отнасят
резултат -на квито щ-е ое нам-ер- -се реализира чрез кредити -и ко-м ност през миналата -годйна) железопътния (24,5. милиарда)
ят решения, оюобко в -отню-шени- певса-ционни и други специфич- Опитът, и през тази' година градокин транспорт (7,2 ш1лиар- 

СОСР, за -стабилизиране ни -сделки). Според отчетите ва чрез административно регулира- 
компетентните банки на 30 юни

грама-.

об- ИНФЛАЦИЯТА
що-юго-славски -програми п-о -из-

Вм1есто да се -намалява раз-

СРС без покрайнините.

ята със
на обмена на -високо равнище и не на цените да ое обуздае (На 3-та стр.)ин-



Комунист 3
АКТУАЛНО

Престъплението (От 2-ра стр.) ето представлява увеличение с 
около два часа. . Най-много са

- - угггжгте
та-па и ад-банан ите националисти 
ето цел е да посеят омраза 
д адат•
докрай. Тена е

ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РАБОТА
Изпълняването

онези които са завършвали в еД- 
на утвърдени- на- смяна. Обаче, не бива да се 

те задачи в стопанството все по- занемарява и числото н-а -онези 
вече е затруднено- е прекратява- които са траяли и п».'два «О 

работа. През първите три д-н-и. 
ш-еег месеца на таз-и 
ш-е 192 или 101“/»

н-ето на
Ч'И В матерпалн-ото п-рюиззодство 

и занапред най-често* д-охажда до
година има- 

пююече кугкол-и съз,- 
равдор 

с което
мсиедунашадналея

котло през същия период на ми
налата година. Интензитетът и в промишлеността и рударство- 
маооиността на прекратяването то. От 183-те прекратя® апета до- 
на работа не са -намалени нито ри. 102 са били в тази област ма- 
в началото на второто полугодие 
на 'Годината. Само през юли 
първата половина на

прекратяване, .а .на първо място„лицето".
вече ом е ое « срещали и разплащали 
в нашето- минало в лицето на б гли
сти, -дражетис-ш устати и други
главорези, които- оставиха смърт и 
пустота -алед -ое-бе. -Това е бъдеще
то. -което ки. предлага ир-гдентата!

Майките оста.на-ха без 
иго чакаха да .им се върнат -от Ар
мията! Тъга

кар ч-е са вче-ст-деи и з останали- 
и те стопански отрасли. С .цел 

август е изкажат недоволства ето и изис- 
■ ква-нията си: рабо-тниците цай-ч-е- 

сто са ое събирали котата са на

даГ0Р.4К' БВГИЧ
имало 23 прекъсвания.

0|снр1в[ните 1 характеристики на 
прекратяването на работа през смяна, 
тази година са: увеличават

синове, ко
а ползували са -и 

се форми на събиране, 
и'нтенз1Л.те т; трудовите

увеличава се числото на участ- строителни площади.
Макгго че няма подробни ана 

кратяването; вое пс-често' е п.ре- лизи и оценки във връзка с при
нц атяъацето на работа и в изв-ън-

други 
«кажиито са 

единици, цехове и
•и револтт_ ^ покъртиха

Югославия! Днес .ое прибираме 
шока, в който се намира 
жданин на нашата страна. Сл-е.цстви 
ето ще утвърди псой какво е пропус
нал да направи, а кой - умишлено е

от по маоощногт и по
Есеки гра

нищите и времетраенето на пре-

чините за прекратяването на ра- 
стопаноките дейности; в прекрат бота, работниците най-често-, до-, 
яшането- участвуват и кадри с ен- ри в 90°/° случаи, изтъкват 
сше образование. В 183 стачки са

допринесъл за- нещастието в казар 
мата в 'Парачин. Никого, който е 
виновен за всичко, което стана не 
може да отминат законните и об
ществени наказания.

А на всички ни — преди всич
ко на обществените^ политически
те и държавните Фактори — оста 
ва да ое осъзнаем и разберем, да

че4 :
р азпред е л-ен1ието на средствата 

участвували над 24 хиляди ра- за лични до-ходи са непосредст- 
бЮ'ТШ1и>ци, което е с почти 15 хи- ден повод. В рамките на този 

||||| ляди работници или със . 154°/° глобален повод в 47 случаи се 
повече откоогко-то- през първо-то касае за височината на личните 

| полуго-дие на- миналата година, доходи, в 25 за закъсняване в 
Най-често е прекратяването в- ко- изплащането, а дери в 47 случая 
ето участвуват до 50 работници, като причина се привежда <на- 
С оглед, че прекратяването на маляването на личните дох-оди в 
работа най-често- се явява в -голе- сраиненне. с предишния, меоец. 
мито организации и оистеми това Освен тези .в- .няколко- случаи е

'.ч

П А '*• - ? Т ~ г 'ЛАКОВ':*!
престанем с погажданията за „ком 
потентността'' и погаждането кой 
колко и какво е направил, колко го 
ляма и чия е отговорността. дока- 
т«о предентата въпши своята рабо
та. След всичко- онова, което не
посредствено «след „косовския 
нум
ео (организирана поредица- от наци 
оналисп/гчески провокации и нар у 
тения в -стила ..Нищо не ни мо
жете!") —- може да се постави въп
росът: не есче г^ли отделни хора 
са готови и способни да- изпълня
ват д-аверонит0 им функции и зада
чи. но дали тока може да правят 
някои -комплектни обществени и 
политически органи!

Разбитите витрини на 
албанци по градовете из Сърбия и 

други републики е еъучаст 
което п-равят пос

елия е 7/1 върху масовостта им. изтъквано .не доводсвиете- срещу 
Та.ха през първото полугодие нови правилници за «разпределе- 
ммаше четири п-рекратя^анмч с щ-гето. сл-ед това грешки в изчи- 
по* хиляда и п-св-ече участници. гляването и височината на ноо- 
О.тцелна -ха.рактористиисз е време- мата. Ом-с- в дра случая работ- 
тюаенетз на прекратяването-. Сое- нипи са изтъквали изисквания, 
дно 'са тр-аяли около- 7 часа, ко- които „вдечат" .към ураниловка.

-пле
на ЦК на СЮК стана в Косо■ ;

Загубване на паметта
(От 1-ва стр.)

нали и как сме -вървели и раз
вивали ое. Изглежда, че т-о-в-а се 
занемаряла -и че -се изправяме 
пред губене на рзв-олюци-сшиа-та 
памет. И това в Съюза на кому
нистите. К-ак инак -другояче да 
-о-бяан-им иое гю-очевидна-та без 
ра-зл-и-чмоот (н-е -на ду-ми) на Съ-

губите и на другите зид-ов-е ико
номически щета, която отделни 
хс-ра причинят ат -на нашето о-б- 
-ществ-о. Тези гра-ници са пред 
нас. Непрекъснато и в- последно- 
време в-ое по-вече -ое улзлегчав-а 
числото иа ония производители, 
които и покрай го-лям-с-то а-нгажи 
райе със заплатата си не уопязат ' 
да покрият жизнените разходи 
на семейството -оч. Може ли се 
напред и докъде се може така?. 
Изглежда че може все дотогава, 
дакато например актьорите на 
незаконното стопан-исване (..успе
шните пр-о-ооие”). „което- -е нане
сло одрпмни загуби на цялото 
гагоелавако -общество'’ (-от -оцен
ката на Председателството- на 
ЦК -на СЮК) защитата делегат
ския имунитет, пък те беседват 
въ-в -вилата- на Адриатика. къцето 
са -ое дарел-и -по-рад-и алзо-г-ия о-т 
полен-о.з- прах!? Може и д-ото-гава 
д-окато- .та-иива ми завличат свои
те разбойнически пръсти -в джо- 
бо-всте а ни-е -вм-еото да- ги уда- 
пяме по- пръстите, чсрвсн-сом с-т 
орам, де-то сме останали с драз
ни дож-о-бов-е! Моите най-юетне всс

нев-ин-ни

в някои
кичеешо в това.

албанският нацио-нали-
нетре-од-олимагга омраза и юза на комунитоите към ония.

межщунациюнал.кия конфликт с коюр дръзко и безокоупулозно
б-зет-айчо тежки последици. Разу подк-опа-ват .ооню1вата -на Тшрв-а
мът трябва да надделее безумие- оощ-гаалистимеока Югославия?
то Голя-ма е оггооворността на оръ Не призоваваме нита- минало-
боките комунисти и на- ижки граж то врем-е нито иеповите крите-
данич схг сръбоката над-ионалмост. рии и методи. Вои-чко -в св-ос

тсички ла не позволят в щкме. 0.бачс, поука е на тенчш
шоД-о място ч-е техните -съгражда «рем-ена и иа всички -поколения,
своето „ог,лп,ност честити че люта рана -с люта трава -ое
ки от албанска- Р К01ИГГО оа, с лскула. Още ос помнят, прераз-
и ми-рии тРужеииц ' „мушество — казват и коментират примерите,
мъка спечелили с’’ това дали СоРДЖЖ СЯКЯЧ, ч на шнш известни борц-и, кю-ито

да живеят » <ЛР удищ-ожено. //" • »ш [войната и главата си изгуби-
утре ще го лшл> ня-юой п-ок- ли само затова, че -.изм-ор-ами.
Не бива да се по .яесво- . когагщ} нямали -рили. взели чуж-до
рай нас да ж-ивее » осуетим с ши бъдеще. Всяко -колебание -и от- цар1Ч|е хля.д |ИЛ)И оир-еие. 
бода-! Това трябва ^ тру- стъшаие пред иредситата ана- Разбира се, чреваиппчвата с
рока обществена а1ч(01И.ща,Та, в чи понататъшно п-р-о-дължав-а- съще-отвеш-а. Тя -има предимств-о. 
довитс -кюлстт^-в^д^ се ж-и ж и задъл,бочава'ие на -косов- Н,о. ко-пато превантивата откаже 
семейството, воякад оа-ботим г... не бив-а да мз-остане отпоз-о-риоет-Не бива да оката доиза. Са-мо -решителна 'работи, по г ока д та и заслуж-аното наказание. Ове-

акц-ия -и конкретни резултати. ЖдаИето ига -отгов-о-рностга на иде 
да възвърнат дове-рието йи-о-п-олютически

д-ентата и 
зъм, в

дотогава, докато тук — пред на- 
-бя гайки

вее и
за ире-дситата!

