
ШятсчШо
^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА'

14 февруари 1975 година из
дателство -.Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

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

ТА НАРОДНОСТ та на
В ОФР ЮГОСЛАВИЯ ^ и за при-

и единството междуГОДИНА ХХУЩ * БРОЙ 1324
* 30 ОКТОМ ВРИ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

ТЕМА НА с Е Д М И Ц д Т А

ОТГОВОРНО ЗА ОТГОВОРНОСТТА
Основен (лочат на събипиягга 

дадоха- (разговорите
през като получи и -съответно -наисазшше.

каза ое като н еоаню-в атеотно з-ащит- 
вичеокото отиошени-е на ЦК иа БиХ 
пр-ез средата на септември спрямо Ха- 
М.ДИЯ Пюздера-ц.

изтеклата ©едлти.ца 
за. .отгозорносттга.

Пр едоедалеггств-ото

КЛИСУРА V

НОВИ ЖИЛИЩА, ПОЩА, МЕСТНА 
КАНЦЕЛАРИЯ

на ЦК наСКЖ
Ходжа няма място

заключи. че Фадил
® редовете на Съ

юза на югославските комунисти Съ
що така Ходжа ме

за- стр. 8

КЛАСАТА НЕ ИСКА ПРАЗНИ 
ОБЕЩАНИЯ

Не стихват отзвуците във връзка 
с Оамото заседание на Централния 
комитет на Съюза иа (комунистите © 
Сърбия, на което- беше освободен от 
поста председател на Градския коми
тет

може да остане 
на Съвета на Федерацията. Пре

ди това 'И СЪЮЗНИЯТ Прокур,ор М:ИЛ-0Ш 
Бакич осведоми делегатите в Комите
та за правосъдие в Съюзния 
Окупщина на СФРЮ, че е възбудил 
следствие срещу Ходжа и др. 
иеоенигге вреди с-т контрареволюцион- 
ките 'Събития в Косово.

Отговорността беше и главна тема 
на ПО'Крайнижжия комитет на СК © 
Косово, където ведно с Фадищ Ходжа,

член

съвет на ; : ' 1на СКС Дратиша Павлович пора
ди отклоняване от политиката на ОК 
във връзка е Деветия пленум «а ЦК 
на СКЖ за Косово и др. уклони.

На проведеното заседание на Гра
дския комитет ва .СКС беше изтъкна
то, че някои членове на ГК .ва СКС 
се опитват да оставял- впечатление за

за на-

■ тл
\

и а Ч щза проникваме на контрареволюцията 
и за ескалация на албанския нащио- 
нализъм и сепаратизъм са предложе
ни да бъдат изключени от Съюза на 
комунистите и Джавид Нимани, Имер 
Пуля, Душа н Ристич, Исаиаил— Байра;- 
Серафедин Батали и Джевдет Хамза.

Разграничава.; сто в Косоюо с тези 
действия не свършва, а тъкмо залоч- 
ва. тъй като досега твърде бавно вър- 

. вйше.

13 з 1.1 1 1съществуване на яоединство и догма- 
т.изъм в ЦК на СКС и ГК

Нйто СК ТГ " Белград, нито 
ръководство, не мо-неговото 

гат да си позволят да се зани
мават с някаква си така наре-

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИН
СКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД:

чииточена висока политика, 
поръки народът, пък и члено
вете на СК трудно и едва мо- 

Воеме е

ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО — ШАНС 
ЗА НЕРАЗВИТИТЕ

С ПРИЗВУК НА ФОРМАЛНОСТ

4
ОТГОВОРНОСТ И ЗА ХАМДИЯ 
ПОЗДЕРАЦ

гат да разтълкуват.
бъде самона дневен ред да 

оная политика, която ни дава 
получим рабо-

5

септемврийското еъзможност да
жилище, която облекча- 

лекувансто ни, образовапи- 
подпомага да се

Пропуснатото на
заседание на Централния комитет _ 
Босна и Херцеговина беше изправено- 
тези дни. На заседание на ЦК иа 
БиХ е раздвижена инициатива хам- 
дия Пювдерац да бъде освободен ткомитет

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" — 
ДИМИТРОВГРАД 
ПОЛИЦИТЕ СЪЗДАВАТ НЕВОЛИ

В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД

СУРОВИНИТЕ СТАНАХА ОГРАНИЧАВАЩ 
ФАКТОР 7

БАБУШНИЦА
ОБУЧЕНИЕТО Е РЕДОВНО — 
ТРУДНОСТИТЕ ОСТАВАТ

на та и
ва

6ето, която 
живее по-добре и по-достоино. 
Всяка друга политика. която 

анализи, 
неясни обе-

\се състои от дълги 
конфузии думи и 
щания, трябва да отстъпи мя- 

онова политическо мие- 
повсдснис, което хората 

което изразява

поста член -на. Централния 
на Съюза иа югославските комунисти 

Беше необходимо дсета време- д 
се разбере, че Ха.мдия Повдерац ле 
може да мине самз със собствена ос
тавка «а паста чпян ■т Председ . 
ството на,СФРЮ, както и да се У 1•_ 
ди носовата д^^ерц"
във връзка със „слу------

сто на
пие и 
разбират и 
техните потреби.

(Слободац Милошевич) | 10

ван,г на • шолшмчеако-безош.сното га> 
ЛСМ0С1НМ8 в САП Косим», че съществу- 
ио опасност положението и по-иататък 
да ос влошат и сериозно до застраши 
безопасността.

Изхождайки от такава оценка 
Пр адоздашелстЕОТо па 
шала па чл. 8 на Закопа за основите 
за системата на държавна сигурност,

за без-

НА СФРЮПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
политическо-бвзо-
п в Косово

СЪОБЩЕНИЕ НА

влошено
пасното положение

на Лредосда- 
Косово,пиягпа и нувясеяагчммае

-с« “ «. 
маСКС в Косово, обсъди политшюоко- 
бвмпаснот» положение » Сйцмиии- 
чеоки «кимне покрайнина “соево.

Председателството на СФОР от
после лица от засиленото 

действуваше

СФРЮ въз ос-СФРЮ ут-Председателството ^талШ при-
върди, чс съ1ДС;С"^ бсзОПасиостта, 
чини от аспекта секрстариат на
ито налагат Съюзнчя изира пря-
яътрешиите работи доп Рделени рабо. 
ко изпълняване иа Р на тери-

в държавна безопасн ^ връзка
торията на СА11 в Косово да
с това е взето Р милицията
бъде отправен <>ТР™ „а „ътрешии-
на Съюзния секретариат
те работи, СФРЮ1' П-Ре'

„Председателство' _ Мойоою, »
доедатеястаувано участие освен
работата на което " ,* ,да Фон**
функционерите -----

ПК
ко-

утаърди че. отделни причини
полоишиие налагат Съюзни

ят секретариат «а вътрешните работи 
да ошвд.шира изтрияваието иа огаре- 
долеви задачи на държавна сигурност 

САП Косово. В тс-

опаоното

.пк, чс като
гт-жмзтжю нралдаоко 
от позицията ш албанския пациона- 

1с1е'П ататизъм и ортан изпр ана - 
оръбасия

иа. територията ша
,наето решение иа термто-з.и рамки с 

1УИ5Ц1П иа Косово да бъде изпратен от- 
мил111'Цият(1 на Съюзния оек- 

дътрепитте рабоп.

лиззум и
та дейност иа (поситедитс ша

'цани'011кшшзъм, ц<юито
«лгфавдатеяното недо-

ряд иа 
ропариат на■и, черногорския

ГолопюиГсъпбигге и чориогарците » 
САП Косово, ос .с стигнало до влоша-

I М. А.



НА^
| ПО СВЕТА и а

КОНГРЕС НА КИТАЙСКАТРИНАДЕСЕТИ 
ТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯМЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА НАШАТА СТРАНАБОГАТА

Сътрудничеството укрепва мира
Лазар Мойсов в Аржеи- на пътища м ж,п. линии I»

Австралия,
маокнюститс за износ 
югославски -кораби. Юго
славия и А нетрайния имат

Остри оценки и 

политически 

реформи
• Посещения на 

тина, Мексико и Куба. Подобни определе
ния на СФРЮ н Австралия но въпросите на

• Ново

качето -и въз-
иа

мира развитието и разоръжаването 
СФРЮ в ООНпризнание на

Многостранното и воал ■ 
мопалезно сът-рудиичест

I

во иай-силно укрепва св-е щ 
.Следейки по През последните години Китай постигна 

китайските комунистито впия мир 
следователно този девиз 
иа външната ои -полити-

завидни резултати, но 
не са доволни от 
името им да направят много по-големи прони-

тях, понеже е голямо жела-
Юпослашш -развива 

интензивна, дейност за е 
обогатдаане на билатера- .

с Явя

ка.
квания

За разлика -отпреди от
четът ига Централния ко

че някои отношения в 
политическата -система са 
голяма бариера пред яко 
комическите реФорм-и и 
са станали основни пунк 
годе, от които се оказва 
съпротива на модерниза
цията на. китайския път 
в социализма. В дажумен 
т:яте н-а Конгреса за пър- 
зч път е дадена воесфхв-а 
тна оценка и -о-бярнеяие 
на редица «сея методи в 
социалистическото стро-. 
ителство които вече се 
прилагат в китайската пр 
актика Чжао Дзиян из
тъкнал в доклада си. че 
Китай няма да се „сра
мува" да приложи и ня
кои методи, които пре
ди бяха третирани като 
капиталистическа „елеци 
алноет". Той обаче доба- 
аал, че тези методи ще 
се ползуват само до гра 
ницата. от която не зас
трашават общо-народната . 
собственост и същността 
на социализма.

дните -си отношения 
много страни.

На 25 -октомври запо-
митет тгред започналия в 

ХШ компрес на-неделя 
Китайската к-амунистичсчна турне «а председателя 

на -Председателството ма 
СФРЮ Лазар Мойсов по 

- Латинска Америка, кое
то трябва'да вдъхнови но 
ви и силни -импулси на 
приятелските отношения 
м-ендау Югославия и тези 
страни. Заплануваният ©б 
мен на мнения по време 
на посещенията на -Мой- 
оов и Аржентина, Мекси
ко и Куба -обхваща най- 
актуалните международ
ни въпроси от неп-осред 
ствен интерес яа СФРЮ 
и споменатите страни, 
както и състоянието, и 
предстоящите активнос
ти на необвързаното дии 

' жение.
-След 14 години в наша 

та страна отново пребива 
ва -австралийски прем-ие-р. 
Боаик-о Микулич и Робе
рт Хоук оцениха, че съ 
ществуват значителни въ

ска партия, еъдържи изк 
ЛЮЧИТСЛНО остри, 1ГО СЪ-
ще,временно и реални оце 
яки за състоянието в ки
тайското общество, от' 
които ясно проличава- -го 
ля»м стремеж към проме
ни. П-рез -изтеклите де
вет г-0-ди'ни К итайската 
народна -република пос
тигна завидни резултати.

От посрещането-. Лазар Мойсов и 
Раул Алфонснн

зм-ожности за разширя
ване и усъвърш-анетвува- 
яе на сътрудничеството, 
оос-бево за съвместни -ка 
питалевд-ожения в про
мишлеността и туризма.
Г-сйишшият стокообмен, 
кейто вече достигна сто 
■йност 120 милиона дола 
-ра. трябва да се увели
чава, като при това се иа 
мират решения за нама 
ля-ване на югославския 
д-есЬтщит. Не са малки и 
възможностите за сътруд 
ничествя; в селското сто 
па-нствб, научните и те
хнологически изследва
ния. Бяха разгледани и 
възможностите за учас
тие -на югославски -пред- на.

приятни в -изграждането 
подобни становища по 
въпросите на -мира, раз- 
витието и -разоръжаваме-
го.

И президентът на Со
циалистическа -републи
ка Бирма У Сан Ю тез-ц 
дни направи официално 
приятелско посещение в 
нашата страна. В разго
вор с председателя 
Съюзния -изпълнителен 
съвет Б. -Мнкул-ич той 
прояви желание 
специалисти да участву
ват в -планирането -и -реа
лизацията н-а големи ия- 
венстици-о-нни проекти -в 
тази приятелска- нам стра

-н-о китайските комунис
ти не са дсоолни --от тях, 
понеже е голям© жела- 

-направятн-ието мм да 
много по-големи проникна
давания.

Проектът -на политиче- 
ките реформи с получил 
наянгелям-о п-ресгранство 
в д-о-клада -на Чжао Дзи
ян, изпълняващ длъжнос
тта ге-н-е-рашен секретар. 
Този факт ясно показва.

наши

50 години от идването на Иосип Броз Тито начело на ЮКП (СЮК)
ДОКЛАД НА БОШКО 
КРУНИЧ НА ТЪРЖЕСТ
ВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЦК НА СЮК (4)

Отговорност на комунистите в Републиките и Покрайнините
тичеока- общност, -само ако св-сште крайни 
цели «е ©став-я за някое далечно бъдеще. 
Нейните крайни, исторически цели трябва 
да бъдат постоянно на нейния път, в самия 
й ход, -в движението защото. при липсата 
на тях пътят ще стане безпътица.

Тито твърдо изхождаше от това' че 
. мсрксическата наука не е догма), не е • ко

декс на канони, по които трябва да се 
равцги практиката, -н-о оръжие за ориента
ция и акция в конкретна историческа обс
тановка. Изграждайки стратегията и так
тиката на югоолагааюото- .революционно дви
жение съгласно с конкретните условия в 
кашата страна. Тито заедн-о с плеядата на
ши изтъкнати революционери — марксис
ти освободи революционната ориентация 
на партията от шаблоните на доктрината 
и чуждите рецепти.

го-во-рно-ст зд единството на СЮК, без кое
то не е възможно създаване на по-благо
приятен политически климат, -в к-ойто ще 
бъде реално възможно понбързо и ефика
сно решаване на тези проблеми.

Като пролетарски борец, марксистки 
мислител и революционен творец. Тит-о- дъл 
боко проникваше -в ©б^хеше-ните -процеси, 
в главните, течения на съвременната исто
рия, откривайки тяхната същност и съблю 
давайки исканията -и проблемите които ис
торията -поставяш на дневен -ред, както- -и 
развойните тенденции и -възможности на 
конкретно-историческо- движение -и това 
същевременно да оф-ормява в- стратегия на 
нашето- работиич-е-око движение.

Неговата упорита борба за идейно-по 
литич-еоко и акци-овно единство на -СЮ|К

цен-
обща актив-

. върху основите на демократическия 
трализъм, очерта неговата 
ност във всички периоди на революцион
ната дейност. Това единств-о- в редовете н-а 
комунистите -считаше като съществено ус
ловие за успешното -развити-е на социал-ис 
тач-еокото- самоуправително -общество и 
укрепване на равноправието, - братството и 
единството между народите я народности- 
те в Югославия. Затова винаги търсеше 
най-то-лям-о внимание да -ое обръща тъкмо 
към укрепването па -идейното и акцион-н-о-то- 
единство на -к-омуми-стите и същот-о п-о-сто- 
янно да ое изгражда и потвърждава в- най- 
тясна връзка с обществената действител
ност и актуалнмте -зад-а-чи, -а не на думи. 
Особен© подчертаваше отговорността па 
Съюза на -комунистите в републиките и . 
покрайнините, относно техните ■ централни 
и покрайнински комитети за -изваждане
то и осъществяването; на единствената по
литика -на СЖЖ.

Типовите исторически инициативи и 
р-евеш-юциюнмо- творчество винаги -следеха 
диалект,ичеоката закономерност на движе
нието на социалистическата 
О.т -една етран-а. тоя винаги имаше предвид, 
че новото в -революцията настава от ста-

От друга
страна, д-обре зна-еш-е. ч-е -оощиалмстичеока-

рево-л-юция. В едно писмо-, -ощ-е ю ноември -на 1941 
-особено подчертава да им а предвид, че на
шата -борба се развива в дъв-оем специфич
ни условия и че затова върви по нашите 
оригинални пътища." Нашата партия, на
чело- с Тито, и на нашето комунистическо 

' Движение, следователно, -не бяха сля-по и 
послушно оръдие на Коминтерн както то- 
Еа често-

ро-то и посредством старото.

И затова, че проблемите пред -които 
сме изправени днее сами по себе си са 
много тежки, -комунистите толкова пове
че трябва да бъдат -съзнателни за своята от

та р-еволюция може доста да -ое -развива 
като революция, която- през една цяла 
историческа епоха премахва класовото- об
щество- и установява безкл-асова -к-омунис- искат да натрапят уж като исто-
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из ДЕЙНОСТТА НА МОК НА СКС В НИШ

Заключенията - НИШКИ РЕГИОНв конкретни дела •*.

Пълна подкрепа на конс
титуционните промени

. Три въпроса доминира
ха ма срещата ма 
те представители на Меж 
дуобщиноката конфервн. 
ция на СКС ;в Нищ _ 
Власшмио Потим, Петар 
Малеш и Славка Илич с 
представители на

■в ,0!Ц.га'Н:изаци'ите
Ж1&Н1ИЯ труд,
телата на обществ>8»о-'ш> 
лирическите общности и 
® 'Останалите 
Защото 
пълна

на сдру 
•оргаиите и

Б1ен пероо«ал е неефика
сен и (излишно обременя 
®а стопанст,в!ОФо.

челни-

На- съвместното заседание, проведено па 
28 -октомври, 'Скупщината на М еждуобщинока 
т.а (регионална общност :: 
общеетвено-политиче^ите 
шки регион дадоха пълна подкрепа па Скуп
щината на СР Сърбия да пристъпи 
мени на

«нститудаи. МОК на ОКС в Ниш в
^тлоеарност^о^в.ои . де^стзиетГ 

чки субекти .в 'осъществя 
валето на . набелязаните 
задачи, а особено

и ръководството насъ-
юрпаиизации в Нинаар е лет

вата на масова-комуника 
цня. Това 
логическите 
СК в Нишки регион вър
ху осъществяването 
целите

средства
та за маорва информа
ция да запознаватса: ииейню-по- 

задачи
към про-

Конституцията на СР Сърбия. Под
чертано бе, че трудещите се и’ гражданите 
търсят с предстоящите промени в Конститу
цията на Републиката да се даде (помголям 
тласък на развитието' на социалистическите 
самюуп:ра1в.ителн1и отношения !и да се създадаг 
.необходимите предпоставки за по-бърз изход 
о*т кризата.

