
СФрН^ГГГо "
14 февруари 1975 година из
дателство -.Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- 
»ото и единството между 
нашите народи и народности

в Сфр ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНА ХХУШ * БРОЙ 1327 * 20 НОЕМВРИ 1987 * ЦЕНА 30 ДИН.

СТОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ НА .. 
ВАЦ ЖУПСКИ В ДИМИТРОВГРАД

АЛЕКСАНДРО

НЕМИНУЕМО РЕШЕНИЕ Договор за конкретно 

сътрудничество• С РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ 
ЯГ ХЛЯБ

ИЗ ПЪЛНИТЕЛЕН
СТРУВА -250, МЛЯКОТО 350, ОЛИОТО 

ЗИНЪТ 700 ДИНАРА

СЪВЕТ ПОЛУБЕЛИ 
1560, ЗАХАРТА 760, БЕН 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ ТОК С 69"/“. ВЪГЛИЩАТА С 
СЪОБЩЕ НИЯ 61"/» И ПТТ-СЪОБЩЕНИЯТА С

На 13 и 14 ноември Димитрсдаград 
панела делегация на града—побратим Александро- 
(вац-Жупоки, 'О^ав-явана от председателя «на Общин 
оката скупщина ЮГОСЛАВ СТАЙКО ВАЦ.

И досега двата града—побратими проведоха 
срещи, но конкретни догавори за по-з ад ъл бочено- ‘ 
стапаноко

посети сто-;
620/», ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ
33°/’о

сътруд нчч еств'0 нямаше. Последната 
среща направи прелом в това отношение.

В събота беше пр-оведена среща—разговор ме 
жду представители Александровац и Димитровград 
и . представитли на трудовите организации и обще
ствено-полпитическите организации на Димитров 
град, като бяха набелязани конкретни възможнос 
ти за по-плодовито сътрудничество- занапред. До 
края на настоящата година трудовите организа
ции. от двете общини ще трябва да уточнят и склю 
чат договори за сътрудничество Въз основа на та
ка подписаните договори Общиноката скупщина в

Съюзният изпълнителен съвет в сътрудничество 
пуоликанскн и покраинински органи с компетентните ре
цените на железопътните услегн с бЦЧ^лсктрГ.есквд ФоТТбд“ ‘птъуслу- 
панествс с 44"“ Поради^овншениетчГ ХИМИчесКИТе "Р^арати в селското сто

цените на вносния нефт, повишени са 
и цените на нейните деривати. Новата цена на дребно на бензина от 86 

октана е 650 динара за 1 литър, а от 98 октана — 700 динара за 1 литър. 
За повишение на икономическата

стопанско производство е повишена ззщитната цена на. пшеницата, произ 
бодстзс 1988 година, на 210 динара за килограм, цената на брашното от 
тип 850 на 260 динара а на хляба от тева брашно на 250 динара. По такъв 
начин е премахната голямата разлика в цената на полубелия и белия 

хляб.

мотивировка за по-високо селско

Банките, застраховател
ните .организации, лота
риите, обзалагателни ор
ганизации и самруправи- 
телните общнотол на и:нте 
ресигге ще могат до 
юни н» 1988 .година да из 
плащат лични доходи сре 
дно както в същия отра
съл в републиката или по 
кгайнииата, като
да се повишават -в зави- 
оимост за коя дейност ста 
ва въпрос. За общи потре 
би трудовите 
ции ще могат, да отделят 
най-много 
чногр средно равнище в

да повишават личните си 
доходи -до процента на

Повишени са и цените 
на олиото, захарта и мля- увеличение на същите в. 

стопанството в републикакоте, така- че яа дребно 
1 литър олио възлиза на 
1560,1

та или покрайнината, но 
в рамките на потребление 
тз, утвърдел-о за 1988 г>о- 

ОбщестЕените дей

1пастеризирано 
мляко . 350 и 1 кг 
захар 760 динара. Извър- лина.

кости, с изключение 
здравеопазването и обра
зованието, както й органи 
тс на обществено-полита - 

общности

нашени са и корекции в 
останалите стопански сек 
тс-ри, произтичащи от 
прякото влияние на про
мените на цените за лре* 
махване на диспаритети- 
тз. Тази корекция не е на 
правена в сектори, които- 
свободно са Формирали 
цените и с~ имали малък 
текущ растеж на цените 
в първите девет месеца' 

120"/». В ония

могат

мо-чсокитс 
гат ла изплащат личпи 
доходи на септемврийско Договор за по-добро сътрудничествоорганиза-

програма за сътрудничество между двете общини, 
която до 20 януари 1988 година- трябва да подпи- 

общинските скулщини на Димитровград и 
Адоксандровац.

Договорено .беше също да се изучат й възмож 
постите за откриване на специализирани магазини 
на „Вино—Жупа” в Димитровград и на „Цмде 
или „Свобода" в Александровац. Трябва да се из
ползуват п възможностите за сътрудничество в 
областта «а дребното стопанство, тъй като Аиек- 

община в това отношение има мио-

равнище, повишени с ед
на девета от изплатените 
разлики на средства 
лични доходи по девет
месечния периодичен ба 

увеличение 
личните

60°/° -от месо
шагза

папървите ‘девет месеца 
годината. Няма ограличе 
пия на средствата за 
лищно изграждане,

разноокцтс

ж:иланс, плюс
пз-ГГО^ЕИСОК СТ 

дейности, ъ конто се пре 
махват д/иепаритетите на 
пените допълнителна

за процента па
плащаме -па 
по изпращаме в леш-опя и

стопли ствого.доходи е
Десет стопански отрасли, 

изплатили иай-
'сашдронюшкако на дълговеотплашаие 

па ООСТ.
които са 
виошеи ли чии доходи ■»

ГО' 1ПО-РОШ ям опит.
В областта на културната размяна, където до- 

между двата побратимени
е .извършена и 

основа па ефектите в
рекцил 
въз
промяната на курса.

сега сътрудничеството 
града беше иайл&огато, също се предвижда да ое 
внесат някои новини, като това .съцруднпчество се 

рамките на културните домо 
дружества. Догскво

.месеца «апървите оосм 
годината, ще трябва да 
намалят

Комайдировъчя за слу
жебни лъттутатня. разно 

за служебни пътув-а-срелствата си за 
10"/“. То

разшири, да излезе от
ве и култудао-х.удожесттеииггс
роио беше за реализиране на програма по сътруд
ничество грижата до поемат секретариатите на уп- 

двете общини, като за провеждане 
злите н акат юпълпитешогге

ски
тия ю страната, юсшпенса 

п-ошзтааше «тга ообст- 
ааугомобш, разноски

ЛИЧНИТЕ доходи — 
РАЗЛИЧНО

лични, доходи за
отнася до. слеиот.о-■ва се ции за

нефтопроистопанствоФО. 
зводст.вофо, земния газ и 
лофтпитс деривати, море 

съоб-

веи
за участвувало па папаи- 

изложби в страната

равненията «а 
то ма .същата, редовно

граничния пункт

столаяст-На заетите в 
вото и 
телоката

РИ и!научпогизслед.ов.а-
няма китс .и 'въздушните

транспорта с
може да се уве-ияма да 

личат л.ито за един ди
нар над средното равми-

дейност 01вцефс.рмата1 » Бачсюако поле,
Градини и Погаиовоми манастир.

Делегация на Димитровград ще върне пооеще 
яието иа Алоксандровац на 20 януари идната годи
ла, нпню ице бъде подписана и програма за ча 
рудиичесгто заппв.ред.

/попия, в 
гърби,
тгя, туристическото 
редничество в гаровктанве 
китс организации и подо
бни технически, услуги.

а «да бт.дат замразени,
дейности съ 

Опо-

външната ггърпо- 
иос-остаяалите 

щмте ос замразяват. п първите девет месеше
па. Пред ставите лс /си раззакон 

здравеопазване- 
просветата могат

род интер®ен/гния
(На 2-ра стр )заетите в

то и



Н А, с „ Iзщз И УI ПО СВЕТА
| РАЗГОВОРИ ДИЗДАРЕВИЧ—МЛЛДЬНОВНЕМИНУЕМО

РЕШЕНИЕ СИРШЖП01ез ш «а разпвннте
Двете страни смцазре 

Жешю считат, чс не тряб 
очите

Югославия и България придават голямо значение 
— подчертаха Раиф Дизда-на взаимоотношенията си 

рсвич и Петър Младенов па първата си среща в рам
ките на официалното приятелско посещение иа бъл
гарския външен министър в нашата страна

оритнт :па чоб1)01съседаки-

, затварятла да
си" 'прел наследството от 
миналото и пред откри- 
1 итс проблеми в 
иията си. Времето, кога- 

ря.здикмте въз м,тре 
цдаото ни развитие бяха

рамата за намаляване иа 
инфлацията и стабилиза
ция на стопамстарто яе 
станат оперативни, е взе 
то .решение за определяне 
на най-високите цени иа 
всички произведения и

(От 1-ва стр.)

ходи също ще могат да 
се дават в размер ла оре 
деото * първите девет ме 
сеца. Трудови колективи, 
косгго са неплатежоспосо
бни, имащи нарушения я 
стопанисвалото и погасе-

отноше
В К0НСТРУ1КТ1ИВСН, «ткро

Ж1Н и иши/жмюлсзен диа 
лот. шефовете иа 
иоката и българската дм- 

размсииха ми 
ДН'У

,ВЪ!» В'ЬНШ
СФРЮ.

•по отношения 
пата политика, на 

В 'историята на нваимо 
отношенията ни, каза Ди

•юютена
повод ,%а несъгласия — 
каза Диздаревич — е ми
га нс. Тези разлики цс яре 
чат на сътрудничеството, 
а 'обогатяват социалисти 
четката практика.

услуги от интерес за на
страна. С решение 

за определяне на най-ии- 
известпи

нломацнм
ония във връзка е 
с ч т а н ] юга попити чеоко, 
ижО'Ж;м мнеско1, а шут ю, 
^•лтурИч) и други видове 
сътрудничество. I Гстър

гшаревгш, съзряхме и. оно 
1,а, което е добро, и. сдао- 
I а. коодч» е лошо, и лау 
” 11ХМО на кои принципи 
жпжем трайно да изгря

лата
ни или непогаеши загу
би, ще изплащат лични сокито цени :на
доходи според изменения 
закон за санация, който

произведения от интерес 
за цялата страна с утвърде 
но даните конто самостоя 
челно се образуват или сс 
се утмиоат под (някакъв 
режим на обществен кои 

макетиидат

също се 'отнася към този 
пакет от мерки. Двамата министри се 

застъпиха за обогатява
не на югсслааоко-българс 
ките отношения с нови, 
сч,временни форми. От 
долно е подчертано зна
чението на промищлена- 
т.ч кооперация, специали 
запия и съвместни капи
тал обложения.

В диалога по междуна
родните въпроси центра 
лно място получи .подго
товката за срещата на 
външните министри на 
балканските страни; По 
дчертацо е значението на- 
факта, че и двете страни 
са съгласни да се прове
де такава конференция, 
и готовността на Югссла 
вия и България да дадат 
пълен принос за успеха 
на първата среша на зрич 
кч външни министри на 
балканските страни в ис
торията на междубалканс 
ките отношения.

ПОСЛЕДИЦА ОТ НАРУ
ШЕНИЯТА тго-л ,да се 

1 :а равнище, което са има 
ли на 1 октомври .настоя
щата година-. Имало се еСъюзният изпълнител 

ен съвет прибягна към по 
сочените мероприятия по 
Ь?ии силното ,влошаване 
.на- икономическото поло
жение в страната.

в пред-зил. че мнозина су
бекти в последно време 
г-деп-равдателно са пояач- 
:чи цените.

Раиф Диздаревич и Петър Младенов
Младенов заяви, че 
България дава предимст
во--на развитието на ОТ1НО 
щенията си с Югославия 
■и оцени, че добрите 'отно 
щения са интерес на на
родите от двете 
балканското
ств'0’ и споразумяването в 
го-ши22«и размери. Ра
иф Диздаревич подчерта ' 
големият югославски ин
терес за добри . -опнеше-, 
няя и широко сътрудни 
чест.во с България в рам 
ките на абсолютния цои-

МЕРКИТЕ БЯХА НЕОБ
ХОДИМИ

Инфлацията от месец 
в месец нараства. През 
юни беше 100,6°/° а вече 
в края на октомври достн 
гна 135.9°/°. Ако би про
дължил съществуващият 
ръст на цените страната в 
1988 година би, влязла с 
галопираща инфлация и 
още по-дълбоки наруше
ния в стопанството и го
леми обществено-иконо
мически, социални и по 
литически последици. Сти 
гна се ^ до рязко разсло 
яване на работническата 
класа, спадна жизненото 
равнище, засили се недо 
волството и започнаха да

НР ждаме междудържавните 
ни отношения. Ние се 
ръководим о-т принципа, 
че сътрудничеството е еди 
готвената правилна насо
ка ,и ко-пато говорим, за 

с-грани, откритите въпроси, и ко 
сьтрудниче гато колстантираме раз

ликите Тези. принципи и 
постигнатото равнище в

Обсъждайки всестран
но предложените мерки 
д-гата съвета на Скупщи
ната на- Юго^авия прие
ха заключения в които ме 
жду другото ое подчерта
ва, че предложената про
грама заедно с активнос
тите за пр-омени в Колети 
туцията на СФРЮ и За
кона за сдружения труд, 
с доизграждането на сто
панската система, осъщес 
твягането :на стратегиче- 
ските развойни насоки, 
представляват ' едно цяло
ст мерки и дейности,. ко 
ито- трябва да съдейств-у- 
ват за тто-стабилно разви- 

растат тензиите и недове тае на стопанството и об
шезтзото.

развитието на- отношени 
ята .ни — каза Диздаре-
Е-ЧЧ представляват со
лидна основа за развитие 
на добросъседското сътру 
дничество.

бошко 50 голини от идването наДОКЛАД НА 
КРУНИЧ НА ТЪРЖЕСТ
ВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЦК НА СЮК (7) Способен да предвижда 

дългосрочните процесирието в излизане от кри
зата. Съюзният сътает на Ску 

шумната на СФРЮ задъл 
легна Съюзния изпълните 
ле.н съвет след воекм к,?щ) 
тзл да представя в 'Скуп
щината на Югославия от
нет за взетите активности

Осветлявайки още приживе си
лата и наюооште на Т|итовия компас па 

кръстопът.

см .и в това да заякват ония 
които са носители на прогресивните 
обществени преобразования. Тук е 
потоебно твооческо1 ..шесто сетиво", 
т.е. лворч ©оката способност талантът 
:и ролята на отделни личности,
•Н1лето да ое прави оинтез

сили,ПреценяЕа се. че влия
нието на премахването на 
диатаритетите върху ръс 
та на производителните 
цени в промишлеността

Едвар-дисторическия 
Кардел изхождаше от старата 'истина, ' 
че 'способността и ролята «а- 'хората1, 
относно тяхната политаш и идеоло
гия » обществено-историческото 
житие иай-дълб-мсо се откриват м (ви-

уме-
и да ое пред 

в плода, ,и ос» олюци-ацнд (П'Оследр(вател- 
-н-сет. Една точно такава способност е 
най-важната характеристика иЗ Тмтс- 
ват,а -революционна м политическа- ак- ' 
тивнссТ.