Ляуснюгго п-рестъплеи-и-е яа_
стирсн израз на _ по_ между ал-ба-н-ците и числящите ко-ито икономически и политиче- 

«ани-пмалмстич^^^^^ ^ към другите -наци-ошали-ости ски п-од-шпавагг нашето -о-бпдество 
литика — трябва ла бъде' аЛбан което д-одаарие иацио|нали1СТиггс не е нищо лру-го, пю затв-ар-я-не 
лреда»ф©!адо»»в и яя ВСИкаТ с пред и 1иред«нтата -сериозно разкла- очите и на -себе ои и на Другите, 
ци е К-оЬово, ЯЗ и-6 пргуга „ пика ,и ,Я|Се повече го застра-игггинока Я1КПИЯ ««-«^

^оето се закают-а 
тяхното

хората.шитз очи 
пред терора и .насилието- пеят 
юго-слаиоюия химн, а н-ис обръща

'© П-ара- м-ож-е мерки за о-ния,
ч-ин, като

ме глава -и затв-арям-е очи, защо- 
то м-еетвипе песнички и мел-одпи

задни-чава,

п-о-вече ни пленяват слуха.
Да ос сеинем1 „По-късно е ок- - 

[«сакото- мислим”.
-Воин-ко- -има свои гра-ии-ци, 

пък и тошераицията. Има свои 
Саво КЪРЖАВАЦ граинци и ооциализа-цията п-а- за

шиват.щпемаяето иа 
тия голямото- -мо
да заплаши прод-и

Момцр БРЪКИЧ
ВОИЧ-К-О-



Конуиист
ИНФОРМИРАНЕТО В КОСОВО

ПОЛУИСТИНИ И ЦЕЛУВКИ
• СТАРА ПРАКТИКА Е ЮГОСЛАВСКИТЕ ж> дашсва така: „В тови ден 15- шч (16) Садри Везири (39), во- 

СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА ПИ- годишният п. ш„ които си ка- дач в дякювишката касапница, 
ШАТ РАЗЛИЧНО ЗА СЪБИТИЯТА В КОСОВО, рад ишока кола, ударил е тухла бил осъден, на ЗО-дневен затвор. 
ИМЕННО ТАКА КАКТО СЪБИТИЯТА ПРЕЦЕНЯ- (малкото юмрук) Птгодишният Преди няколко дни в Косовока 
ВАТ РЪКОВОДСТВАТА НА ОТДЕЛНИ РЕПУБ- пикала Киоич, който ш играел Каменица било забележело още 
ЛИКИ И ПОКРАЙНИНИ. МЕЖУДВРЕМЕННО и които тичал след косата". едно нападение на баба сръбска 
НА МНОЖЕСТВО ФОРУМИ ОСТРО Е КРИТИКУ
ВАНА ДИРЕКТИВНАТА ЖУРНАЛИСТИКА; СЪ- Юоо сърои и черногорци и Село шч, (60), конто на нейния имот, 
ЩОТО Е НАПРАВЕНО И НА НЕОТДАВНОТО П'рш1|ужие, както оценява Нади- я тормозили и обиждали три не- 
9-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК ЗА КОСОВО, ра Авдич —' Власи, е „стълкиаве- кълнозрели деца от албанска на- 
ВСЕ-ПАК, ТЕЗИ РАЗЛИКИ НЕ СА НАМАЛЕНИ ние между братята Сташкошич и род,нает.
НИ НАЙ-МАЛКО

Повод за съоирансто на над националност, Оавка Анджелко-

Рама зарад някакви ой, въроови 
' пръчки". Казва стълкновение, тю

. не уточнява дали се касае за вер- вац е радрарито лице, :каето на
волюция в Косово засили дейно- съобщението на Председателство оално или физическо стълкнювс- 24 август в село Варош направи- 
стта си. Към такова заключение то на ^4К на СКС се говори за ние; в текста не се казва ни кои ло опит да изнасилва момата С.
сочат примерите, като изпадал- засилено действуваме на врага, за с виновен дали братята Станко- М от сръбска националност. То-
ване, въоръжени щапвдения, по. атмосфера на иеоагу.рност. за на- в,ич еа та' .откраднали от Рама, ва направил С. X. (14), от албан-
бои, пожари, аварии, лозунги ... еилешенр изоелшамс на сърбите идИ пък Рама от Станкович, дали оката народност от същото село.
именно всичко онова, което с и черногорци, 
официалния речник в Косово ое

С акциите на СВР в Уроше-
.ИР.ЕДЕНФИСКАТА контраре- то ое твърди във „Вйешик", в

това е първи или стоти път в се
лото да ое стължвавдеат сърби и 
аибашци и така нататък.

Общо взето — според Н. А. кво за кошвекия кошмар 
лите години. и днес има опити дателството на ЦК на Сърбия, а _ ,вЛаси положението в Косово „Единство", а ако мока да узнае 
за залъгваме на югославската об- особено ония за пасивността и

И други оценки в текта. пу
бликувани във „Вйоагогк" не са

Следователно, читателят на 
„Вйеоник" не може да узнае ка

пите
нарича — ексцес.

Както и през много от изтек- в съзвучие с оценките на Предсе-

е почти същото, както и в дру- за оценките иа<Председателство- 
ществсност за събитията в по- опортюнизма на отдел!ни покрай- гите части на 'Югославия, защото то .на ЦК на СКС за Косово, ще 
краинината. Един от тези опити нинежи органи и организации, за 
е и текстът в загребания „Вйес- липсата на истинска акция зада- 
мик" („Иетиноки размери на про- чите да се претворяват в дело, а 
виденията"). В този текст Нади- проблемите по-бързо и по-даещ- 

Влаои, кооовоки до- но да се решават. за разтакане-

текста трябва освен „Вйееник" да
купи и някой друг вестник, кой- 

„Екцеси има във всички меж- то излиза на територията на „це- 
дунационални и междуличностни игрална", Сърбия. За това нещо

сив заключителния дял на 
тя каава:

ра Авдич
гогсяшк на „Вйееник", твърди че то на .някои ръководства да из- 
Заключенията, приета на 9-то за- пълнят задачите си ... 
седание на ЦК на СЮК наисти-

варианши и среди, и то не само едва ли ще може да прочете и 
в Кооаво". Трудно е да ое каже в ..Комунист", в изданието за Ко- 
откъде на Н. А. — Власи подобнисово, който за тези и

По преценка на Надира А»- формации за подобни текстове и издевателства си мълчи, 
дич — Власи благоприятната об- заключения. Едно е известно, те- 
становка в Косово след пленума ми за свои дописки във „Вйес-

ин-

4на значително влияние еа оказа
ли върху активността на субек- Стара истина е. че с години 

развалят: „де- ник" тя не търси например в вече. югославските средства за 
структивки елементи, „.сръбски „Единство", вестник на ССТН в масова информация пишат раз- 
нациояаиисти", „добре организи- Косово, който излиза в Прнщи- лично за събитията в Косово, 
рани насъснвачи", „известни мо- на и всеки ден може да ги пол- именно, пишат съгласно това как 

наистина по-съществено оа пов- шетитци", „организатори на съб- зува. А в техзи вестник би могла тези събития оценяват ръковод- 
лияли върху уреждането на по
ложението в покрайнината и

.тгавнмте сили и >са станали, ериен- на цк ва СЮК 
тир и добре дошло и необходи
мо насърчение на косовските ко
мунисти",. така че Заключенията

рания", „съюзници - отстрани", да намери във всеки брой поне ствата на отделни републики и 
„деструктщни лица" . .. Интерес- по пет-шест текста за онова, ко- покрайнини. Междувременно, на 

случаи и ексцеси но е и това как тя вижда и об- ето тя нарича „ексцес" и „не- много форуми остро е критикува 
компетентните органи бързо реа-
„при всички

яснява „ексцесите" 
гират и взимау ефикасни мерки", телките случаи". 