Върху основните определения и предло
жени я в П|рре:<ггр-амандм.аните с уводен док
лад се спря Станимир Стаменкович, член на 
Председателството на РК на ССТН » Сърбия:

В разискванията бе подчертана потреба
та прецизно да ое редят всички въпроси със 
значение за Републиката като цяло. А това - 
преди всичко зависи, от предстоящите проме
ни в Конституцията на СФРЮ, Засегнати бя-

труде
щите ое с хода иа акци-от хю-на

'Шна е
«а общестено- 

мкомемичеокото 'оазвмтйе 
през 1987 и 1988 година, 
актуалните идейюо-поти- 
тачеоки въпроси на об
ществено - икономическо ___
то развитие през 1988 гс- ;
дина и задачите на Съю- Ьм 1»

_,

Ц. |

за «а комунистите в меж 
д уебщин ската 
на общност в Ниш

||Ш
I 'регион ал-

и сто
панската дейност в Ниш
ки регион през деветте’ 
месеца на текущата де-

> - и.
ха и въпросите въз връзка с отношенията в 
СР Сърбия, в чийтр състав са-и двете автоно
мии покрайнини — ВоЙЕОДина и Косово. Ка
зано бе, че понятието „Сърбия без .покрай
нините" е една безсмислица, а синтагмата за 
покрайнините като състава част на СР Сър
бия и а<юнститу1ИГи;Ее:н елемент на Федераци
ята е тавтология (конституитивен значи със
тавен, 'Съставна част). В предтооящите проме
ни трябва лоно д.а се регурират областите и 
въпросите, които са общи за цялата терито
рия :на Републиката, относно да бъцат репге- 
ни по единствен начин. Посочено бе. че от 
сегашната Конституция произтича, че за кон- 
ституЦИС1ННите промени е потребно съгласие- • 

както :във Федерацията така й в :

Деловите резултати ще определят стабил
ността на ръководните постове

ите, които
СК по осъществяване на 
заключенията на Осмото 
заседание :на ПК на СКС.

лона година.
В уводните ‘изложения, 

които поднесоха тримата 
челници на СК в регио
на, ясно1 ’л конкретно бе 
посочено, че приетите за 
ключения и решения на 
Оомотс заседание на ЦК 
на- СКС в предстоящия 
период трябва да се прет 
воряват в конкретни де
ла. без излишно „тълкува 
не", което обикновено до 
сега бе в практиката.

рата на челните позиции 
б СК, както ;и !в -органи за 
циите :на сдружения труд. 
За •'неизпълнение на зада
чите се предлага „отстра 
н-язане" от ръководни по 
сте® е.

предприема

С -оглед на създадената 
бла голо и я тна политиче
ска атмосфера с въвежда 
не на разгра1Н)ича®ането 
— целта на МОК на СКС 
в Ниш -е да се ускорят 
процесите за преодолява 
не на сегашната иконо
мическа криза, разтърсва 
ща и стопанството- и в 
този регион.

Изтъкната е необходи
мостта и от намаляване 
на режийния персонал (с 
10 на сто) в институции, - 
самзуправите лн и общно
сти сбществево-полити
чески организации, ор
ганизации на сдружения 
трут. трудовите общнос 
ти, тъй като ое счита, че 
о -:омлият администрати

то ,Н,Ч. !Б1'7ИЧ1К1И
Републиката, а тева е опасност, която може 
да доведе до конституционна 1криза. Ето за
що трябва ща се търси конкретна и ясна от
говорност за всички, които с действувауето 

‘ ои д-онринасят да ое стише до едно

Едно от решенията е.- 
общинските комитети на 
СК в ^региона идейнолтз 
литически да оценят соб 
стаената дейност и пове
дението- н.а комунистите

■ такова
Ст. Ст.положение

тел и творец .— това е крайната цел и сми 
борбата на работническата класа". 

Титс- постоянно указваше че статнаци 
хоД'<7| на революцията може да предп

ише отвени дефор-

истина нашите кв-азилезичари ирическа ^
интелектуалци, представители иа дробн-обур 
жоазния консервативизъм. Тъкмо- благода- 

Тито Партията навреме разбра

съл на

ята в
звика твърде -сериозни 
мации и сътресения. < че затова придоби® 
ките на революцията трябва да се пазят и 
заздравяват точно- урез постоянното разв<и

рение на
специф:ичността на услозията -и орглнал-

ссвоб 0'дит-ел-■ което-нсотта на пътищата, 
нат.а" борба и кашата резолюция — върху 

народен фронт и ма- 
въоху платформата иа

тие 1на същите.
За- Тито трудовият

главната творч-еска сила и субект на 
което значи, че непрекъсната

основата на широкия 
сотаия героизъм 
Ю,КП---- и. доведе до. по&гда,

СМЕЛ ОТПОР СРЕЩУ ОПИТА ЗА I ЕУЬА 
НАШЕТО ВЪТРЕШНО РАЗ-

401ВЕЖ ®инапи 5е и
остана
сонмализма 
та беюба за- неговия дсйстителшо. по-до
бър живот и лично щастие, следователно, за 
такива обществени и материални отноапе- 

'човек независим щс
НАМЕСА В 
ВИТИЕ

Чц. ц, 'В .КОИТО Трудовият
решава за -геоююията; средствата и резулта- 

с целта на всички об-е случаен 
Коминформ 

бс .конфликт

най-малко но 
ЮКП и

Ето защо и •вита на своя уруи —
стремежи ц на цялофо; наше оо-каяфликтът между 

1948 година. Тсаа, всъщност,
силите, които со стремят « ^ 

оилитг които иа обществени гс 
° ’ и ое стремят към

Понасяйки най- 
поради естеството на 

секретар на ЮКП, 
орещу оиита за 

вътр.еш 11р р а зв.и- 
защи'ща1вайки

щоствани 
I (.и.ал истичооко движение,

между
самоут.равлонмето еМОН!ИЯ и 

промени гледат творчески 
авО&ода,

Вн1С:Д|ря;в.анетз. иа 
една от крачките, които, означават опоха,.

социализма в. нашата ст.раиезавиоимоог и 
голяма отговорност, 
функцията генерален 
Тито смело оказа отцор 
груба намеса » нашето

чуждата домина/шя. 
ютослаоокитс

'к-ътюсцтс, шса1сщи се 
и народите

монопола, и за равиоп,рав1ШГРС отношения ® 
междушайр1ДШото работоги-чсско движение 
и за иарюодъка на .социализма .като. ш?то- 
иен тироцес.

Изграждането на 
на върху основите на социалистическото 
самоуправдоние слеву; Маршовото искане, 
че освобождението «а работн№ч.есжата кла 
са трябва да 1бъдс нейно .собствено дело. 
Точно това залагане за осъществя,ване на 
интересите и стремежите на работническа , 
та класа и за зеушииоиоанс на живота на 
т.руиов.ите хора е примера ма собствената 
страни м нейното рсволюцгюпвдо движение 
в практиката, е това цоето шротша цело- 
ку1Пн.ото .ровоопоционмо Г.гпх>со дело.

СЛЕДВА

В асонтинуйоаяата борба за изграждане
самоу-тис и комунисти са- ешл^смата ига социал истич секага 

правителна демюкрачия; Тито непрекъсна
то подчертаваше, че „човекът е смисъл и 

борба на ррбогшиг

правото на 
ми да .решават шо

айЙГиГ-2^-«ПГ** .
Вързо се показа, че тогса бе 

;1а'/ш-01В1 едн-О' решение, със сь- 
само за развитието

на
на

под
цел ш ршшпои.гионш.агга 
чоската класа, Борбата за, човешко между 

ипо-добри н шо-хуманйи отшо
крона от 
нашата страна.

хората,, за. все 
щения, за човека

исторически 
щоот?,емо 
па нашата

като свободен нроизводи3"ни'я,,ю за разбиването на
СТРАНИЦА 3
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В ДИМИ
ТРОВГРАД ЗА ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО

Малко внимание на селското 

стопанство
Дребното стопанство е 

шанс за неразвитите
I» ООСТ „Напредък", която 

трябва да обърне по-роля- 
инимаиие ш селското -стопанство, 
Всичко то,ва обаче ще бъде от 

членовете ш СГ< в 
вкшочагоат повече ,в дсй-

Члеиювете на Съюза на комунисти
те в Боаглеградока община, действу
ващи в селата по време на изборната 
дейност » първичните организации 
(предизборните цъброния ще приклю
чат до 25 ноември, а изборните до 
20 д©кеи\ш|рм) досегашното си действу
ваме ие могат да оценят с висока 
оцемка. Т1е са водили акции за подо
бряване на комушлно-битошия живот 
в селата, здравната заоцита, образова
нието, снабдяването, воеяародната от
брана и обществената самозащита и 
п-р. в! в това отношение оа постигна
ли резултати. Обаче на въпросите, 
свързани със селокото стопанство не 
са посвещавали дължимото внимание, 
което е в разрез с определенията на 
СК, по-точно със становищата на Ос
мия пленум на ЦК «а ОКЖ

В оелата в Бооилегр адска община 
в 33 първични партийни организации 
(включвайки и ПО в училищата в Го- 

*Р<на и Долна Любата. Горна Л-исина и 
Бистър) действуват 530 
СК. Това е почти една половина от це
локупното число членове на СК в 
общината и това потвърждава- че го 
селата в тази община съществува ор
ганизирана идейно-политическа сила, 
която може да раздвижва въпроси и 
животът да тласка напред. Това оба- 

‘ че не може изцяло да се отнася м до' 
сел-акого стопанство. За него в пове- 
чето пър«чзш организации липсват 
инициативи и акции, В това -отноше
ние на тези организации -занапред е 
необходима жъгаляма помощ от стра
на на ОК на СК, а необходимо е да 
се уста-жж^ сътрудничество го действу- 
аането с първичната партийна орга

низация 
също така 

чмо

Малките и иедостатьч- 
110 разшити общини мо
гат н трябва да -излизат 
от кръга па -неразвити и 
чрез р-а-звдач-е па дребно
то стопанство, зящото за 
него са нужни -по-малко 
пжхж{жвалифи|цир<ши ка
дри, изтъкнаха членове
те па Изпълнителния съ
вет па Общинската скуп
щина -в Димитровград па 
20 -октом-ври -кр-гато при
еха програма за разви
тие л-а др-сбното стопанст
во в общината,

В обществения сектор 
сън (-еству-шап щт-с мощно
сти на дребното- стопан
ство и занаятчийство -кои
то до 1990 г. трябва да 
бъдат доизградени п тс- 
хдачечеки и технологи
чен смисъл. Това преди 
всичко сс отнася до „Ме- 
талац". който трябва да 
гар-ед-ставлява основа на 
дребното , стопанство. С

т-с трудови организации 
иди откришаяе на нови в 
районните денттхию ма 
общината, клкъвто е, це
хът за производство на 
-х’ужипки и семер-инзи в 
Сми лов-ц и. В реализация
та на този проект -досега 
е направена най-голя-ма 
крачка — подготвена с и 
лока-ция.

майка пшза ако
осланя не ос 
-ствувдаото на останалите обшсстпюио- 
политнч-еоки организации, го съветите 
па местните общности и в -делегати-' 
нте. За да ос осъществява нужното 
единство ага. ВСИЧКИ 0РШПИЗИРН1И1И си
ли в селата необходимо е занапред
-повече да -ос -организират съвмести,и 
събрания на партийните ор-гам-иза-ции 
-с -ръ-товед-ст.вага 'ма останалите сб-щсст- 
вс-но-п-ошити-чсскм сили, делегациите и 
самоуправмггслнитс органи а* местните 
общности;.

- СК на соло може да осъществява 
ролята си ако класово укрепва, п-реди 
всичко чрез приемане на- пощи члено
ве из -редовете на частните седокоето- 
иапгаси производители. -В това отноше
ние обаче .досега -не оа постигнати по- 
значителни резултати. Това показва и 
следното: от 1984 година до края на 
септември т.г. в СК са приети сам© 55 
селскостопански пподвводители и це
локупното число на селскостопанските 
производители през това време не е 
значително увеличен. Преди четири 
години в СК имаше 246, а оега 252 
селскостопански производители. Наис
тина, в едно число села няма д-о-ста- | 
тъчню млади ;в тях е трудно да се оп- | 
оесняват ,редо®ете. В п-огое-чето обаче I 
■възможности -има, -но н-е се ползуват. | 
Затова избр-рната дейност -е удобен 
момент на класовото укрепване да се 
посвети дължимото внимание.

И за частното занаят
чийство идват по-хубави 
учи. Общинската скупщи 
на вече прие грз.доустрой 
етветю ре-ш-от-ис за бъде
щия занаятчийски цен- 
тзд>. Той ще се намира 
между улика Моша Пия- 
де железопътната линия 
и .пека Нишава на площ 
от около 2000 квадратни 
метра, Тук са предвиде
ни помещения за прода
жба па вестници, драг- 
стор, магазин за хляб, 
месо, млеко, плод-зелен-

члемове на

В. Б.
ДИМИТРОВГРАД

яи е противопожарната единица?.............. .!
Отговорът на този въп жарната единица не м-о- 

рос не ще и съмнение— же (по този начин) 
трябва! Защо тогава из осъществи 
общо се поставя? „гол живот", т. е, за най-

„Ниш-екопрес". всички участието си на -панаира 
сам-оупрадателни общно на дребното стопанство 
сти и дори местн-ата об- в Белград , Металац" 
щност -в Димитровград. лезе извън общинските 
Нелогично е. че същото граници. Подемат ое про- 
не са -подписали бензино- иаводеге-гни

-правят о-питни сеоии. Се
га тук са заети 35 работ
ници а трябва да бъдат 
приети още 30.
, До кра-я "на този пери
од трябва да бъде 
лизирано 
изместване
цех-о-ве на -съществуващи Г-

чу.к, кафе-бар, продажба 
на сувенири, играчки, цве 
тя. Предвидени са и по
мещения за работа 
часовникари, фотографи, 
за книжарница, химичес- 

чистене на дрехи, фри 
зьорски салони ,.. Оста
ва само чрез данъчни об
лекчения частните занаят 
чин да се 
да влагат собствени сред
ства.

да
„средства. за из-

-мияимални лични дохо
ди. А
набавката иа

на
Освен каучуковата п-ро- 

., Димитров- 
-има своя

да не говорим за програми.мишленост 
град", която 
прошипожарна единица, 
останалите трудови орга
низации — нямат. При
чината за това е: недо- 
стигат средства. Затова е 
договорено в града в- съ-. 
става на Секретариата на 
вътрешните работи да се 
формира 
н а противопожарна един и 
ца на общинско 
ще. Средства за нейното 
съществуване са -обезпе-

станциите, намиращи . се 
на територията на -общи
ната. А знае се -каква е 
вероятността от избухва
не на -пожари тъкмо при 
тях.

споменати
те противопожарни съо- ко
ръжения.
На заседание на Изпъл
нителния съвет, бе изтъ
кнато че през -последни
те няколко години нищо 
ново не е набавено, а и 
това което вече има е 
лошо състояние, 
©тупащите две возила-ци 
етерни търсят 
шен ремонт, а необходи
ма е -набавкагга

заинтересоват
Им1айки -предвид в-сич- 

-ки тези -фа-кти наистина 
има място за -въпроса тр
ябва ли -противопожарна
та -единица, ако отноше
нието -към н-ея е такова.

Впрочем, ка-кто 
тъкнаха и началникът на 
Секретариата иа вътреш- 
ните работи -и команди-рът 
на единицата, тър-ои се 
сам-о да ое създадат усло
вия за -нормално функци 
опиране на същата -и ни
що повече. Затова е при
ело решение да ое раз
движи инициатива за из
менение на от-оразумени- 
ето и изнамйран.е на по-аи 
гурни фи-насови -източни
ци, защото против-опожар 
ната единица 
ТРЯБВА.

реа- 
п-ред-виденоФО
«а -отделилго-

Съще- А. Т.професионал-

ПА 13 НОЕМВРИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ ГРГТлет ггд 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦД

наи-опе-
равниг из

на -поне 
още едно ново. Но па
ри ня.ма. Споменатото са 
м-оуправ-ително оп-оразум-е 
ние са -подписали всички 
обществено- политически 
организации в града, учи 
лищата и тъкачният цех, 
който -оега е в състава на 
„Свобода". И тези, кои
то са -подписали, нередо
вно заплащат -дължимите 
суми. Споразмението не 
са п-одписали всички опе- 
ди-ции. магазини ,на' пре
дприятия, чието седали
ще е извън общината.

Първа проекция на развитието вчени със самоуправител- 
пре-з

1982 година. Договорено 
е всички д,а отделят по 
0,28 -на- сто -от 
Тогава се е -считално, че 
това ще бъде достатъчно 
за издръжка на противо
пожарната единица и з-а 
набашка на нови 
премени противопожарни 
съоръжения.

Днешното време на га
лопираща инфлация, до
веде дотам, и оротмвопо-

1988 годинаспоразумениено

На 13 ноември т.г. та дина.
На тази сесия трябва 

да бъдат обсъдени 
месечните 
стопанството и 
ските дейности. Заилану- 
ва1Н10 е да бъде разгледа
ла ,и информация

дохода. Оурдулмца ще се състои
сесия на Общинската 
лщина-; иа която ще бъде 
С'б-съ|Д1е1на -и 
публично

ску девет-
'Резултати наггусната на 

обсъждане 
проектопрограма от мео- 
пои !и активноети 
лиз^чия иа оредноороч- 
|Н!И1я план за обществено- 
ико.номич ес^о

'нестонан-
и по-съ-

по ;роа- за пол- 
.зу1>ва1нето на обществени
те апартаменти та общи- 
■ната.

>все пак
развитие 

на общината в 1988 го-А. Т.
К. Г.
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БАБУШНИЦД

Приключиха «8Н“ЖИР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НАпредизборните 

събрания винаги активни
ПърватаСлед част от засе

данието 'на Председател
ството на Общинския ;, 
'бор на Съюза на бойци
те в Д имитровградска об
щина. състояло на 16 ок- 
томгагж. бе посветено на 
50 "годишнината 
нето на другаря Тито* на
чело на 'ЮКП. Говорей
ки по този повод на 
седанието, на което 
съствуваха и председате
лите на местните 
женил на бойците, Сър- 
бирлав Златкович, 
оедател на Общинския от 
бор, изтъкна

* ходго тнителните но с 'възможностите с жи. констатирано бе иа 
зи активности ,и З'ана- заседанието. 

лр,дд трябва да ое п-родъл
поставят исрещи, на които ДОУГТИ ВЪПРО
СИ', ггряко засяшщи 
ИЗВОД СТ1ВОФО

съвмест 
ио ое договаряха оекретаг 
риатите на

от-П1РО
нато1ва,рва- 

мощностите, подм 
Я'на н>а заотараялата
ника чрез 
Чия

А. Т.
първичните не яаорганизации «а СК - 

пълнителите «гбори 
първичните 
на Съюза на

И из тех- ДНЕС В БОСИЛЕГРАДна 'реконстр.ук- 
• и. модернизация е 
технюдо гия (,,Лужиш 

ца :на,гтР1ИМ'ер) © изпълне 
нието на плановите 
Чи, 'Развойните 
ми, !Неоснювателнмте 
съствия от работа 

След/ва

'организации 
сиидикати- 

Бабущщгшка общи 
на в последната

от идва-

Заседание на Общин 

ската конференция 

на СИН

новате. в
оедмнощ 

. вай 
^организа-

за-зада-на октомври в почти 
ЧК1И ТРУДОВИ При-лротра-

'От-ЦИИ и ТРУД10ЮИ единици 
се състояха предизборни 
те събрания в Съюза 
синдикатите.

сдру-и пр.
да се 'отчете, чена през изтеклия 

бабущнишкото
нред-период в 

стоатаист
Въпреки че 

ма с борми
во не неизмерната 

към »е-
е иимало 
е престои на ма-

•все още ня 
данни, 'От до 

пред из 
ое от-

За днес в Босилеград е насрочено заседа 
на Общинската 'конференция на ССТН. 