,рав-ше възлезе на около 
24“/°, върху ръста на це- и осъществените - рез-улта ждат точно' на този решаващ кръсто

път и 'исторически проломи. На та
къв кръстопът „авангардните пили — 
здраво свързани 
нервен и акциите

ти в намаляването' на .ин-
и върху цените на флациятз. 

жизнените назноски око
ло 16°/°. Промяната на 
лихвите на дребно в тър 
говията с хранително-вку
сови изделия също ще по 
влияе върху цените на 
дребно, които ще пора
снат от 0,15 н/! 0,20°/».

ните на дребно около 
18°/»

всекидневните ми
на работническата■Съюзни, ч т (изпълните

лен съвет трябва да посо
чи ефектите -от взетите 
мерки м да направи -пред
ложения за оо-нагатъш- 
ното им

Всестранното икласт, иа трудовите хора, 
тште сили и народи, а не ютклонтай- 
1<и ое -от (дългосрочните цели на- ре
вю люцилта и 0С1циагаизма —- трябва да 
знаят да съгледат 
борбата за тези

оистематичното
(изучаване на цело!купното Титово д-е- ■ 
лС(, афирмацията ,на негоаия работни
ческо' класо-в аеурс и решимостта му 
се действува, в

П'Р01гр1е(СИ1в-

да-
този дух —; това е днес 

нетно най-потребне-. Необходимо- е, 
преди В1С11ТЧК'0 затова.

своите задачи 
■цели предимно през 

(призмата на- движението и напредъка

вдомвграждане. 
както и да изнесе субек
тите, които не провеждат

за да се обедин
ят .всички сили на на-щето общество 
върху програмата за изх-сд

на реа1Лиюто> отношение 
общастюаните сили.

на силата иа 
а »е чрез статич

ните. доистринарни формули". Трябва 
да се предвиждат дтщ1госро'ЧН1и проце

За да се създаде 
можност за „почивка", 
докато мерките от п-рог-

въз- мерките, или не предприе 
мат ообстве1ни мерки и ак 
тивноети.

от криза-
(върху щр1оектите. гадито разработи

ха (водещите сили в машата страна, на
чело със Съюза :на- комунистите,

та.

а ко-
СТРАНИЦА 2
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КЛАСОВО-СОЦИАЛНАТА
СТРУКТУРА НА СК в НИШКИ РЕГИОН

Отиване Календари изпращане 

Довиждане“ на
СРЕД БИВШИТЕ ЧЛЕНОВЕ 

СЛЕНИТЕ - ОТ ПАРТИЙНАТА ЕВИДЕНЦИЯ" 
ТИНСКИ КОМУНИСТИ, РАЗОЧАРОВАНИ
В БОМЗАТА СРЕЩУ КРИЗАТА или
РИЕРИСТИЧНИ И

събитиятаНА ек НАЙ-МНОГОБРОЙНИ
СА „ОТЧИ- 

ТЕ: ИС-
ва от Партията, той 
ли да бъде -отчислен от 
евиденцията, защотр ,,нс 
с удобно да бъдеш 
ЯЮчен". Светислав Трай- 
кович и Стеван Костич 
мислят, че Партията и не 
трябва да тъжи 
слените от

МО-
ЗНАЕ ЛИ. СЕ КОИ СА 

ОТ БЕЗСИЛИЕТО. НА ПАРТИЯТА 
ХОРА, ЗАЧЛЕНИЛИ

• 22 ноември 1941 г.
— В 'освободено Ужиц-е, 
•в презорите н-а Народната 
банка, където била 
стена фабриката

изк-
СЕ В СК ОТ КД-ДРУГИ ПОДБУДИ? •пом-е-

за рръ- 
ж.ие и муниция окупатор- 
омите агенти п-редизйика- 
ли експ-лооия. Загинали 
-с-юолс- 200 души —
Ьмяяа работници и около 
90 ж-ани

Съюзът на г“ - 
в Нишки регион

комунистите по отч-и- 
еви,лекцията, 

понеже ..това :н-е са истин
ски комунисти".

да подобряваме общество 
яо-то -п-сложение. Въпро
са -обсъдихме

щн-оетта 
Според Ден-цев 
чин, се избира 
пия па най-долно -съпро
тивление, а това изобщо 
не е истиноки път за 
ференциация.
Младенович, 
тел на Дкцйонната к-о-нфе 
ренция на СК в Електрон 
ната промишленост, 
та, че работниците напус
кат Партията (те са най- 
числ»ен:и соед отлъчешзте, 
пък. и сред изключените) 
поради острото неединст- 
во- в редовете па СК. го
лямата безотговорност в 
обществото и малките ре 
зултати в борбата ооещу 
обществено - икономиче- 
с-^.та криза. Петар Ма- 
леш под-черта, че могат 
да се намерят доказател
ства и за едната и за 
другата причина. Той ш>- 
счи като- показателен при'

лани има 
тче по-малко членове от 
пол а ни, а сега

на явлението, 
този на-и миналата 

анцпо-малко •като ли-гсдггна. имаме много 
лизи и

цялаот лани Ко^гатр. 
нят сегашното и минало
годишното деветмеоечие, 
се стига до 
партийната

се срав-
ВСИЧКИ ПРИЧИНИ СА 
в СК

заключения,
процесът не ос спира- с 
тях".

но и деца, които се 
намирали в 'Скривалище 
•от ьоа-жеоката

ДИ-.
Милованизвода, че 

•ор гани з а шия 
в региона е намалела с 
1297 членове.

авиация. 
Върх^ният комендант Ти 
то посетил фабриката са
мо половин час тьр-еди

Откъде толкова -разли
чни мнения? Пъп.вог зато 
в а. че отговорът на въп
роса е многослоен, а.спо- 
мрщатите мнения отразя
ват по един >от неговите 
компоненти. Второ, раз ли 
чията настават затуй, че 
не се знае кой от компо
нентите е доминантен, а 
цо-ичината зд- това ,,незна
ние" е лошото отноше
ние на първичните орга
низации към въпроса. 
Именно, те не водят ни
какъв разговор с отчисле
ните от евиденцията за 
причините, които ги ..ка
рат" да не -идват на съб
ранията и да :не плащат 
членския внос. Така отчи
слените отиват от Парти; 
ята ...без довиждане", а 
първичните организации 
на ОК ги изпращат съ- 

муни-стическите му идеа- що „без довиждане", 
ли, не приеьствува на съ
бранията на първичната 
си организация (начин да 

от СК). а когато 
организацията, го изключ-

председа-КАКВО ПОКАЗВА ЕДНО 
„КОРАВО" СВЕДЕНИЕ?

екс
плевнята. В тази фабри
ка за 2 меоеца били

счи-И останалите участни
ци в дискусията се съгла
сиха с тези думи на Ден
чев. но съгласието на ди- 
окутаитите • беше

Този факт беше повод
на Петар Виданович, до
кладчик на състоялото се 
през миналата 
разширено- заседание на 
Председателството на' Ме- 
ждуобт I нш ската конфере 
нц1ия на СКС в Ниш. да 
оцени. че класово-социа л- 
ното укрепване ца Съюза 
на комунистите се нами
ра на маргините на еже-

про-
изводени: 15 600 пушки, 
2 700 000 
шк», 90 000

патрони за' пу- 
патрони за 

пистолети, 300 тромблон- 
ни цеви и 18 000 
бомби; поправени били

седмица много
...по-тънко" когато трябва 
ше да се отговори може 
би на централния въпрос 
на тази проблематика: за
що сред бившите члено
ве на ,СК далеч най-голям 
е броят на отчислените от 
п артлй ната евид енция? 
Те са. -,.изхвърлени" от 
Партията поради неиз- 
нълняване на основните

ръчни

над 5 хиляди пушки и 
картечници.

9 23 ноември 1939 г.
В Белград се състоял 

сбор на около 3
дневната дейност на царе
вичните пар^йни органи
зации, макар че става ду
ма за изключително ва
жен идейно-политически 
въпрос. ..Продължително 
то намаляване броя на 
членовете на СК в реги-

ХЛ1ЛЯДИ
жени от в-сичк-и краища 
на Югославия, на който, е 
приета резолюция за об 
щественото -и шмштичес-

м-ега на един стар. к-ому-
НОБ.

уставни задължения. С 
не' п-рисъ- нист, участник в 

Този борец 
Паптищ^т е изневерила ко

други думи 
ствувзт на партийните съ
брания и не плащат член-

мисли, . че

кого равноправие ща же 
ните. На сбора говорили 
и Йелена Четковнч и Да
ра Павловия, -про-възгласе 
ни след освобождението 
за народни герои.

ския внос.
■сиа — каза първият уча
стник
Иван Денчев от Димитро
вград — трябва да ни за
грижи и да ни ,,накара”

Без оглед дали става' 
дума за истински кому
нисти, разочаровани от 
Партията и отрицателни
те явления в обществото, 
или пък за членове на 
СК. залутали в парт.ийни- 
уг- редове от кариеристи- 
ч:ни и дпуги подбуди, вси
чки причини за намалява 
нс брог на членовете на 
СК са в самия Съюз на 
комунистите. Ка-кт-о мзтък 
па Властимир Потнч, пре
дседател на МОК .на СКС 
в Ниш в заключителната 
си реч Партията нямзда 
губи истиипкитс комщга- 
СТИ. -ДОКСЛКСФО повиши 
ефикасността па борбата 
см срещу коизата и ще сс 
предпази от кариепиет.итз 
и други нежелателни ,.ел-е 
меггти" в собствените' си 
ретини ако ©шини каче
ството на. приемането на 
по ви члеио-ве. В,- 'ГО-н-а от
ношение, изтъкнаха участ

Едно с ясно: това е 
най-лесният начин да ос 
излезе от СК. Но 
все още не обяснява съ-

в разискваният^

това излезе

• 26—27 ноември 1942
г. — По решение на ЦК 
на ЮКП в Бихач е прове
дено учредително4 заседа
ние на АВНОЮ. Приети 
са: Резолюция за основа
ване на АВНОЮ и Възври-. 
ние на АВНОЮ към юго
славските народи. Бива 
решене да се формира 
Председателство и Изпъл 

отбор

на ЮКП (СЮК)Иосип Броз Тито начело
настоящг.то. Напротив, кри- 

отпоше-Л ОТО И ®
тичл-от-с- и* само крита™ тотосто трябва да 'Обезпечи но®а динамика

стабил-практика и
Югославия. Та- 

работа са потреб-

в обществената 
ност в раззитието на

с проитамн-иггс -отирс- 
Съюза ма комунистите.

значението1 на
ние с в униоан
доления на

Когато- говорим за 
Т|ИТО!вюфо дело, трябва да -подчертаем, 

е неразделима -от ня-

каЕа ориентация и
укрепване яа нашето единство, 

самоуправ-лс-,Н:И -и за
на оо-циали етическото че неговата роля

колко- поколения на лай^изтънокти ре- 
: -ко-ито той с работил и 

:г.еволюционна дейност. и.

пози-ци-я на стра- 
ап-о-ефи. каопо

ние и независимата 
ната, но също така -и за

етатизма и бюро-кр-ати- 
иатиск от

я!-оиноци01нсри с
осуетяване ма 
ческия код юарв-ати-визъм -и

наци-сдаа лист и ч есюите,
другите -вражески 

самоу-пра

се учил та
които заол-ио с него са изграждали 

колосално дело. Нецаоцслио' с 'и «4 
и самоотаержеидтг» ра 

х-илязди други борци,

нато- ннтелсн
АВНОЮ.анти-страиа на

комуни-стичесйкте и
на социалистическото 

вително развитие на Югославия. ^и- 
то зос п-01вече ос свързват, и а^еоиинои орга.низира1н-с^ действуват.^ своите
стремежи да ооезце я Г- ^ и да.
на ,революцияга, тс нс „ лаг).
ректните нападения срещу (
тията. С решителното си оропипопос

ндаитатешетдаша нро™ 
и ие-ропектива- 

иег.ифорията '» 
сгубития 1И про 
желаем -да иа- 

худо-

ва
>пюжс,рт1В'СШ1а:1 шта
•5ота на стотити 
комунисти, патп.июти. младежи, които 
ш-ай-ноляма част от ов-п-ята жизнен’} 

с-роите Физически и умстие

• 27 ноември 1943 г.
— На летището в Сухо- , 
п-оош (Гламошкю п-олс! за
гинал И®о Лола Рибар, сс 
кретар на СКОЮ. член на 
ЦК на ЮКП и на ВЩ на 
НОВ -и ПОЮ, народен го- 
рол. Улучен бил с бомба 
от германски самолет, в 
момента пред тръгването 
на партизански самолет 
за Италия. Л-ояа трябва
ло да оглавява нашата, 
военна мисия при съюз
ниците.

сили

'р11особц1о1с'пи -безкористно врражда- 
бо-гбата, на р-абош^шеката -класа 

свободата ни 'Шдая народ. На той 
;и-а сопа-ши.итс и ид- 

безграгаич-

нй
ли :в-
и в
чки и-м, от името-

люксш-ем-ия, дължимта-в-яне срещу 
основите, източницигс 

нашия път от 
.авгтов.иите

т-анди
и-а благодарност. ____

Обл-япа-йки рс върху тона счюхал- 
■грябва със самоотнсржета ма

но п-ешо ии-с 
лп на-бога но-ом-сло яа ш-рода-рпиамс н-о- 
лдате пътиша н-а прогреса, да ре-шш-а- 

проблемите И зонпчите. които сс 
новите поко-

ц-ентъра; на

—ягд;.на нс-

ницитс л д-иокуаи-я.та. ю- 
трябвп

,нс
л-см,и масъоч-спшя

почерпят от Осмияда сс 
пленум па СКС,

м-сжеств-ем-ото и на -оопаишиитс ипадат
ления.