Само няколко дай след пуб-

и „незначи- значителен случай". на тази директи./лл журиалисти- 
Например, в броят си от 28 ка; .същото е направено и на 

Например, 2СЪгадишният Али август „Единство" публикува и неотдавнашното 9 заседание на 
ликуването на текста Председа- Хоти не се е опитал да изнасили следното: „В Титош-а Митрооица,' ЦК на СЮК за Косово. И все 
телетвото на ЦК на СК в Сър- 13-годишно момиче от сръбска на заседание на Предоедателст- пак, тези разлики в югославския 
бия оцени положението в Косово националност, но само го е „це- вото на ОК на .СКС между дру- печат не са намалени' ,нито за 
съвсем по-инак. В .съобщението лунал и ухапал". Сетне право- лото било изнесено, че идейно- педя. Затуй, по всичко личи. че 
от заседанието от Председател- славните гаттйбаща в Добрево политическото разграничаване занапред югославският читател 
стеото, между другото се подчер- край Косово поле не е опожаре- трябва да започне отгоре, защо- за Кооодао ще знае само онова, 
тава;, че в Косово след 9-то заое- но, но е „изгоряла само тревата, то не ще има успех ако ое скри- което му предлага .вестника на 
дание на ЦК на СЮК се е стит- ивицата яа стърнището и опра- ват ярешките на ръководителите, „неговата" република, или покра- 
нало до засилено действуваме на дата", а това е предизвикало 12- Някои ексцеси, в които са уча- йнина. За това всички редакции 
албанските националисти и сена- годишно момиче. Л. Р. което за- ствували и някои общински ръ- би трябвало е по-голяма отгавор- 
ратиега. С различни видове нати- палиио цигара и след това хвър- ководители нарочно ое прикри- ност да пишат, като .наоочват

ват. найнчесто зарад намесата на своите дописници така, а оообе- 
оод^лни ръко®одите.ли „отгоре") н о»е ония, които в обществе- 

Много е лошо (касае ое за, случая в .с. Кутло- ността вече са се потвърдили ка
ска националност, те отразяват тава момиче — има само 12 то- вац) В ЖТО .Косово поле през то едностранчиви и безотговор-
атмссферата на несигурност и дини, ,а вече пуши и хвърля къ- 1982, .1983, 1985 и 1986 година ни пратеници, какъвто е случая
страх и така принуждават сърби- дето и да 'било неугасените кле- са. приета,..на работа 57 машини- и с Надира Авдич — Власи, ко
те и черногорците да се изоел- чки. сти от алтайска народност, а яи- реопоидент на ..Вйееник" от При
вит оттам Оледсшателно. вместо А нараняването ,на 11-годиш- то един сърбин. След физичес- щина.
д,а ое попраед положението, как- ния Никола Киоич в същото се- ко нападение на Сата Филжю-

ок, от посегателство върху живо- лино клечката в стърнището, ка- 
тите, честта и достойнството на то по такъв 'начин бил предиз- 
жителите от оръбака и чернотор- викан пожарът”.

Растко Йоветич
....................................... ■МИПМ№М||( <ИНЦ|»||||1ИЧ«1Ш 11ИН1ИНИНИ>М1

Комунист „Комунист" Влайко Кривокапична в-к Адрес на редакцията: Белград, Площад

30 декември 1974 година с Орден братство и Лазаров Славко Герич (Словен™), Мирко Издава НИРО „Комунист",
единство със златен венец. ^ Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

„„„„ ^ _ : (Черна гора), Коста Тоджер (Войводина).Директор на НИРО „Комунист': Витомир ’
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателския съвет на из- лицд и латиница), словенски, македонски и ал-
чки издания на „Комунист": Влайко Кривокапич. данието на „Комунист" за СР Сърбия:' Мило- бански езици, а . съкратени издания на българ- 

Урежда единна редакционна колегия: гла- -МИР Петрович, заместник председател Слобо- ски, унгарски, словашки, румънски, русински и 
отговорен редактор на всички издания дан Йованович.

, замест-

сърбо-Печата се всеки четвъртък на 
хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири-

вен и италиански езици.
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Сеното
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЧЕЛАРСКА 
ЗАЦИЯ „МАЯ" В ЗВОНЦИ

ОРГАНИ

йчеларетвото е доходен отраоълоткрн" безотговорностп От формирането ои 
през 1985 година, пчелар

й Пирот, понеже 
има кооперативни

вече
ПРИНИЗЕНА 

НОТО имущество?
До пр еди изъестно в

ваше, че ООСГ „Цагаред-иг *епВЯр~ м'^н;алюц-1о|дишнат.а. Казват обаче, 
л-еград щ.е • произвежда че П.РН1!,Г, °си’ я палзув,ал ТУК. а в Гермамаката феде- 
п-отр-ебите (на цеха за преработи-411 33 рална Република; дюкато 'слънцето 
01&ОЩИЯ и зеленчуци тсамта ^ з. на пържило „Бобешино" той зарабопвал
„Здралйе" о,т Лесковац Всъшн^гт™1311 марки! Ко'гая'°' 
при изграждането мч й» Щност още на „Напредък"
в начало поне 30 на гтп плашграло на юдашките почивки не -н-а ст.р- от аурови- 
ните да се обезпечават на 
та на общината. г 
купното. количество 
наха пет годаши. й 
надежд1ите вое още 
вам ли НЯ1КО-Й вярва

„ връз-
ска;та организация „Мая" , ки с около 100 пчелари 
в Звюнци полага уошпия 
да развие пчеларството в 
о!бщин!ите на Горно По- 
1нишав1ие. Само през 1986 
година еа 
1000

ЛИ Е ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩЕСТВЕ- от П.иро-т, Димитровград 
и Бела паланка,

Т аз и ор ганизация 
.наетоящем върши подго
товки за откриване

че не по

дадени над 
кошници на коопе-

на
полуавтоматичен пакета- 

които жен цех. Същевременно 
за пет години чрез изку- . се предприемат 
пуване !на меда

риращи пчелари.попитахме директора
да ли такова ползуван е необхо-

трябева димите мерки и за откри 
ване на пункт за изкуну- 

година са до- ване и преработка на ле 
КОВИТИ билки.

За развитието на

нарушава,
организацията на работата/той каза: 

територия- — Пуснхме го а след време и
да ги отплатят. През на 
стоящата 
говорени около 20 тона 
мед, а останалите пчела
ри доставят меда по оп

на почивка' при усло- 
И^ло- Е|И>е да я прекъсне ако се суровини. Изми- 

без оглед, 
не изчезнаха, ед- 

че ръс сегашна
та си организация „Напредък3' това 
мс-же да напращи. Още

наложи.
Наложи ое, потърсихме го, но без ог- 

че лед че не н;и осведоми къде ще бъде 
— нямаше го.

„Напредък" все още не обезпечи 
необходимото количество.
---- и ое налага въпросът как ще из-

за зими овцете? Понастоящем има око
ло 2200 овце, за които оп-оред свобод- 

преценка са необходими около 500 
, X? 30 стана само органи- хиляди кг сено <н© при условие да има 

заи^я за изкупуване. Не произвежда силаж. Известно количество сено е
почти нищо. Даже и за озои нужди, обезпечено------една част и от собстве-
Следният пример потвърждава не са- ни ливади — но трябва още много, 
мо - принизената отговорност към об- Раде Александрод, 
ществените цели, .но и изчезналата от
говорност към общественото

пче
ларството има почти иде 
алзни условия на терито
рията на Горно Пониша

ределени цени от 900 до 
1200 динара за килограм, 
в зазиоимост от вида и * вие: чиста природа, 
качеството на меда. Инак ое употребяват

несено- и ои-лозече ако се лаж 
има предвид, че тази организация 
изкупуване на добитък

шестици- 
ди и други защитни хи
мически

на л ази немалка терито
рия има около 10 000 ко 
шници.

и друг селако- вещества. а в 
окол

ност няма замъроители. 
От друга страна .има ши 
роки и разнообразни пче

стопански излишък и за оелскостопан- на непююр ед ствената
Оювен с изкупуване 

„Мая" снабдява пчелари
те с възпроизводстгвени 
материали, лекарствени 
препарати, храна, алати 
и прибори и необходима 
та литература. В своите 
специализирани магазини 
има всички пчеларски по 
собия, 1но с оглед на ог
раничения оборот ое про 
даузат и други колониал
ни стоки. Заоега тази пче 
л ар ока орга низация има 
четири магазина: в Звон- 
ци, Бабушщща, Пресе
ка и Нашушкювица, а се 
еършат подготовки и за 
откриване на подобни ма 
га-з ини в Трън ски Одоро 
впи 'и Ку,са врана (за съ- 
жа ле ни е не-о-зноо ателие- 
с е пр о та к а необходимо
то разрешение от Димит
рова ад ок а о бщи-на). ^ И н 
ах в плана на тази тру
дова организация е набсл 
язано такива магазини 
в близко бъдеще да се 
открият в Димитровград

лни пасища.
— Пчеларството е се

зонна работа — изтъкна 
директорът на пчеларска 
та организация „Мая" Бр 
жко Таков. — Това дава 
възможност много семей 
ства да осъществят зна
чителни допълнителни пр 
иходи, без да влагат осо
бен труд. Доколкото ед
ин стопанин има 100 ко 
шници, той може да осъ 
ществява такива прихо
ди, които могат да оси
гурят достоен живот на 
четиричленно семейство.

От казаното личи, че 
началните успехи на 

„Мая" напълно оправда
ват усилията (на тази ор 
ганизация пчеларството

директор на орга
низацията не крие, че трудности съ- 

имуще- ще1СТЗ'уЕат, не- 1казва че полагат усилия 
да ебезлечат сено. Купуват където на: 
мерят в общината и извън нея.

Имайки предвид настаналото поло- 
те .в овцефермата си, през изтеклата жение неотдав1на Председателството 
пролет тази организация на ливади- на ОК на ССТН в Босилеград потър- 
те си в местността „Бобешизно" (Д. си от тази организация да изготви 
Тлъмино) хвърли около 30 хиляди кг инф'Ср|Мация за мерките, които пред- 
изкуствена тою. Без оглед, че сушата- приема за обезпечаване на сено как- 
намали добивите, -специалисти и сел- то и за изграждането -на обектите на 
скостопански производители казват, соцефермата, Съветът на местната об- 
че на площите от 50 хектара е могло щност в Долно Тлъмино- се готви да 
да ое накоси около 50 хиляди кг сено. предприеме съвсем конкретни кра-чки: 
Но> уви! Средства за наторяване се от обществения прокурор да потър- 
изразходЕаха, но тревата остана нео- 
кзпзна!