На заседанието делегатите ще обсъдят 
колко актуални въпроса и информации: 
Формация

стачки. почит на бойците 
ликото* дело на Тито, към 
своя върховен комендант.

Втората част от заседа
нието бе 
подготовките за 
ящите избоди в борческа 
та организапия. 
местните сдружения трдб 

да бъдат проведени до

Имал-с* . ниесегашния ход на 
боршгге събрания 
крояват

шините, 
тъчно обезпечаване 
суровини и

поред и недоста
ня-на

няколко въпро
са, доминирали в 
зборната

ВЪЗПр01ИЗВОД
отвени материали. В 
насока общо е заключе
нието. че занапред тряб
ва да се изостри отговор 
ността на всички

ин- .
във връзка с инвестиционната ак- - 

тивност на територията на Босилеград ска об
щина, с -отделен акцент върху градоустройст
вената част на праща, информацията 
алните. проблеми в развитието

посветена на 
предсто-

тазипреди 
дейност. За ра

злика от преди, 
събранията

кога то които вое провежда
ха- с рутина, този път тру 
дещите. се, с чувство
ОФГОООрНОСТ

за акту-|равни- 
зад

комерчес- 
кия директор, пряко за- 

д дълже.н за набавката на 
материали и суровини.

От 1 ноември т.г.. след

ИЛта — ОТ работника 
машината до

на селското 
стопанство и село. както и информацията във 
връзка с актуалйните проблеми В1 областта

края на 
общинско

ноември, а на 
равнище до 

края на декември. Най-

откровено 
разискват по всички въл 
нузащи ти

на
социалната защита. Ще стане дума и за по
добряването на човешката 

• ва< среда.

въпроси, 
тева са: мястото и /роля
та на Съюза на синдика

голяма активност бойци
те проявяват в действ1у- 
ването на ССТН. в_ реа
лизацията на обществе
но-икономическото раз- 
В1итие на общината и в 
работата на делегатски
те окупщини и в рамки
те на тази активност вър
ху тачене на революцио
нните традиции. Съглас:

жизнена и трудо-
сумиране ,на резултатите 
•от предизборните събра
ния, ще започне провеж
дането на изборни съб 
рания, ко-гато ще бъдат 
избрани нови членове на 
изпълнителните отбори и 
председатели на ПО 
Съюза на синдикатите.

тите в условията на ико
номическа криза и гало
пиращата инфлация, за
щита на. работническия 
стандарт и жизненото 
равнище на заетите, сра 
внително ниските лични 
доходи (може би и най- 
ниски в Републиката).

Работниците откровено

Според утзърдения от страна на Предсе
дателството дневен ред очаква- ое на заседа
нието да бъде взето решение за формиране 
на Координационен отбор за въпроси от об
ластта на религията към Общинската коцфе- " 
ренция на ССТН.на м. я.

Ст. Н.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СФРЮ И НРБ 
ДИМИТРОВГРАДОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЧ

НАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИ- 
ЛЕГРАДСКИ „АВТОТРАНСПОРТ"

1I

Посещение на ученици и самодейциС ПРНЗВУК НА ФОРМАЛНОСТ • В 'рамките «а край
граничното сътрудничест
во между Димитровград
ска община СФРЮ и об- 
11 цените Годеч и Драго
ман от НРБ, днес в Дими
тровград пребивават два 
десет ученици от единно
то средно политическо уч 
йлшцс „Христо Ботеи" ок 
Драгоман.
БОСИЛЕГРАД

на учениците от образо- 
възпитателната 

„Йосип Бр-

• Реализирайю! сътруд
ничеството в областта навателгю 

организация 
оз — Тито”. Пооещенле-

се говори. Този факт по- 
твърждава, че първична
та синдикална органива- 

като

Без оглед, че затрудне
ните икономически и сто- 

изиокват

културата, на 20 ноември 
в Лукавица ще гостуват 
самодейци от село Габер 

те ща учениците от Дра- (Драгсманско). със смесе- 
гомош и обратно е реали- на културно-забавна про

грама. С това те връщат ,

паноки условия обединяващсъдържателна пия,
фронт яа трудещите се в 

стопанска оргаии- 
обединяващ

усилена и 
дейност яа воички суоек- 
ти, състоянието и дооега- 

в Авто-
тази запия на програмата за 

сътрудничество в облас
тта та образованието и 
служи за обмен «а опит.

завдия, като 
фронт яа трудещите ое» 
тави стопанска организа- 

170 заети, вме-

лосещеетието на лукавча- 
кп. чиито самодейци ве
че са гостували в Габер.

А. Т.

шната практика
организа- 

башио
те анспортната 
ция в Босилеград

Все 'още се чу»- 
бездейност при го- 

се, а

чия с над 
сто да бъде в

Те гостуватсе меня. първите
ехлува 
лям брой трудеши

борбата срещу 
брой о бреме-

редове на 
ж малкия 
идващи проблеми без- 

Несгоящитс
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ИЗПЪЛНЯВА ЦЕЛТА■от членовемежду тях и 

на Съюза иа 
те. Провеждат ое

събрания, а лични- 
не

комунисти-
моно- действуюа. 

синдикална избори м из
общо изборната сейиост, 
туче са приети 
мобилизатор, а 'като 
та форма;; мост!

Инак, т отчета за из- 
избо-

д,оха ое състезания по ма 
тематика, химия и биоло 
гия 'кълето учениците от 
двете училища показаха 
солидни знания. Непзо- 
сташаха и спортни състе- 
заяия по футбол, баскет
бол и шахмат.

Да кажем, че с тази 
среща програмата по съ
трудничество между две
те посочени училища, ця 
лостно е реалширама и 
както пощчертаиат » Сре- 
диошколокия образовате- 
леи- център и Босилеград 
същата е изптшшла 
плануваните цели и зада- 

М. Я.

между.11 възпитаниетоВ миналия четвъртък и 
Босилеград ое проведе 
втората и 'Последша таз
годишна среща (първата 
ос проведе през април в 
рпад Кюстендил — НРБ) 
между колектива иа орс- 
дагошюолския об;разо:»а(ге 
лен център „Иван Караи- 
ванюв" от Босилеград и 
единното срадиопрофили- 
раио .училище „Неофит 
Рилски" от град Кюстен
дил (НРБ). Срещата ое 
проведе съгласно уточне
ната1 взаимна програма » 
.-"чуптм-пп и,а крайпраинчмю' 
то сътруцщичество » об- 

М. Я, I ластта ига об1ра13ова1п,ието

Общинската скупщина о 
Босилеград м Общинския 

град

точни
те интереси, наистина 
при всички, тук се изда- 
гат над общестнеяите. №* 
рочем това иргагърди и 

20 този

не като 
чие- ,народен съвет иа 

Кюстендил.
В рамките па сътрудии 

чсството преподашатеиитепроведеното яа
предизборно събра 
първичната оикди-

тсклия двугодишен 
рея период, 
тото ое (Казва, 
рактеоизира с лсестрамяа 
и съдържателна актии-

от Кюовндил с колегите 
си от боенлепрадежия ор- 
сдичошколоки цегетър раз- 
миниха опт и методи в'ьв 
■възпитатггацо - образова
телния процес, а учени
ците прозедоха разлимни 
видове състезания. Име- 
ино какр; ли уведоми дм 
пекгорът иа срсдаюижол- 

център ш Босилс- 
•прК, Гаиче Василев, прове

между ДРУ-мооен
че се ха-ние на 

кал,на 1сргаиизаи:ия,
Събрая/ието бе удобен 

.всестранно да ое 
об.реме-момент ност,

В 'продължениеобсъдят воички иа съ- 
таиса', без 

образ-
проблеми и нре- 

мер-няващи 
дпгиемат езютветни,

б р ая и сто, също 
по-съдържателни 
ложения са ПРСДЛОЖСИ1И 
ъъзможни кандидагто за. 
ново ръководство.

.Приключики занапред, 
обаче без ка/ювято и да е

и разнежва,- 
ЦС 'И/МЛ,- ,

какво Да

за-
окм язабележ1ки 

пия. Сигурно с, 
ше как®о и за

чи.
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пппишдствг1" пам»ушв)1ше'мстодамш
ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
В ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ В КЛИСУРАИЗ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" В ДИМИТРОВГРАД

ПОЛИЦИТЕ СЪЗДАВАТ НЕВОЛИ От много обещания до много проблеми
Нереалните обещания са лоша нроиаганда и 

пт,рщат като бумеранг! Ново дока- 
правило е тъкачният цех

За отпуските по бо
лест този път Нейчев не 
се произнесе. Известно е, 
че «първите шест месеца 
на годината поради от
пуските ло болест ('Оа' «м 
то някои и не са били 
оправдателни) производ
ството е било с 40% по- 
малко. Той само добави, 
че честите отсъствия съз 
дават големи проблеми 
в поточното производст 
®о, понеже тези които

бами перспективи.
— Започнахме с трона 

В01ДСТВ© на кожени тспи- 
ои, които твърДе много 
ос търсят та пазара — ка 
зва Радоицс,в. От отпадъ
ци ;в ТО „Братство" в 
Желюша ние правим раз 
«и теггиои и други коже
ни извелия. Един квадрат 
тен метър на тези телиш 
струват 36 000 динара.

Расте « интересът за 
изработката та тъкани1

Макар че в Димитров
градска общата не е 
„^пристигнала" пито една 
от непокритите полици 
на „Агрокомерц". във Вс 
дима Кладуша, на «омфек 
ция „Овобода” тс създа
ват големи неволи.

— Налага ое, както и 
досега, да'работим с по
лици — каова БРАНКО 
ПЕЙЧЕВ, директор на 
„Свобода". Обаче след 
„Аферата Агрокомерц" 
нмто една банка не прие 
ма полици. Какво да пра 
вим, косато сме принуде
ни да имаме в обращеине 
и полици?

Деветмесечните дело
ви резултати още не са 
известни, но Пейчев ни 
уведоми, че „Свобода" 
най-вероятно ще има за 
губа

— Една 'от причините 
ще бъде и колективната 
годишна почивка, поне
же месец и половина не 
работихме.
И ИЗНОСЪТ ПРАВИ 
ПРОБЛЕМИ...

Че и износът невинаги

непременно сс 
зателство за това старо 
па Текстилната промишленост от Гърделица, кои- 

работи миналата година в Клисурато започна да
Цехът бе обнародвай !;?л за ония, които нс мо

гат да си отидат » къщиката „цех за производст 
во на студено валяни Одс 
яла". Това бе първото 
нереално обещание и гол 
яма старина грешка, по- 
| ;еж1с 'производството на 
•одеяла с комплексно и на сградата ще започне 
:не може да станс » един в 'началото на ноември), 
такъв цех. Обаче офици Личните д Феод и бяха- ни 
алнотз название събуди ски, неопитните работни 
•визии, които бяха „раз- пи не -получаваха доста- 
хладстви" още при първа тъч на професионална по 
та срина на работници- мощ от „ТИГ", между- 
тс е машините. Тота бя- личностните щм отноше- 
ха само станове, които мия започнаха да се раз- 
произвеждат груба тъкан валят... Напрежението в 

голям шум. Повс- те проблеми и мълви це- 
ч>е от тях са стари, ня- хът не може да набере 
кои са произведени още достатъчно работници.

На обнародвания преди 
известно Бреме конкурс 

строеше це за попълване на 24 вакан 
хът, по Клисурско се во- тни работни места са се 
диха многоб.ройии разгр обадили само 4 лица. 
вери И пак обещаиия.
„Ще имате

носз зимата йли йотата 
работят във втора смяна, 
а за жилищна сграда ле 
сс говореше до преди 
три седмици (строежът

и

през 1927 година?!

Дохато ое

Проблемите и перспексъвременна 
столова, ще бъде постро
ена ж.ллищна сграда, ще 
се създадат добри ус
ловия за

заместват отсъствуващи- 
те, докато овладеят про
изводствения процес — 
трябва да мине време. 
А производството, оообе 
но качеството' му, търпи!

от синтстика и вълна, не 
що като пиротските ки
лими — споделя Радои- 
цев. Поръчки получаваме 
от всички краища на ст
раната. Напоследък прие 
ма.ме не само прежда, ло 
приемаме и вълка. По 
желание на потребители
те — преждата боядисва 
ме, а също' така, ло тях-

тжата *.г клисурския цех 
са обсъдени на извънред 
ло събрание на трудещи
те се, което се е състоя
ло на 21 октомври - и на 
което са _ присъсгзували 

генералният 
на „ТИГ"

„лека ръка", без ИГНЯТОВИЧ, 
уважение на 

два ' основни фактори: 
време и средства. Столо- РИНКОВИЧ 
вата не работи, 
колективът

. може да р адва показва 
примерът на димитров
градските конфекционе- културно-заба 

вна дейност". За спомена 
тите обещания

ри.
— Към 70 иа сто от 

производството изнасяме ИМА И ХУБАВИ НОВИ
навярно 

не може да се каже. че 
са нереални, но бяха да 
дени с

директор
МОМЧИЛОна чуждестранните паза НИ 

ри — споделя Пейчев. Ед Н-е всичко е „черно" в 
на част на конвертируе- конфекция „Свобода". В 
мите — а друга — на кли

председа
телят на Общинския син 
дикален съвет ИВАН МА

достатъчно
скоро време личните до 
ходи от 70 ще нараснат 
на 90 хиляди динара (кое 
то сигурно ,не може да

но желание се взимат и 
мустрит-е.
>ка — добави Радо й цев, 
Ч'3 напийте

- ринговите. Но какво да 
праташ, когато толкова 
необходимата валута за 
осъществен износ тряб-

Мола да и предоеда-
защото телят на Общинската 

все още е нференция на ССТН в 
малоброен и от икономи Сурдулипа РАНГЕЛ ТО 
ческа гледна точка пол ШЕВ. В

когато работниците 
А лата си „мъка".

ка
ко

клиенти 
твърде доволни 'От произ 
веделите в „Свобода" по 
КРОТКИ и други 
тъкани.

санавакса погълнатото от 
ш да чакаме и по 9 месе инфлацията, но все 
ца, А пои днешната 
флация всеки лесно мо
же да си пресметне кол-

пак
подобрява положението). 
А ст завеждащия плас
мент АСЕН РАДОИЦЕВ,

откровен диалогин- зата е по-лоляма, 
столовата не работи, 
работниците

са казали цявидове
пък ое нуж- 

закуска. 
«яма кварти-

ко това струва на нашата 
организация!

научихме, че за тъкач
ния цех ое. откриват ху-

цаят от топла 
В Клисура

— Оказа се казва
Маринксвич — че обста
новката в цеха 
ложнила и

М. А.
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТЕ „ТИГЪР" (ВЪТРЕШНА 
АВТОГУМА) В БАБУШНИЦА

се е ус-
Така например за девет- 
меоечния период средно 

от продукцията е 
брак, а през месец сеп
тември този процент съз-

порадн недос 
информираност 

на работниците. Някои 
проблеми

трещни автогуми и 
•отношение на същия 
риод

по тагъчна
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ пе-' 

година 
; а.чаление 

, или 
проценти

0.4 миналата
представлява 
с 394 516 бройки, 
превърнато 
— 60,3.

не могат да бъ 
дат решени скоро, защото 
изискват много

• ПО ТРЕТИ ПЪТ ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА 
В БАБУШНИЦА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНОТО 
ПРИЗНАНИЕ ЗА КАЧЕСТВО МЕЖДУ ДВАДЕСЕ
ТИНАТА ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ НА УНИ- 
РОЯЛ-УДРИЧ"

лиза само 0,3 на сто.
В резултат .на това тру

довата единица „Вътреш
ни автогуми" в Бабушни- 
иа тази година стана три
кратен, носител ца меж- 
дунарощю признание за 
качество М'ежду двадесе
тината трудови организа
ции в състава 
ммл-удрич". 
признания са 
през последните

средства и 
време, а „ТИГ" и Сурдули 
шка община

в

се готви да 
ги разрешават постепен
но. Генералният

Тези резултати. са по
стигнати благодарение на 
колективна работа, 
особеую заживява 
зи,вършената

Трудовата единица „Въ 
тръшна автогума" .в със
тава на „Тигър" от Пи-

дирек-
тор информира работ
ниците, че 
им бъдат

ски вдош.
Оноша, което особено 

радва, -е производството 
на висококачествена про
дукция. В период януари- 
септември 1987 г. е реа
лизирана „А" качество

която
наскоро ще 

увеличени зап- 
отпреди изве 

веггчки за 
пенсионно-ин-

след 
реоргаии-''рот през деветте месеца 

на текущата стопанска, го 
дина постига солидни де
лови резултати. В този 
период оа произведени 
3.247 169 бройки вътреш
ни ашгтотуми, с което пла
на за този период е пре
изпълнен е 19 ,на сто, а 
по отношение на същия 
период на миналата годи 
на. отчита ое увеличение 
с 11,2 на сто. В структу
рата на производството 
над 80 на сто оа вътреш- казват колко е виооко ка
ни автогуми за пътнмче-

латите и че 
стно време на

защия иа ..Тигър", 
то основната 
ция » .Бабушница 
трудова единица.

кога- 
организа- 

става 
Значи

ма „Уни- 
Воичкигге ети „тече" 

валиднополучени 
няколко 

ГОДИНИ — 1983, 1984 и 
1986 година.

продукция с 99,1 процен
та, което е с 1.1 пб-доб
ра ют заплануваната, а с 
0,1 процента ло стноше- ' 
ние на

ссигурение. За 
сто- напред работещитетелен дял в доброто 

паниоване
в це-

м обще- ха ще получават по 740 
ор динара дневно

имат
стветкъполитическите 
ганизации

осъществената 
през същия период 
миналата година. Дан
ните за бракуваните сто-

като ком-
трудовата пенсация за топла закус- 
също съ- ка. МисЛя, 

си и ранието е 
с проблемите добра а.тмосфера за рабо 

та в клисурския цех.