истината,
ла с друг -мамим ля

а-ргум-с ( ггир Д1 ся
к. г.критика 

и слабости
(СЛЕДВА)

•|у 'М1ИП1Я-ната и 
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В 
ДИМИТРОВГРАДПАРТИЙНИТЕ СЕКРЕТАРИДИМИТРОВГРАД: СЪВЕЩАНИЕ С

Конкретни оценки за со
бственото действуване За повече отговорност

ли, за анализ на поведе
нието па всеки зает и въз 
■ссйриа та- трез 
предприемат 
мерки. Всяка 
.партията организация ос.: 
■гя ще актуализира сдои_- 
те акциоул .програми, От 

структури

.повече за скла- 
откол-кофо за ра

ма-,П .р одссд а те л ството 
Общш-юкия комитет на 
СК н Димитровград, ма 
щюзедоноФо иа 10 
м-соем заоодаи.и я прие оре 
рати-шю програма за реа
лизация на" становищата 
•от- Осмото заоедаиис та 
Ш< ;па СКС и задачите'иа 
комунистите; в общината 
през тази и следващата 
година. -

Приетата програма е 
обосновеш ис само на 
стато.л-пцата от Осмото 
заседание иа ЦК .на СКС 
1Ю и в-;рху своите стано- 
вгнца и заключения, от 
април. Сега обаче много 
повече се набляга вщзху 
отгосорноетта на -всеки 
комунист, отдел по иа те
зи на ръководни работни 
медта. Понеже става ДУ-

вш всяка среда. Заседа
нието бс следено с подям 
интерес не само сред ко
мунистите но и сред гра
жданите Демомратични- 
ят централизъм, едиист- 
тото и отговорността, пу
бличността и демократи
чността :н работата нала
гат на ръководствата. ко- 
ад© .ще бъдат избрани ш 
1надпърЕич1н,ите партийни 
организации из-обшо, те
зи въпроси да намерят 
същинското си място. До 
сегашната практика, коя- 
то.ситурно не с чужда, и на 
дгшитравградските кюму- 
нисти — заключенията да 
ое приемат, а сетне не 
провежда-т ,в депо — . не
пременно и без отсрочва
не трябва да бъде 'пре
късната бе изтъкнато на 
Съвещанието. В подкрепа 
на тота са посочени фак
ти. които .говорят, че :В 
някои трудови организа
ции и занапред производ

ството еВсички първични пар
тийни организации ® об
щината и техните -ръко
водства трйбва да изгот
вят анализ на досегашна
та си, активност като на
правят конкретна оценка, 
на .същата и въз основа 
яа това да проведат раз
граничаване -в -редовете 
си, съгласно Осмото заое 
дание на ЦК на СКС — 
заключено бе на съвеща
нието с партийните секре
тари -и членовете на по
литическия. актив прове
дено в Димитровград на 
10 този месец.

давете
за-оа, че и занапред -оста:.

ша своите места този, 
К01ИТС' не .постигат добри 
сезудтйти, -че цс ос дала 
шанс ра млади кадри. Ве

да се
съответни
първична

той

ч-с не моли: да се търси 
отгшорлгоет само от и-ело 
ср.едств.см.итс .производи
тели, защкуга то своите 
задължения главно изпъл 
ияват. Време е, без отла
гане, да ое потърси отго
ворност. от отговори,итс, 
понеже и една .-от основ
ните поръки ' т Осмото 
заседание -бе -пжмо в то
на ,т.е. да ос засили, от
говорността, а 'неспособ
ните да с-с сменяват.

ръководните 
ое търси да ое увеличава 
износа да се прекъсне с

складо- 
Трудовото и идейно 

само

производство .за 
в-сте.
разграничаване, не 
сред кому цистите, но и 
вссси всички заети д ко
лективите трябва да про
дължи. Ако е необходимо 
трябва да се извършат и
кадрови промени в някои 
колективи. Тази задача, 
комунистите в Димитров
градска община трябва 
ла реализират до края та

Имайки предвид мно
жеството раздвижени въ
проси на Оомого заседа
ние на ЦК на СКС и 
предстоящите избори в 
първичните организации 
на Съюза на комунисти
те. в най-къс срок трябва 
да бъдат обсъдени стано
вищата от заседанието

П редстояшите избори 
са иай-ущобмият момент, 
както бе изтъкнато иа
съвещанието, духът па 
Осмото заседание на ЦК
на СКС да ое проведе та

А. Т.-дело.

ОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ В ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ В С. РАЙЧИЛОВЦИ

Завидна двугодишна дейност
Първичната партщша 

организация в местната 
общност в село Райчило- 
вци. през изтеклия двуго
дишен.- де-риод е отчела- 
завидна и съдържателна, 
обществено - политичес
ка и комунално-битова де 
йаост. Тоза между дру- 

. тото бе подчертано на не
отдавна проведеното пред 
изборно, събрание, в чи- 
ято работа- участвува и 
.председателят на Общин
ския комитет на СК в Бо
силеград Иван Василев.

Сек-ретарят на първич
ната организация, Боян
ка. Йорданова., в отчета 
за двугодишната работа, 
между другото подчерта, 
че иа проведените 16 съ
брания в центъра на вни
манието са били' най-.раз- 

, лични жизцени въпроси 
— от комунално-битови 
до обществено-политиче
ски. Отделно, внимание за 
сл-ужват юомунално-биТо 
вите въпроси: уреждане
то на училищния двор-, 
поддържане чистота и 
хигиената в оедошо, уре
ждане на- селската вада и 
други актуалии за местна
та общност въпроси. На 
въпросите из областта ,на 
.всенародната отбрана и 
обществената самозащи
та е посветено значител
но внимание. Акцията 
„Нищо не .бива да ни из
ненада" \'е само че нами
ра подкрепа, но в нея и 
сггзивът на населението е 
все по-масо®. Твърде за^ 
видни резултати тази пар.

тийна организация е от
чела и в областта на иде
йно-политическото и мар 
ксичеоко образование. Де 
сетина души. от общия 
брой, 31 са- завършили 
Общинската политичес
ка школа, а 4 Регионал
ната политическа школа.

Разисквайки върху -от
чета и_ двугодишната ра
бота Блато-я Благоев, Рад
ко Иванчев. Асен Михай
лов и-други изтъкнаха и 
известни слабости в рабо
тата. Между .другото бе 
изтъкнато че социално-, 
класовата структура все

още те е на задоволител
но равните, отделно ко- 
гя.то става дума за чле
нове из редовете на сел
скостопанските 
дители.

-произво-

ДимитровградДобрата и съдържа
телна дейност на тази 
партийна 
през отчетния -период ое 
-потвърждава и с факта.

ма за някои идейно-поли
тически въпроси в осъще 
ствятан-е (политиката за 
икономи ч еска ста бил-иза- 
ция деветмесечните резул 
тати в стопанисването в 
програмата са посочени 
като изходна точка за об
стоен а-нализ на положе
нието- в- трудовите колекти

тази година. В същия 
срок ПО трябва да изго
твят анализ на собствени
те акциони и други прог
рами, свързани с изисква
нията на икономическата 
стабилизация — нзнами-

-организация

че с ■ изключение на два
ма., на сота.налите дооега- 
ш:-:и членове на секрета
риата се оказва доверие

ране на вътрешни запаси, 
засилване на 
дисциплцна.
на залежалите стоки и 
всички разходи, конто не 
са свързани с прякото ма 
тернално производство.

-Отделна- задача имат 
комунистите в Общин-

и през следващия дщуро- 
.Д1ИПЮЯ период. трудовата

намаляванеМ. Я

ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СК В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Решителен прелом
Предизборните събра

ния в първичните -органи
зации на СК » Бабушни-

СТН-И общности .първични
те организации проведо
ха -предизборните събра- 

шка община приключват. ния„ - Комунистите в лро- 
Из-вестно „-отлагане" бе

В местните общности 
ПО ша -преден план изтък
ват
строителство- (в За.в.ид-и.н- 
це. бавно се строи пътят, 
В. Бо-ми-н-це. Трудно е с 
водоснабдяването и пс-.).

На почти всички досе
гашни събрания се търси 
решителен прелом в р.або 
пата и от новите ръковод 
стз.а да -бъдат по-настая- 
телни в промдаалпа .на .не
щата, да проявяват нетър 
нимост -към 
то.", примирението. Това 
изисква да

ския синдикален съвет и 
в организациите на синд-и 
ката в общината. Хе най- 
решително трябв-а да 
застъпват да ое опазва, ут
върдената политика в раз 
п ределе иието .н а 
Създавайки
по-дооро стопанисване 
мушнатите трябва да на
мерят начин за 
не -числото

'комунално-битовото
сем.ишл-еността .на събрани

ята централно място в ра 
зисив-анията оа отделили 
на производството, каче
ството-, опазване на дого-

продиктувано о-т отсъстви
етс- на мнозина к-омунме- 
ти-печалбари, които -едва 
те-зи дни -се завръщат по 
домовете си. На терито
рията на общината има 
общо 82 ПО на СК. 
'кеито 28 са .в

дохода.
условия за

коварените -срокове, оеъще- 
,развойните 

-от програми: Ха-рактерен ' е 
т-РУДОвите пр-имеоът .на ..Навгкан" от 

организации и общности, В. Бонмн-це (работещ 
локате- останалите в мест- 1 състава на МИН о-т Ниш), 
ните -общности. Три лър- където комунистите само 
вични организации са 
сформирани този път.'

стаяван-е на
намалява 

админи
стративните работници в 
ПРО.И.ЗВ.ОДСТВ.ОТО и 
него-.

на
1В-

извън„статуокво-
Първичците -партийни 

организации .всеки м-еоец 
Ще доставят 'информа
ции за св.»ята 
кост

критично Та -изказали ме- 
Доволствие от овоята 

а.втотранопостн.ите орга- - тивност., така че често в- 
гогаации, ,ПТТ службата и 
банките, за да действуват 
по-ефикасно.

В трудовите -организа
ции и болшинството ме-

ое м-енят и 
методите и съдържания
та на работа .в. ПО на СК 
в общината, юо-ето 
вучи-е- с общита-изиоква- 
н.ия и а сегашния полити
чески момент ;в- общеотво- 
то като цяло.

в ак-

ц.вх.о.вете е си .адепив- 
иа П.редоещателетво- 

то, което всеки 
сец щ.е осведомява Общи 
немия комитет на СК.

разговаряно 
по. жиз:не нотрентящите 
въпроси; докато

е в съз-
тр-етц ме-първич- 

ната организация на СК 
е безде-йствувала. Ст. Н. А. X.
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ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР «л
ГРАД ЗА ГЕАЛИЗИРАНЕТпС»БНОР В бОСИЛЕ
ТА ОТ ДЕВЕТИЯ ПЛВДуМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ-

л ЦК НА СЮК
ТРИНАДЕСЕТА

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

СВР НЕ МОЖЕ ДА СЕ БОРИ САМСъщесвуват
за сътрудничество

възможности
НОТО забогатяванеЯТбешНеа повод "за'”“ траНдебатае1“!,ИТС Раб°™ 33 нсзакон'

Делегатите иа общин- ги видове
ел«“ноВ приеха ТдеботГ П<ЯЮВ. 33 бУР‘

Предложението на п.ред- 
рздателството на СР Сър- СВР е извършил 
бия да бъдат . извършени боч1ен анализ 
л Ром-етан. в Конституцията, 
на нашата 
Пр-е длож-ен ите 
бяха -абсъдени 
на сесия на ОС, която- ое 
проведе на 13

Как в практика да ое
О ПОЛЗОТВ'0'Р 'Я т
ята- от Д-еветия

НитеТ№а%И За П'00оте- 
ните заключения, 
н-оза- на

■престъпност, б-е \и протест срещу оф ак
тивната -престъпност. Дра 
гослав Хаджич смята, че 
„алед освобождението- не 
-е имало

заключени
тт„ пленум-иаЦК :на СЮК, във връзка с 
укрепването на

въз о-с- 
к-о-ито ое обосно- 

ваЩ и собствената 
тивна опера-

•гтрогтз ама, чл-е н-ов-е - 
-1 на СУБИОР, 

изтъкнаха,
ч-е за разрешаването 
твърда сложното 
ние

социали- за.дъл-
толкова престъп

ност -и та^в яваещ ,Някои 
хора забогатяват по неза^ 
конен .начин, а освен СВР

етическото с а м-о-у прав-л е - на тона не
желателно явление и пре- 

Р-е-публика. оставил на делегатите в си 
чки най-важни

т е на ОО»ие, братството
съдружието- на Ко- 

оов-о, бе един

и един- между друготостш-о 'И
п р-смени сведения

във връзка е него. „Ми
налата година 
вършени 23 углавни деУа 
о-т 21 лцца — ое казва в 

рг инф-ормацията — а през
поради дългата пауза изтеклите девет меоецана 

след дванадесетата сесия, тази по,дина са разкрита 
дневният ред на тринзде- 24 углавни дела, извър- 
еетата сесия беше „натъи теми от 18 лица. Лани е 
кан с голям брой важни извършена една плячка, 
теми: полугодишни и де- а в споменатия период на 
петмесечни % езултати на настоящата година 6. ла- 
стоианството и общество- ни имаше 4 злоупотреби 
ните дейности, обществен .със служебен 
договор за личните дохо
ди на сЬу7лсцио«ер|Ите в 
ОС, спазване на Закона

наот актуал
ност ед

ното заседание на ОбщиН 
СКИЯ отбор н-а- СУБНОРъ 
Босилеград. На

попий пико-й П-8 -им 
противопоставя'.'. И Джу- 
ро Божич е на мнение, ч-е 
СВР

оените Еъпр-ош на и приетисъстоя-
в Ко-оов-о трябва ор

ганизирано- да действуват 
воички субекти 
зи лробл-ем е

бяха из-
_ ноем:вр1И

„едва ли , не е сам 
в борбата срещу 
ните деяния”. Той призо
ва Общинската 
на” да покаже силата си, 
за да не бъдат по-силни

тд\и ,ч-е то- 
^ не само ре-

пуоликански нр и общо- 
юрославрки.

Котата

заседани- 
присъству- 

ваха и председателите на 
местните организации на 
Съюза, на бойците, 
всестранни -л съдържател-

незаконе та на което
скупщи-

пък отава дума 
за съдействуването с об
ществено - политическите 
сили © Босилетрадска об
щина з а

след
о-т нея някои нахални ли 
Ц9-". „Ние трябва да ме
ним много неща- в мето- 
ЛДчна борбата си срещу 
престъпнпостта” — заяви 
Яничие Велкович 
ни -общинските

ни разисквания, -не само, 
че бе дадена пълна под
крепа на посочените зак- сътр V ц н и ч е ств-а 

със среди в САП Косова, 
на заседанието бе. подчер
тано, че съществуват ре- 
Дида възможности. Преди 
!в сичко сътрудничество- 
областта на културата, об

лючения. но 
•оперативна програма за
напред. С таза и Съюзът 
на бойците в Бссилеград- 
ска -същина се приобщи 
към -останалите об щество- 
но-политически ооганиза 
пии в реализирането на 
заключенията от Девето
то заседание на ЦК на 
СЮК и Шестото заседа
ние на ЦК на СКС.

пост. сега 
7, миналата година е из-

н приета и- подка 
ръководи 

тели да присъствуват на 
събранията на граждани
те, защото „там нищо не 
ое премълчава и всички 
неща се .наричат с вер
ни имена”. Часлав Пе

тър шенс- едно углавно де
ло ,, ф а л ши фицир а-н-е н а 
служебни .документи”, а 
тази година 5. Това -срав
нение показва, 
стоящата гадина са извън 
ш-еи-ш много повече тежки 
углавни -дела”.

По тази тема диокутан- 
тите таво-риха с голям 
смоциа-лен заряд, който

за пенсионирано, ползува 
но на обществените срод
ства. ко-маоа-ция . . . Без о-г 
л&д на_значени-ето им., те
мите минаваха по-, .канал
ния ред” почти без рази
сквания вре до- информа
цията на СВР за.незакон
ното забогатяване и дру-

в

раз-званието и науката, в 
•областта на

►•^р-ез на
спорта, съ

трудничество между -отде
лни местни общности -и. 
ср ганиз ации на сдруже- 
мия т^>уд.