По този въпрос в „Напредък" не ство да се подведе под углавна отго- 
,официално да говорят. Неофици верност.'

ство.
За да обезпечи една част от не

обходимото количество сено за овце-

си тази -организация за безотговорно 
отношение към общественото имуще-

искат
ално обаче имат „обективна" трудисст, Не навлизаме в това дали ще се 

неп-стъваие. Казват че търси отговорност или не. Едно с 
апро- оягурн-о: цехът (и нео«косеното сено) 

коситбата- бил на ще заплатят оелокостопа1Н'0китс произ- 
която продължила ео кители, т.-с. животновъдите.

да развива многостранно 
и да привлече мн-опобро 
йните пчелари-любители, 
каТо им оказва и матери 
ална помощ.

т.е. сламка за
отговорният им за този район 
нсм през време <на 
годишна почивка, 
към два м-еоеца понеже не използувал и В Б. Ст. Н.

Може би интересно е и това, 
паспоящем отглежда 60 овце. Ка- че Здравко Георгиев!, няма. свой 

50. Дълго- имот. Ползува нещ-о >ог бащи
ния, но не много казва той: За-

Гс-0'р.гие'в има овце форма. 11-о-МИНИФЕРМЕР ОТ СЕЛО БЕЛУТСРЕЩА С

Търпите на Здравко з^а, че ще зазнмм 
трайният заоух през лятото :и

. г мггал сед. ^тооиага Морава — 2", откъде- ДРУгигго неблатоприя-гни условия. Щ.ок> н татко му също така е
Здравко I ^тв"-”"7д0_ ое. то, Георгиев м оолзувая средства п.рез пролетта, ше само при Ге- един от по-добрите животновъди 

сио.агспаяск.и производ ^ оформяването на мииифор- оршиев, ;но ,и при много друпи а оелсоч). И той. отглежда около
ло Белут Босилеград _ м,птп ослошсто1па1Ю1ш производители 40 'овце.
на не само, чс е сред ш.риитс мата.
минифе.рмет>'и,
най-добоитс. Впрочем лова 
давна по-гъврди и съо-пветна 
мисия на института за развитие 
на стопанство от Крушевац, ко-

МИ'

— животновъди, зле ще се о-т- три търли, няколко. стог.а се.но, 
пазят.ледин от 

неот-
но е и няколко помощни обеаста. Здрав

ко и едаругата му Стевка също 
бяха тук. Посрещнаха пи катоис-щ — Почнах почти от шищо.

" Имах 'Само дизадссстииа овце. Ко- 
1 гато. разбрах за възможността, 

която предлага проекта „Мора
ва — 2" ,не 'се колебах много Ра- Д,рбво овче сирене, Здра

вко ни уведоми, че ,не е сгрешил 
че напуснал дето се казва дър
жавна" работа и ое определил за 
селското стопанство. Миналата

ко-

тхнгки: домакини.
Сл-ед като угости с вино >ищято направи посещение 

нифермата му. Георпиов до а® -
'(гастояитата година

пооещонис. Преди това,
Р53 зп,итл.х се за условията и сред 

I първите сключих договор е „На
предък". Построих две гърли. 

. „Напредък" ми обезпечи още 25

чс тава. през 
е тоегго с. 
мицифермата му посетили 

Ннвсстициошгата 
камарац иллиеги от 

трка и Стоп ан ската 
Леоковац Няколко път

даемиалистите по ое- 
„ Напредък" 
носители на

родина ос1>щоствил печалба от 
иют.и С1вце. След години 600 000 динара, а тази очаквапорош

броя' увел-ичих и до 60 брави — над 1 милион динара. При това,
го гю-

соща.вали и 
леко стопанство от

винаги е на чист въздух.
\ ‘ -

и с доволен от портигнатото каз
ва Георгиев, М. Яневкатов Босилеград,
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ИЛ ГРАНИЧНО ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА" КРАЙ ДИ 
МИТРОВГРАД

ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПА ДИМИПО ПОВОД 
ТРОВГРАД

Засилен контролсанитаренОткрита възобновената 

възпоменателна плоча
сс вадят ло цялата дъл
жина на шосето, как по
чиват извън паркинзите, 
ядат и оставят огп.ад1>ци 
от храна, разхвърлени «а 
всякъдс. ,От друга страна 

граничния 
Град и и, който ®се още се 
строи ,и урежда, нодости- 
гат елитарни обекти и 
най-обикновени клозети. 
Единственият, съществу
ващ не работи и д ори не се 
знае в чия компетенция 
е в момента: да- ли да 
Здравмия дом или на ав- 
тобазата, макър че още 
в началото на туристиче
ския оезон И-зпълнител-

нспрскъс-След появата на холе
ра в Турция (за‘която от 
турска -страна свое още 
не потвърждават), иа 
гранично - пропуоквател- 
ния пункт Градини 
н а югасиа1во1<гсьбългар ска 
та граница се прилагат 
по-остри мерки иа шиигга 
ре.н контрол «ад югослав 
оки граждани, идващи от 
Изток, За какво ос касае 
попитахме дежурния са
нитар еи иношжтор през 
този ден (9 септември) 
Предраг Илич.

организирала 
пято дежурство, а 'от, съ
юзния комитет по здраве

социална заела знаме и 
щита «а всеки -наш път
ник даваме писмено пре
дупреждение да се обади 
в съответната здравна слу 
жба е местожителството 
си — казва Илич,

освобождението па общи
ната. С това ис само че 
пазарът е уреден, но и 
тази част' на града, коя
то все пак е част от цен
търа иа града, получи 
много по-хубав изглед.

ф По повод Осми сеп
тември — Деня на осво
бождението на Димитров 
градска община в Дими
тровград. бе открита въз
обновената възпоменате
лна плоча на сградата на 
Общинската 
посветена на формиране
то на Първа царибродска 
бригада през септември 
на 1944 год.

Плочата е възобновена 
по проект на Никола Ден 
ков, художник, препода
вател по изобразително 
изкуство в основното учи 
лище в Димитровград.

на пункт

От съюзния граничен 
санитарен инспектор уз
нахме още, че 'От пътяи-скпущина.

Ф След безброй разко
павания, 
кърпежи и подобно, най- 
после по повод Деня на 
освобождението на Дими 
тровград напълно е уре
ден тротоара от лявата 
страна на главната ули
ца, Сложена е асфалтова 
настилка от площада до 
рампата. Тъй като мина
лата година е направен и 
тротоара до гарата, сега 
напълно е завършена.

Очаква се, след като 
бъдат завършени някои 
обекти от дясната стра
на на улицата и другия 
тротоар да бъде уреден.

цитс, наши граждани, 'не
зависимо дали са със соб
ствена кола или с рейс, 
се отнема и унищожава 
вода и храма, последната 
ако не е в оригинална 
опаковка- Това всъщност , пия съвет към Общин- 
представдява този по-ос
тър контрол. Нелогично 
е обаче, да ме ос контро
лират турски граждани и

прекопавания,

— Нищо специално ис 
ос предприема, особено 
не към чежщсиците, кои
то от България и Турция 
идват в нашата страна, 
изтъква Илич. Според за
конните разпоредби у нас, 
ние сме длъжни да кон
тролираме само- наши 
граждани, докато чуждей 
ците минават без кон
трол. Нашата служба с

оката- скупщина наложи 
на Здравния дом да оспо 
с-оби съществуващия са
нитарен обект за ползува
ме, но това .не стана.

други чужденци .идващи 
оттам, а в Загреб тъкмо 
турци са задържани в 
болница, понеже са били 
заразрони от холера. Тур
ските граисдани могат да

ф Макър че официал
но така нареченият ма
лък пазар в Димитров
град започна да работи 
доста отдавна, неговото 
асфалтиране, както и уре 
ждане на околността му 
завърши в навечерието 
на празника — Деня на

До следващия туристи
чески сез-ом има доста 
време.

СЛЕД ПОЯВАТА НА ХОЛЕРА В ТУРЦИЯ

Чука ли епидемия к на 

нашата врата?НОВИНА ОТ „НИШАВА" В ДИМИТРОВГРАД

Риболов с разрешение се. А тук има по 7 дам
ски кабини приспособени 
към ;гзискван:ията тъкмо 
на турските граждани. 
Значи условия за преван- 

се тива има. но нашата не
брежност и безотговор
ност могат и този слу
чай да доведат до неже
лани последици.

Да споменем и това, че 
никой от заетите в раз
ните служби на гранич- 
во-пропусквателнмя пун
кт не е ваксинирай про
тив холера ,а самият пун
кт не е още дезинфици- 
ран, нито п,ък съществу
ва канал с разтвор от жи
ва оеда. Само „Компас- 
Балкан" самоинициатмв- 
»о всеки ден дезинфици- 
ра своите помещения и 
околността ща- тури-стичес 
ко-гостшгвича.рския ком
икс край ..Градина", а 
също така и в хотела в 
града. Набавени са сред
ства и за дезинфефкция 
на заетите, както . и на 
всичко онова, което в хо
тела ползуват

жал© да -се свали и отне- от Турция,

Въпреки засиленият санитарен контрол възмож
ностите за осуетяване сапочти минимални. Грани 
чно-пропусквателният пункт без обществен санита
рен възел.