.Първите 
на текущата 
характерни и по

девет месеца«а година са единица, които че след съб- 
създадена по-

рязкото 
намаляване на залежали- живмха дейността 

заживяхами най-красноречивю по- те стоки. В края на сеп
тември' в складовете е 
имало 260 321 бройки

на колектива.
честото на продукцията, въ- Ст. Н. к. г.
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I у'*// ПРОЛЙТЛРИИкомунистОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

Брой 1593 година XVI, 
Белград, 30 октомври 1987Г I

Стабилност на Ьластта л

ъгареки икономическата криза поли- смци Д^11 |И на същото място — та '—7 и законодателната, и изпълнителната,
тическата ни система, изглежда, е ефмкас- закл-юч-екця и мероприятията, и съдебната — във функция па икономи-
на. Точно така — ефикасна. Впрочем ако предприемани с цел да ое п.рео- ческага.стабилизация. Тук е още едно ус-
мярката на ефикасността на политичеока- Ч1„,ЯТ натрупаните труД1Йости не се лока- ловие — да ое зачитат демократическите 
та система е стабилността на властта то- ^_р-ДЮ'ста'ГЪЧНИ' не Д:али задоволителни ре- принципи при избирането на ония, на ко- 
гава у нас криза на политическата система У рГ И съст?1я,нме1Х> н,е тръпнало напред, ито ое доверява властта. Било да се касае 
не съществува. Съвоем друго в°ию о че к ДН° Таксва |Разви,™е и изход на съ- за -работни-чеокия съвет » яр-едпви-ятето 
една такава „стабилност" обуславя пепит „”Т,ИЯТа 1аяУ*иР-ат аргументите за правил- или за дъ-ржазн-ото председателство. В то- 
катастрофаяни последици в сферата на Досегашните ходове. Каква полза зи случай разискванията за отговорността,
икономическия - живот. А за 'Състоянието йипм™? П^Г|ша за и«к»ч«т ота- единството законността и под. може да 
в тази област до-татъин.г» (V т гР билизация кагато същата п-о-чти. поло- бъдат конкрени; с оглед на обстоятелство-
тпя-т -к ,наия1ттлтл тГ0 1 Е|ИИ Двовтютетиг ое п;ре<небрепава., каква то, че едоннетвено лосгштнаггосге резултати -
доклала в Сетптт^ злата седмица двата полза от ясните и коизистекшите заключе- биха били критерии за успешността на нк>- 

Н Ю1Ч>сша'ВИЯ: на «“* «а- XIII заседание на ЦК на СКЖ, ако «телите на високите функции и -общест- 
лл 3- пР«ДсеДаггелството на ,в партията м обществото нищо съществено вени пгаъномощия. Трудно е да се съгла-оу- 

С тЮ Лазар М-оиссо и на председателя на -гаг ое е променило. При такова състояние ват с легатата: челните хора в ключовите 
Съюзния изпълнителен съвет Бра-нко Ми- на фактите, почти е депласираню л-осяоян- институции на системата, без разлика на 
кули-ч. но да сг .повтаря мак кризата у нас е по- катастрофалните икономически показатели.

Дълго че самозалъгвахме, въпреки трез следица на неспазване на законите, липса- и нататък имат привилегия да обясняват 
вите предупреждения и ясните аргументи. т.а на отговор-ност. надделя,вашето на чаю- на -н-ар-с-да причините за кризата и да ре
че не сме в криза. Сетне отговорните при- тич-н-ця интерес, на прекадената децентра- шават за програмите за изход от нея, раз- 
знаха съществуването ,на. кризата но само лизания, липсата на- единство. . . Воичко бира се без последствия за собствената си 
в сферата на икономиката. Най-после (и на това е истина, но факт е, че истината е функция, 
явната сцена) започна да се шуцщса, че израз на едно — «а такова фулкциоки-ра- Я-сц-о е, следователно, че все пак има- 
ое касае и за политическа, пък дори и иде- не на политическата система, която почти ме работа с такиз аииструменти в п-оошти- 
йна криза. В момента- нещата стоят така, безпрекорн-о обезпечава (единствено) ста- ческата система, които ефикасно обезпе- 
че съществуването на икономическа криза билнюот на властта. Трябва да се има пред- чакат (само) стабилност яа властта. Точно 
никой не оспорва, наличността на полита- вид, че стабилността на властта не трябва такъв ша на „стабилност" обуславя йкюно- 
ческата криза още не признават всички, а да значи, което се потвърждава у нас, и по- мичерката крива. Само от този ъгъл може

мълчи, литичесюа стабилност на обществото. Затю- да се тълкува постоянната доминащия яаглавно оеза идейната криза
С години приемаме различни меропри- ,га Лазар Мойоо® -има пълно право когато политиката над икономиката. Без разбггаа-

ятия __ за намаляване на -инфлацията, за подчертава -потребата от „желателни и съ- нето ма тази дсминация малък -е шансът и
увеличаване на производството и износа, гласуват програми и акции за политиче- най-исиите мероприятия на -съюзното п-ра
за консолидация -на финансовата сфера, за ска и икономическа стабилизация". витал-ств© д:а дагесат толкова желаните ре-
подобрение -на материалното състояние на Според сегашното състояние на -неща- зултати. От друга страна, една таква „ста- 
гтопачстЕОТо Резултат е — ескалация та (изглежда, че не е далече от истината битност ;на властта" трудно може да се на- 
ня „„„яятя Председателят на Съюзния из- преценката: за да се създздат условия за -руши без разчистване и на няко-р ииеини 
пълнителеп съвет -обяснявайки неотдавна стабилизация на стопанството и конооли- недоумения, евдрзани
" Юго-лавяя нс-зите ,начи- да-ция .на отношенията и .икономиката (и осн-сани определения на наличната «опити-,
в Скупщината на - стопанството, обществото), нужно е да се дестабилизират чеова система. За това, по наше мнение

-политическата трябваше сггдавна- да се разиоква, далече

например с -някои

;нанашия за консолидация 
твърди ч-г участието на 
п ре делението на -_ 
паднало яа драстично -низко
ТеНПредседателс^ТТ/с^^к кап- на практически значи да ое постави -вла-ст-

стона-нството -в раз- оп-р-еделе-ни инструменти -в
е система, коит-с- осигуряват -наличната ста- пред -началото на зачатъците и самите ем- 

пластта-, относно позицията о-га бр-и-они на сегашната крива.
•поне неизвестна. То-

с-бществ-ения продукт
-равнище „с билн-сст на

властта да се -направи Слобрдан ИГНЯТОВИЧ )
на

V
„акция” днес ое боят от реши
телните становища -срещу -колеба 
нието-и политическата безжизне- 
,ност. Заплашават Централния ко 
ми-тет с победата, която осъще
стви на пленума, защото, тя, уж, 
го задължава)!?). А живеем във 
ар-е-м-е ко-пато -би трябвало и по- 
-раже-ни-ята -да ни задължават. И 
-ощ-е как.

И някои -средства за масова 
информация -от „други среди", 
за-гр-иж-ени за съдбата на демо
крацията- в нашата република, 
започнаха да -раз-дав-ат уроци яа 
ръ-к-аводотвото -на СК в Сърбия. 
Аюторитетшгя „Тйедник" оавен 
таза, че -на страниците ои пуска 
-автори и -статии, -които са- спад
нали, на -равнище яа подземни 
чир-ишмокм интриги, 
пиедестала (-считахме че отдавна 
е премахнат) ,на когото се вижда 
избледнелият, но -четлив

, ,Сла-ба Сърбия — силна Юго- 
сдав-и-яГ— раздва уроци «аЦея- 

(На 3-та стр.)

н-емш-ите на-оолси иа -общественото 
ии развит,и-с и -шоообтюсггта 
кочпо ще измариаме с -конкретни
резултати.

А дру-пн пък — тъй като иай- 
'Нанред Осмия пленум са провъз
гласили за опело на . демокраци
ята — полагат, ш-си-чки -сили по- 
литич-оски да 
м:а.й--Е,исшето -ръководство на Съ- 

НЕ1 комунистите -в Сърбия и 
всъщност да окажат съпротива 
на поповата а-кц-и-я. Те -са проти- 

- -зч.юти « конфузии. Доюатодо 
неотдавна остро критику.ваха рс- 
ш-ааан-ето зад запорени врата, 
с-ога им 1П-р-еч:и -рааиоква1нето на 
обществ-еиа оц-еиа; доскорашии- 
тс -сстр-и противници на коиося- 
з-уса сега гла-сува-нсто про-възгла-с- 
ятт за -тср-етулярно; ща нжкога- 
ШИ1ИТ-3 критици на п-разиите дум-и 
дш-ос пречи ясната и -рязка 1>а- 
ботюгчоона и и-а-р-одпа -дума („м-.и- 
■си-ну-а-ци и ма 
която -има и ш-ци-фашистка сме- 
са); някогашните заотъпиици на

НА ПЪРВАТА КОЛОНА Ш

Отзвуци и отпори
«гзс гжйгггггх

по-бързо преодоляване на к-ри- 
кс-ятс- -изпаднахме. Застъп 

отао1гаорно и ефикасно 
на всички -о-ши1Щ1а на.

Косово и

Осмият -плену-м па -ком-пр-ом-ети врат
-СК -в
събитие от из- 

о-ще дока-
и затов-а -не ^-ат ос за 

намира -лоту.шаваис
... вни-мятето на до. обществени послс-
световиата -политмче- - стаггват ое за последова-

Съществуват ДИ«Щ и |П|Сзулгатио ОСъществява-
програмата -и задачите по 

сггабии из-311'и-я; за

пия комитет -на 
стана политическо 
кшючително значон.ие

юзазата, -в

то -не бещ-2 завършен 
с чудно, че 
в центъра яа 
машната -и

все още се

ка -о-бщ-оств-екост. 
лва подхода в -анализа -на сяш _ 
сггта и хаггз/сг-ера я-а това п Р® - 
ш> сьбраиие: пърюижт из 
г/г (ИСТИНСКОТО -му 
зианени-с и -поръчения,

политически
изхогждаики

и/нте-

н-с па
и-ксн-сми-ч-дска 
сп,гигат ос за тамив-а -шиотитуцио 
н-ни -пром-СН-и ,-които ще създадат 
възможност на труда -и трудовия 

-имат .решаваща дума в 
общестш-о. .Жолаписто и-м 
-а-кция да ни пр-ед|в1с»вдагг

които насъдържание, 
а вторият 

СТ1С"
ое зани-м-ага с 
кули -и -налучква-и-ия,

ч-С1в-ок -да 
м-аш-сто 
с » т-ези
спооойии -ръководства -и хора-, ко 

иетейвоя®бимо «де следят ос-

лозу-
,,ЮЖНИЯ ОК-ЦйНТ”,„отделни" мгот теоногърди -и

рсои. пърдаи-я
решител

ниПривържои и IДИТ с 
подход се застъпват за

ито



2 Комунист
АКЦИОННО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СК ^ ____

Е) Е К Р. .......... ... ...................... ....шиш..пий.... .................. .

иоюи материали, заключения и 
становища'. Най-напред трябва 
да осъществим задачите и стано
вищата от резолюциите на Три- 

Акциовната надеоетия компрес на СЮК м Де-

Първослав Станкович, 
„Магнохром", Кралево

облици на акционноПървите опити показват, че новите
на СК са обременени от сложната процедура приорганизиране

приемането на становища и тази обремснсност значително на
малява ефектите на дейността им ЧЕСТНА КРАЧКА

На заоеданис ма
Комисията за развитие на цат, но проблемът настава, но- конференция обсадихме ЙВаос сетия 

СК при Централния комитет на гата ни ое изпречат четири раз- три проблема във връзка с 
СК и Сърбия организира на 12 лични законни рогулатши. То- гаиивацията на трудовата ор 
октомври съвещание за акцион- ва .веднага израства го бариера низания и' аналитичната прец 

организиране «а Съюза на пред вдсйио-л.ои1итцчсокап'а ни ка иа работните моста. При то
на дейност. иа сс стълмиОшихмс с придобити

навици, а придобитите навици сс 
много трудно'. Не знаех

Ристо Радованович, 
изпълнителен секретар 
Председателството на 
СК Савски венец

ОК на
нота
комунистите. В тоаи брой 
„Комунист” 
характерни изказващия на участ 
циците в дискусията.

предаваме, няколко СТАНОВИЩА ДО БЕЗ
КРАЙНОСТМиловац Младснович, 

Електронна промишленост.
мсмятат
ме, че сме добре подготвили ак- 

ломогка да яцията и том ни 
проведем докрай за година и.

Ниш Решението за формиране на 
акциоина конференция сс прие- 

Тук обаче искам да спомена ма от Общинския комитет, 
Формирането иа конфорен- един проблем. Акциоинята кои- чиято територия е „седалището 

цчш иа СК в рамките на галски- ферепция го ю^мкитс на СОСТ из- на трудовата организация при 
тс системи с добро начинание, праща предложение до конфе- съгласие от останалитег общин 

Когато имахме постоянни фа Конференциите са един от иаж- ренцията го рамките на трудова ки комитети о ако яха ч .
брични конференции на СК, пре нмте фактори за афирмацията та .организация, след това до ли всички общински коми е
дупреждавахме. че това са „ко- на общите интереси в СОСТ и конференцията в ООСТ, и отно- да ли доставят

комитетите”, че конфе са значителна кохезионна сила во .назад. Докато сс затвори този мис- от Савски венец и до днес
ролята на пър за обединяването и афирмация- кръг, проблемът, койго трябва нямаше да довършим работата.

Дсколкото Акци>о>нната кон
ференция обсъжда онова- което 

самоутграви-

Муйо Бйелополяц,
Фабрика за автомобили, При- ДВА ПЪТИ ЗА ЕДНО И СЪЩО половина. на

бой

МИЛО ЗВУЧИ

съгласието си,

митети в
решшите поемат
вичните .органнза|Ции. Мисля, че та на общите цели. Ние от Елс- да бъде решем, получава такива
Съюзът яа комунистите във ФАП ктронната промишленост смята- размери, че разискванията
тогава работеше много по-добре ме, че в рамките на подготовка- връзка с него стават безцредме- с предвидено
отколкото днес, когато в трудова та за заоедания на Конференция тип. Затова смятам, че Акцион- телното споразумение за сдружа
та организация .съществува Ак- та' трябва да се водят разисква- ната конференция трябва да ра- ване, а по тези въпроси решават
цйонна конференция на СК. За- ния в първичните организации боти по-ефикасно, а това означа- самсуправителните органи, то
тото сега имаме 27 първични па СК. След разискванията и ва, че в това отношение трябва гава възниква въпросът тряб- 
орпамизации на СК, които са приетите по демократически на- да ое мени и процедурата 
свързани с Общинския комитет, чин становища не е нужно зак- разискванията.
Техните програми за работа не люпенията отново да се приемат
са съгласувани. Дори не сме се в първичните организации, поне изходни, заключителни и какви 

програмите ни да же това обективно забавя прет- ли още. не заключения на глава
съгласувани. А про воряваНето им в дела. Така се ст населението го света. В това Друга страна, когато Акционната

във
със

ва ли самоупоавятелните орга
ни до безкрайност та чакат ста

на

Имаме най-много материали, новищата на комунистите напри
мзр от 171 първични организа
ции яа СК в жто Белград? Отдоговорили 

бъдат поне
изведението ни е общо: не про получава първичните организа- отношение ом,е първенци без кон конференция „пресече” безкрай- 
изведем ли камион, нямаме до- ции два пъти да обсъждат една куренция. На всяко, събрание на ните разисквания и приеме зак 
ход, нито обществено-политиче и съща тема. 
ока дейност.

тогава се правят забелюпения,
конференция лежки във връзка с работата й.

Но. -ние не можем да чакаме ра-

пър.вичната организация «а 
Електронната промишленост СК и акционната 

има цехоте в голям брой общи- всички, от генералния дирек- 
Някои във ФАП казват: „За- ни; което изиоква рочголяма ак- тор до неквалифицирания рабо- зискшния във есички първични 

щото да нейзберем председател тивност на общинските комите- тник, ое застъпваме за промени организации, понеже не могат 
на Конференцията на Съюза на ти на СК за осъществяване на без отстъпване. Но е факт, че толкова да чакат ч самоуправите- 
комуниетите във фабриката с становищата и заключенията на нито при нас в първичната орга лните органи, които са длъжни 
около 2700 партийни и да му да- Конференцията досега не проя- низация, нито при тия „горе” да спазят сроковете за дадени 
вцме заплата от членския внос. виха готовност' за съдействие, няма промени. Считам, че .никой решения. И обратно — доколко- 
Тогава той не би бил трансмисия Затова мисля, че ЦК .на ОК в в обществото няма такива заслу то самсуправителните органи 
иа технрбюрократичеоките стру Сърбия трябва повече да настоя пи, .поради които не трябва и не вземат решение без становище 
ктури". Това е едно мнение, но ва за това при общинските коми може да бъ.^е сменен. Очевидно на .Партията — тогава обикнове 
на Конгреса ое определихме за тети, особено сега, когато нови- е, че в общ е стрес то-, освен Съюза но се казва, че Съюзът на- кому- 
другб и приехме изменения в Ус те облици на акционно органи- 
тава, които трябва да се спазват, зи.раяе току-що започват да дей- 

Рабогата на конференциите ствуват. 
на ОК все още .има маяифеста- 
ционен характер. Рядко се съби-

н.а .комунистите, .няимаме друга нистите се намига на маргините 
сила да .извърши промени. Но на събитията.
Съюзът на комунистите 
же да се избори за тези .проме
ни, локошкюФо не направи смела,, 
решителна и

не мо-
Бранпслав Майсторович, 
"Вискоза”, ЛозницаЖивадин Весич, 

АПК, Пожаревацраме и — както казва народът— 
мило звучи, но слабо отеква, ху 
баво говорим., а нямаме резулта
ти. Защюто едни заключения 
приема първичната организация, 
други Общинският комитет, тре зиране на ОК са важни, но тряб' 
ти Конференцията на СК, юръс- ва да ое каже) йе работата им за-

чест.на комунистиче 
ска крачка, за да промени себе 

от първичната организация 
до. върха.

СРОКОВЕ И НОСИТЕЛИМАЛКА ПОМОЩ еи
Акционната конференция «а 

СК във „.Вискоза”Ажцианните облици' яа органи проведе еди
петар Петвович, надесет събрания през изтеклите

тадааме ое » много отношения, виси. от дейността на първичните ДИ "Цървена застава ята^паботи Кон^еренци'

бременени от много проблеми организации. Когато работят до БЕЗ НОВИ МАТЕРИАЛИ ' тациенна програма* която“ ст
ГТ л бр1 "ВД"™8 организации, В Заводите ;,Църв.ена застава” записани задачите и оабогоште

-.Придобихме един опит в ра- добре работят й облиците на ак- действуват 12 500 член.пт,р 391 птапи ' и ра00ФНите
ботата на Акционната конферен ционно Организиране. организации 66 групи , за^од.готогока на материа-
тя-з СОСТ. Именно, става ду- Искам да кажа и това, че сГна сТбранияГ^Ж^ * ли и проектостановища. Опреде
на-за деловата система, в която- професионалните служби не ока та конференция каним и рихме о^Йпе^6 “ — Догож>' '
са-ФАП от Нрибой, ФАМОС от зват достатъчна помоад на (кюн- ст.авит|рлм ш пКг п,ред- Оо П|реД'Се.д,ателството на
Сараево ,„11 октомври" от Ско ферзнциите. Гай-че^пр^нд тсГ^чиято кон*ер^ия да
пйе и-Фабриката за автобуси от за. не01съществените програми мират псганизациитеРот На‘ 4 един яът месечно как,се , 
Загреб: Това е добър тример за за работа на-.конференциите е ®а на ОО.СТ но нито -еди ок"113' ОСЪ1цес'11в,я®ат становищата на 
съдружие на трудещи ое от че- това, ч-е професионалните служ СК досега не изпрати шзелстапГО' Кои*еРевцията. Председателст- 
здри републики. Имаме Акци- би н-е ■ подготвят съответни мате- тел да участвувф в работата ™ ®°'те' изпР-ща оц.енката си до 
сина конференция на Съюза риали. Обаче, когато за- опреде- Конференцията. За по-нататъш първичните организации Ня
на ^комунистите, - съгласно Уста- лен въпрос е. заинтересовано ръ- нотс- ии ангажиране за по-пР,™„ воеки тпи и г"’ На-
ва. -и доюега проведохме четцри ководството на .колектива, п.сг' татн.а и по-кюнкр.“тнт пейнг»Р' УЛ „ Р есе1га К|Онференцмя- 
събравия. Работниците ое съби- мощта е ефикасна. И обратно, необходимо да ое п-педп-,™, 6 '°®€ъжда реализацията

л ^ предпазим от грамада ои
на про
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ПРЕДУПРНКДДВДЩНЦНФРИ
За първите *

в СК на Сърбия

ге също нлйзвеч-е са работници, 
дюри 50 на сто. Най-драстично 
намаление е в Южиомюравсюг, 
Подунавоки и Шумад-ийско-помо- 
раиски 1'. сгион. Селскостопански 
производители са

на комунистите. В началото на 
осемдесетте години всеки трета, 
член на СК е. бил млад, а към
края на юли тази родина едва 
всеки пети. Млади в членството

1™иалата година. Намалява и бро- Логично 
ят да научните и «културни работ 
нищи (две) и незаетите (3,4) на 
сто.