Щич, началцик на СВР, по 
сочи три най-големи изто 
чници на незаконно забо
гатяване: продавайки зна 
чителни количества стари 
стоки нд нови, по-високи 
цени, продавачите на 
,, Власина-продукт" нелет 
гал но присвояват големи 
суми; голям брой хора 
получават евтин строите
лен материал е помощта 
на „Власинац”, разбира 
се. по нелегален начин; с 
разни злоупотреби на жи 
лищните кредити нелегал 
но се присвояват значи
телни обществени сред
ства.

М. Я.

В БОСИЛЕГРАД СЕ СТРОЯТ ОБЕКТИ БЕЗ ПОЗВОЛЕНИЕ жд-а нето е .прекъснаю са
м-о на един обект. Наис
тина, този секретариат е 
взел решение за рушене 
на един обект,-но пак без
резултатно 
н-ето му е продължено!

Особен проблем в това- 
е-тнош е н и е п р е д ставл яв-а 
рушеното на такива обек
ти. В една информация 
нд. този секретариат ое 
п«одчортава. че в община
та ие съществува такава 
оога1низация,а че и част-

6ЕЗСКШШ“ ал ИЗПЪПНШТ ЗАДАЧАТА И31 143гражда-
След няколкогодишно прекратяване в градоустройствената част

строят обекти без позволение: през миналата
три обществени

на
града пак започнаха да се 
и тази година започна изграждането на 4 къщи и на
обекта

тс два обекта пс са ,и взи
мани решения за пукнат 
я-панс иа изграждането и 
СЪЩОТО ПОЧТИ 'ПРИКЛЮЧ1И.

зацйя „Слога", строител
ната организация. „Изпза- 
дня", а слип обект строят 
ловното дружество „Со
кол" и строителната зана-кооперация

Без оглед, че строитсл- к. г.
пият сезон приключва из
граждането на обекти в
градоустройствената част 
на Босилеград и занапред 
е актуално. Тук се стро
ят обекти и ббз позволе
ние, а общинските компе 

с иеефика

ДИМИТРОВГРАД
»и лица не искат да ру- 

' щат чужди обекти. Без 
оглед обаче всички труд
ности, . последици и раз
личните връзки -които ре 
установяват по частна ли
тия, трудно е да се повя- 
рава, че в общисната не 
съществуват сили иоиТО 
мотат да. опречат дивото 
строителство. Също' така 
е трудно да се вярва, ие

Няма строителни площи НАБИРА СЕ 
НОВ ВИПУСК

ятчийгока 
.Граджсвияар". От значе

ла ое подчертае, че 
обекта са построс- 

строят за дс- 
Имай-

Общмиоката скупщина 
и нейните органи .те пред 
приемат по-значителни ме 
рки и не обезпечават стро 
ителпи площи, исоито сез- 

чрез конкурси да по-
заиитс ре с ов а 1 «и

ние е
трите 
ни или се
лови помещения.
,ки предвид, че 
ое числят към 
водствемите. . оекретариа- 

стопаиство, фииач- 
1К7УМ ОС

тентци органи 
сността си не успяват, да 

нежелано
Набира се шести по

ред випуск на идаитичес- 
ката школа на Общин
ския съвет на Съюза па 
синдикатите ® Димитров
град. От 14 декември, в 
продължение на три ме
сеца, 33 курсисти ще сле
дят най-актуални теми от 
развитието на социалисти 
чеокото самоуправяение м 
по-шататъшното изграж
дане на обществено-ико- “ 
помичсските отношения 
у нас.

От 33 курсисти — 19 
са непосредствени произ
водители или 57,6°/“; 9 са 
членове на Съюза .чл ко
мунистите; 8 са жени. а 
26 са младежи и девойки.

М. А.

НСС1 пишат това
което често съз-

обектите
непроиз- лучават 

липа. 
кат

язлоние, 
дава и разлики между хо
рата. През миналата и та
зи година започиа или ве
че приключи изграждапе- 

4 къщи. Есз поз- 
обаче не строя* 

частни ли-

Зятова хората ча
пли строят 'В' околтю- 
ла града, често (пак 

Тези
тът за
си и урбанизъм 
в Босилеград не 

7 необходимото

стта
IЮ1С01ИТГ. олир ано. 
„ио-омелитс" без шозводс- 
ипс строят в градоустрой 
стаената част па 

През миналата и

са безсилни ком потентни- 
може

им е из-
17Ш'ВО- тс органи и- чс не 

да се .въведе ред.
Ред трябва да има. В 

обратс7! случай не само 
у; ще ос нарушава закон
ността, но ще се наложи . 
пак да се прекрояват гра- 

и дю(устройстведитс
ле. Б-Ьр има ли край ако 
и други започнат така да 
строцт 1-1 ако ком1петентн1И 
•пс органи продължат с 

темп на действупаие I

то (7а 
воление 
само отделни
па, но и организации
сдружения труд.

дал
л^цис за цзграяадаме. града, 

тази 
а .в и икона с ре-Този секретариат

забранявал изгра
-ктнето на обекта на

Слота", но Изпълнител- 
ният съвет на ОС снимал 
известно разбиране и съ 
шият вече сина година

употребява. Всз ощед
организанч51

доставила

родина започна, 
яко сдачаи почти и шшк- 

изграждането на 
Освен (реше-

7Л0Н.ИС е
Непроизводствени
капиталовложения

люч.и
4 (КЪЩИ.

за прекратяване плано-
Оргаиизациитс на сдРУ- 

об;н;ината 
обект съгласно яс

ния
заявления въз основа ко
нто съди ята за.

• иия ги е наказал с 12 до 
15 хиляди винар а, други 
м арки оежретариатът 
е предприемал, 
тите 'изостанаха — изгра-

ЖС77ИЯ тру/г « наруше-
строят
обходимите документи н, 
разбира се. с позволение.
От това правило пр<33 тю 

ЛР/О години се
органдоза- 

сюгюм-

ос
'го*на тази 

ОШС л\с е
необходими докУ- 

нолучапане

на не тозивос
всички
позволение. За останали- <

Резулта- * В. Б.наследните 
отклониха ТТ1И
ции: търговската СТРАНИЦА 5
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ДЕВЕТМЕСЕЧНИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ

ДИМИТРОВГРАД
\ Вабушница: СРАВНИТЕЛНО 

ДОБРО СТОПАНИСВАНЕ
Свободна митническо- 

турнстнческа зона
ресторант, магазин 

за продажба «а разни 
оамооб

Неотдавна в Димитров
град ос състоя среша ме
жду
„Югопетрол", швейарска- 
та фирма „Мукене'' от Ба 
зол и Общинската скуп
щина. косато бяха обсъ
дени възможностите за 
изграждане на свободна 
митническо 
ка зона на територията 
на Димитрогращока общи 
на със съвместни капита
ловложения.

тел,

стоки, магазин на 
служаване, банка, поща, 
информативна служба, сп 
ортно-оскреатшдаи

първа помощ и 
съдържания 'необ-

пъедставитсли на 107 296, а » 
стопанство —

зает възлиза 
селското 
82 808 динара. Най-висо
ки средни лични доходи 
имат заетите в 
„Ш.ивалня" ® състава на 
„Лисна" от Сешдаце (СР 
Словения) — 141 103 ди
нара а най-малък среден 
ли. имат заетите в „Ко- 
мумалац" — 61 612 .дяна

ли по-бързо от обшия до
ход (в промишлеността 
със 109, относно в стопан
ството със 116 на сто), 
осъществен е доход от 
над'2,75 милиарда (83 па 
сто повече по отношение 
:4а сравнителния период). 
I) промишлеността дохо- 
дът възлиза към 1,96 ми
лиарда, а а селското сто
панство 144,5 милиона ди
нара:.

Чист доход на стопан
ството е останал ® размер 
от над два милиарда ди
нара и той е по-висок с 
93 на сто по отношение 
на същия период на ми
налата година. Броят па 
заетите в стопанството е 
по-е.исох с 4 на сто, кол- 
ксето е „било и запланува
но е обществения план 
за настоящата година, та
ка че общо в стопанство
то работят 2270 души, вк
лючително със заетите в 
трудовите единици.

Личните доходи на зае
тите през деветте месеца 
средно възлизат 100 817 
динара, което представдя 
в а увеличение с 99 на сто 
■по отношения на същия 
период :на миналата годи
на. В промишлеността 
е: едният личен доход на

Бос още няма офици- 
■от Службатаални данни 

ло обществено счетопод-||1ЛО-

щадки 
други
ходиоти за транзитните ту 
ристц. Тъй като тези сво- 
б един миши че око-тур ис 
тнчески зрни стопанис
ват само с валутни сред
ства ма световни цени. то

сиво, ио сведенията, кои
то ши дадоха в Сскрстарм- 

сто1панство и с)зи-

оосг
ата по
напои при ОС за стоотаи- 

дейност на бабуш-
туристичес-

оката
нишките трудови органи
зации през денстмссочие- 

. свидетслствуват 
сравнително добро стопа 
дисванс И този път

заТ0', ра.
През деветмесечието 

единствено ООСТ 
кан" (стснаниоваша в съ
става на 
е отчела загуба в размер 
ст 34 233 000 динара, но 
вследствие прилагането 
на новата изчислителна 
система. Тази загуба е по
крита ст ревалоризапион- 
ните приходи, така че мо
же да се отчете, че бабу- 
шнишкото стопанство е 
без загуби.

Разбира се, изтъкната е 
необходимостта от много 
по-добра работа във вси
чки трудови организации, 
които занапред ше тряб- 
за да се съобразяват и с 
мерките «а нозата антиин 
флационна програма на 
Съюзния изпълнителен 
съвет, приета и заживяла 
тези дни.

гг
„Бал-отчита, че условията еже

месечно се изострят, че 
новата изчислителна сис- 

бързо ПРС-
МИН от Ниш)

възлага 
устройство и съобразя ва-
тема

ме с изискванията на па
зара.

През деветте месеца на 
текущата делова гощина 
стопанските организации 
(без трудовите единици) 
са осъществили общ до
ход в размер от около 
10,75 ' милиарда динара, 
което е със 104 па сто 
повече в сравнение със 
същия период на минала 
та година. В промишле
ността е реализиран общ 
доход 5.35 милиарда (101 
на сто в повече) и в сел
ското стопанство над 1,15 
милиарда, или с 251 в по
вече.

С оглед че разходите 
на 'стопанисване са расна-

Фирмата „Мукене" от подразбира се и услугите
Швейцария със седалище и качеството на стоките
в Базел, занимаваща се да бъдат на съответно ра- 

е изготвила внище. Затова ще ое
предприемат съответни и 
навременни мерки за 

»а на сведенията с които обучение на кадри.
Капиталовложенията, 

влага 'средства в Югосла- ще Еъзлизат на 40 ммди- 
вия. Запланувани са 11 она марки за зоните, а

с туризъм, 
андлиз на транзитния ту
ризъм. у нас и въз осно-

цазпогглага, е съгласна да

свободни митническо-ту- . ечаква ое всяка да прави
сбсрот от 50—60 милио
на марки годишно. Седе
мдесет на сто от средства 
та ще влага фирмата 
„Мукене". а 30 на сто 
„Югопетрол". Димитров: 
градска община ще има 
задължение да обезпечи 
съответна локания на 
площ от 10 хектара със 
средства на инвеститори
те. Лока.цията трябва да 
съдържа водопроводна и 
канализационна мрежа, 
електрически ток и да се 
намира непосредствено 
до автомагистралата. Из
казвайки удоволствие, че 
Димитровград е избран 
като възможно място за

Ст. Н.
ристически зони, две от 
които в СР Сърбия ;— във 
Враня и в Димитровград- 
Търсейки определена си
гурност За своите капи
таловложения, за свой па 
ртньор са избрали „Юго- 
петрол" от Белград (за 
Сърбия), относно нефтна- 
та промишленост. Както 
е изтъкнато по време на 
разговорите, реализация 
та на тази програма за 
Югославия ще представл
ява допълнителен изщос, 
юето подразбира чрез 
продажба на стоки и вси
чки видове услуги на ту- 
теастиде и да ое печели

Босилеград: ЗАГУБА ОТ 

116 555 073 ДИНАРА
Въз основа на деветме

сечните финансови резул 
тати, в Боеилеградока об 
щина стопанството оггчи 
та загуба от 116 555 073 
динара, и това една сто 
ланска организация, две 
организации от общест
вените дейности и една 
самоуправителна общно 
ст на 'И1нтесеоите. Имен
но, според периодичната 
равносметка през първи
те девет месеца загуба са 
отчели: ООСТ „Услуга"
----20 394 000 динара, Здр
авният дом — 22 890 435 
динара. Центърът за «у 
лтура — 1 926.638 дина
ра и Общинската СОИ за 
здравна защита —71 344 
000 динара.,

В юомунално-услужната 
организация „Услуга" за 
гУбата е вследствие на 
новата система на изчис

ление. Тъй като сходно 
Закона за общия доход и 
Закона за санация позвол 
яват покритие на загуба
та за сметка на ревалори 
зационнИте приходи, 
зи стопанска организа
ция, стопанисва с покри
та загуба.

Новото изчисление е

на заплануваните прихо- 
■ЕЗ. които по отношение 
на съшия период на мина 
лата година са реализира 
ни с 85 на сто, а разходи 
те с 99 на. сто.

Решение за преодолява 
не на състоянието е в

V та-

валута.
Счита се, че с изграж- изграждане на спомената 

дането на тези зони бро- та зона, представители- 
ят на транзитните турис- те на общината са посе
ти с „дълбоки джобове" чиля две. възможни лежа- 
Значигелно да се увеличи ции. Едната е край ' аа- 
и поради

макоимално 'нкономисва- 
не .на всички видове раз 
ходи, но не за ометка и■основна причина и за за

губата в Здравния 
В Центъра за
тубата е

дом. 
■култура, за на качеството на услуги

те. които те дават, Разчи 
та се и на намаляване на 
отделни видове обтцест- 
вени-даЖдия, преди всич 
ко чрез намаляване. 
дори и цялостно О'свобаж- 
даване от облаганията въ 
рху дохода и личните до 
ходи, както и целесъобра 

ползчване на всички 
други вътрешни 
ности.

ангажирането мата граница, където ве
на чуждестранния парт- че; съществува комерчес- 
ньор. Ще се увеличи про ка туристичеоко-гостшщи 
извод ството на разни ви- чарока зона н,а „Балкан—• 
дове стоки, за снабдяване Компас" и другата край 
то на зоната. И .накрая,' село Желюша. . Реализа- 
(което може- би е и най- цията на всичгко това за 
важното), в зоната ще бъ- виси-И от промените в за

конните разпоредби, до

последица на
некавреме изготвяне 
^ответен финансов

на
план,

така част от средства
та за амортизация и пр. 
са изразходвани и

па
за лич

ни доходи.
В Общинската самоуп 

равителна общност за 
здравна защита/ където 
и загубата е най-голяма 
тя ое явява вследствие не 
редовноео. Обезпечаване

дат настанени на постоян 
на работа 120 лица. Вся
ка зона трябва да съдър
жа бензиностанция, мо-

шито както се очаква на 
скоро ще дойде. възмож-.