От ООСТ ..Нишава" те ба на езерото. Досега-, ма 
зи дни дойде вест, която кър че съществуваше -па- 
на-й-много зарадва спорт-' зач (поне на хартия) не 
ните риболовци от Дими е известно някой да е 
тровград. Става дума за глобен за бракониерство, 
рибите в Пъртопопинско
то езеро, които до оега А дали и занапред ще си 
бяха забранени за лове- остане по старому остава 
не. След много- поетово- да ое види. Постъпката 
ри,, негодувания и какво на „Нишаза" е за -похва

ла, макар че може да се 
разисква дали е и- най- 
добро теша решение, п.ояе 
же ...в играта" .са били

Вярвали или не но е ски нужди. Може да 
точно че един от най- 
фр-еквентните граничво 
цропуокв-ателпи нувкто- 

. в-е в нашата страна „Гра
дина" край Димитров
град не разполага <с нито 
един обществен клозет.
Какво това представлява
ло време иа пълния тури 
етически сезон, когато ко
лоната на минаващите 
границата ое „-протегне" 
д-о Жел-юша и повече, из
лишно е да ое говори.
Но. тази истина не може 
да ое пренебрегне особе
но тези дни. когато все 
.по-често идват .ииформа-' 
цгаи за поява на холера 
:в Турция. В нашата .стра
на вече е .регистриран 
един случай при транзит
ни туристи от тази -изто
чна .страна.

Засиленият санитарен 
контрол, който тези дни 
се провежда на -гран-ич- 
но-пропуоквапгелния пун
кт от страна, на Съюзна
та санитарна инспекция, 
ое отнася само -към на
шите граждани идващи 
от Турция. А турците,ко
ито тези дни -са най-чес
ти пътници на „Градина",
'Свободно ползуват всяко 
празно пространство за 
да седнат да ядът, а .все
ки гръм за физиологиче-

замисли на какво прили
ча .околността на гранич- 
но-ттропуезквателния пун
кт, м дори ц отатък желе
зопътната линия. В слу
чай .турските граждани 
не са виновци, защото. 
не съществува нито един 
■клозет. Съществуващият 
олтарен възел, построен 
още преди 15 години със 
средства от републикан
ския комитет но здраве
опазване и социална за
шита и предаден оетн-е на 
Здравния дом в Димитро
вград, тези дни прилича 
на 'развалина. Макър че 
е основно средство на 
Здравния дом, никой от
тук досега за него не е 
водил сметка, така че от 
оградата са „изчезнали 
безследно" -бойлери, огле
дала, чешми, {Щ-казанче
та и всичко, което- е мо

ли още не, на своя ръка, 
като собственик на езе-
р-о-то ООСТ „Нишава" ре
ши да позволи от 8 сеп- множество комбинации с 
тември -на -спортните ри
боловци да ловят -риба в 
езерото. Всеки заинтере-

дружеството на спортни
те риболовци в Димитро® 
град. Постъпката е добра 
за риболовците, но. гражоован може да опита ща-

Дммит|>ов гр ад 
ое надяват, -че по време
даните насти-ето си -срещу е диоди е 

2000вно разрешение от 
динара. Ако -има ща-сти-е когато- цената на месото

е' много- висока с тенден-и опит за тази сума мо
же да хване 5 риби или ци-я -още да се покачва, -
4 килограма. Гоюе-доле ще могат да купят по-

евтинз риба от езеротоизлиза така, п-снеже ри
бите е езерото наистина 
не -са малки. Разрешения 
могат да се вземат в Сми
лащи или пък при паза
ча на -езерото, в-оеки ден.

. идващите
А. Ташковкрай Пъртопоп1И1нци. Убе 

ден,и сме,1 че това трябва 
да стане час оо-скоро, за- ПОСЛЕДНА ВЕСТ

Спазвайки заповедата на председателя на 
Общинската скупщина за предприемане на 
необходими мерки за осуетяване на възмож
на поява на холера. Здравният дом в Дими
тровград е приел решение съществуващият 
санитарен възел край „Градини" да се даде 
на ТО „Комуналац”, който в най-късо време 
(за една седмица) да доведе същия в ред и 
да го пусне на употреба.

шото всичко може да се 
уреди и със сравнително 
малко пари, а ползата да 
бъде -голяма — 
„Нишава" ,и за гражда
ните.

Беше крайно време не
що' да -се предприеме, 
тъй като и без разреше
ния някои риболовци цо- ' 
ч-ш ежедневно ловеха ри-

и за

А. Т.
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ВЪПРЕКИ ПОДПИСАНОТО 
НО СПОРАЗУМЕНИЕ В

*
О&Ш*

ДимтЖедВ№ ИЗВЪРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССМ В СЪРБИЯ

Недостигат 

средства за 

Титовия фонд
Отговорност за пашата рационализация

Младежкото ръководство в нашата Репу
блика предлага да бъде утвърдена отговорно
стта за пропуски в работата на университе
тите, Просветния съвет на СРС и Завода 
издаване на учебници

. на изпитната -сесия, ста
тутите са приети с голя
мо закъснение, а някои 
решения гъмжат от гре
шки. За тези пропуски 

' трябва да се утвърди от
говорността на универси
тетите и компетентните 
органи ъ Републиката.

за

На извънредно заседа- 
ние на Председателство
то на Републиканската 

' конференция на Съюза 
на ооциащ иютиче ската мла 
деж щ СР Сърбия бяха 
•сбсъдени актуалните въп
роси в- -областта на обра
зованието. Членовете на 
младежкото- ръководст
во* >в нашата Република из 
разиха недоволств-о от ра
ционализацията .на полу- 
висш-ето • и висшето обра
зование. Програмата за 
рационализация на полу- 
вшептите училища и Фа
култетите е .осъществена 
непоследователно и -с го
леми закъснения, в р-езул 
тат на което някои полу

висши училища оа тран
сформирани. вместо да 
бъдат закрити. „Не мо
жем да бъдем доволни и 
от рационализацията ка 
средното- образование, по 
дче!ртаха членовете на 
П редоедателството. поле
пне тя е извършена така, 
юакто оа диктирали об
щинските и регионални 
интереси.

Очакванията, че гаодпи- 
са-м-о угар ашмт-елно наистина е малко 

в-а де тази , 
дат увеличени.

Инак, миналата 
стипендии са давани 
6 .стипендианта, 
з края на родината три
ма са станали абсолвен
ти, един на 
факултет, един среднове- 
теринарно 
е;цн на м-еталурнжо-тех-. 
нически факултет,- Ста-пе- 
нд1ил ползуват и един бъ
дещ фризьор, правник и 
агроном. Колко- -ще полу
чават стипендии, -през на
стоящата учебна

. Очак-сан-ото
споразумение за финан
сиране на- Тит-о-вия фонд 
в Димитровградска общи
на ще разреши. стипенди- 
ран-е на определен брой 
отличници или добри мла 
д-и работници от непооре 
дственото

-геи-и-на да бъ-
Председателството на 

РК -на -ССМ предлага да 
бъде утвърдена и отговор 
н-с-стта на Просветния съ
вет на 0? Сърбия и на 
Завода за издаване на 
учебници и учебни -пома
гала за закъснението в 
приемането на учебни 

Публичните разисква- планове за първи клас
ния във връзка със съгла- с-радн-о профилирано об-
с-ушането на -статутите .на рг-зоюание (учебните пла-

годеша
на

от к-оит-о

юридически
п р оизвод-ство, 

н-е ое сбъднаха. Именно, 
н-е само че споразум-ение- 
то не са под-пи-сали всич
ки, но и тези, които 
го подписали не изпълня

училище и

оа
полувисшите училища' и н-о-ве са -п-р и-ети д-о-ри през 
факултетите с новия За- април) и за лошата об.ста 
ко-н за профилираното нсив-ка, -предизвикана о<г 
с-&разс1за;н:ие и в-ъзп-ита- -голе-м-ото закъснение в- из 
ние са водени по време даванет-о- на учебници.

ват редовно задължения
та си. Определяйки се 
за финансиране на Тито
вия фонд п-о такъв на
чин, общинските структу 
ри са изхождали от фак
та. че с 0,02 на сто от 

' общия доход в трудовите 
организации и 0,1 на сто 
от личните доходи ще се 
обезпечат 
средства, но месечният 
прилив на средства във 
фонда достига едвам 300 
хиляди динара, от -които 
15 на сто се сдружават 
на рпеубликанско равни
ще. а останалото е до
статъчно само за 4—5 
стипендии. През учебна
та 1986/87 година 
-пендиите са били от 24 до 
37 хиляди динара, което

година 
зави-си от сред-стата, -ко
ито наистина недостигат.

БАБУШНИЦА

Младите се нуждаят от помещенияНакрая да кажем :и то- 
-за, че споразумението не 
са подписал,и Ветеринар
ната станция. Центърът 
за култура. Общинският 
съп. Пощата. Аптеката, 
„Ниш-екопрес", Нишка и 
Белградска банка. Служ
бата по обществено сче-

Един седателя ,на ОК на ССМ останалите полета: орга- 
Велибор Сташоевич този, низшране «а. театрално- 
пр-облем не съществува драматична 
от вчера. Години наред сцена, 
бабушнишката младеж го
•изтъква на преден план, г-анизиране на живописна 
сочейки че този въпрос школа беседи, оказки и 

прекарат трябва трайно да се раз- прочие. ,сподели Станое- 
реши. Винели обаче л?се- <©ич.
га по-гсхлям)0 внимание, е Сетне -потвърди, че в 
отделяно на друпи изис- сегашния момент остана- 
ксашшя. Така например лите общоственснполити- 
понастоящем -се строи чески организации проя- 
споотен це-нтър. който на- р-жват разбирателство за 
третина ще ползуват мла- тс-зи остър младежки про 
дите, ио само за спортни блем и © настоящия мо- 
прюяви. мент. когато ое гтреуреж-

—- Всъщност ние ня- да ,ста1рото училище, .на- 
маме помещения, където липе са изгледи в него да

найострите 
проблеми, спъващи задъл 
бочена младежка актив
ност © Бабушница, е лип
сата на помещения. В на
стоящия момент ^младите 
нямат място, където ор-

от
достатъччно

младежка 
литературненпое- 4 

тични срещи и вечери, ор

тсзодстзо и всички шпе- 
.диции. „Свобода" го е по- 

само
ганизпрано да 
свободното си .време, даотделядлиеа-ла и 

0,02 на сто от общия си 
доход, както и „Компас- 
Бал кан".