шест месеца тази 
С 2754, година броят на работниците 

което е три пъти
наДкГм Докат° във всички среди 
на комунистите намалява —

е намален
колкото през цялата повече от-- минала
броят на членовете на Съюза 
сово расте

Дали Съюзът

ое натрупва въпросът: 
дали методът .на работа да. СК 
е съобразен със оензибилитета 
иа младото поколение?

Активността на Съюза на ко

на Ко-
на 'Комунис

тите ни става все по-малко 
тнически. а все повече 
чеоки? /#31Л'и.в редиците 
шата партия ,вое повече 
ци"? ЗащоФо намалява 
на трудовите хора 
в членството? По тези

Нарасна единствено броят 
на студентите., учениците, здрав 
ните раб^пн1ици и

събрания
ВНОС.

и не .плащат членскирабо-
ЧИНОВНИг С)1ба:че ръководите- му пистите къмтук ое явява и един чу- 

Д-гн феномен, който
социално-класо

во укрепване на собствените ре
дици безспорно винаги е завися

на на- лите.на заседани 
ето е «наречен ..косовски" Имен- 
»0, локало ъь, всички средиб™ ^ключенке,
ят иа членовете на Съюза на ко- му1НИ|СТИТ'е полека загубва онази върху решаването на, конкретни
муиистите се намалява __ в Ко- О0,циалпа групировка, която пред обществени проблеми. Преодоля

ставлява нейния ..гръбнак" и вашето на обществената криза. 
която1 е нейната ,,материална си 'осъществяване задачите по шко
ла . Може ли при такова поло- комическа стабилизация, актив- 
жвние СК да изпълнява своята ност върху промените ю полити- 
историческа роля на авангард на ческата система и борбата за 
работническата класа? Този въп кешрсио по-ефикасно функцио- 
роси безспорно .заслужават се- ниране е условие за социално-

клаоозого укрепване на Съюза

са „стар- 
интаресът 

за приемане

Дали тези дакни насочват 
че Съюзът

към 
на ко ла от неговата съвкупна акция

и още ня
кои въпроси във връзка със оо- 
циалния състав на Съюза на ко
мунистите се разисква на заседа
ние на ^ Комисията иа ЦК на ОК 
на Сърбия за развитието иа СК 
(14 октомври), което ще бъде те- 
ма, «и на. ‘едно ют пре дотоящите за 
седания «а Председателството 
ЦК на Сърбия.

сово расте. Тази под ида повече 
са :с почти хиляда души. Изклю
чени има «по-малко »от лапи. © 
четири общински организации 
на през тези шест месеца ни
кой не е изключен от членство
то, в Подуело девет,
Л)ите организации - найцвече по 
петима-. В Прищина; където има 
поточе от 20 000 членове на СК, 
изключени са само петима. Има 
йки предвид всичко онова, което 
ое случва в Косово, тези. сведе
ния действуват най-меко — чу
дно. Как тогава да ое тълкуват? 
Според мнението на Михаило 
Пешич,
ТИЕОПОЛОЖНИ ОбяанеН1ИЯ: или се

а в остана- риозен научен анализ.
Пщоблем е и възрастовата ст- иа комунистите, 

руктура на членството на Съюза

на

Данните говорят, че Д. Матиевичпрез
първото полугодие на настояща
та година 
намалява. Съюзът на ' комунисти 
те на Сърбия именно

АДМИНИСТРАЦИЯброят на членовете

ПО-МАЛКО „ЧРНН РЪКАВИ"през юни
на настоящата 
4389 членове по-малко 
Най-голямо намаляване се. отчи
та в Южнрморавски и Т-имошки 
р&гиюн. В тези неслазни рекорди 
изпъкват общините: Долевац, Но 

Вършац и Лесховащ.

година е имал 
от лани.

Ако последователно се осъще
ствява заключението иа Между- та Република, е в твърде 
общинската конференция на СК положение. Обаче, защо в здратв- 
з Ниш, прието на неотдавна про- ните заведения работят дори 700 
веленото заседание, абсолютно е чиновници? 
ясно, че местното стопанство ще 
диша по-леко. Именно, ний-вис- вразка с това Оганхович. — че 
плето партийно ръководство в ре- за лекуване На болните в Ниш 
лиона задължи всички 'комунис- не са необходими точно 83 юрис
ти в 'стопанството и обществени- ти, колкото понастоящем работ- 
те дейности критично -да нреиз- ят в градските, здравни организа- 
питат „собствената си служба" и- ции. 
отсред възможностите ои да я на 
малят. Това намаление средно лите обществени дейности, пък 
трябва да бъде десет процента, ое очаква, че (предложените меро 
а цялата работа би трябвало да приятия няма да влияят на сфи-

но дело, хакто и същото в цяла- 
лошо

възможни са две гиро-

касае за засилена дейност на Съ
юза на комунистите В' Покрайни 
пата .върху решаването на тамо
шните проблеми, което е резул
тат и на гго-голям брой привър
женици на СК. или за нещо съв 
сем друго — за това, че сепара 
тистите са .изменили тактиката 
си. и желаят да запазят позици
ите в СК. което им дава- възмож 
ност за влияние върху състояни 
ето в тази среда. Оповестено е 
съвместно заседание -на комиси
ите за развитие на СК, републи 
канска и покрайнинока, на кое
то ще се оцени каква- е същност
та на този феномен.

Инак и з Съюза на к-омунис-

Еа варош.
За първите шест месеца лартия- 

3634 членове.
— Оигурен съм — каза във

та са -напуснали 
между които има и бойци, бив
ши партийни секретари, функци
етери, както щ такива със завър
шени политически школи. Причи 
ните за напуска-ие на членството 
трябва да се търсят в недоволс- 
т.зието от общото положение в

Такива примери има и в дру-‘

сраната, пр^тги всичко в тежка
та икономическа обстановка. ■» 
бавното решаване на обстанов
ката в Косово, неизпълняваяе на 
задачите, набелязани в партийни 
те -и държавните документи.

Увеличава се и броят на оне
зи, които Съюза у- комунистите 

сеозволн-3. Из-

приключи до юди следващата го- ка-сшхлта във всяка от тези орга
низации.дина.

Тази акция ще почне от Меж 
дуобщинската конференция на -то в Нишки регион ще получи 
Съюза на комунистите, която за- много. Ако.меооприятията после- 
дължи сврето Председателство доюателно се цроведат, ащмшги- 
да утвърди конкретни мерки за страцията ще Ое освободи от из- 
намалятване числото иа заетите лишека работници. Какво ще зна 
в тяхната трупова общност. Как- чи това за стопанството.

Междуобщиноката -кюяфс- изживява тежки дни не трябва 
реиция ще постцпи и Стопанска- особено 'да ое доказва. . Защопо,

шестме-

От друга страна, стопанство-

тите на Сърбия са по-малко ра
ботници, а повече от другите оо 
циалио-професионални групи. За 

шест месеца броят иа 
намален с 2754

я-е са напуснали 
ключенги и отчислени от списъка 
на СК на Сърбия има около ооем 

което може да лредизви

коетош.-рЕ.лте 
работниците е 
души. което с три пъти повече, 
с-ткслкот:; през цялата

Съвсем не по-добро

то и
хиляди,
ка заключение, че се касае за

идейн-о-политическо
Съюза на кому

минала та камара в .региона, а побрано ишпксто стопанство но 
е такова решение бе прието и ма сечния -баланс показа реално на- 

пслоокеиието -и когато става ду- оеоията и1а Междуобщиноката ре- мяшение на -общия приход с 9,9 
ма за приемането на раоотн-ици- 1,и,01назП|а скушхина. Така тук бе процента, за акумулация отдели 
те е. членството. На воаки ново решсио,_ |ре1пиоюи1Ните органи да одваим 16,1 милиарда динара, 
приет работник идват двама „из 1д,ей1ств(у|ват с примера си". чпите доходи реално са намалени-
лезли" ст членството. И меж- Ч((; нма ,ПрИчшш за такива ме с 5,7 процента (при увеличение 

своеволно са |Хшр(ИЯТИ1Я показаха и мпошоброй иа жизнените разходи с 92,7), а- 
напуснали Съюза па комунисти- ' ште ррокъовииия иа работа през с 4,4 пъти -са ув-ешичонм загубите

------------ ------ —-------------------- изтеклите месещи, исогато стач!су- (об-щиае загуби 'възлизат на 16,8
обществото ни и с акти.внос- ватите иа извънредни събрания милиарда динара).

края трябва да оце- енергично търсеха всякадс да На края трябва да ое каже, 
чрез кон- ос намали броят иа адмииистра- че най-висшето партийно ръко-

година.-изосгоено
разграничаване в 
цистите. Обаче според информа 
циите от общинските комитети ли

за разграничава
на онези,тук не ое касае 

не, но за изключване 
коио не изпълняват елементарни 
те си задължения — не идват на

ду ,онези, които

на(От 1-ва стр.)
тралния комитет на 
биЛ*. Съществуват и други сггаио- 
вища н оценки за сегашното 
тояние и суткишрямя » ^ _

пълно йД-оиио и 
.някои

ти, исоито ^на 
,н|Я1В13«М)С и измюо'В.аМ'0

петни резултати — и в стабили- тивните работници. Отдавна вече юсисщ» в региона с приемането 
КР гето иа състоянието » Косо- тук ое з-нос и това, че в йай-кше- на тези заключения направи .кади '• 
зирап ' и1злша|Ие,П0 ,0Т икономиче- м-итс нишки ироизводелвеми «да- кр<зда,|'«*В1Чка,', което би трябва- 

тт «риза и в конституционна- локтдаи — в Електронната и ло.да допринесе за по-отговорна 
СКЗ -Форма Края 'йа краищата Машинната промишленост — чи рабогга :във всички среди, Ак-о ое 

Р 1одао®нотр псръченис и олото на аим(инисгра(ТИ1В1иите ра- съди по кованото на това засе- 
ОаМ(Ия -пленум ма Ц'К иа :отници ако не е изравнено, а дание, абооиютио е яонк>. ,че ни- 

,и път за същото е съвсем близко дб чие- шката Междуобщишжа конфе- 
СР лото иа прюизв(СЩ1С‘1®е|иитс работ- ронциш на Съюза на комунистите, >

■съгласно на заключенията на * 
Вторият пример — за него ЦК ма СЮК и на ЦК на СК.®

СК в Сър

бия, които са в 
политическо съгласие с 
журналисти и автори ® '
които нс считаме за я.рия

0'ггам и слухово 
чистки и 
редактори 

ое д ори

гга I 
това е
цел иа
СК в Сърбия. Това е

от кризата, хоято' в
специфични харак цици.

машата страна 
тз за псяитичсските излизане 

Сърбия има. и
теристики. даито тряб- на заседанието иа МОК на СК Сърбц-я повече откчцгкото поцра-

и „шеделяме. а иикак спо пошори Владимир Стаишвтч, по ще равдиижва акции но реша- 
и,той (каклшто и да е тредсещатсл иа Общинския ко- шанс иа проблемите в петнадцре- 

митст иа. ОК и Ниш — с от об- тте общини а дози цраи. 
лшетта на здраииото д-сиго, Позна-

мним.итй списъци на
(тюсхчиа 

160 души), които тря-
__ не 'Са нищо

,,самооТ' 
|(/шори

и журиалисти 
и число о'г 
б»а ^га се сменят 
друго ОСЕ1Ш призив за 
брана" и за създамне
вд акцията (иа СК.

Тря6г,л да се д-емшгпират с т
«асян-с на същткжи проблеми

М/сст
ш № 00
рфД «ЛИЧгМОСГГИ
геогги ннгороси.на

в. ФилиповичСаво Кържавац но «е, ш1прю'чом, ч«е атшгюоФо здрлт-
■т



4 Комунист
ТОПЛИШКОСО ВЪСТАНИЕ

Смелост, която изненада Европа
, июдчерата че Триша Кацле- 

и Душа и Поноеич тю/гре- 
Тошгишкото

През февруари 1917 година в южната част на Сърбия избу- жагоп, властите иарушавали мм - 1
въстание зад фронтовото в поробена Европа, ми междушродаии правила и роиш /

домашната и световната конвенции. ,шк> твърдини, ч,с
В Топлиигмот© въстание 1917 въстание са раздвижили комити,

които избягали от властта-. Коми

хва единственото
което все още няма съответно място и
историография. Лесковашкият Народен музей организира дву
дневна научна среща, на която 25 научни работници, историци и година ос повторила 1915 само»
публицисти от цялата страна се опитаха да осветлят ие само от- много по-страшен вид. Според пис имали /оля а
делни събития от въстанието, но и значението на този народен мнението на д-р Стояичевич, то- дошшшофо и.*всл«кис,
бунт иа са ,диа най-мрачни, паметника най-много страдало, но оунга

Навършиха седем деостмле- като Геиецаиен иувериман иа иа българската власт. Акц/иите вдигнал народът, 
тия от ония октомврийски дай Сърбия, докято България гарак- по чистеше засегнали цивилно- За това иочподрооно говори 
на 1917 година, когато в кръ» бе тнчоски извършила неформална то .взосл-ание. Осв/сп големия Ьожида Младенович, като под- 
потушавана героичната борба на а/н-окоия на окупираните области, брой ликиидарааш старци и де- черта, че народната инициатива 
народа от Топлица, Пуста река създавайки дюе воошю-упрашгш ца от мора/вската окупационна с била пред инициативата на 
и Ябланица, когато Европа била области; Морлюско-стоморавс/ка и област били .иит/сришраии 80 — войводите . Първите стълкно/ве- 
изне/нащена от смелостта -на хо- Македонска. Центърът па Морав 100 хиляди граждани. Мнозина тя по нейно мнение 
рата, които не признавали роб- ска област — която обхващала ог тях завършили в лагерите станали около 20 февруари, а ме 
ството и чужденеца. В бунта уча- цялата източна и южната поло- Слшим и Хасково. стаите чети още /неопитни започ-
ству/вали над 13 хиляди бойци— вина на Сърбия в границите до Главните цели иа българска- маши иай-иапред да атакуват на 
комити, а Международната во- 1912 — бил в Ниш, Формираш/ та политика -в окупираната част Куршумлия, а сетне и на -П-ро- 
енна комисия за утвърждаване бивш шест нови /окръга под бъл- били укропяйн-с //а поряд'/>/са 
на последиците на българските гар-око окупационно управление: ..-сш/адя/ва/не думата иа хората".
зверства 1918 година дошла до нишки, ирански, пи-ротски, зае- Говорейки за българската п-ро /в-е/ковтата градация на четниче-
сведението, ч-е въстанието бпл-о ча/роки, чуприйски -и пожа-рсва- грама по дсмационаяизация Хра- ство в сръбския народ. Народът
потушено по цената на 25 хил- шки. Лсскова-ц принадлежал към иислав Ракич'посочи /наредбата, тръгва в гората, а по-рано нищо 
яд/1 жертви, -жители яа южна ирански, а Прокупие към ниш- » /всято една от главните цели не е запланувано. Това че спон- 
Сърбия, главно жени, деци и ки окръг. Окръзите се делили на сс фо/рмулира така: ,,/да овл-адс- таниия.т бунт се превръща в ор 
старци. Останало е геройството, околии, а последните на общини, см душата на населението, което ганизирано движение, предста

ва които териториално представяла ни -е много близко п-о кръв". За- вляна отражение на народното
ли по-големи цялости отюолкото то/за б-и/ва унищо/жа/в-ано всичко настроение. Бс-жица Младенович

на до -окупацията Главната власт в което е сръбско. За привличане твърди, че въстанието е започ-
предците. И в 1941 година иъс- окръзите била в ръцете на вой- на -сръбското население били а/н- наяо на 26 февруари. Избухна-
танието е било силно тъкмо в ската, 
краищата, където било развито 
и 1917 година.

са

и купие. Войводите ще стигнат 
по-къс:чо. Това е продължение на

което -се помни, 
бъд-ещите поколения

традиция 
и потвър

ждение на геройския дух

гажирлнл големи сили, а- били ло е и в началото е имало изклю 
В Моравска област били ану- давани и много- обеща/ния и при 

л/прани сръбските закони и вси вилогии. На интернираните било да отслабва,
. . чки граждански околийски уч- обещавано свободно упражнява- спонтанните движения.

ЬУНТ НА СВОБОДОЛЮБИЕТО рождения били в ръцете на бъл- не иа работа и обезпечаване на Топлишкото въстание без 
В края на февруари 1917 годи ' гароки чиновници. По общини средства за живот, интернирани- съмнение, е отекнало във вс.ич

на почнало да се говори за избу- те пълна власт имали представи те свещеници .могли да вършат ки поробени краища: Профе-
хване яа въстание в Топлшпки телите и доверените на българ- в-зрека служба, но при условие оор Йо?ан Па-зичезич е казал
край. „Белградски новини", офи- ската п-олиция. да научат български език. Оне- че влиянието му особено се е
циал-ен вестник на австроунгар-

чителна сила, а по-късно започва-
което е съдбата на

11§§р1«1Ш11ИЕ—»*™» =лг.»л=
Но истината за избухване на България — Поморавие. Офи- и с разни други контакти ' '

въстанието бързо минала грани- циална България смятала, че НАРОДЪТ ПРЕД ВОЙВОДИТЕ 
ците на Сърбия: населението в Сърбия е изчезнала като дър- Побългаряването 
Сърбия въстанало -против дена- жава завинаги 1915 година и че се, е било трудно, 
ционализац.ията и българския ре в завзетите 
жим.