А. Т.
М. Я.
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.4^*^. ШШь ПРОЛЕТАРНИ °Т ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕомунист
Брой 1596 година ХУБ 

Белград, 20 ноември 1987

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗ ПРОЛЕТТАI ъкМ'о бе оповестено
конЛе^“„Та те ое проведе
конференция да <СЮК обществено- 

спа- ое намери пред чудната Щ''СТвен<> 
двата полюса, от кръшвете на
огорчени противници __
и така наречената

че през продет-
'стцтаяло изключително важно, а ако е 
*зо1мц© възможно, )И преломно събити-е. В 
навечерието на тези надежди най-силна дви
гателна енергия може да- бъдат тъкмо раз- 
пламф&лише се очаквания на най-широките 
маси :на партийните членове, конференци
ята да бъде онова. което тря'биа да -бъде, 
Да означи, скъсване с погрешните ходове и 
■началото на чувствително' нонплодовито 
действуваше на СЮК.

Не трябва да бъдем нито далновидни, 
•н-и-ло М1НЮ1Л0' умни да кажем 
•видим кои текания сегашните обществени 
процепи и досегашните опити поставят пред 
конференцията. .на* СЮК. От подготовката 
и хода ;н!а споменатите партийни 1 соощи и 
от по-късно станалите партийни и всеобщи 
обществени проц-еси 
влекат поне няколко поуки.

Ад 1Мин1И€тр'ативно-политич'е смият 
рат. който по(д1готвя1ваше последните кон
греси не може да мисли на- по-друг начин, 
а има 'изключително голямо влияние върху 
решенията на найчвглсшето партийно ръко
водство'. Този апарат ведно е и много опа 
сен филтър — бариера за размяна на влия 
ние-то между членовете л. ръководствата.

уачинът «а избора — :когато ръковод
ството избира делегати, за което е сигурно, 
че няма да „празът проблеми” — съществе 
но ограничава, възможността от радикали- 
зация, .следователно и решаване на който 
и да е и колкото и да е важен проблем.

'Поуките ОТ ТОЗИ ОПИТ Т 
но ясни: най-важното е от

също са кристал-
множествого на 

проблемите, от които е налегнала настоя
щата обществена действителност да ое 
(извлече само* един проблем — 
оня въпрос, който з бъдещето на СЮК и 
Югославия е най-важен, който е най-вече 
партиен: да се избере един или пък 
ние от твърде близки проблеми, които 
внесат достатъчно светлика 
решаване на всички останали.

Това може да бъде слагано

загадка. От
двата най- 

партийния апарат да се вземеОПОЗИЦИЯ пристигнаха
оч.ТО1 тържествени предупреждания 

конференцията на СЮК 
да се очаква.

Едни очевидно

от
не трябва много съчета-

щежелаят апатия 
могат 'Самм, на спокойствие, да теглят 
ките, с които, спъват

за да 
нмш-

и по пътя за
твърде ясно дареволюцията и всеки на межди

нен камък за продължаване и разширяване 
(и върху останалите федерални единиици) 
на разграничаването, което започна в Ко
сово (изглежда още по -последователно и 
решително) и в Босна и Херцеговина. Мо
же да бъде и анализ, на резултатите от 
лективното ръководене, или пък действу- 
ването на партийните ръководства, преди 
ВОИЧ1КО на ЦК на СЮК. Може да бъде начи
нът на организирането на СЮК. скъсването 
на връзките с държавата... Може да бъде 
м о.ще някой от многобройните важни въ
проси, обаче никак не бива да се допусне 
конференцията да отиде на терена на ико 
комическата проблематика, защото. това 
би сигурно значило довеждане на партия -

прогрес, ко.ито най-малко могат 
шат техните позиции. Други сюгжестират 
недоверие, следователно и анархимна 
инициатива, в- която биха се опитали нещо 
да спечелят.

да застра-

само-

леоно може да се из-Но, по-важно от решаването 
загадки е преценката-, колко в тяхното по
ръчение — че от конференцията на СЮК 
не трябва нищо да се очаква — може да 
има истина. Основания за едно такова твър 
дение, за- съжаление, има много. Не трябва 
да се посочва нищо друго, освен факта, че 
становищата на Тринадесетия конгрес 
СЮК и по-сетнешнрггг заключения на Цен 

комитет на СЮК главно не ое

ко-на тези
ала-

на

трал ни я
осъществяват, че обществените процеси че 
сто вървят в противна- от заплануваната на

та на терена, оевдего .тя сраства е държа
вата и «служи на технокпацията.

Следващият по важност организацион
но-подготвителен 
общопартийна дебата по договорена тема. 
Членовете на СЮК, както (впрочем и оста
налите хюрву показаха, че са за такава доба 
та зрели, показаха, че. единствено при ус- 
ловие и сами да участвуват в изграждането 
на важните решения, ако в определенията 
залегнат техните искания, ще искат и да

тези срещи посока.
Истинският въпрос в същност е: как

во трябва да се (направи, че тези злуради 
поръчения да не се осъществят? Този въп
рос е важен, преди всичко поради факта, 
че Съюзът на - комунистите действително 
харчи л сол едните атоми на- своя иоториче 
ски ,.капитал", последните атоми на прес
тижа и позицията на водеща сила и дове
рието на най-широките обществени слоеве.

въпрос е: откриване на

Методът на .водене ,на разискванията и 
утвърждаването на дефинитивните опреде- 

според които добатата трябва из
ключително да послужи като потвържде
ние на ТП1ПП1. -1КОЗТО' предварително е съста- 

този ащм иогистративно-услужно-пол ити- 
апарат абоолютно е опасен за досега

ления,

осъществяват тезгл, решения.
Ако бъдат изпълнени тези две предус- 

лозия, а това би трябвало да обезпечи Цен 
тралният комитет на СЮК на следващото 
си заседание, тогава почлешо ще бъде да 
се рушат и останалите бариери по пътя към 
успешна (защото само такава ни е потреб
на) конференция на СЮК. Ше бъде по-лес
но да ое излезне от церемониално-,ршуал- 

лабпринт, © който1 болшинството пар-

В!ИЛ
чески
.на такива партийни срещи.

Досега преобладаващият маниер на ра
бота и дебата -по който всички говорят за' 
всичко, когато липова основна тема, а

слага :ма същата плоокост 
като необходим, в същност, 

висос обща суматоха

СЮКСледователно, конференцията на
без далече досег аещи после- 

началото на новаможе да мине 
дици. Тя може да означи 
пролет на Съюза на комунистите, но също

на политическото
(ВСИ

ЧКО се издига и 
— показа ос^ така мрачните облаци

небе на Югославия може да натрупа
разведряването да стане не- 

бури и трагични тру-

до
сигурен начин да. ое 
,И конфузия. Няма пространство, че и» тек- 

място по- ш ироко д а се ац: гумен- 
осомспатите заключения, но пюичи<о

мия
ТНЙ1НН срещи досега бяха безнадеждно по
робени.

тази степен, че 
възможно без големи ста та топа 

тир ат 
с толкова очевидно.

оове. Миливое ТОМ7ШГЕВИЧЕто защо и трябва да ое направи пет 
ко, чс конференцията на ОЮК ла бъде леи

лага в поеладния брой на авто
ритетния седмичник, \който вече 
стана първенец между покрови
телите 
матиама и 
трашяия комитет на СК в Сърбия.

Историята и ръководството 
вечна

Защото, ръководството на СР 
Сърбия — упорито ос държи към 
онова, и<оето и като съвет т ма- 
то „налог" му идва от редовете 
на Съюза на 
това което се изразява като ин
терес и иск на работническата 
гелата и народа във всички тежки 
момента ма обществената криза 
и търсене на начини за изход от 
нея. Тук действително моиое да 

сложи забележка за „дог-

Ръководството на СР Сърбия 
и па иска не може вече да се 
отклони от една демократи носии 
Хърдена: линия, докато .негови
те задължени" настойници така 
упорито и почти всеастшйевно го 
учат какво е добро. а мамво не е 
добро да прави, в нашата лояи- 

пра/ктика - не ос помии

НА ПЪРВАТА КОЛОНКА
и защитниците (от дог- 

сталютизма) на Цен-жюмуиистиде, към

на ОК в Сърбия му дължи 
благодарност' за постоянните без
платни л екции мо демокрация и 
бон-тон. Ако ЦК на СК в Сърбам 
— и покрай всичко това бъде г.ре 

— торава за това не може 
вината д? Ье приписва на този 
седмичник. ТЪЙ наистина е на
правим чричко, каквотр е могъл.

Затощр м лекцията 
ирацията, за партията и демокра
тическия неитрамиадм. ,който ко- 

(На 2-ра стр.)

Видяно т.и|чеа<а1
,, артийн юго ръковод ство

И бо за ла не А за ^благодарността може
'ГО," опматГма3аи ста да му се погледне през пръсти 
- има ръмовод- поради -това. че в критиката и

' СР Сърбия. По- съветите му се предлагат отдав- 
благо- на надминати и а» нашата помити 

ческа праитмеа . проп:ашнали ре
цепти, като оня, който1 му се пред

на една 
такава

шил
учавано 
са, така 
ос хшъзие 
липиома 
стдото на 
мошта в
да Р'1 костта на

вече за демо-
ОК ма

сигурна, но и 1С и
а |окров|итс лствув1а-

ния.



2 Комунист \

ОТГОВОРНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ
-спойка на демокрацията и 

Какво остава от
зъм е 
отговор! юстти

ВОЯ-КЪДС КВДСТО ОТГОВОРН-О-СТ- 
|цеиз1Пмнение на догошорс- 

сс доведе докрай, до -отдел
или група, някои кора 

виждат само .разцепление 
„соларни последици.". Вър 

тези-с се изграждат дока- 
опаспостите

роюия кръг хора. И това в най- 
хубава светлина. Говореха про- 
ого, ясно и убедително'.

Трои външен декор, макар 
много значителен, не е истински 
източник за надежди на ония, 
които в този.пленум виждаха под 
тмк за едни яош начин на работа 
в Съюза на комунистите. Понеже 
с-азиокванията бяха съсредоточе
ни -върху изпълняване на'догово
рените задачи, те не се разляха 
в повтаряне на определенията:, 
така че ,не може да даде обичай
ните .нови заключения за това, 
което е вече заключено. Раз-иск 
ванията поставиха въпроса как 
се изпълнява приетото и защо не 
ое изпълнява. Всеки опит да. се 
изле.зне от тсзи рамки действува 
ше д-оп-лаоирано. Вместо гъртоне 
в -кръг трябваше -да се тръпне 
към отговорност за акцията. Пле 
нумът -държеше здра-во този курс 
и тъкмо тази твърдост има раз
лични тълкувания.

Косато в кратко време, както 
се случва сега, нещо поради окан 
дала „Агрокомерц", нещо пора
ди косовоката драма и отношени 
ето на НЯ1К0П отговорни хора към 
дълга н задачите на СЮК, когато 
ое нанижат толкова оставки и 
вдейно-поотитичеоки мерни, есте
ствено е, че. не само комунистите, 
но и всичкц доброжелателни хо
ра с о-бо-бер интерес следят всич
ко, което в нашето общество ста 
ва. Много дълго бяхме свидетели 
на дълги, клишетирани. главно 
неинтересни заседания, 
телни, а често и празни моноло
зи, така че Осмото заседание на 
ЦК на СК в Сърбия бе прието 
като нещо ново) а за мнозина п 
облад еждгаащо.

Реагиранията, разбира се, 
са различни .контраверзнм: от 
една страна пълни с надежда, а 
от друга и със сграхуване. Може 
да 'Ое каже. че и надеждите и 
страхуванията са авързанм с два 
съществени компонента на пар
тийната активност: с укрепване 
на демокрацията и отговорността 
на Съюза на комунистите.

та за 
мото
ИИ1Я -ЧОЮСК
в тоо-а 
и теша

без отговорност, 
състоянието на без- 

лаш-и орели, Мно-

д-емовдрац-ията 
това показва
сидие в много

членове на ОЮК за жал са 
състояние. Нати- 

заробила еснафска

зина
свикнали с това 
спала- ги с и 
памет и поведение, на което с 
чужда всяка акция и всяка пром 
яна. Върху тази инертност бю
рокрацията засилва своята- мощ. 
Ето защ-о -лески опит на разбива 

бюр-ократичсско-форумиа- 
малко

ху този 
зателствата за 
Съюза

на
ясни
ако

на ко,муниститс с
алюзии иа твърда ръка и

це е достатъчно да 'ос зашлатаза
шат хората — и пя слалинизма. 
Тс » демократическия центра- 

о-ръжис но СК 
настъпва в борбата за

не на
та затвореност засяга не 
хора. може да ое каже цели сло 
е:е. Тях-иа-та раздразнителност ие

Л1из'|-м ие виждат
единен да 
своите цели. Защоп® докодк-ото 

демюм|: ати-чсогеата дебата

отегчи-

ч,рсз
бои'Ш/И11кгшо-го приеме опрсдслс- би трябвало да дразни тези, кои

то са за -послсдватслната 
тикл на СЮК. За потвърждаване 
ролята иа
авангард, за демократизация 
битието му, за,издигане ма него
вия морално-политически

полипи заключения, на малцинството 
остава възможността задържавай 
ки своето мнение да се приобщи 
към приетата акция или ла напу 
сне СК. Това всички членове на 
ОЮК триеха в Програма и Усха- 
га на СЮК.

Демократическият дентрали-

и-дойло-политическия
на

авто
ритет.