осмислят младежкия си 
живот и да го обогатят 
с различни младежки из
яви.

сти-

Според думите на предА. Т.

„ПО ПЪТЕКИТЕ НА СВОБОПРЕД СЕДМИЯ ПИОНЕРСКИ ПОХОД 
ДАТА"

С Вук в XXI н да. организираме младеж
ки танцови забави, диско- 
вечери и подобно. Лшпса- 

опъва

се отделят помещения за 
младежки кът. В тази на
сока се действува, но ка
къв ще • бъде оезултатът 
ще се види сетне.

векп тя на п-о-мощения 
•-•ли изобщ-о осуетя-ва -ра-

Ст. Н.на, Н-о-в-а Варош, Миоши-. бо-т.ата на младите и на 
ца и Белград, ка-кто и с 
-връстници от останалите 
републики .и покрайнини 
те Войводина и Ко-оо-ао.
Директорът на ОСИ-01В1Н-0Ф0. 
училище „Г-еорпи Димит
ре®"
нов заяли,
ще -бъд-е повод на учени 
цитс от в-сич-ки училища 
в общината да посетят 
близките л»м историчес
ки моста. Уч-сптицит4 от 
1П-ои®е,домстБ-е,ните основ
ни училища ® Дс-лна- и 
Г-о-риа Любата ще б'ьдат 
пости иа о-сновио-то- учи
лище ,,И;во Л-ола Р-иба-р" 
в Крива. Фея.

Ю-КП (СЮК). П-охо 
започне -на 25• ПОХОДЪТ ЩЕ ЗА 

ПОЧНЕ НА 25 СЕПТЕМ 
ВРИ ОТ МЕМОРИАЛ 
НИЯ КОМПЛЕКС „БОШ 
КО БУХА" В ЯБУКА И 
ЩЕ ПРОКЛЮЧИ В РОД 
НОТО МЯСТО НА ВУК 
КАРАДЖИЧ

ло на- 
дът ще 
септември от Мемориал- 

„Боанко
МЛАДЕЖТА И ВОЙНИЦИТЕ УСКОРИХА ЕЛЕ
КТРИФИКАЦИЯТА НА ЯРЕШНИК, НАЗЪРИ- 
ЦА И ДОГАНИЦАкомплексН1ИЯ

Буха" ® Ябука и ше прик 
•по-къснолючи пет дни 

в .родното 
Каюаджич, Тършич. къде 
то ще се състои заключи
телна манифестация под 
названието. ..С Вук ©

Двудневна трудова акциямясто на Вук
Владимир Стоиме

не Походът За да ускорят акцията по електрификация 
на селата Ярешиик, Назърица и Доганица, Об
щинската конференция на ССМ в Босилеград 
и Акционната конференция на ССМ при грани
чното поделение тези дни организираха дву
дневна трудова акция. Е1ад 80 девойки, младе
жи и войници разтеглиха над 24 000 метра еле
ктропроводна жица на далекопровода Бистър — 
Назърица. За тази работа на „Граджевинар" бя
ха нужни — две седмици.

С доброволната трудова акция 
„спасиха" на „Граджевинар" около 600 000 ди
нара, които ще бъдат използувани — като из
тъкват ръководителите на босилоградската стро
ителна кооперация — за „други общополезни 
цели в общината". М. Я.

В основното училище 
„Г-еор-ги Димдароа" зани

за -тра
XXI

в-ек".чн-а подготовката 
дигайонната 
века пионерска 
тация „По пътеките на 
сво-бс-дата". Тазгодошши-

-о&щою госл а 
манифес- П-ет пионери от босиле 

градското ошш-ано учили 
ще, членове на пионерс- 

„Бошко Буха" 
Похода

кия -отрядтюред пи!0иерят се д-м и
поход ще ое прогае-де

младитехце участвуват ® 
ка/по членове на сд-руже- 

отряд „Оирогоймо" 
пионери от За- 

Крагуевац, 
Велика Пла

ски
под знака на 
н,ината от 
та Вук Карадж-ич и 
годилниината от 
то на другаря

200-годиш-
ния
заюд-н-с- -с 
йчар. Брус, 
Гаджин хан,

рождението
50-

идванс- М. Я.
Т.ито иаче-
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тш&с&етп иъкх/(ш&2>
ИЗЛОЖБИ «

Поредна изява на скулптора Никола Антов
Димитровградският оку ната форма на дървото, ми форми до -пределно 

лптор Никола Антов, жи- и с изтънчен усет за под- яони ,,реалистични" об- 
вущ понастоящем е Ниш, оказаното от природата, . рази, 'внушаващи един 
неотдавна гостува със са- чрез умела обработка, съ- прочу в отвея свят, който 
мостоягелна изложба на- общава жизнените «ст-и- ни обкръжен.

Не без основание доб
рите познавачи на твор
чеството на Антов изтък
ват чистотата' на лириз
ма а погазите творби и 
епичната сила, .като еди
нодействие на вътрешна 
сила, бликаща, неудържи
мо. С една дума, окулп-

окуллтури в град Тря.вяа, 
Н.Р България. Тази изло
жба последва след полу
чаването му на Голямата 
награда на Трявна през 
1984 година. Изложбата е 
предизвикала особен ин
терес сред любителите на 
изобразителното изкуст-

н,и и художествените си 
поръчения.

Този плодовит скулп
тор в досегашното ои ня
колко десетилетно тщорче 
стар винаги е проявявал 
високо майсторство и ши
рок диапазон на интерес: 
от почти чисто абетракгг-

„Ято"Никола Антов

йевац. Панчева, Велика 
Горица, Моетар, Цетиня 
и други градове в страна
та. В чужбина: Хага (1966 
г.), Крайоза (1975), Хижяв 
ка- (1977) ;и Трявна 1984

торните творби на Антов 
едновременно са и мону
ментални. и фили.гранни.

Инак този художник от 
1963 година, косато уча
ствува на трупната издо- 

.жба на новоприетите чле 
иове на УЛУС, многокра
тно се е представял у нас 
и в чужбина: самостоя
телно, и групово. Досега 
многократно със свои тво 
рби е участвувал :на гру- 
пни изложби в Белград, 
Ниш, Нови Сад, Крагуе- 
ей1Д, Банялука, Суботица, 
Върначка баня, Димитро® 
град, Кпушевац, Арандже

во.

Творчеството на този 
даровит скулптор е изве
стно навред из страната, 
включително и на дими
тровградските почитатели 
на скулптурата -и изобщо 
на живописта. С голям 
емоционален заряд този 
скулптор пресъздава ов-о-е 
то светоусещане в дърво, 
материал трудно подаващ 
се на обработка, но да
ващ широки възможнос
ти за изява. Н. Антов 
умело използува природ-

ИАГРАДИТЕ

Никола Антов е носител на редица ценни 
награди, между които: Наградата па УЛУС 
за скулптора 1966 г.. Октомврийска награда 
на град Ниш 1967, както и Откупитслна на
града на Галерията на съвременното изкуство 
в Нови Сад — УЛУС-овата изложба през съ
щата година, I награда за постижение на II 
биенале на югославската скулптора 
нер през 1975, II награда на изложбата на 
художници и скулптори от Ниш 1977 г.. Злат
но длето на УЛУС (Белград) през 1984 г. и 
Голямата награда на град Трявна, НР Бъл
гария през 1984 г. и др.

г.).
Самостоятелни излож

би е имал три пъти в 
Ниш 1968, 1974 и 1983 
г.), в Белград (1976) и 
Алекси,кац (1974 г.).

Самият тозл факт е 
красноречиво доказател
ство за богатото творчест 
во на този изтъкнат дцми 
трс®град<яси. относно ни
шки .художник.

на пле-

Ст. Н.

да се пише". Славейков започнал 
образоваме в килийно училище, 
учител и първата своя сатирична творба 
.Прославило се Търново" обнародвал през 
1843 г., твърде много зачитал делото на 
Вук и приел неговия стил на работа. Пра
вил посещение на много краища в неосво- 
бодена България. Като учител службувал в 
Плевен, Р«раца, Берковица, Ловеч и други 
места. И по примера на Вук започнал да 
се интересува за народния език, започнал 
да събира български фолклор, да работи 
а .речник на българския, език. Приел е 

Еер.рдтно и препоръката на Константин 
Иречек да ползва при това речника на 
Вук Караджич. По такъв начин основате
лят на българската литература в създава- 
г.еъч на книжовен български език въз ос
нова на народните говори безсъмнените е 
търпял влиянието на Вук и неговото дело. 
Славейков пише:

„Пръв, който заговори за новобългар
ски язик, как може и трябва да се 
пише е сръбският гаисател 
Бук Каращжич.”
Българският учен Канев разглеждайки

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВУК КАРАДЖИЧ своето
станал

П.Р. Славейков се учил от Вук кан да се пише
БОГДАН НИКОЛОВ: ВЪРЗКИТЕ НА ЗНАТНИ БЪЛГАРИ С ВУК КАРАДЖИЧ (1)

шетю съзнание за Вук Караджич.
За тази разнообразна деятелност на 

Вук към България и българската култура 
и писменост най-добое говорят връзките 
му е българи, негови съвременици. Лични 
контакти, широка кореопонденция, обмен
на на литература ,и друга 'книжовна взаим- 
: а деятелност говори за интереса на Вук 
към българите.