ми

движение
то ие успява да ое консолидира 
на цялата територия на Черна 

разбира гора. Но въпреки това. по млени
. защото сво- ето на професор Пав-ичевич тра

„ам„ „ _ к*г'аища на Сърбия бодолюбиимят народ никога не е двциите на черногорците от'1917
а, , няма. сърби, но т-о/ва-са посърбе- признавал чужда- -власт. На/селе- голина ся н-мяпи 4
За да обясни условията, в ни стари българи. Започнало по ки-ето давало силна съпротива въоху* 1941 т„,т, 

които избухнало Топлишкото следователно -рушене на всички която през февруари 1917 го- Ня няучттатя п
/въстание д-р Драгослав Стояно- паметници на сръбската култу- лина гп-гапмпм-л. „топ-,™, с научната среща -в Леоко-
вич обърна внимание върху си- ра. а празнувани били български бунт, И-м-а много тонтро/в-ераи съобщениизнесени -повече от 20 
стемата на окупационната упра- празници. Българските власти за вдигането на Топл-ишкотовъста МЗЛИЗаТ |Ная‘
ва в това време. Завзетата държа предвиждали наказания не само ние я ел-ня пт тлу 3 Ю №ото ДОУги неща за това

теритоои-я на Сърбия в края за отделни вил-овници -но и Г та™4а” а избу1-ането и “ ”“*ьста«ие. Както е ка
на 1915 г-одина била разделена лектимн/а отговорност- -извън па- ватя сампгтпятртт-шъгт г'И Н€1^* ррактика ®оички съобщения
между Австро Унгария и -Бълга ралрафите на Хагската ки за СаМОСТОятел1НОСТ- Г«*>Р“- бьдат
рия. От 1 януари на 1916 година ция наказвани били цели ое/м-ей- 
австроунгароката част в управи- ства. Водещи 
телн/о отношение била позната

отражение и

вна
ще

печатани ® списание „Ле
сков а шки сборник".тава как сръбските социа

листи гледали на българските 
от идеята з.а създа зяюдейства през 1917 

на «единна българска дър- д-р Живан Стойкович,

което вече
27 година успешно издава леско 

година, /гашкият Народен музей, 
на прим-взне

Милан Момчилович................................................................ ....................................... ...................^1И|ММН1Н1
1»ИО»«»Н1И4( И»»ООИИИ4»..................................................I .....................................I

Комунист иа в-к „Комунист Влайко Кргшокаш/ч замест
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5^» С1ел&
ИЗПОЛЗУВАНЕ НА 
СКА ОБЩИНА обработваемите

ПЛОЩи В ДИМИТРОВГРАД- В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕ
ЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАДЗа селското стопанство няма празници

частните производители цесът, който 
засеяли всичко, нашите 

и сеитбата ме ое 
*и жет-

СУРОВИНИТЕ СТАНАХА 
ОГРАНИЧАВАЩ ФАКТОР

На територията на Ди
митровградска община от тече гя 
над 48 хиляди хектара 
площ. 29 са обработвае- Щ 

Според информаци
ята на селскостопанската
инспекция и

е захванал 
оела,

миграция .на населението 
към града — обществени 
ят сектор не моисе да еле 
ди със съответна механи
зация. Това е най-рязно 
изразено в района «а Ви
сок, където например за 
обработка има около 40 
хектара плю', а това е ме- 
тази трудеща единица изо 
бщо разполага). За обра
ботка на тези 40 хекта-

Тъй като в общината не се произвеждат 
суровини, те се обезпечават (все по-трудно и 
доста скъпо) в други краища на страната. То
ва не само, че поскъпва производството, но 
започна пряко да влияе и върху по-нататъш
ното доизграждане и развитие на цеха. Съ
ществуват всички условия за собствено про
изводство

организира
дата: чрез
обществената и частна ме 
ханизация? Селското 
ланств-о

ми.
сдружаваме ма

съответния
секретариат за работи на 
управлението, който на 
20 октомври обидиха 
сновете

сто-
не знае за мраз- 

ник или делник. Това са 
част от въпросите 
статациите. 
вете

пл от кои-на Изпълнител
ния съвет, за оран се по
лзуват над 8000

които члено- 
Изнълнителния 

при Общинската 
скупщина в Димитровгр
ад обсъдиха

на Цехът за сушене на 
сеещия и зеленчуци . ко- 
гЦто преди четири годи
ни в Босилеград откри 
ООСТ
(Здравке) от Лосковац с 
досегашното си уапешно 
аютамисвене потвърди 
справдаемсстта ,нза обще
ствените определения и 
на съществуването си. В 
ядро понастоящем рабо
тят около 100 души на 
!№30тгреиеле1но и около 200 
на определено време и 
над 70 аа. сто от продук
цията се пласира на кон
вертируемите пазари. Те
хническите възможности 
псе "слязат годишно да 
се получават .около 7 хи-

казва Ооти-озощия 
рее. За целта бяха необ
ходими (според цените 
през януари) около 520

хектара,
а около 20 хиляди са 
ваши и пасбища. Една ма-

съвет
ля

ва заседани- ра има само един тракт
ор и 3 работника.

Въпреки това „Ниша
ва" вече реализира три 
програми в смисъл уреж
дане на площите. Съотве
тна служба тук съществу
ва от 1986 година. „Ни
шава" разполага с 1235 
хектара площ. а тава е ме 
жду най-тблемите в реги
она, изтъква Ваоов, Реа
лизира се програма за 
изкупване та 280 хектара. 
В момента в -Агробанка 
има програма на „Ниша
ва" за уреждане на 147 
хектара. Очаква се поло
жителен изход .и това тр- 
я;бза да се реализира е 
тези година. Върши се ме 
лиорацотя на природните 
ливади като се засяват с 
к.тгокодоби БКИ 
Има и плещи, каито се
га за първи път започват 
да ое ползуват. Това са 
хидромелиорацията 
Омиловююо педе и площи 
те около фермата е Бо- 
'Рсгкзко поле и във Виоок. 
Изобщо настоянията 
„Нишава", както подчер
тават споменатите опеци- 
адисти, са към праизвод- 
стер на достатъчно собст
вена храна, за потребите 
на животновъдството.

лка част са лозя и ово
щни градини (към 800 хе 
ктара). Шестдесет 
от обработваемите 
щи са в обществена ооб- 
стгеност което е най-аот- 
СОК процент в СР Сърбия, 
Обаче, когато става дума 
■с-ЛеМО за. ттл'(жцлгг'е за оран 
съотноше нието е 74 към 
26 в полза на частния се 
кгор.

ето на съвета.
„Нишава" 

работи

,, Фармацевтика'' милиона дината. Необхо 
димага документация се 
га се намира във Фонда 
за насърчаване развитие 
то на икономичеоки изо
станалите краища. Сред 
ствата не са под въпрос. 
Фондът обаче търси су
ровините да ое произвеж 
дат на територията на об 
шината ни.

: нещо се и
на сто 

пло- На забележката, 
читегани площи (собстве
ност на „Нишава") «е ое 
ползуват рационално, 
тази 
ООСТ

че зна

■в
селскостопанска 

изтъкват, че за 
тава има много причини. 
Преди всичко. изтъкват 
Ангел Басов, ръководител 
-ча службата за уреждане 
на площите и Душан Кръ 
стич завеждащ земедел
ската- служба пелевъдст- 
го. едно са „голи" сташи-

ГОТВИ СЕ ПРОЕКТ
Неотдавна в Лесксшац 

е проведен разговор в 
когото са участвували пр 
едстажители на „Здрав- 
йе", Регионалния коопе 
ративен съюз, Регионага 
яата стопанска камара, 
Лескошашка и Бооидегра 
дека общини и е взето 
решение да ое изготви 
проект за производство 
■на зеленчуци в Бооилег- 
радска община. Той ще 
бъде готов за двадесети
на дена и заоега все още 
не е известно дали „Здра 
вйе" само ще произвеж
да зеленчуците или ® 
кооперация с друга орга 
низания лли с частните 

ги селскостопански прошво
дители. Проектът ще бъх 
де доставен на Фонда-и 

тазгодишният ка , .Агробанка" за отпус
кане на средства за ком
плектуване на площи за 
производство на зеленчу
ци, Маркови, кромид,
праз лук и др.

Как се ползуват площи
те?

Макар че са създадени 
големи комплекси в соб
ственост ка обществения 
сехтор, те днес нерацио
нално се ползуват, въпре
ки че има механизация 
за обработка. Доходът в 
селското стопанство пре
ди всичко на обществен
ия сектор трябва да се 
увеличи с по-добра орга 
низания, защото е недо
пустимо .добивите тук да 
са по-ниски от тези в ча
стния сектор. За събира
не на сено има машини, 
които са в състояние да 
прибират по ЗСГ—50 хек
тара площ дневно, но по
ради ненавременна набав 
ка на резервни части има 
случаи сеното още да не 
е прибрано. Със сеитба
та винаги

ляди тона сушени 'изде
лия.

етически данни, а друго 
е положението ::з терена. 
Именно, разликата меж 
ду статистиката в 
стъра и данните в „Ни
шава" е поради това, че

Мощностите обаче не 
са използувани докрай.када-
НЯМА СУРОВИНИтреви.

често иа площите сг пре 
назначенията, Стопанисването нм 

бъде много 
липсата

именуват 
от една. от друга страна 
има много площи, които

можеше да 
по-успешно ако 
•-;а суровините не започна 
да влияе и върху реали
зирането на .произвол сте 
ните планове. Зеленчуци
те на пазара не само, че 
доста поскъпнаха, то 
няма достатъчно. Това на 
дата, а вече оме съвсем 
убедени, 
план да не се .реализира 
— казва Сотир Сотиров,

на
собствениците им са ги 

„Нишава"подарили на 
поради простата причина, 

никакъв 
обрабст

»че и те нямат 
интерес да ги
ват.

Споменатите двама спе
циалисти единствена пои- 

тях виждат е зеле
на същите. И 

може

за от 
сяваясто 
още
би е и най-важно. нро-

яещо, което А. Т. ръководител на цеха » 
Босилеград.

При откриването на це
ха ое подчертаваше, че 
:в началото поне 30 на 
сто юг суровините да ое 
обезпечават на територи
ята ш общината, а сет
не от целокупното коли
чество. Очакващо ое, че 
топ производство да по
еме ООСТ „Напредък". 
Тази организация обаче 
од троя ви по-голям инте- 
рпс. Сага липсата .на оу- 
рсга/циите не само; че до
вежда пол въпрос реоди- 
дерамгто на 'годишните 
пяанепе, но и потататъш 
иото развитие на цеха.

се закъснява, а
преценка или пък на це
на, договорела „в четири 
очи" със ообствоника ш 
нивата, загдето все още 
не са 
нита

СУРДУЛИШКА ОБЩИНАЕСЕННАТА СЕИТБА В

Браздата е изкарана до средата
' —. След първите сигяа-

тсрена направихме 
снабдим ссляии- 

коли- 
пшени-

ВАСИЛ ТАКЕВ, предсе 
дател >на ОС ® Босилег
рад казва., че площите 
няма да бъдат йод въп
рос. Има доста общество 

-ми. а ако се наложи те 
ще ос жюмплекшрат и 
чрез размяна или из 
купуване от частните сал 
оюостотамоки .производи
тели.

утвърдени 10|фищиам 
цени ма тези услу-с пшеница 

420 ха, 
15 ха са

Тази есен 
ще бъдат засети 
от които само 
обществени площи

ли от 
опит да пи.

— И когато ни имахме 
__ казва Ииааошч — по
ложението си .беше също. 
Собствениците иа тракто
рите не оа съгласни е оп
ределените 'От. 'общество
то цени. понеже „на сво
бодно" получават повече. 
Тота е незаконно деяние, 
ню не успяваме да го из
кореним впрочем и зато
ва, че се върши „без сви
детели".

И тази година ое 
лязва, че пшеницата гу
би все по-големи терито
рии, конто налиршет 
засядат с царевица.

допълнителните с
чества качественоСурдулиЗемеделците в 

шка община максимално 
бл атол ри ятнитс

обаче и на па-
— обяснявачно семе 

зара го няма 
Светозар Иванович, пред-

О бщинюкия
ползуват
климатически условия

за ссен- 
<л ш-еница. 

изо

на /наоедател 
щаб за координиране 
следене иа одлскюстоиан-
ските работи » Сурдули-

че това
проблем, 
попречи

оптималния срок 
на сеитба на 
До 20 октомври са

.На края да кажем от 
таза. че в новозанлаиува- 
ния цех работа ще поду 
чат около 60 пови .работ
ници. Придай маиоквани 
ята да се намалят разхю- 

в производството.

200към
О1Т1О0НО 

(УТ ПО ло-
' новръ- 
села за

рани и засети 
хектара площи 
малко по-малко 
вината планира^^ 
хиини. В някои 
езтигге площи 
и 50 пя сто- 
ни.тс магазини 
достатъчни 
изкуствени торове, но н 
гюеледък сс чувствува не

Вярваме,на,
е краткотраен 
който няма да 
на сеитбата.

га Сур дулмижа 
са активни" над 220 траг 

; от кюотто са 
само транопорт- 

Т|ра1ктористи 
наплашат услу- 

овободна

,— ..Здравйс" 
проект

изготви, 
за разширение 

иа цеха. по-точно за из
граждане па помещения 
за окладеие и за изгражда 

един мидък 
предимно за сушс- 

лечебпи билки м

дите
трудоустрояването е една 
от 'плавните цели проск- 

за доизграждането

община забе-
надх1в'Ь‘Рлят

Коюнератив-
преддага'1"

количества
1ст,бра. повече тм-

на цеха да сс реализира.се-ста пали
ни средства.

шс иа още 
цех. 
не на В. Б.тс-орачи к. г.

си споредодте
СТРАНИЦА 7достиг (на семена.
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ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАДакцията „СОЛИДАРНОСТТА НА ДЕЛО" ___

Изпълнени очаквания Нови телефонни постове
пан-изатор на акцията» чевци иа събрани вооо 

.останалите 1юачщ>тадаат «е са..ди»ою- ^ииаро. -и- местната общ- 
граждани в Босилеград* лмГ.лч' (засега '«се 'ощехме- 1К*т л смю Дояна Люба- 
ота община. «юонта ху- 01,к*о|нчата11цнте).иезултагш- та 9400 и и местната оо- 
.мавмоет и ооиадармост.яа та да акДшта. 1 1-1'еокоича- щност . » 'Босилеград 
практика потвърждават, телиш са даящОто » мест- 100 000 ди-цара. Няма съ- 
Худкиоетта и -х»Я'ида|рмю- нита общности акцията! миете, че и остшшиите 
■с-ца,- таен абщеюпоела№- ще продължи до края на мссгаги общности щс се 
ока отлика не изостана месеца, а има .трудоши ар .вйпючат в акцията и да- 
и в последната общою- гаинзацМи, йомтр тази дат свой принос за уве- 
гоолааюка акция „Оодада дни що изпълнят Своя ху- 'лмчемир на материалните 
рността ма дело". Само маиен дшп:. Инак, както- възмножпости ма Черве
на 22 октсмврн, «огато н йн' уведомиха в ОО на . йия кръст. Още повече, 
бе ударен ден е акцията! Червения кръст в Боси- Че става дума за акция и 
са събрани над 250 000 лемрад, до писане ма им- която се събират мотори

формацията ,ни;. акцията е фиш сродства за бедни и

иопац (Пиоотска общи- 
па) 6.

В Димитровград и най- 
близките му села Лукави- 
ца, Гоиднол, Градини и 
Жслюша продължава иънс 
ждаисто на телефони и 
иренумерирането на до
сегашните телефонни по
стове. Както ни уведоми 
Сотир Панайотов, упра
вител на пощата в Дими
тровград, дрсега са пре- 
нумепирани 1000, а въве
дени са нови 1200 теле
фона. Освен в Димитров
град където са въведени 
600 нови телефонни по
стове телефони получиха, 
както вече е известно и 
околните села: Жслюша 
300, Бслсш 140, ГоиндоЛ 
80, Лукавица 90 и Обрс-

Не вед-наж досега, дру- 
дещита ое и

— Остава да бъдат ин
сталирани още 400 теле
фонни поста — каза Па
найотов и това трябва 
да станс в скоро време. 
От тях —■ най-много по
стове ще бъдат поставе
ни в Градини, докато в 
Жслюша и някои други 
местни общности трябва 
.'■_я се инсталират само 
още няколко. Закъснение 
то С въвеждането на те
лефони е станало по тех
нически причини.

динара и известно 'коли
чество облекло и обувки.

В Общинската органи
зация на Червен кръст в 
Босилеград която е и ор-

-изиом-оццоли и ооциалию 
застрашени лица.приключена само в три 

местни общности: местна 
та общност в осло Ради- М. Я.

ДИМИТРОВГРАД М. А.
Истинска солидарност

.Общоюгославската. ак
ция на Червения кръст 
'под название: Солидар
ността, на дело" в Дими' 
тровто-адска община- ще 
даде извънредни резул
тат». В акцията (ще трае 
до 10 ноември) са участв-у 
вади или до края ще _уча 
ствуват 27 трудови орга 
низации, трудови и мес 
тни общности. На 22 ок
томври, когато бе ударни 
ят ден 130 активисти на 
Червения кръст са съб
рали 2700 килограма дре 
хи и 650 килограма обув
ки. До 26 октомври са 
събрани 38 милиона ста 
ри динара, които са вне-

чени, Постигнатото до
сега в сралшенис с -голе
мината па общината е 
годям успех, изтъкват да

сени на определената дж- 
нро сметка на Червения 
кръст. До тази дата са 
събрали и предали сред-,
отва „Здравният .дом, м,и оогионалшгя координаци- 
тйицата (91 000), детска- -онм-ем одб-ор за проюеж- 
та градина, „Кооперант" дане иа акцията. Част 
и местните общности Гра от събраните 
динье, Белеш, Жслюша,
ГЪиндол, Лукашица, мес дат дадени на социално-- 
тката общност иа Дими застрашени лица в общи- 
тпрвград. Понеже й -п-ове •..нйга, а една част за подо 
чето трудови организа- бии нужди в региона, ре 
ции личните докошга още .публиката и на юлосла-в 
не са получени. . то в окр равнище. За отбеляз 
Червения кръст очакват ване е да се изтъкне, че
до края на тази- седмица лша “ дали и„ - 01Т з—5 хилядщ динара,събраните средства- зна
чително да бъдат уюели-

В БОСИЛЕГРАД

Нова жилищна зграда
Тези Д71И в Босилеград 

приключи изграждането 
иа но.ага обществена жи 
лпщиа сграда, предназна
чена за погребите на бо 
силаграискоФо 
во. Сградата през мина- 

предадема 
на Упо-трсба и -първите и

Любен Митев, ни уведо
ми, че новата сграда е 
финансирана със сдруже 
пи сг-здсггва на Републи
канския фонд за насърча
ване развитието на недо
статъчно развитите краи
ща и със средства на об
щинската самоуправител- 
на общност. В сградата 
има осем апартмента: че
тири двустайни и четири 
едностайни. За изгражда
нето са изразходвани над 
92 милиона динара. М. Я.

средства, 
обувк-щ XI о-блекло ще бъ-

стопанст-

лата седмица е

жители вече ое настани
ха. Секретарят на Общи
нската 
общност

сам-оупраз-ителиа 
на интересите 

к ом упал но-жи лищна- 
в Босилеград,

за
А. Т. дейност

БОСИЛЕГРАДЧАНИ В БОРБАТА 
ПРОТИВ ФАШИЗМА нанесе голямо зло на нашия народ. Черве

ната армия напредва. Свободолюбивият 
свят се бори протнр фашизма. Братските 
югославскиЕвстрати 

Илиев
народи въстанаха като един, 

а ние от Босилеградско все 
Приобщавайте

още чакаме, 
се към партизаните. На те

риторията на Босилеградско вече действува 
босилеградски партизански отряд. Там е 
и вашето място. Ето я възможността да 
докажем и нашата омраза срещу фашиз
ма. Недейте дава вашите

е

Тази -година се навършават 40 години 
от смъртта иа Евстрати Илиев, .,.(1919:—1947) 
от Д. Любата, който пострада ©автомобил 
на злополука иа Бесна кобила превозвайки 
с камион материал за следвоенното въз
обновяване на 'Своя роден край. ра, като съобщава на околийския управи-

-Принадлежеше към групата- младежи . тел, че 'Евстрати Илиев е комунист. Обаче 
и 'средношколци от Б-о-аиле-градско, които те то задържат на работа за да бъде под 
преди Втората световна война израстнаха контрол на известния полицейски 
в -редовете на СКОК) в Техническото учи,-. Мазнат, 
лище в -Белград. Тук изникнаха и извест- 

,революционери , Петар 
Драпшин — народен герой, Мирко Коване- 
вич — испански боец, Марко Голубович,
Славко Динод-. Бзранд Петрушео и други.