Дж. Джурашкович

ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СОЛИДАРНОСТТА

Когато властта замае главатаНадяващите се, бяха прият
но изненадани с откровеността на 
разискванията, защото първи 
път почувствд-ваха, че сякаш не
посредствено присъствуват на за 
седанието на един виоок форум 
на СЮК, където хората говорят 
свободно, откровено и различно, 
бранят своите погледи, а по изк- 
ристализираните разлики на

Тези дни от Прокупие приети п-одозряни затуй, чс са извлекли чени вън.от предназначението
гна -поразителна шест.- окръжният по-малка или по-голяма полза от им. Заглъхнала е съвестта на 
прокурор от този град е подал средствата, на солидарността, ко смия, които ,са били длъжни да 
заявления да бъде възбудено сле ито бяха събрани от трудещи се се грижат за целесъобразното им 
дствие срещу 19 лица от Куршум и граждани от щялата с-трана за изразходване. Големи количества 

края вземат стано-више.. което Л;ия, за които, казано на езика обновление на пострадалите от от пристигналия строителен мате 
задължава всички. Първи път по иа юристите, „съществува основа земетресения сбшин-ц га подножи риал по .нареждане на Яковле- 
такъшМна-чин бяха показани ста- тели® съмнение, че са извършили ето на Копаоник. Или пък, ечи- вич, тс-гавашен председател на 
новмцата на голям брой члено- посече углавни дела". Заедно с тай-ки себе си за власт и силни Комисията по санация на щетите 
ве на ЦК, които не спореха (как- друш. видни куршумлийчани в на деня, първи граждани на мал- от земетресението, са вградени 
то днес -обикновено се казва) по списъка са и бивошият председа- кия .град, нецелесъобразно са хар в носите къщи на лица, които яе 
принципните определения и пре тел на Общинската скупщина чили парите, предназначени за са претърпяла никакви щети, от 
ценката на- положението в Косо- Миодраг Якозшевич, бивешият поправки на дървените къщурки земетресението. Големи са коли- 
во, но по провеждането на прие- председател на Общинския коми на бедните планинци. паствата от този материал, които,
тите заключения. Не бяха в ит- тет на СК Драгомир Цве-и-ч. бивс са давани въз основа на написа-
рата теоретически ореммеи за шият секретар на Изпълнител- След земетресението ,,с разо- ни от Яковлезич бележки на двой-
кооовската действителност — и ния съвет на ОС Жи-вюра-д Лава- р-ителни действия и катаст.рофал-
вербална еквал-ибристика, обичай севич и миооина други фу.нкц,йо
на за.такива дебати, но отн-още нери и сто-пански 
ние към акциите. за промяна на ог Куршумлия. 
тдз;и. действителност, която .нати-с

но по-ниски цени и „на почек". 
ии по-пследствия" в 1983 година Така и бивошцят председател на 

ръководители бяхме в -куршумлийските оела- по Общинския комитет на СК Цве 
склон-о-зете на Колао-н-ик. По кози ич -взема от склада 

Т-ези функционери са зап-одоз пътеки ое изкачвахме през Жуча 
ряни в -плячка иа -обществената и М-ерчез до Бабица, до Руев-ац 

вдч.е тема, за -която ,,-обик со-б-стзе.н-ост, злоупотреби със слу- й самия епицентър Писахме то
н-овените" -членове

строително 
желязо- за новата си къща, а кока и тревожи цялата страна. А 

таз-а е гато „мечката започва ла играе 
V съседите" той .връща една частна Централ- ж-абен .пост, измами и подобни па.ва. за бедата-, патилата и злата

ния комитет имат какво да ка- углавни д-ел-а, извършени от ко- Участ ;на планинците, за безкорис от желязото, разбира се второ- 
жат. Оттам пред лицето на широ рист-олюбие.. ината и истинока помощ на пост- качествено"
ката -общественост ре показаха Преведено на обикновен наро оадатигге хора най-напред от 
лица, -почти непознати иа на-й-ши ден -език, това означава — те оа ..своята армия", ,а сл-ед тав-а от

жителите иа Ом-е-д-ереБ-о. Скопие,
Заг,ре-б. Банялук.а

Следователно — 
„старо желязо", мно-го по-евтино 
с-т строителното.

(От 1-ва стр.) обновени -в периода на така на
речения либерализъм когато ме- стРа1на-. Както- и останалите -югос- 

м-ентаторката на този седмичник леду остана-пите, бе актуален 
отправи до- същ-ото' ръководство, „Демократичния" 
би заслужавала внимание ако от
давна вече не -е видяна и като ли"! И,
-идед..и като формула

и. на цялата ии -Следствието Щ-е окаже кол-
„„ к'° и какво са присв-омл-и , силни

„ ла-в-ок-и в-естнири, отпрашихме ори те ва деня" в Куршумлия ' Най- 
лозунг : „Нека зи.в за спешна лом-ощ на общини лошото 

в -играта участвуват всички си-' т-с вщод.н-ож.ието- „а К-опао„иТ 
'ето оеш, -слюме-н-атата) кю- 

за някоя ментаторка дава свой П'Р!ил,ог 
д-руга политическа система. Отда същата идея л на същата фор- 
вна преди това. същата -формула м-ула. с крято гаак ни се прещ-
"И ™^'ЯалаШ'г МиЛ|0!ан Джмлас лапа затваряне уста на партията п'Р*тигнал-о П1;,и застрашените х-о
~ ,паР^ята «ато -дебатен -клуб и откриване -та пътища "на де- Ра. Заради истината тпяй1Вп 
без -право на намеса в политиче- мокпац-ията която -би се разши- каже яе ,!!! ” Г

живот; революцията - без вала като- буржоазна стихия Не- на Куршдалии<жа обши-
аваш-ари, а Социалистическият в,гж.о, застаряло- видя-но вече ««Равено и поправено м,но
съюз -като опозиция .на Съюза Надяваме ое иа н-ещ-о понново' ™' п'°Июо'па-о«1ишките села днес 
ва комунистите. Двадесетина . го- по-прясио и оригинално в- след- не 'са 'овова. което бяха през 1983 
дини .по-късн-о, от началото . на ващия брой, ге-дгана веднага гприт
оедем1деоетите години, същите ето Но а СЛ0Д 3€метреое:ни
идеи и същите съдържания -бяха Саво КЪРЖАВАЦ че ед.на част

с тз(м, че те са. видни
граждани на Куршумлия. о-бщес 
тоено-нп-олищически Лункционе-ри, 
и стопански

ма И п-см-о-щта запристига. Сега
обаче е ръководители. ко'и-

то -имат далеч по-®иос«о жизнено
излиза, че не воичко

равнище от пострадалите 
ци. З-атова, каквато 
съдебната присъда, 
кажат думата си и общест.веп-о--по 
литическите орта.низа-ции, да оце 
нят сделките на Яковлевич, Цш-е- 
ич и -компанията -им.

планин 
-и па бъде-ския

налага се да

прокурорът сега твърди 
от парите са хар- В. Фнлиповнч

)
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изселенитеЪе ВРЪЩАТ
I кй

хор Пчински^збщ^^1 Седемде"

СХР.ОИЛИ сърби И Черно1Х>рциСп^° 
последните две родини
решили да не ое изселват от об 
нют-ната. °°~

адонализъм, показва и най-све- 
т г5®име1-’ с маказванстр 

Нвкоигцииа преподаватели 
кацщия -Образовате
МОИТо 1В.
“а родина

на
ОТ т у 

лен център, 
кран ца изтеклата учеб- 

наградиха свои уче- 
нг ци с романа :на Исмаил Кадри

'къщи, а има ги Т-га^^аЛЪТ На *№ътаата войска", 
повече в цялата община, .са сигу 1ЛИЦ1^г:нт «ън всеки друг
рей знак, говориха они тези дни © неза/б^ наШ1ата стРана би минал 
Буяиовац, не тук ое печел*^ “™н,°, ^ в БуЯ1К>.

напития- Кп.пп ^ 1 ина- Заоцо,то кюшюофо и 
сепаратисти. ■ч " Д‘Р!И‘ ,да е 'Добър писател, той е

нашата община няма цепци^та^Г^Ве^^Т ^ Кан~ 
изнасилване на сръбкини и чер- вату* Г* ..Велика Албания", 
доторки, няма кощунстваме оценено, че
гробища, няма и

като са

Тези нови

ката проти® албанските 
листи и

щ А ■

т • ■ 1
/

* V- '* ■

в

по-гоотеми нацм" 'на“д~^>а 
снаошстмчески ,ексцеси - .разка- С ПОМОГЦТДНА РАЗВИТИТЕ

Къмза ни тези дни. Владимир 
нич. председател на Общинската 
(скупщина.'.

Ма- Владимир Манич, 
на ОС

изселването на сърбите, 
които слел контра-революцията 
Косово тук взе

Хилми Авдили,председател председател на
на ОК на СКО бач е не ©живеем с

илюзията, - чезнещо подобно 
мооке да стане. Затуй всички

застрашителни ра — И партийнитене змери, до голяма степен
предпазливи. Постигнахме пълно .;бщдаата.М3^Н'ад1а3®ИГР°СТ 
единство на -всички ръководства Сърбия 
в града, добро е безопасното 
положение, а

оргаииза- бич всичко възм-ожно да „ги 
ции — казва ли-лми Авцили, пред патоазим". В това отношение ве- 
'седател на ОК на СКС

допринесме на
днес са

■много покойни. В ловечето орга 
низани и е извършено разпрани-4 г.огац беше селц със смесено <на- 
чаваие. ■ Нямаме по-чувствителен.

те имаме известни успехи. Ни-с помощта на 
започнаха да се полагат 

и пари, за ло
на стопацет-

ма примерът на село Мали Тър
пи големи усилия.

народът,
ни ое, е ''т\!воле н от работата на вото.

селение. Сега е чисто албанско, 
на СК. От Обаче останали са сръбски гро- 

и ДРУга страна, приемането на но- бища, Сърбите се. изселиха. Вси 
т, планово м.<ка.р че не е такова, чхн до един. Обаче сръбските 

ка:с_сно' би трябвало да, бъде, е гребяща бяха останали в бурен, 
голямо, от напускането, на СК.

А че Съюзът на комунисти- кът. албанците от Търновац на 
те в Буянозан започва гто-добре слоя сметка- по почистили и ог- 
да работи показаха и ноотдав- гадили.

струва уькйоен© развитие
отлив на членовете

органите на. властта и 
дието.
ПОД УДАР НА СЕПАРАТИС
ТИТЕ

правосъ- Поканени бяха ,,големите" 
развити в Буяновац да построят 
стои цехове. Не .им се .поставяха

За да не ги унищожава добитъ-никакзи условия. Предлагаха цм 
А все до неотдавна де беше се дори .и много предимства. До 

така. След ксоозската контраре- .йде „Симпо" сетне ,,Първи май" 
еолюцйя през 1981 грдина и в от Пирот, след това ..Фермотерм" 
тази община от 50 000-жители, от Марибор; трудови .организа- 
от които 50"» са албанци, 34”/» ции от Панчено, и други градове, 
сърби, 80,|> роми, а 6°''» падат на И така тук за няколко години бя 
останалите народности, имаше ха .изградени няколко промишле- 
опити сред тукашните албанци се

Да кажем и това, че в Буя-на проведените партиини преди 
оборни събрания ц- .80 първични кован. вече .не съществува няко- 
о;>га:н;яз.ац.И!'_ Всичките са прове ташната биголбания”. знак за 
дени. з съгласие с. Устава .на СК, беда..;;, ..ишмитвнзъм. . Само„лре. 
а на тях най-много се говореше ли три—-четири години, на изгае 
за опирането .на изселването на над,а ;на множество минувачи, о-т 
сърбите и за развитието на об- ранна утрин ло късна вечер,- бол

ни обекта. Заети бяха 1700 ноии 
работници. От 50 000 жители, 
трудоустроени оа 5200 души. На 
скоро .броят им ще бъде по-гал- 
ям. В момента ое реализират две 
нови програми на „Симпо" от 

и Враня. Очаква се и тези програ
ми да получат средства от Фон-

паратиз.мът да. намери твърдо ук
репление. В поза намерение ус
пяваше, особено с*лд младите. 
Забележело беше в тези години 
угелич-зчие иа националистичес
ките издевателства а имаше 
сръбски реваншизъм. Обаче об
ществено-политическите ръковод 

най-голям

ните ос премазваха с кал и се къ
пеха е мътната вода, търсейки 

— Подобрението на наруше- цяр за болните ои кости. Днес е 
ните междунационални отиваше :с2дип:а.т съвременен възстанови 
ния — изтъква Авдия — за нае тестен център с няколко десетки 
е от огромно значение, защото ® мегуцшнекя работници.

Още един знак, че Буяновац

Шината.

да за насърчение развитието в 
стопански изостаналите краища 
яа Сърбия Очаква се тези прегря 
ми яа подучат „зелена улица", а 
това ра -още д.зе нови фабрики, 
още няколко стотин нови работ- 

Впрочсм, Фондът до-

тези краища сърбите и албан
ците дън ото дъл го са живеели ка бързо се мени. че лошото минало

оггаза само в- спомените. Докато 
п те кс избледнеят.

ства в общината и 
брей комунисти енергично се про

нацио-
то дебри съогди 
През 70-те години тези отмете
ни я бяха .над-Ушеци и сега пра-

и приятели,;
тизодоетавиха на всеки 
гализъм.

Велимир Фнлнповнч

— Нашето становище е .реши
телно. южната част на Сърбия с вложил в стопанството на
никога няма ла стане се.вер на Буяяоваигка община 270 милиир 
друт — каза Манич. Народът м да ^стар.и динара) и винаги 
народностите в, нашата община ^яхя рацисцтални .инвестиции. Бу- 
трябва да живеят заедно и в сго- дИОнашк.сто стоналпетво през по 
зер тук, ® Сърбия. .атад-н.итс .години никога нямаше

За- да стане това определс- зд^уб.л .,к> за.кл ю ч итс л. ги те балаир- 
ние .практика, в Буяновац са раз си цОИЧ1КО гроша ясно показва, че 
движени много акции. Така иа- тук да-с,ки динар ое мери по три 

общинско ре- аъти „рддр, ля се похарчи, 
прода-

ПРПШЕВОни места.

Случайни или 

нарочни пропуски?
тава

13 П рошено са възложени идо- сънуване на авторите срещу на- 
йжмиммтичеат мерки срещу де- шаха страна. Книгите за отлич- 
]ЮТН1Ма цросиетии .рабопника за ните ученици, които посещават 
„крайна исбдителиост, стихии- сбучението на сърбохърватски 
;ЮСТ в работата и безотговорно език, са набавени » «нмжарнида- 

към задачите". Нео- та на „Навит" аь® Браня, даокато
книги- 

гаш-

п.ример е прието 
шение за забраняване Изграждането иа .няколко но 

.голям брой
на

жба- на недвижими имоти меж- . вя ,0,дмсга изисква и 
уу числящи ое яа народа и иаро- опе„мя,лжти. Затуй в Буяновац и 
лпостите, преди ® по-ищроката ж ,11ССТЯТ; „дардто трябва яа ое 
общност тева предписание да .,д,3 г,абога иа специалисти, Пре 
бъде прието. 13 Буяночак знаех- ,длагат ш „ много пр-гол-еми 
м'- че това е непопулярно меро- ткт, сткоднерпо. в Други гра- 
нрнятис но г.роцеяихме, уе с не- дсег и 0пециилистате започнаха 
го поне може яа сс намали тоел дд 1П_1ге1И,>гадат.

тодаа отно- д ,нс и,д.ват само специалисти
т» Връща.т ое и ония, шито от 
Буяновац са се изселили От д;РУ- 

1намал.я®а м броят иа 
- изселват. За девет 

настоящата година са 
60, а шурнали са сс 

МНОГО, НО

о-шо-шеиио
бикношенюто е обаче, че тезм при- за албанските отличници 
ч,.ци ,це, са открили партийните те-подаръцм са купени ® 
организации .в училищата, но ра- жачнЬц.ата но „Килиидиа. в По
болейте гоупи яа Щсдоедапгсдст- ше »>. Между тях са се намери- 
ното на Общимския комитет на ли и три екземпляра на книга, а 
СК просветният ииопекто.р, Коми „Генералът па мъртвата ®риск< 

1Юс;напод1иа отбрана и от Мемаил Катаре, «оято но 'РС- 
шеш-е ша п 1>со-,оти,снпедайх>шчсс7 

чгзвадслпа от. обу-
тенис бяхмГщюлсдотатояни 
упорити. Тъй като т0

все докато
.необходими
оборот

• агнето телът 1ПО
01бпцест.вгх!;2 оамозадцита 'и други.