Кога-то в Петровград по инициатива на 
руската-имперашорка Екатерина през 1774 
подина били съчинени „Сравнителни речни
ци на всички езици и наречения", а печа
тан 1787, Вук Караджич забелязал, че ме
жду 12 славянски езика български-език не 
се споменавал. Дори и Йозеф Добровсюи, 
известен славянски филолог, не е споме
навал български език. Караджич направил 
първия опит за приобщаване на българ
ския език към културното- световно семей
ство. Той печатал „Добавка към Санктпе- 
гербуреките сравнителни речници на всич
ки езици и наречия с особен обзор върху 
българския език".

Българският учен Георги Веселинов 
през 1972 година в българското описание 
.Език и литература", пише, че на Вук Ки
раджии завинаги ще останат признателни 
бъдещите поколения не само на- сръбския, 

и на българския народ, А Илия Мано
лов ® списание „Български фолклор" през 
1979 година пише, че Вук Караджич пра- 

п.ръв опит за приобщаване и на бълга
рите* към 'световното културно 
й продължава: „Би било най-малко неспра
ведливо заслугата му към България да оп
ределяме по количеството на издадените 
от него български народни песни".

Вук е. записал български .народни пес
ни. И- .не само това. В .„Добавката" говори 
за българския -език, интересувал -се за гео
графията на България, етнографски беле
зи историческото минало. -Събирал -е
териал да напише книга за сърбите ш бъл- Петко Рачев- Славейков (1827—1895),.
гарите Разбира се, че много негови пачи- български публицист, писател човек кого-
нания не са-осъществени, но това което е то 'интересувал българския' фолклор твър-
ос-тавил и връзките които е -поддържал ■ ; -известна личност в българската- лите-ра-
съсТнатни хора ог България допълват -на- тура, учил се от Вук „как може и трябва

ВУК КАРАДЖИЧ, лингвист, етнограф и ре
форматор е роден в Тършич на 28 октом
ври 1787, а починал на 25 януари 1864 
година във Виена. Учил се при роднини, 
след това в Лозница (1795) в манастира 
Тронсша. Бил писар при хайдутина Чур- 
чия, продължил' школуването си в Карло- 
вац (1804). Учил се при Лукиян Мушицки, 
след това бил писар в Совета, Великата 
школа (1808), митничеки служащ в Кладо- 
ео от 1811 до 1813. Вук се запознава с Ко- 
нитар през декември 1813, който му пре
глеждал статия за „Српске новине". Под 
негово влияние започнал да събира народ
ни песни и първата си книга печатал през 
1814 и 1815. През 1814 г. печатал и Пи- 
сменицу (граматика), след това речник с 
граматика (1818). Започва с реформата на 
сръбския език. Пътува в Петербург (1819), 
като учител на княза пътува в Сърбия 
(1820), след това е учител в Триест (1821).

Обърнал внимание на световната кул
турна общественост със своите трудове.

я-итературните взимооаиошевия между сър
би и българи ггрез 19 -век казва, че „зани
манията м-у (на Славейков) с фолклора, 
опитът му да състави пълен речник на бъл- 

езйк ГО НАСОЧВАТ НЕВЕДЪЖ

но

I а-роки-я
КЪМ КНИЖОВНИТЕ ТРУДОВЕ НА ВУК 
КАРАДЖИЧ п той търси да открие път

в-и
ое-м-ейство

към тях.
Ковев ® поточения труд разглежда по- 

обстойно влиянието на Вук към делото на 
Славейков и казва, ч-е „почти е -невъзмож
но да ое допусне, че една такава автори- 

' отна препоръка (от Иречек) не е заинтере
сувала Славейков -и той не е потърсил ек
земпляр от -споменатия Вуков речник п-рм 
положение, че не го е притежавал и по- 
рано.

-ма-

В следващия брой:
ЛЮБЕН КА-РАВЕЛОВ ПОЧИТАТЕЛ 

НА ВУК.
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в,а м хубава, «и резулггата 
победа на Асен Балкан
ски”. Добрият отбор на 
,/Рзднич)К1и'” успя да пов*е 
Д€ в |Началото ноа мача и 
тов-а беше всичко, 
показаха пред Димитров
град чани.

БАСКЕТБОЛ

Нан-сетне победа на „А. Балкански"
„А. БАЛКАНСКИ" —ПРЕГЛЕД „ДОЛЕВАЦ" 76:75(39:43)

зарадваха своите привър
женици. 'Срещу отбора на 
„Додавал'' Димитровград х 
чани успяха да се нало
жат с по-добра игра и за
бол ежиха
76:75. Това стана » края 
на мача, макар че почти 
през цялото време дими- 
тро1втрадчани играха по-, 
добре.

което
Димитровтр ад, 

ният център „Парк”, зри 
Димитровградските фу- тели 500. Съдии: М. Гол у- 

тболмсти ое разиграха и &013И14 и Д. 
наскоро уапяха първо да Ниш- В 
изравнят, а след това и , канаки" играха: Е. Соко- 
да поведат, Може би и Л013. 3. Тодоро®, В, Ооти- 
тоаи резултат е скромен, Ро®, Д. Сотиров, Д. Ва- 
ако се вземе в предвид, 50®, В. Матов, И, Стоя- 
че д им'Итров1гр ад чани бя поз, 
ха много по-силни. Ооо- Никол-аз. 
бено се открои с играта 
си Д-раган Дончев.

ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ

Добра и резултатна кгра
— „РАДНИЧКИ"

спорт-
— НИШ

Митич —
състава >на „Бал-

„АСЕН. БАЛКАНСКИ"
(Трупале) 4:2 (2:1)

Иванов, Зоран Христов и Новица Алексов Гол 
майстори: Драган Дончев 2, Зоран Ц Христов 
и Новица Алексов, за А. „Балкански"

победа от

цен- И. Миланов и М.

След дълъг период от 
време и баскетболистите Д. С.

В следващия кръг
„Асеи Балкански" ще го
стува

Въз основа на 
общност на детската 
дост" в Босилеград 
„Детска радост" обявява

решението на трудовата 
„Детска ра- 

година
ФК „А. Алекоивашките градина 

от 9. 09. 1987Балкански": 
Милко Соколов 7, Тоша 
Рангело® 7, Тодор Соко- 
лов 7, Милсван Тодоро
ви4 8, Нооица Алексов 8, 
Драган Алекозз 7. (Слав- 
ча Димитров 7), Драган 
Дончев 9, Оиниша Ива-

Вно<в 8. Александър 
К'0«з 7, Синиша Димитро© 
8. Зоран Ц. Христов 8 
(Сретен Гюров).

Любителите на футбол- 
ката игра 
град имаха 
.га годят добра предста-

Стан- мгбни, където ще ое сре
щне с огбора на „Рудар”.

Пионерите на „А. Бал 
кански” загубиха © пър
вия кръг мача срещу 
,,ЕИ младост” .със 7:2.

КОНКУРС
за един ВЪЗПИТАТЕЛ-СТАЖАНТ 
делено време.
УСЛОВИ Я: 3авър шена 
ммя за подтюгшвка на възпитатели или ^шко
ла за ®ъ'зпмтатели, при задължително знание 
на български език.

Освен4 необходимата подготовка,

за неопре-

в Димитрс®- 
.зъзможност

педатсническа акаде-

Д. Ставров

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ГРУПА „ЮГ” канди
датът трябва да притежава . и необходимите 
морално-политически качества, психически и 
физически да .е напълно здрав, да няма го
ворни и телесни .недостатъци.

Орок за подаване 
дни след публикуването на конкурса. Непъл
ни и ненавременни заявления няма 
взимат в предвид.

Заявления са изпращат на следния адрес: 
детока градива „ДеТока радост”, Босилеград, 
Иво Лола, Рибар бб.

Много голове край Драговищица
15на заявления„МЛАДОСТ" (Босилеград) : 

(Вр. баня) — 7 : 2, (2 : 0)
„МИНРАЛАЦ" денко Захариев, който ое 

завърна от ЮНА.
Футболистите на „Ми- 

нералац" само през пър
вите двадесет минути бя
ха достоен съперник и 
даваха някаква съпроти
ва на домашния стбо.р.

През второто полувре
ме развоя на терена бе 
същ както и през първо
то'. „Младост" продължа
ваше да иг.рае колектив1

да- ое
Босилеград, 13 септември 1987 година.

Игрището ,Д1ескара" край Драговищица. Зри
тели около 250 души. Теренът тревист. Вре
мето подходящо за игра. Голмайстори за 
„Младост": Р. Захариев в 24 и 26 минута, Д. 
Златков в 47, В. Чипев в 70, С. Стоичков 
68 и 84 и М. Цветков в 81. За „Минералац": 
Г. Ристич в 49 и С. Стефанович в 60 минута. 
Жълти и червени картончета няма. Съдия на 
срещата С. Трайкович от1Масурица.

в
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 22 септември 1987 година се навърш
ват 20 години от трагичната смърт 
баща

на нашия
на и организирана игра. 
Нападаше е по. няколкоФутболистите на „Мла

дост" от Босилеград в че
твъртия кръг на тазгоди 
пятото футболно първен
ство високо поразиха фут 
болистите на „Минера
лац" от Вранска баня. Ре- 

, зултапът е 7:2. Високата 
победа срещу футболис

тите от Вранска баня пре- 
. ди воячко е отражение • футболиста, 
на добрата и колективна 
игра на целия отбор. Оба . 
че ритъма на играта да
ваха Владимир Чипев, ко
йто поради повреда- в по
следните къртове не бе 
в състояние да играе и Ра.