След като. завършил Техническото 
лище Илиев отива на работа в Бачка то
пола, а през 1941 година -ое- завръща в ро
дния си край. От там заминава на работа 
в Д-емир Хисар. -Българската фашистка по
лиция го следи. В началото н.а 1942 настан
ява се на работа в община Долна Лхобата.
Тук бива шнен от местния кметски 'наме
стник Михов, който по уволнил поради на
предничавите му възгледи. Намира рабо
та в е. Конево край Кюстендил. По, 
помотае на родния си край. Свързва се с 
Васко Дукатски. сетне, известен партизанин 
от Босилеградско. Успява 
в околийското управление

синове да гинат в 
редовете на фашистката армия, борейки се 
против партизаните в Югославия и Гърция 
Не изпращайте своите синове да се борят
Българ,’,яР"ДНИТе СИН°Ве НЯ Югославня и

По- това време в Босилеградско е фор
миране- вече -поверенство на околийокия ко
митет па ЮКП от трима^ членове със сек-
-ретар Павел Фомичов от Крива Фея и Ва
ско Дукатски и Евстрати Илиев,
Илиев еч задължен

агент

Настъпва военната 1943 година. Парти 
, заноюото движение ое чувствува и в Боси- 
леградоко. Центърът

членове.
за снабдяването на отря 

да с хранителни продукти,. По 
ЮКП той. поддържа'връзка с Кюстен-дил- 
сквд -партизански отряд. щ1Ято'база 

дава на партизаните 'РеКа югославока -територия,
сведения за движенията «а българоката- фа- дФФ се сна1бДЯ-вал с храна и о-ръжие
шистка (войска и полиция и така става пар - ез юли на 1944 Родина, когато вече
тизанши разузнавач. И тази задача на -Да 0Ъде П!,ест№лн от полицията
КЖП -изпълнява с успех. «страни заминава в Босил-е-градския паю-

В Околийското- -управиени-е Илиев ра- Зп.!**1 011РЯ,Д- Там става заместник полит
богел п-о разпределени-е на купоните за ' '0МИ|Са,р на отРяд-а. Участвува
шабй'Я1ване на населението. Н-о -осв-ен че на ^'яша до. окончателното
-разделял купоните за храна, той -раапрос- У0ЖИ,е|Н5№е иа- Босилеград
транява к бюлетините иа ЮКП и едно въз 08птам®ри 1944 г.о-дина.
вание на Боошюлрадския партизански отр- Слел ?авоб'>жд-еии.ет0. Илие®
яд. Ето- -съдържанието н-а това възвание- околийския народ,ооавабошителен

— ДРАГИ СЕЛЯНИ ОТ БОСИЛЕГРАД- !?Р' Като СТ‘Р'0'Лтеле« техник изцяло ое от 
СКО! • . Дава «а изграждаието на -нови обе^хГ

гшха. учшщща. На тази длъжнодт 
трапично преди, 40 години.

Васил К. СТАНЧЕВ

нита югославски
на това движение е 

с. Дърпа река, община Търговище край 
Враня. Чрез Васко Цукаток-и Евстрати Или- 

учи- ев бива задължен да

задачата на

е в 
■от

във всички
осв-о- 

от фашизма, 8
иска да -е секретар

от-
да получи мястр 

а Босилеград. 
Долнолюбатакият км-ет Михов интервенй-

: пъ- 
и заги-Удари дванадесетият час. Фашизмът 

е в агония, но все още е в -ва
състояние дас.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО • 30 октомври 1987



СРЕДНОШКОЛСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

Оживена

*

в
НА. ССМ В БОСИЛЕГРАД

МЛАДЕЖКИ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД

Покана за гостуванеактивностВ Средношколската ко
нференция на СОМ в Бо- 
силеграи. която неотдав
на се учреди и избра 
во.ръководство за оредее 
дател е избрана Жаклина 
Младо,нович, ученичка 
Ш клас

ция но и в работата на 
организираните 14-те пър 
вични младежки 
зации. По-добрите учени
ци трябва да оказват 
Мощ и с личния си 
мер да влияят върху оне
зи които

ние в Конференцията и 
първичните' младежки -ор
ганизации .ще посветим и 
на «ултурно-забавиия и 
спортния живот. Вече за
почнахме ша организира
ме забави и турнири по 
футбол. Отделен брой 
ученици ще вземат учас
тие в организирането «а 
тържества- и различни ви 
доюе манифестации в об
щината- Запланували сме 
и две младежки трудови 
акции по залесява-не и 
няколко доброволни тру
дови акции за уреждане 
на училищния дво-р и уре 
зддането и поддържане 
чистотата в града. -В една 
такава акция вече -и уча
ствувахме. В тов-а отно
шение активно ще съдей- 
ствуваме с граничното по 
деление и останалите мла 
дежи в града, с младе
жите и пионерите от ос-

На тазгодишните „Май 
ски срещи" на народнос
тите от СР Сърбия, -като 
гости от СР -Македония, 
се -представиха членовете 

културно-художестве
ното дружество

град, самодейците от Не- 
готино тези дни изпрати
ха покана до Общинска
та конференция на Съю
за на оо-циалистичеаката 
младеж в Димитровград 
за да мм гостуват ю Не- 
г-отино-. Разбира се пока
ната е приета радушно и 
предстои да бъде уточне
на датата на по-оещение-

орг-ани-но-
по-

при ма.от
„Гоце

Делчев" от Не гот,и но на 
Вардар: Като тоя яма бла

е запланувана 
оживена активност. Ново 
избраната

изаостават — 
заяви Младеновци.

Ко га то става дума за 
цдец но-п ол итическсуго 
дигано и 
.‘Образование

предоедаггел- 
тазм геща! 1ноот за топлото- им 

посрещане в Димитр ов -ка ци уведоми, че 
активност ще бъде .насо- из-

м аркс и ческотр. 
-■ и тази годи

на освен редовното обу
чение ще работи младеж
ката Политическа школа. 
В Средношколската кон
ференция, която е и ор
ганизатор на този 
идейно -полити ч еско 
дигано

то.ч*ена глав<но в три насо
ки : към подобрение на 
успеха Нов председател на ДК в 0В0 „Н.Б. 1нто"н д и рцип лината 
на учениците, идейно-по 
литическо и марксическо 
образование и 
те лен културно-забав-ед и 
спортен живот.

В акционнаша конфере 
нния на Съюза на социа
листическата младеж 
образователно - 
телната «организация „Йо

си)п Бр-оз Т|ито" тези дни 
се проведоха избори. За 
нов председател бе избр
ан Валентин Петров, от
личник от трети клас.

съдържа- в
вид .възпита-
из-

вършат записв-а- 
кандидати, и спо

ред думите на Младено- 
вич броят им ще 'Надми
не 100. Безспорно е, че 
това ше бъде не 
по-танци ал за провеждане 
и на другите запланувани 
активности в първичните

Изенднйцнте на залесяване— Не може да се го
вори за добра и съдър
жателна младежка актив
ност, ако успехът и дис
циплината «е са на жела
ното равнище. Затова то- 
зг' въпрос заема едно от 
централните места в ра
йетата не само на Сред
ношколската конферен-

не на

Седемдесет гл пет изви- 6 000 фиданки. Със сред
ствата, осъществени по 
тови начин изви дни ците 
ще ое снабдят с унифор
ми и други помагала, ко
ито са им необходими.

дници от димитровград
ския извиднически отряд 
тези дни проведоха акция 
по залесяване на го
лини. По време на акци
ята членовете на извидни 
ческия отряд са засадили

малък

новното .училище и дру
гите субекти 
накрая Младенович.

добави
организации.

— Не по-малко внима- м. я. А. Т.

ИЗ СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА НАСОЧВА 
ВНИМАНИЕТО СИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Действуват няколко секции Повишена грижа за колективните 

членовеТъй като обучението в центъра се прове
жда в две смени, чувствуват се трудности с 
помещенията •_______________

МЛАДИТЕ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ПОДМЛА 
ДЯЕ-АНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА 
ЦИИ И ДРУЖЕСТВАТА В ОБЛАСТТА НА 
ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА, СПОРТА И КУЛ
ТУРАТА

-ни без ..млади сили".
— Предлагаме на СОИ 

за култуоа и Центъра за 
култура да бъдат внедре
но нови, по-различни от 
класическите облици на 
културна дейност и да бъ 
де сформиран Съюз на 
културните самодейци в 
общината и самодейни ку 
лтурно-художествени дру
жества в „Косимрд" и „5 
септембар". Делегацията 
на младежката органнза 
ция в Обществено-поли 
тичсския съвет на Общи 
нската скупщина ще пов

на марксизма, -историята 
-л из областта на природ
ните науки.

В училището подчерта
ват, че през тази година 
на секциите ще обърнат 
по-голямо внимание. За 
целта са изготвени прог
рами за дейетауване и 
за работата, им са опре-

В средношколския об- 
център 

„Иван Караиванов" в Бо
силеград огначалото 
тази учебна година запо
чнаха да действуват, по- 
доб-р-е е да се каже про
дължиха да действуват ня- 

почти

Vразователен \
яа

на Ос-ц-иалн-сшчсоки-я съ
юз. -Първа акция в това 
отношение, според ду
мите на Ста-нойно-вин. е 
борбата за подмладяване 
,на обществените орга- 
-н-иза-ции във физическа
та култура, спорта и кул 
турата за-щ-ого това оа 
-области от -изключително 
значение за девойките и

Ръководството на сур- 
дулишката младеж е на 
м-ерил-о един -от отговори 
те ,на въпр-о-са: защо -ре
зултатите -на младежката 
организация ся под рав- 
н-чщето -на интереса и 
готовността на млад-ито 
па ис бъдат вече на ма-р- 
ринитс на обществения 
живот?

— Позабравихме 
ществсните организации, 
които са колективни чле 
нове на Съюза па социа
листическата младеж и 
Социалистическия съюз 

Любиша Станой

юс-лко секции,
области. Те саиз всички

01

I. •••

'СУ';.,

А
\ Об-'> дигне шшциатнва за 

дщуьчнн облекчеющ за 
от -областта на физи АМС, Народна техника, 

Феоиалнт съюз. Движе
нието на гораните и дру-

мл-адежитс. Освен това в-- Нш организациите и дружсст%
вата
че-оката- култура -и спор
та. особено във футбош- 
I и пе, все още има дос
та -н-е-рсщности, -мо-ито не 
-могат, _л-а бъдат из-кюрене- Станойковнч.

..
ги организации — под- 

Любишак. г.— казва 
кович, председател на 
ОК на ССМ в Сурдулица.

— А именно в техните 
„ресори" съществуват го 
леми и неизползувани въ 
змолшости за най-пълно-

черта на края
ц.

за щедра изяваСекциите, място
Славнца Димитрова се готови за Алнансатаотговорни п ре,поделени

да-ватели, л-о-точно -в-осми 
един час п-р-ез

училищ- 
и л зав-иси- 

заинте ре сов-ал ю -
формирани -на

Инак от тази осен СлаТези дни Сла-вица Ди
митрова ще уча-ств-ува на 
Алиянсата п-о 
език, -ко-ято ще ое про
веде в Париж. Димитро
ва-, както вече е и-з-веотно, 
п-рез лятото пребивава, 15 
дали ю Париж за спечеле
но ,второ мя-сто в Социа
листическа -република Съ 
!рбня, а оедм-о в 
Ютослагш-я,

но т агяшшс 
мо-ст от

от -тях я-о 
седмицата е ангажиран » 
реализирането и на тази 

- на училището. За- 
осюбеии тоудости в

-вица Димитрова кара пъ 
рше -курс на Турмстичес 
к-о-то училище -във -Върн 
ячиа баня. За хубави ус- 

-и извън-

изява на младеж- 
способ-

ценна 
китс влечения и

/насклонностите
нзбрбя-ват но

френскистта и
учениците 
20 до 30 душ-и. Наи-мио- 
гобро-йни са секциите из 
■областта на спорта -и кул 

дейност: литер-а- 
драматич-ната, 

и фолюю 
чя-сло

задама 
ос-г,а
д-ействуванего 
и-те не <?с чувствуват о-овен 

с -п-омешеиията за 
тях. Тук обуче

нието се провежда » лве 
смети така че труди-о ой 
сьвдалат „празни ход-оре .

В. Б.

пости.
Затова в п-редсто-я-щи-я цех-н ,в ученето 

кл-аШв-а дейност таан то 
С. Димитрова беше

секци-яа иер-июи -организацията на 
Оу р-душ и-шда диша

удостаадю със „Соптсми- 
рийока иатраиа” иа Дими

мшадит-е в 
община ще 1го(в-и-ши три- 
жа-та за -колектив-ните ои 

за. общестпс-

тутжгата •(■-ези 
някои оттурната,

рецитаза-рската 
рната. Значително 
обаче потвърждагват и ра

на сво-

Т|Ю»11РПД.ЧЛ'е'1Ю1В€ 'И 
1И1ИТС

СФРорган из а-Цйм, -кои
то действуват, в рамките

М. А.
•рдават широтата 
ите интереси 1-из облаетта

СТРАНИЦА 9

БРАТСТВО • 30 октомври 19К7



-калту/имФ ЩкюЯещв. й*

РЕАЛИЗАЦИЯДИМИТРОВГРАД 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ШЕСТОТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ВУК КАРАДЖИЧ" В БАБУШНИЦА :

Обучението е редовно-трудностите
остават

Задълбочаване на култу 

рннте връзки с Косово
0рг2йН<изщ>ж Ср-е-рси, ое 

ЩИ :на млади ПОСТИ И ПИ- 
страна

Към реализацията ма 
У1-то за• ПРОГРАМАТА ЗА 

ДОСТОЙНО ОЗНАМЕН 
УВАНЕ НА БУКОВИЯ 
ЮБИЛЕЙ УСПЕШНО СЕ 
РЕАЛИЗИРА

ла. Единствено са поръ- 'Учениците са ангажира- 
ча.ни сметачни машини ни (върху събирането на 
аса стойност 10 милиона книги и старини (с музе- 
динара, носело есе още но йна стойност). Неотдавна 
са доставени. за всички ученици бе ор

ганизирана пездяна екю- 
курция с поаещоиия па 

•Т родното място да Бук — 
Тази година бяха поло Тършич, Тронснта и дру- 

жон.и особени усилия и ги забележителни места

заключенията от 
седаиис на ЦК па СКС, 
,отнасящи ос за Косово и 
установяван© на по-близ-

сатслц от цялата 
пред паметника ш наро
дните герои Бар» и Ра- 
миз от Косово, в органи-^вВгИИййй

Началото на учебната 
година образователният 
център „Вук Караджич" 
в Бабушница провежда
редовно обучение, но при тези дни приключиха по- в живота на Вук.

Учениците уреждат стгаг 
на ученически интернат. вестници, посветени на 
Засега а. него ще живеят д^К| а щ» бъде издаден 
26 ученика, а капацитетът и 
му е 40
Интернатът (пръв от. та
зи мщ в Бабушница) с

ки стопански и други вър 
зки*. ое приобщи и кул
турният център „25 май" 
от Димитровград. В прие 
тагга програма, която ще 
се реализира в сътруд
ничество с младежката 
Организация и Социалис
тическия съюз, се пред
вижда установяваше па 
преки 'контакти със съот
ветни организации от 
Пр изрод, .ПО-ТО.Ч1ИО с ня
кое културно-хшожсстве- 
,но дружество от тоз:д ко- 
семки град. Запланували 
са разменни .посещения 
и гостуващия с художест
вени програми, както и 
разменни гостувалия ме
жду самодейните театри 
от • двата граДа, крето 
трябва- да се реализира 
ио ирая на октомври ид
ната година.

зация па културния цен
тър ще се обезпечи учас
тието и яа- цоеги -и писа
тели от българската на-

ПРЪВ ИНТЕРНАТ

р-гдаюст

Разбира ос, традицион
ните манифестации „Маг 
йски срещи" и „Братско 
хоро" и досега са фтлй 
своеобразен принос в.ре
ализацията «а заключе
нията на Шестогр засе
дание на ЦК яд СКС, от
носно за почтататъшното 
развитие яа. братството и 
единството и съдружие
то :в Косово. За значе
нието на тези манифес
тации свидетел ствува фа- 
кттьт, че те са известни 
в цялата република, вюпо 
читедно и в" Косово и във 
Войводина откъдето вся
ка година идват в Дими
тровград
яа жички народности.

наличие, на старите труд- дготошките за откриване 
ности. Касае се преди 
всичко за липса на срод
ства за осъвременяване и 
©на гледяване яа обучени 
ето. Кабинетното обуче
ние вое ©ще е вербално, 
вместно нагледно, и не е напра,пан 
в състояние па следи съ- 
времените изисквания. Та 
кита са кабинетите по фл 
зика и химия, по биоло
гия и математика, а и по

оцец.налеп младежки 
бюлетин „Поглед", също- 
посветен на живота и де
лото на Ву.к.

Денят на училището и 
патронен празник 

са ноември, ще бъде озна
менувам със специална

50 ученика.

с реконструк
ция на старата училищ
на ограда. За целта 
изразходвани ©коло 60 ми 
лиана динара.'Над 10 хи 
ляди динара са изразхо
двани за обзавеждането, 
на интерната. В него- ще

7

културно-художествена пр 
©грама, която подготвят 
учениците и преподавате
лите. С част от тази про
грама те ще участвуват 
и на централното търже-

сстаналите предмети. 
Инак в настоящата- уч 

ебна година в тава сред
но училище ще се шко- 
луват общо 396 ученици. 
В първи клас има пет па
ралелки с общо 147 уче
ници, и то: една паралел
ка прирощнекматематмчее 
ка професия — специал
ност сътрудник в природ
ните науки 
втора — текстилна профе 
сия — специалност меха-

живеят ученици от по-да
лечните места: Пирот, Бе 
ла паланка, Залланье, Зво сиво на 6 ноември, което 
нтли и други селища в об
щината.

Организира Комитетът по 
чествуЕането .2 века Вук", ЯНУЗ

Културният център от 
Димитровград е заплану-

което ще ое състои » за
лата на културния дам ,в 
Бабушница. От приетата 
програма няма да ое ре
ализира откриването 
бюст на Вук и двора 
училището, поради липса 
на материални средства.

представителиДОСТОЙНО ОЗНАМЕ' 
НУВАНЕ НА ПАТРОН

НИЯ ПРАЗНИК вал по -време на гостува- 
нията да бъдат -открити и 
художествени изложби на 
художници от българска
та народност в Поизрен, 
относно ;на албанската на 
.родно,ст в Димитровград. 
Тъй като всяка година в 
Лавдовица, край Приз-

С приетата програма 
културните връзки с Ко 
ссер още повече ще се 
задълбочат:

27 ученика. на
За 200-годишнината ©г 

рождението на Вук, чис
то име носи училището, 
тук е приета- и се изпъля- 
ва специална програма.