<уг мзюостния :<:лте оргалиг с'Войнико за»П10'Чш.а
случай, косато в обпазоватеошия ч.лшето,. - „
център Океидербег" ® края на Това бе знак. че в обраоова- 
мипалата учебна годиш на отии- името «а Ирешето не Функц

,са били връчени пира госичко нам-дом>с. па с.
фогмираим работни групи, кочя» 
са открил! много други пропус- 

стскрав лруюто и това, че 
(На 1-та стр )

га стана!. 
ония които ос

т решение 
ще остане в сила 

всички
НС

месена ясе създадях 
усложня за нормалон

имоти, дрвеато
албанският

02 :И)3'ОСЛ1И,Л1И
06 с'/»рби. Това

изтъкват, че с
завръщащите ос, а, това с .по- 

Буятюшац много нс; 
^гпюменили.

.евдасем шиите ученици
на албански писатели, коне еиедаижими 

нс ое премахне
сепа- гошям броят 1СН1ИПИ

ито или оа' забранени иди отст.ра- 
НС.ШИ от учебните планове и тро- 

псприятелоко. дей-

тук
ки,ратизъм.

•До каква 
т/редпазливи 
индоктринация па

набяхме 
опит настепен тук 

към ■ даоежи 1
албански

.казатед, че в громи, поради
ща .са ссиа-
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дневният редНа дневен ред е
хс .отношения, който като отдел

на международното дра- 
иос още недостатъчно са <раз- 

тщиложели на балкатгски- 
Замърсяването

Гърция и Турщш знзчитан- 
стешхобмен

М'С,Р
па чаот от външния 
осъществяват в -рамките на Ечяро- 
попската общност (като членки), а 
Румъния и България чрез Съвета 

вза.имопомщ

икономическите гра-гакг.тг г;”««—«.»«
срещнат шефовете Ш' дипломати поне до такова впечатление по- 

шсстге балкански страни някога се стига, граничната ли
още много ое чувствува.

на част
®о
вити и
те пространства.

межщ'У1наррй!Витс реки. замър- 
атмосферата, а през

ите иа
(Албания, България, Гърция, Ру- „____
мъния, Турция и СФРЮ) в нова- Поради тези причини Балканите 

на тоеи полуостров трябва повече да ое обърнат към 
такава Европа, с която, въпреки истори- 

с.реща. човките .разделения, са органиче-
Предм решението за участ- ски евънзами. А пътят «ъм Ею-

ропа — индустриално и техммго-

Н1ИЯ вое наза ико1иомичсска 
(също така като членки). В трап- 
огюртр иа пример, възмоок пости - 
те за сътрудничество са наисти- 

оообено ако се .касае

сядането на 
последно адвдухе и опасността от 
ядрените а1вари.и са достатъчна 
причина за размисляне на 'регу
лиране и запазването на жизне- 

Балкаиите, отное-

та 'история 
тева ще бъде първата

и,а .големи, 
за Югославия през която в ход 
иа изграждане е главната тран
спортна връзка към ютоисточна- 

коптииеита. Не би би- 
добре дл.ос случи онова кое- 

стютястству1ша — този

вуваж на предстоящата м.штис- 
терска среща в Белград между жюи ло-разв:ита — минава чрез 
балканските страни имаше много по-тясно свързаните балкански 
бройни кощтакти. Гръцкият ми- страни до онази стопен до коя- 

— председател Папанд- то това сътрулничество е юммо- 
оредоедатсл жно и реално, поради разликите 

ю Буку- в обществените устройства, и ищ

цата зачела.на 
чю между страните на този по
луостров.

Макар че не е известно ка
къв ще .бъде дневният род на 
министерската среща на балкан
ските страни, освен междубалкан- 
ското сближаване в областта 
на стснанството ще ре разисква 
и за претворяването на Балкани
те в зона на безядрено оръжие, 
които разговори приемат пошече- 
то бъдещи участници, В различ
ни обстоятелства всички балкан
ски страни, ,освен Албания, коя
то досега не е участвувала в ме- 
ждубалканоки преговори, даваха 
подкрепа ца " инициативата от 
Балканите да се премахнат ядре
ните оръжия. Вярва ое, че и Ал
бания, която с оглед че трябва 
и сама да споделя съдбата на 
региона на когото принадлежи, 
не ще дата съпротива на тези 
усилия. Д-р Чедомир Вучкович

та част :иа
лонистър
то ис дни 
магистрален път да не мине през 
Югославия. Също така съществу
ват .възможности за по-ушешно 

областта на

реу и румънският 
Чаушеску се срещнаха 
рещ, а в. София се проведоха .ра тересите на всяка от шестте бал- 

между Живков и Папаи кански страни. Тъкмо това с ла-зговори
дреу. Особено бе активна югос-_ йтмотивгьт йа югославската инм- 
лаюската дипломация: в Белград цплтива зя свикване н.а та,ка:ва '.ли
бе шефът на турската диплома
ция Халефоглу, а по време

.сътрудничество в 
запазването на човешката среда
понеже цолочето балкански стра
ни [им1ат съвместни реки, езера, 
граници през море, а ползуват и 
съвместни водрцеитрали. Затова 
внимание привлича предлбжение- 
то за изготвяне на съвместни про 
грами в областта на екологията 
и топа съгласно с конвенциите, 
които още по-рано подписаха или 
ратифицираха воички балкански 
страни.

сока среща иа представителите 
на на баиканскихе страни — ©зимно 

събрание на. Ге- доближаване въз онова на неща-
а това е

тазгодишното
нералната скупщина на ОН. Ра- та копър ги свързват,
•иф Диздаревич се срещна с мини областта на технологията н сто- 

работи на панствого.стрите на външните 
всички балкански страни, значи 
за пръв път и с албанския мини

Ето н данни: въпреки близо
стта и съобщителните връзки, 

сгър. В Атина се срещнаха и ше участието на една балканска стра 
фовете <на дипломациите на Гър
ция и Югославия, а наскоро гост 
ще ни бъде министърът на вън
шните работи на България.

на във външнотърговската раз
мяна с останалите балкански 
страни е твърде .низко и възлиза 
от 0,5 до 1,2 на сто! Такава със
тояние може (само частично) да 
се правдае с факта, че на ,п.ри-

Инициативите, шито лрез по
следно време съществуват меж
ду 'балканските страни обхващат 
и областта на съседско-иравови-

В центъра на югославската 
инициатива съвсем разбираемо
значително място заемат тъкмо 
усилията за сътрудничество, коо
перация — сближаване не само

всич- 
Бал-

(От 3-та стр.) ги повече, отколкото са им не- ученици, както е оценено, се е 
обходими. Дори и списъкът на дошло до сериозни идейно-поли-на политически, но преди 

ко икономически план. 
каните наистина са съставна, по
точно неделима част на Европа, 
но също така — и нейна ло-маш 
ко разшита част. Повдига ое въп
росът (както неотдавна се чу на 

- белградската среща на Балкани
те ® Центъра за марксизъм на 
Белградския .университет) дали 
съвременните техноложки дости 
жения заобикалят Балканите? 
Счита се, че балканските страни 
относително добре 'следят ивдус- 
триално-техношожкото развитие 
тъй като приемат новините до ко 
иго други идват. Но, за балкан
ските страни не е характерно и 
рами да изнамират оригинални 
шехнюяожк.» решения, които да 
задоволягоат световните стандар
ти. 'Недостатъчната свързаност 
на техните (често) комилементар- 
ни стопанства разединява, а не

„Генералът ..е бил експанзио- 
нистично „нает.р'оен" и че не ое е 
задоволил само с градската, но е 
тръгнал в покоряване ч на сел
ските оредя. На отличните в ос
новното училище „Зейнел Айди- 
ни" ,в оело Раинац 'са разделени 
дори десет „Генерала . . а 
основното училище „Абдулах Кра 
шница" в Миратозац на ученици
те са връчени 14 книги на ал- 
банса/* писатели, които са. извън 
учебния план и програма. Меж
ду тях са и Дрито Аголи, Оеле- 
ман Вачари и Абдилазиз Ислями.

След откриването на пропус
ките учениците са върнали кни
гите, а .след това е утвърдено кане

купените книги не се схожда с тщгеоки нарушения и много сла- 
фактурите на книжарниците. бости въз възпитанието на мла

дото поколение. Проверката в 
Утвърдено е по-нататък, че самоупражителните актове е по- 

библиотеката е в пълно безредие.
Не се знае нито

казала, че не съществувах правил 
колко книги ници за въвеждане на училищна

има- преценките с 
1600 до 12 000 екземпляра. Прос
ветният инспектор Бииял Саидия ди. за похвали, възнаграждаване 
е установил, че библиотеката на

движат от ' администрация, за разпределе-
в ние на средствата за лични дохо-

и наказване на учениците, за у.съ- 
об.разователния център „Окендер- върщенстщуване на работниците, 
бег" разполага с 27 екземпляра приемането 
на „Генерала.. ." мека подвезия 
(печатана 1977 г.)

на стажанти и т.н.

Налице са и други пропуски, 
пляра твърда подвезия (печатани шито не се схождат с учебните 
® Тирана през 1980 г.). От Исма*- 
ии 'Кадаре 
пите „Градът

и шест екзем-

планозе и програми и наливат 
са намерени и кни- вода на албанокищ. сепаратизъм. 

от и ,Жре- Пропуските при връчването на
пост , които не са забранени, но книгите заслужават дотолкова ло
са 'Отстранени от програмата, голяма осъда, че именно през 
1ук са осем комплекта на Ляегуш май Общинският комитет на СК 
Порадеци. в които има и щроиз- в Поешево организира 
цедения, оттеглени от обучение
то поради разпалване на нацио
налистическа омраза. '

Във- воденето

са се озовали между подаръците. 
Набавяни са от библиотеката на 
(ОЦ ..Скендербег") и от директо
рите /на основните училища), не 
гледайки уж какво, книжарите :им 
опаковат. Книгите .са набавени 
без съответните

заседа
ние на Комисията за образова-

свързва творческите потенциали.
Докато Запад чрез Бурема 

(БО) и Звездните войни (САЩ), поръчителите наистина 
а Поток чрез Комплексната щог- знали .щжво купуват свидетелству 
рама (СИВ) .навлизат в 21 век и

ние, в чиято работа са .участву
вали и директорите

решения, а. че 
не са на . учили-на училищната 

аиминистрация и наба^ката и връ 
чшането ца книгите на отличните

щата.
ва и фактът, че са купени 47 кни-

Милан Момчилович«т>|инц|щщ|| ннтЖ1м|нмпии1и»1н«»|»
****** ................................................................................... ............им,...............
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Печата се всекй 
хърватски, то

четвъртък на сърбо- 
ест на хърватско-сръбски (кири

лица и латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а съкратени издания на българ- 
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данието на ..Комунист” за СР Сърбия: Мило- 
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА местната
ОБЩНОСТ В с. ЖЕЛЮШАНа ред са шкаАобщина ”пристига" и В СУРДУЛИ-училище, 

канализация, мост на Нишава
Изборите в първичните ЩЕ СЕ Ши°и*“

организации на Съюза на 
■комунистите бяха удобен 
момент да се направи оце 

_нка на постмпнат-ото 
га в село Жецтюша,

наблягат бъдещи
те задачи. По-точно, на 
предизборното събрание 
е било отчетено, че Же- 
люша е една от най-годе- 
лште и дейни общности _
Димитровградока . .общи-

Напоителната 

уедрява площите
система

НА Р. НИШАВА*“” На три-надеоета.та 
сия на- Общинската 
Щ-ина в Сурдулица бе 
ТС' Решение да бъде 
вадена I— 
работваеми
мирата бе и Комисия по 
пго1_ежлане на .комасац/и.- 
вта от десетина- юристи •и 
селскостопански

имотите лр*ез Нишава.
— Искам да г • -' 

казва Георгиев — 
с. Желю-щ 
л©м е
събранията -
общност. Щом 
ред се вмаоят 
ии жизнени

ое- дователно и за вцсхжодо- 
би.вн'0 оелскостопанско пр
С1ИЗВОД1СТВЮ'.

Средната- големина на 
парцелите сг движи 
жду 17 г/[ 21 ара, форма 
та им ;р. неправилна, до 
много парцели

изтънена —' скуп\Голям п.р*о блем в че В' взело-доое-
както

след.но време 
н ниският

а нямаме проб- 
•П'0'оещ1а'в ането

про-
комасац-ия на об-създава шла. 

„ „ п ПР®Ж. който ид- 
от Лукавиицса китка и 

които могато св-шне до 
улицд „Иван Караиванов”
® жел юша   -
Ла мине. Просто 
нал б^з норита,
-П-Г-и по-,големи

наи да се ме-площи. Сфорна местната
в. дневния 

наи-актуал- 
въпроои —-

не води
никакъв път. имотите на 
селскостопанските 
водители са разхвърлени 
„на вси стцаии".^

Комасацията трябвала 
п‘т-' . премахне тези недостатъ

ци и освен това да създа- — 
л-з условия .за максимал
но пелзуване на построе
ната напоителна система.

К. Г.

>няма къде 
1. е оста- 
и затова

гражданите винаги 
Дори 
берат

инжене-идват.
не -мотат да ое по- 
в залата.

Както ни уведоми Геор
гиев. напоследък ое обсъ
жда- и ..з авзем ането-'' 
'Обществено 
край р. Нишава. Георгиев 
също ни оеведом-и, че 
кар
Желюша

произР'И.в-
За председател на Коми 

слята бе назначен ДРА- 
ГИША АДЖЕМОВИЧ, 
сщседател на Общинския 
съд в Сурдулица.

С комасацията ще бъ
дат обхванати

дъждове 
на тази

на. много къщи
улица ..потъват". Затова в 
ме стн ата об щ ност 
Желюша

— Най-хубави 
ти постигнахме св 
нал но- б итожуго

резулта- 
лсому- иав с.

сериозно се го- 
тгят през нпната 
т-ази въпрос да разрешат 
като направят канал 
-Потичането 
Също така, като необхо
димо сз налага да ое об-

имуществоизграж
дане — споделя Миро- 
люб Георгиев,

площите,пролет ма- келто мотат да се напоя
ват с (помощта на налои- 
тедната система ,,Масу- 
РИШ1К0 поле"; Трва са об
работваеми

секретар 
на партийната организа
ция в селото. Имаме во-

че жителите на 
- -са главно при- 

ш'2лщ1_от всички села в 
•общината, съществува- го
ляма сплотеност и е»ин- 
стео 12- акциите

с.за
на п-отока.

да, улично осветление, от- 
нео-тдавна и 300 телефо- 
на (на 560 къщи).

ПОГАНОВОплощи -в се
лата Алакинце, Калабов- 
Не Л Дуг-оинце.

Ще бънат ко-масирани 
696 парцели (обща площ 
150 ха) в Алакинце, 475 
парцели (100 ха) в Калабо 
в-ц-з и 386 парцели (85 ха) 
в Дугоинце

мисля и за изпражда-н-е 
на мост на -р. Нишава, за 
да могат да ое обработватКато належаща задача 

за разрешаване в най-ско- 
С-о време е прокарването 
на канализационна мрежа 
— казва Георгиев. Освен 
таза — заедно с Белеш, 
Го-индол, ЛукавиЦа- ще 
строим ново четириклас- 
но училище. За целта ве
че ст фонда за неразви
тите краиига са обезпече
ни 220 000 000 динара.

М. А.