В следващия пети кръг 
бооилепрадските футбо
листи гостуват на „Мла
дост" от Долни Въртоголт.

Давид
Герасимовм. я.

учител от село Градини
• ПРИЯТЕЛСКИ МАЧ 
„РАДНИЧКИ" МНОГО 
ПО-СИЛЕН

В ра-ммите на чесгвута- 
нето на Ден-я .на освобож
дението 8 септември .— в 
•Димитровград сс одигра 
футболен мач между пи- 
росгски „Радничгеи" и 
„Асен Балкански". Побе
ли „Раднички" с 8:0. Пи- 
роочжи „Раянич-ки" беше 
много по-силен, така че 
беше въпрос оамо с кол
ко гола ще победи. Лю
бителите на футбола гле
даха интереоем мач, в ко
йто неколцина футболис
ти и от „Радиички" и на 
„Балкански" показаха ху
бави ходове.

За, Димитровград чани 
този мач беше и добра 
проверка пред следващия 
мач. За отбелязване е, че 
двата отбора поддържа 
приятелски 'отношения и 
добре сътрудничат. ,

КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ ЗА МЛАДЕЖИ

Радннчк*" в следващия кръгп
На 12 октомври 1987 година се навърш

ват пет години от смърта на нашата незабра
вима майка и съпруга на Давид

„Раднички", който се на
ложи с 2:0 срещу отбо
ра на „Асен Балканаюи", 
като се класира т следва
щия кръг в Купата 
Югославия.

на фут-В предиграта 
болния мач между „Бал
кански" и „Раднички" ое
срещнаха младежките съ
стави на двата клуба-. По- 
лобър излезе отборът на

на

Лепосава
Герасимова

ДИВИЗИЯ - МЛАДЕЖИ

„А. Балкански" взе точка в Пирот
МЕЖДУОБЩИНСКА

благоприятни обстоя
телства -и повече щастие.

Младежкият състав1, на 
ФК „Балкански" юъв вто
рия кръг на межщуобшин 
окото тфвенегао, група 
Пирот, гостуваха на „Еди 
кствсУ' от Пирот, като иг- вони картончета. В 
раха наравно 2:2. Гости
те бяха по-добри и не- 
смалко не победиха. Бос

на
учителка от село Градини

Инак мачът беше ко
ректен. без жълти и чер- 

тре-
По този повод на 19 септември ще посе

тим вечният им дом на гробищата в село 
Градини и ще положим цветя. Каним наши 
близки

ти» кръг на 19 септември 
в Д|и-М'итро«лрад ще гос
тува отборът у :на „Лужни- 
ца" от Бабушиица.

и познати да ни се придружат.
Опечалени дъщери Аница 

и Весна със семействата си.
на пет минути до края на 
мача, те водеха с 2:1. а 
домашният отбор израв
ни резултата, със стечемие Д. Ставров

СТРАНИЦА 11БРАТСТВО * 18 септември 1&87
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ъ\ А?ЗЛОБОДНЕВКЛ
1 г #Перчнннте продължители V ->

АрчлийеОт известно време в градчето Ран за продължител. По-добър и от най- 
Бел се въдвори обща тъга. Наближи добрия кариерист. Знае да се. измъкне 
денят, в който другарят Перча ще от тежки положения. Ни полицейска

та кола не успя да го настигне, кога- 
то избяга от граничния събор с цве
тен телевизор. Само един недостатък 
има: не помни вече младостта си.

Какъв кандидат, силен кандидат! 
Костадин Еленкбв, има педигре за 
пример. Други търсят връзки и. по
мощ, а той сам се предложил за мла
дежка функция. Велик шампион по 
пълзене под корема на високи функ
ционери. Само един недостатък има: 
все си служи с едни и същи фрази.

Ех, този „един_недостатък" .. . Ча
кай, чакай
шетар" с широк репертоар". Всестра
нен е, а днес се търси именно това 
качество. „Построил къща в голям

замине в пениш.
:— Лесно ни беше с него във вла

стта — с дълбоки въздишки разпра
вят ранбелчани. — Той знаеше кой е 
най-добър за председател на община
та, партията, синдиката .. . Той знае
ше кой, кога и къде ще получи ра
ботно място .. .

Лека-полека ранбелчани

Тия дни продаде- две теленца, узе не- 
кой динари реко- си: дай да зарадуйем си
нагога, анауту и унуците да ои купе по не
що. Каза им (колко по р-е имам и ояи се 
щъркнуше да купуйу. Привечер се даьрчайу 
и свак мъкне но доколко паВета под миш-ку.

■ Най-напред синат поче да распакуйе:
, — Ешс тате, узел съм си одело. Ама 

ОДСЛ10 без (кошулю не иде, та купи и ко- 
шулю. И обуче си узе. Само остадо дужан 
за пи. Чс требе да ми дадеш йоще некой 
динар. , .

свикнаха
със злата си участ и започнаха трезво 
да обмислят положението.

— Такъв човек заслужава да избе
рем продължител на неговото велико 
дело .. .

— Другарят Перча най-добре знае 
кой е кадърен за тази тежка, но сла
вна длъжност.

— Да. .. . Той има много прияте-

Топко Васкин — „мс-

После поче снаата:

— Я тате купи роклю. Узе си и должи 
веш. За очи ми запе и йедну грмвну. За
моли продавача-гота и он ми ))У даде, ама 
рече за йедну иеделю да му однесем парете.

Унукат докарал колело. 1± гьему не сти 
гле .парете, та и. ои тражи да му дададем 
покой динар.

Само у.нуката рече дека вой останал не 
кой динар Купила си куклу и некойе дру- 
1)е игпачйе, а парицете що вой остануле, 
че чува да си купи книшйе.

град с камионите и материал на ор
ганизацията си, разбираш ти, без да 
даде един динар". Значи коректен към

ли, ще намери някого . . .
. Свикнал да работи за доброто на 

народа си. Перча реши да му изпъл- обществото (сам решава жизнените си 
ни и_това желание. Разтвори картоте- проблеми), а и начинът му е модерен.

Трудолюбив — „не се стеснява даката на приятелите си.
Донко Кривошията! Заслужено из

бран на висок общински пост (опропа 
стил две училища). Положително се 
знае, че има съвест: „урнисал" здра- ли 10 000 лири, собственост на орга- 
вето на сина си и сега (под угризение 
на съвестта си) е впрегнал цялата си 
обществена мощ да му намери добро 
място в града. Само един недостатък 
има: много тегли на жегла.

Ето, тоя Арс.енко Любин е роден

легне под чужда кола, да свали аус
пуха и да го монтира на своята. И 
честен е. „Две години при него стоя-

низацията му, но Тонко, не се подал 
на съблазънта и най-сетне ги внесъл
в касата на предприятието".

„Народе ранбелчански, мой про
дължител е Тонко Васкин." Сви упрели ечи у мене и чекайу кзо\ .3 кажем.

Кирил Георгиев
— Убаво, убаво сте си купшги и да в-и 

йе със здравйе. Само требе да ви кажем я 
повече паре гаемам. Тия що су поарчили 
повече: нека се анаоде кико умейу. Еве че- 
т, :м по вещици, слушам парадно и гледам 

•лесизийу за некикве арчлийе що арчилп 
'озече, а с®е това 
Епа ако онм оу М|Схгли. тека да оаботе що и 
.'.йе не сте подписали менице и чиста ра

бота...

шопизми
• ДАЙ МУ ВЛАС — ДА МУ ЧУЙЕШ 

ГЛАС

• НЕ ЙЕ ЗА МАЧКУ ГОВЕДЖА 
ГЛАВА

• -Й.ЕДНО ОРАТИ. - ДРУГО МИСЛИ

• ЕМ КОС НЕ ГЛОДЖЕ, ЕМ НА 
ДРУГОГА ЪУ НЕ ДАВА

• БИЙЕ ТУПАНАТ ПО СЕЛОТО

• ДЪРЖИ СЕ КО ПИЯН ЗА ПЛОТ

• СИЛА БОГА НЕ МОЛИ

• ЗА СИРОМА ЧОВЕКА НЕ ЙЕ ТА-

покривали с мениде.

ВРА

• ЛУДЖА ЗА СВИ 
НИКОЙ

ЗА ЛУДЖУ Първ емнат удари у смей:
— Бе тате, това не^шде тека. Нмйе ме- 

елце не може да подшгсуйемо, а и да мо- 
жемо, не йе баш згодгао Четяш весници, 
ама прачете ли дека оу Ьи позатварали и 
„ока че има да трулейу по дзанданйете ?

— Епа сине, кмга знайеш това' защо 
ои арчил повече од снова що ви дадо?

— Е тате — поче анаата — онова су 
подеме паре, а нмйе 'омо ооар-чии-и по десе 
вина старе июящарйе повече.

— А ти знайеш ли анао. дека капка 
капе — иир ое вири. Ако свак арчм по мал
ко повече нема. вир да буде, а цел бумбак. 
А ка падиеш у бумбакат — тешко ое изла
зи. Затова вийе що сте поарчили повече, 
че стегнете малко камш на първи и че си 
допитаните. А на унуку що не йе поарчила 
овете паре що вой дадо. леда че вой даде 
йош йедну парицу...

Извади я педеоаилядарку и Ьу суну на 
детето у оуфе. Д-ру{ште иакокедише очи, а 
я пущи телевизорът да видим као че нап- 
райе с ония що ммайу непокривене менице.

Записал: Ст. Н.
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