на
" н-ик по конфекционни ма 

шини с 34 и три парале
лки за конфекционери — 
87 ученика. Във втори 
клас са записани шест па 
ра-лед.ки (общи основи) със 
149 учшшци. В трети кл-

Ст. Н. (А. Т.)

С „Радован III“ в Аебане
ОТ КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕ
ЖДУ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ОБЩИН
СКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ В КЮСТЕНДИЛ

На републиканската ку 
лтур.на манифестация 

,, Сретц и на другарството''

Ксаачевич.
Димцтроиградчани . оа 

ое класирали за финаде- 
тъй като с тази пие

са оа минали е успех об
щинското и' регионално
то преселване.

ас: една паралелка по 
йрирощоматематическа пр 
офеоия специалност 
лабораторен техник 
биология с 22 ученика и трудовата организация 
две паралелки текстилиа ■ „Димитровград" участву 
професия — специалност -а с „Радован Ш" на съв 
конфекционери с 56 уче
ника-.

Кюстендилските „основцн" в Босилеграддраматичната секция в то.по

Неотдавна в Босиле
град гостуваха група учи
тели и ученици от един
ното орг1лл1снпотмтехниче 
ек© училище „Кирил и 
Методи" о,т град Кюстен
дил (НРБ). Гостуването ое 
.проведе в рамките на пра 
йпраничното 
сте© между Босшюград- 
ска .община (СФРЮ) и Об 

съвет

проведоха състезания по 
математика, биология и 
химия. Проведоха се и 
спортни състезания по 
шахмат м хандбал.

Председателят на тру
довия съвет на' училище
то в Босилеград Радко 
Днмвдро® подчерта, че 
гостуването на групата 
учители и ученици от кю 
стеяйилското 
„Кирил и Методи" ;в Бо-

ре-мении-я писател Душан М. А.
В четвърти клас

има сам© една паралелка 
п р ирощо-техническа 

професия — 
техник по биология с 21 
ученика.

Обучението

ПИРОТСКИЯТ НАРОДЕН ТЕАТЪР В ДИМИ
ТРОВГРАДпо

специалност „КРАЧКА НА ХРОМИЯ ВУК" сътруднице
На 26 октомври в Ди

митровград
-провеждат 

35 'преподаватели, плавно 
със съответната професи
онална подготовка. Само 
39 часа не са професио
нално застъпени, 
ое за тяона специализа
ция п-о текстилна профе
сия. Училището работи в 
две смени.

.след това ролята на Ми
лошгостува Пи

ратският народен театър, 
който пред

Обренович ,и гене-. 
рам Йохан Фюйт. .В същи' 
те роли Алекшч, 
гост, участвува и на сце 
пата » Пирот. Постанов
чик е Живорад Митро- 
вмч. който на

щикския народен 
на прал -Кюстендил (НРБ), 
в .областта на образова
нието . и възпитанието'. 
Кюстендилските 
ли и ученици бяха го
сти :на .колектива .н.а бос-и- 
леградското основно учи
лище.

училище
димитрсипра 

доката публика се пред
стави със .сценично офор

като
силеград. е всъщност'връ
щане «а гостуването на 

учите- босилепоздакия 
в Кюстещ»*

Касае
мление на текстове за 
Вук Караджич, съобщени 
с езика на театралното 
изкуство. Особеност в то 
'ва културно събитие 
представлява участието.

колектив
през проле

тта на настоящата годи
на и че. с това тези две 
възпитателно - образова
телни ведомства

димитров
градската публика е по
знат кото постановчик .на 
..Радован Ш" в самодей- 
мия театъ'р в Димитров
град.

Изявата- :н,а пиратските 
артисти радушно бе прие 
та .от димитровградската 
-публиката.

Реализацията на обуче
нието в първи клас е .оюо 
бено затруднено (обуче
нието по новата учебна

Р, рамките на еътрудни 
чеетвюто между двете учи 
лища и този път, както 
и досега бяха 
тттг взаимни възпитатеш- 
н.0нО15раз1С1вателни 

©пити, а

цялост- _
на димитровградския ар 
тист—самодеец Слободии 

програма), понеже .не оа Алекоич. който -изпълня- 
обезпечани 
учебни поооби-я

но ,са реализирали 
. вирената, програма за съ- 

тпуд ничество през 
ящата родина.

дог©-

Р'азмене- насто-съответните 
и помага

ва ролите на Стефан Ка 
оаджич, .бащата ,на Вук, методи 

ученицитеА. Т. и м. я.
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Шизическа култура КОМИТЕТЪТ ЗА ИЗБОР Й НАИМЕНОВАНИЯ 
ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕ
ГРАД

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ОБЯВЯВА
1че Общинската скупщина © Босилеград, съгла

сно чл. 59 на Закона за, редовните съдове („'Слу
жебен вестник на СРС йр. 46/77, 42/78, 18/81,
61/81, 7/82, 46/84 и 44/86 ще извърши избор на 

1Др|едое!Д!а'гел на Общинския >съд в Бооилопрад
УСЛОВИЯ: -
Кандидатите трябва да 'изпълняват 

-от чщ. 55 >на Закона за ре доените. съдилища.
Поканват ое' оамо(уо'равител:нигге организации 

и общности, общеотвеноьтюлитичеокиТе 
ци\и и професионални сдружения на 10риаште, ка- 
кто и заинтер есованите кандидати 
заявления, относно предложението* и данните за 
кандидатите за избираие на предоедател на съда.

■ С молбата ое дава и обширна биография на 
кандидатите и съответни доказателства* за изпълня
ване на законните условия за избиране. Срок за 
подаване дна молби е 15 дни след публикуването на 
обявата. Молбите ое изращат до Комисията за 
избиране и наименования при Общинската скуп
щина в Босилеград. Ненавременни и непълни мол
би няма да ое взимат в предвид.-

дивизия НИШ

Димнтровградчанн бяха по-добри
„Младост (Габровац) —„А. Балкански" 2:2 (1:1)

Ако кажем, че димит- 
ровтродчаим бяха 
близо до п-обедатта

таи, 
говори за

условиятрудно може да ое проникване по десния фл 
ант чреп Братислав Вои- 
нюиич успя да покачи ре 
зултата в 64 минута на 
2:1, а само десет минути 

. по-късно Зоран Ц. Хрис
тов постави ,ом01Н1Ч.ателни!я 
резултат — 2:2.

заиграха — До края на есенния 
твърде дисциплинирано дял на първенството ос- 
« отворено. Личеше явно, тават още 5 кръга, но 
че мжжо по-добре знаят се срещаме с по-силни 
тайните на футболната ит отбори — изтъкна тре- 
ра от своите противни- ньорът на „А, Балканс- 
ци от „Младост". Вече в ки" Новица Алексов. За- 
11-та 'минута Деян Ми- това точката, която взех 
то®, ютбггаяза хубав пол.' ме тук е от голямо зна- 
Но неравният терен .ои чение. 
взе своето. Ед.иа неправи Помолихме треньора 
лно отскочила топка излъ да даде оценки и за игра 
га отбраната на „А, Бад- та на „А. Балкански": .Ми 
кански"., и Саша - Воино- люо Соколов 8. Тошко Оо 
вич в 22 минута я вкара ксио® 7, Драган Алексей 
в гола на Соколов. 7, Милотан Тодорович 8,

Слободан Стойнев 8, Але 
Димитров- коандър Станков 7, Дра- 

,,Балкански" градските -футболисти вс шн Дончев 7, Синини Д у
от _еки миг знаеха какво - ис митроа 7, Деян Мито® 8, 

тръгнах- кат, играта им имаше Емил Иванов 8 й Зоран
в Жел план. Много шансове, Ц. Христов 7. Съдийската

останаха нереализи|рани тройка начело със Саша 
салто поради лошия те- Ябланович от Ниш коре 
рен. Но затова пък до- гепно в.оди мача. 
машният отбор от едно

по- по-щауелна по 
дготовка за сериозно пре 
мерване н.а сили >с по-сил 
ни отбори.

Трябва да отбележим, 
че о щ е
мача в Габровац 

Рбиградчани

в не-
демния мин в Габровац. 
на 25 октомври

. организа-
т. г.

пред малко зрители, а 
по твърде неравен и него.

да продадат
в началото на

Д1ИМ.ИТ-дзн за игра терен., няжа 
да сгрешим. Съвсем «еое 
ношателен се оказа боя зъ 
нът !на треньора НОВИ
ЦА АЛЕКСОВ за 'съдба
та на 'мана,
Димитровград 

ме с малко закъснение, а 
налагаше ое да се отби
ем и в Бабушница, кьд-е 
то да .оставим младежкия 
състав, който в същия 
ден, пк> същото време (в 
10 часа) трябваше да 
гщрае мач с „Лужница". 
Но това е повече въпрос 
за управата на „Балкан
ски” и спортните работ-

защото от 
трътнах-

- Г
На 5 ноември 1987 година се навръшват 

40 дни от смъртта нашата съпруга, майка, 
тъща, баба и сестра

ници в града, защото съ 
ставът на
се набираше пътьом: 
Димитровград 
ме с 5—6 играчи, 
юша ни чакаха още чети 
рима, 2 в Гоиндол... а 3 
в Ниш!

При такива сбстоятелс

от Димитровград

Изминаха 40 дни на тъга и болка откак 
ни напусна завинаги нашата мила съпруга, 
майка, тъща, баба и сестра и ни остави вечно 
да тъжим за нея. Нейният лик винаги ще 
живее в нашите сърца.

Този ден в 10 часа ще посетим гроба й 
на гробищата в Димитровград да положим 
цветя и да го залеем със сълзи.
Каним близки и познати да ни се придружат.

Опечалени: съпруг Димитър, 
дъщери Славица и Ана, зетьо- 

- ве Тошко и Спаско, внучки Со- - 
ня и Елена, внук Бранислав, ? 
брат Петър, сестра Данка и 
останали многобройни родни-,,;. 

_______________ ни и приятели.

М. Андонов

ФК „ЛУЖНИЦА"

Половинчати успехи
ните дезет кръга футбол
ният отбор 
три срещи, в три с играя 
изразно, а три е загубил. 
Гс-лссата разлика е 12:8,

организациитрудовите 
„Текстилкошор", „Тигър", 
(Вътрешна автогума — 
Бабушница) и химическа 
та ,промишленост „Луж-

Амбициите на футбол
ния клуб „Лужница" — 
Бабушница,

в междуобщинската 
дивизия Ниш ■ — група 
„Север", през настоящия 
състезателен сезон не ое.

е спечелил
състезаващ

ое
цица".

Треньори на футбол
ния отбор „Лужница" са: 
Радо Анжелковмч от Пи
рот и Зоран Опасич от 

, Ба1буштща.
До края на есенния по- 

л у сезон остават още ‘ня
колко кръга. В следва
щия „Лужница" дце се 
срещне с ,,Ад умимиум" от 
Ниш, Ще успее ли бабу- 
■шпикият отбор да комите

относно плюс четири. 
Клубът има два

сени от'- л и мла деж и.
има 20 фу-

отбо-
->т:у;УГГд_ра :осъществяват, или п-о-то- 

осъщестзяват се 'по
именно в на

биха

В първгля тим 
тболлсти. а в младежкия 
съста® 17 души, Освен то 

и 'обихин-

чно
ЖЖИЧНСФО. съо- •'С дълбока скръб и нестихваща тъга 

бщавамс на близки и познати, чс вече изминалото амбициите 
да ое заеме челно място 
и след пролетния полусе- 
зон да се мине във .висш 
ранг на съотезан.ие, Тези 
желания (поне според ое- 
гашните резултати и ое- 

което зае-

ва съществува 
ока футболна лига. в ко- 

б отбо-
наха

ТРИ ГОДИНИято се състезават 
ра: МО Бабушница, ХИ.М 
„Лужница".
,.Будуч1Ност",
(Велико Боминцс) ,и „С1- 

П" •— Делии Стри-

от ранната н преждевременна смърт на на- 
пезабравима дъщеря.щата мила и никога„Т.ригър",

„Балкан" сестра и братовчедка

искра изтърваното досега 
ще каже. времето, относ
но резултатите от тгреи- 
стоящитс срещи.

дмо.то място, 
ма в групата) ед.ва ли мо
гат да се осъществят.

Инак в междуобщинс- 
се съетеза- 

16 отбора. В дооегаш

рият 
жевац.

■Следва да сс отбележи, 
че футбола » общината 

подпомагат - Ст. И. Биляна Илиеваката дивизия 
ват финансово

от с. Граднньс— МЛАДЕЖИМЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

На мач с 9 играча.
„А. Балкански" 5:4„Лужница" (Бабушница)

играча!
Доама «орачи 
състав бяха [възпрепятст
вувани и «е дойдоха ма 
мача. Ако беше играл ® 
пълен състав, „Балканс
ки" можеше Да мине 
ир-добре,
хубава и!-ра, но ще моома

сс бориравноправно да 
с числено [но иадмощиия25 октом 

с-ьстаю
Б .неделя, па ■от пъриия На 7 ноември (събота) 1987 година в 

гробищата на с. Градипьо в 
дем помен.

Каним близки и познати да присъствуват
па помена.

П1П12ФИ1В1Н.И1К.
Палата ос сгрсшно 

се Обсъди има 
„А. Балкански" да се 

и тезаша в младежката фут 
,а. бодна дит>зим шт ще! ^

ври, младежкият 
на „Асен Баилкански" гж 

,,Лужница" т Ба 
Лцм,итгжжшра1Д

11 часа ще да-
ли оилитува на 

буп гни /га, 
чан и за/убиха мача с 6:4. 
Идна. <суг 'Прич-илгитс оигур- 
по с че димитркиярадча-

само с .дов-ст ■

0'ЬС-

Онечателно семейство
заш/суло (гюисаза

па играха СТРАНИЦА 11
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Моля без локаченнеКарикатурен екран

Кой Радован? Плайвазът по-добър 

оди машинуС пиесата „Радован Трети" от Д. Ко- 
вачевич самодейците от Димитровград се 
представиха в Димитровград, гостуваха в 
няколко града, учаегвуха на прегледи и съ
стезания и спечелиха редица хубави приз
нания. Па затуй най-вероятно не я свалят 
от репертоара си. Както узнаваме, сега с 
тази пиеса ще участвуват и на „Срещите 
на другарството на работниците от СР Сър
бия" в Лсбане.

Шил» СМ|0 ни-йе народ кико -овъс. Та- 
мън измиете -неко-йу опод-ну рабо.ту, а нийе 
шюдамю- • кит да ои идем© по утабаната 
вървища. Е»е, онядън ошдо у -йедну иро- 
дашницу у Строшсну чешму да си купим 
икжойе бакашсЬс раб-отс. Не могу да се по
жалим ма девойчето що служи там. Оди 
вратата ме запитуйс:

— Ки-кво рребе, додо?
—• Па че ми дадеш три леба (два бели 

и йодън щури), с оди онея кобасице, шише 
зейтин...

Изреди я йош нскс-я работе и девойче 
то узе плайваз, дърли ретийуту що пакуйе 
па мущерие и поче да- пише,- те имаш това, 
тс мемаш таза, па писуйе ли писуйе.

-— Чекай дете, немой да пишеш и да
тата доста йе висока — нашали се я.

— А датата .не пишемо! — рече оно и 
поче: „Три и седам, осем и пет, девет, па 
четири..."

— Сметката дедо йе без сто динара — 
йодно милйионче.

1

И както са започнали наскоро пиесата 
може свободно да се преименува в „Ра
дован ТРИДЕСЕТИ".

Ст. И.

Кому да поием, кои че ме чуйе
— некой замера, некой те пцуйе, 
некой не може да се начуди 
за кво се толко прайимо луди?!
. . . Убав смо град, с гору зелену 
са 1)у гледамо суву — кафену.

Перица ИЛИЕВ БЕЗ ДУМИ

върлямо шушляк, палимо гуме 
много смо силни само на думе.
Чудан смо народ — „све без проблема" 
на Козарицу, кво ли све нема!
Зелени план! — Ма кво йе това, 
ка йе гората вече готова?!
Вийе се дим, смръди боклукат, 
замерисал йе вече и путат, 
некой се пита — „како то може!" 
друг му па каже — „сачувай.боже!" 
Джабе све това, никой не чуйе, 
смрадат жестоко труйе ли, труйе.. . 
„Вулканат" дими, увечер блесне 
а ни си пойемо лансНете пеене.

— Не йе ли кехчка? — питам.
— Толкова йе!
— Я йош йеднуш попресметяи — за- 

инати ое я.
Девойчето пак поче да збира. Збира и 

збира и рече: „Грешка има, дедо — требе 
да ти върнем седам стс-тйе

ВИЦ

Критика
— Желая някой професионално да ми 

обясни какво означава конструктивна, 
кво 'Отрицател на критика — пита млад слу 
жаоц своя нснвъзраетен колега, излизайки 
от маратонно заседание на работнически 
съвет.

Тая йедишгца
излезе -ко оедмицу..."

А може ли йош йеднуш да збе- 
реш? държим я твърдо -на свойето.

— Е, не може! Погледай 
ме чека. А ти ако нечеш

а ка-

кодко народ 
да га -узнеш —

— Нещо по-просто, -млад човече — от
говаря тонвъзра-сткият. —- Критиката е кон 
сгруктивна, ако ое отнася до подчинените, 
а отрицателна, ако се отнася до -вишесто
ящите.

не мо-раш.
— А че га узнем, а.ма нещо да те пи

там: ещо не държите машине? Само 
ка-ш и сметката ти иалезне на ретлшку?

Немам-о- машине — много су скупе, 
а и бърже ое кваре. А и пла-йвезът йе ем 
псьйштин, ОМ по-добър, нема да ое квари...

■Я узе тша що тражм и ои люйдо. Ус- 
пут ое сети дока тробе да узном

гош-

Зденка Тодорова

'йШйВа®0/7Ш7 Средна заплата марку за
лиомо да върнем одговор на бай Вене А и 
девойчето ме -подсети ко да му одговори-м 
°н ми пишеше: „Манчо. да дойдеш да ви
диш кво се прави у нашата аптека. Апте
каря яече да ми дава сметка- на машината 

с мотив збцра. Нийе новеч-е пуги тра- 
жиме а он синецо земе та машината из- 

^1им ПИ1Па по нея, ама не излази ни- 
и трщ™" И НаКРаЙ° ™ ОДРаПИ ТОЛКаВа

/- РОЛГ^О ЛО СеДЯ- Й4
_!д_ \оред#я7явцнтляг-я’*; -ереднятн- 

у__ досеел ш
,пДР срвдядм 
1-ш м&сецъг. /

у'

р 3 гг1 0

? Е, 'бай Вене, 
«ас по-арно йе 
може да стане
Ца, диойата __
бистър

видиш ли д-ека - и при 
-с плайваз. Тъга-й йед-ини-цата 

седмица, гройата — осми- 
деветка... -К-во това значи, 

-кво да ти р-аопраям!си човек, нема
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