От П-о-гансвски манас
тир до Подгребен е про 
касая горски път на дъл
жина от. 5 км за екотлоа 
тапч-я на -около 700 куби 
чески метра дървесна 
маса. Ще бъдат изсечени 
деградирани ц. остарели 

състояние стъбла, като след това та 
пло- зч площ ще бъде залесе

на с борове.

С ед.н_а ду-ма — с кома- 
сан,игата Ще бъдат рбхва 
чата 1557 парцели на об 
ща площ 335 хектара, со 
бетгедрет .на 338 домакин 
стза.

Сегашното- 
на. обработваемите 
ши в тези села наистина 
не дава възможност за съ 
временна обработка, сле

МОЖЕ И ПО-ДОБРЕ

Като говори за двуго
дишната дейност «а 26 
членове на Съюза на ко- 

Желюша

М. А.

му пистите в. с.
Георгиев изтъква, че в с. 
Желюша живеят още 100 Е МЕСТНАТА ОБЩНОСТ Е СЕЛО ДОЛНА ЛИСИ ИЛ — Довършихме и сгра

дата в селските гробища, 
и ги уредихме. До края 
на годината -планираме 
да очистим, на места и 
да разширим махленски
те пътища от центъра на 
селото до махалите: Па- 
иьовица, Габриче, Леска 
и Селище — добави Ми- 
цо®.

.Инак. предоедателят на , 
Съвета- на «местната общ
ност .в село Долна Лпой
на. ВДаш-датир Мццов ни 
уведоми, че снабдяването 
в селото е ,на задоволи
телно равнище. Отделен 
проблем селскостопан
ските производители имат 
във връзка -с изкупването, 
преди всичко, по-дълго 
време :не мотат да вземат 
пари за продадения доби
тък. а зимата вече с тук, 
трябва да се

членове на Съюза на ко
мунистите. които работят 
в тг.уд-ежите организации
В Димитровград и о кои
то в сел-ото често се про
веждат сборове яа- комуни 
стите. ко-гато трябва да 
се раздвижат някои важ
ни акции.

Неподготвени за зимата
акции. Тази пък година с 

на основното
Пои-е- 

домонстс са обза- 
съв‘|>смеи1Н1и 

уреди/ а маха-

слсктр и фици-рашо. 
чето -от ,

Животът я. оело Долна 
Лисина много не ос раз- 

т-о-з-и -в града.
с помощта 
училище поправихме учи-със.оцени 

моб-ол-и и 
лите свързани с подходя- 

за движение -пътища.
;п'ьздсй.ст,ву-

л-ичава от 
Това, както подчерта пре
дседателят из Съвета на 
местната общност, »ла- 

Мицов, преди всич 
дължи на съвмест

на гп.р-

водо-лищпия и селски 
провод н по този начин
училището пи и няколко 
домакинства в центъра на 
сеното понастоящем не 
чувствуват недостиг за до
бра питейна вода — зая
ви Мицов.

— Но и покрай това 
мнозина от тях не прояв
яват по-завидна 
лост в селото, а- 
вало, защ-ото -и ло пар
тийния устав, тс са длъж
ни активно ла действуват 
и в мястото, в което живе
ят. Комунистите трябва 

акглишио

ши
Това пряко с

върху -обуздаването 
м-шпацията на млада-

димир вал-оактив- 
б-и тряб- КО ОС

СГО-ТО 'Л'С йогду.ваи с 
яйчната партийна оптдаи- 

съвета на м-ссша

на
те .от сел-ото.

— Миналата година с 
на Общинскатата'обпнюст, м-естната ор- 

Смииалисти-
и пърюцч-иа-

оргаииза-

В местната -общност, 
както -подчерта -М-ицов-, от 
иелн-о внимание посвеща- 
зат и върху уреждането я 
опозванеФо на жиавената 
с-рода. От иачал-ото 
годината, тук -оа проведе
ни няколко . доброволни 
трудови акции върху уре
ждането -на училищния 
дшо-р и около кооператив-

помощта 
СОИ за образование, кул
тура. физическа култура, 
детска и социална защи
та поправихме 
кооперативния дом. Отто- 

културно-забавни-

гакизаиия на
че оки я съюз 
та младежка

Разбира се, не изо 
помощ

да деистдуъат 
лргди коичко п Социалис
тическия съюз като обе
диняваш Фронт на- обще-
стиенол/о-лити.чоските
ли в селото -— казва Гс

залата в
н-ия. на

■и усърдната- 
Обши моката окупш-ина 
° лиъе общински 

добро-

ста»а
гава ии ася селото ни сек остана

субекти. ГГ-ри гшас ^
у/МИ и »т Г^Лпаз решав-айс-

кс-м унал-ио-битрви-
Осл-ото е

ят живот в 
съживи. Тук провеждаме 

събра- П0-Д1ХУГШЯТ.-з-Рти-е®. и различни селски 
пия. Договаряме сс за

комунално-бит/жи шия дом.
За проявена акти-вяют-1

в СК са приети 4 млада 
Членове, а 1 со е
лъчил.

в-е и девиз м. я.
тс/ ла
ТС пррблем-и.

пови
самскхг-
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РЕГИОН СА В ХОД ПОД
?оХип“лРШРГЛНИЗ»Ш™ „* ЗДРАВНА 
ТА ЗАЩИТА

ПАРТИЦИПАЦИЯТА В ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА
/

ДВЕ СОИПроекторешението е на 

публично обсъждане
ВМЕСТО 14

реорганизация, т.е. обе- 
Рашко Ки 

Боси-
Ще бъде извършена 

диияване и «а здравните организации, 
нилов секретар на СОИ за здравна защита в 
леграл казва, че за целта се готвят „роектослоразу 
менил и проекти, които ще бъдат пуснати на пуб- 
лично обсъиедане в началото на идващия месец.

динара. Предвиждат ое новини и » ста 
цданариото лекуваме. За сдим ден п,рез 
първите 15 дни ще ое заплаща ЮОи. 
т.е. 500 динара ако това лекуване трае 
над 15 дни,..

Не всички обаче ще заплащат 
партащипацня. Тя не ос предвижда В' 
здравната защита на жените когато 
се касае за бременност родилки и май 
минет,во. Не ще ос заплаща за деца. 
до' 15-тО'Динша възраст и учащата се 
младеж, студентите до 26-годишна въ
зраст и нетрудоуст|:осните. Болните от 
психоза, |зелматич|На треска, канцерогс 
ини заболяващия, захарна болест, ен
демичен нефрит, нервно-мускулни за- 
бедявапия, церебрална парализа, хс- 
морфилия, цмстичяй. фиб.роза и лрофс 
сионални заболяващия също така нс 
щс заплануват. И ползуващите соци
ална помощ, пенсионерите които по
лучават защитни добавъчни и цивил
ните инвалиди от войната (когато по
лучават ортопедии съоръжения) са 
освободени от заплащане.

Публичното разискване с в ход и 
ще приключи до края на този месец, 
а след това на републиканско равни
ще ше бъдат сумирани резултатите. 
Всъщност от тях зависи дали от нача 
лото на идващата година ще бъде въ
ведено заплащане на посочените здра 
кни услуги и дали в посочения износ.

В. Б.

Скупщината на републиканската 
Оамоуправителна общност на. интере
сите за- здравна защита в СР Сърбия 
неотдавна прие и пуша на публично 
обсъждане проекторешение за участи
ето на трудещите ое и гражданите в 

защита. Имай-

т.г.). с кого- 
на.бляга да се йо-

през юлиОт началото на идва
щата година в Южмчмо* 
равеки регион -вместо до 
сегашните 13 общински и 
одиа регионална самоуп- 
рааитслста общност за зд 
равна защита ще същес
твуват две междуобщш- 
ски СОИ — в Лесковац и 
Враня 11одготов1китс са 
в ход и успешно се проше 
ждат. — До края на този, 
месен щс прпиключат 1са 
11дндаIцмх11гитс събрания 
в местните общности и 
3! организациите на сдру
жения ТРУД,
За делегати за новите СКУ 
пщини щс приключат до 
средата на декември. Ску 
пщинитс ще бъдат учре
дени ло. -края на декемв
ри и от мяу ялото иа ид
ващата година ще започ
нат да действуват новите 
СОИ — изтъкна Рашко 
Кирилов, секретар на 
общинската СОИ за здра 
.вна защита в Босилеград.

Съгласно Закона за 
здравната защита (приет

то се
добри качеството на здра
вните услуги, а да се на
маляват разходите. 
сс извърши и реорганмза 
пия. т.е. обединяване и 

организа-

разходите за здравна 
ки предвид увеличените разходи в 
здравното дело в Републиката, в прое 
кторешението се предлага да ое уве
личат сродствата за .досегашната пар- 
тиципация като при това се предвиж-

ще

па здравните 
ции. Понастоящем прик 

изготвянето надат нови моменти на партнципира-не.
Досегашното партици-пиране на 

помагала и пособия в областта на зъ
болекарството и ортопедията според 
проекторешението и занапред ще ос
тане. Досега за една рецепта се застла 
щаше 120, а сега ое предвижда 300 ди 
нара. Когато по иск на болния лекар 
оката помощ се окаже у дома му, то
гава според предложението трябва да 
заплати 500 динара. Тази сума няма 
да ое заплати когато се касае за бър
за медицинска помощ. Но за неострав 
дателно търсене на такава помощ ще 
се заплати пълната цена, която ще 
бъде утвърдена. Предлага се за пре
возване с линейка да се заплаща- 1000 
динара, а когато превозването с тази 
кола не е необходимо (утвърждава ле
кар) ще се заплаща пълната утвърде
на цена. Идването при специалист ле
кар (само първия път) ще струва 500

лючда
споразумения и _ 
за обединяването им. Те-

проокт

зи проектодоку мента в 
надалото на идващия мс 
сек щс. бъдат пуснати на 
публично обсъждане.

И бъдещата междуоб- 
щинска СОИ в Лесковац 
ще бъдат обхванати об
щините Лесковац, Власо 
ишце. Войник, Медвед- 
жа, Лебане и Църна тра- 
ва, а във вранската: Вра
ня, Владичин хан, Преше 
во, Буяновац, Търговище, 
Сурдулица и Босилеград. 
В този териториален сми
съл ще бъде, извършено 
и обединяването на здра
вните организации.

а изборите

В. Б.

НА ГРАНИЧНО-ПРОПУ 
СКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ 
ГРАДИНА КРАЙ ДИМИ 
ТРОВГРАД

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

Кеят на р. Нишава 
е „заключен“Защо изчакване?КОНФИСКУВАНИ 

49 КГ ХЕРОИН В редакцията, се получи писмо от Геор
ги Дшиитров от Димитровград, ул. „25 май" 
№ 1, » поето се изнася неволя, измъчваща 
■мнозина димитровградчани, собственици на 
имот в „Керемиджийница", защото (Нямат 
път дотам. Е то какво ни пише Димитров:

„Трудовата организация „Свобода" в Ди
митровград затвори кея на р. Нишава, уж със 
съгласие на Водната общност в Ниш.

С изграждането на моста на реката, с ог
рада първо беше затворен левия, а отнеотдав- 
на н десния бряг на Нишава и по такъв на
чин е пресечен пътят, конто ползуваха произ
водителите за имотите си от няколко десетки 
хектара.

Неотдавна Председате 
лството на Общинския ой 
ндикален съвет в Бабуш- 
ница, давайки предло
жения кои въпроси иду
щата година да се намер
ят на дневен ред на се
сиите на Общинската оку 
пщинд между другото 
посочи, че трябва да. се 
разисква и по преустрой
ството на самоупраиител 
ните общности на инте 
р-есите. Въпрос, «ейтр на 
истина заслужава особе
но внимание. особено акю 
ое имат предвид опреде
ленията. че трябва да -се 
съкраопава администрати» 
н-ия персонал е 10 .на сто.

Т-сгадд бе посочен още 
един факт: от 1974 годи 
на, откак са формирани 
самоупоавителните общ
ности на интересите, не 
е поаъено никакво преус
тройство, макар че ое от
чита сравнително неефи
касното им действуване. 
(Изключение е преустрой 
ството на самоуправител- 
ната общност на интере
сите за. здравна защита 
в настоящата година-, но 
направена на регионал
но равнище, относно по

су-брегио-налец принцип, 
така че Бабушница, Ди
митровград и Пирот имат 
една общност на интере
сите).

Първоначално замнеле 
ни -кат© .асоциации на 
сдружения, труд — само- 
управителните общности 
на интересите не изпъл
ниха очакванията. Имен
но досегашният опит про 
диктува да- се пристъпи 
към тяхно преустройство, 
отношА. обединяване 
професионалните служ
би за две или три общно 
сти. В някои,общини- то
ва вече е направено.

И тъкмо поради това: 
въпросът за обединяване 
на общностите не е фор
мален въпрос. Овеем е

През нощ
та на 16 соещу 17 
т.м. заместник упра
вителят на митница
та Йовица Димитри- 
евич в колата на тур 
ския поданик Сафит 
Ахмет е открил. 49 
килограма хероин. 
Този най-опасен на 
ркотик е бил опако
ван в ламаринени ку 
тии и скриен на „не 
достъпни места" в 
колата.

Според думите на 
Миодраг Чирич. уп
равител на митница 
та. досега това е 
най-голямото коли-

на Тук, по десния бряг на Нишава, с векове 
се е минавало, за да се използува имотът, а 
с регулацията на Нишава е било договорено,

в писмена
и новопостроеният кей да се изпол

зува за минаване до имотите, 
път няма.

макар че е трябвало да бъде и 
форма.

защото другчество, което е кон 
фискувано в Югос
лавия. Толкова коли 
чество през послед
но време не е кон- 
фисквано нито в Ев 
попа нито в света. 
Преди шест—седем 
години на този пун
кт бе преселен път 
на 30 кг хероин.

Освен наркотика 
на Ахмет са отвзе- 
ти и колата, а той е 
арестуван.

Ние, собствениците на имотите, считаме 
чс никой няма право да затваря лът, който с 
текове е ползуван и търсим веднага да бъде 
отворен. 1

оправдателна причината, 
че Председателството на 
ОСС търси по този въп
рос да се разисква. Но се 
поставя
през идната година.

'Отнасяхме >ое и до Общинската скупщи
на в Димитровград — до селскостопанската ин 
опекция и искахме тяхна намеса, обаче не по
следваха никакви мерки.

Обръщахме се и къ-м Водната общност в 
Ниш да вземе спешни

въпрос: защо 
кога

то такива разговори мо
гат да се поведат още се
га, относно дори да 
ключат до края 
пата?

мерки за отваряне на 
-кея. В прогнием случай ще бъдем принудени 
да ое отнесем до републиканските г 
да осъществим своето право да ползуваме 
тите ой."

при 
на годи-

органи, за
!И'МО-(Н. П.)

Ст. Н.
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бабушница
скм|™ми1йциДя5дссмА РЕПУБЛИКАН- Младите безТитбвото дело е завет помещения!

„Годишнината 
Партията на Титовото идване начело на Този въпросознаменуваме не 
празна форма, защото

нитозаради велики слова и е
ьоз. ни те воднажднес, като никога досега, та- 

излишни, но затова, че Титовиятжи- 
и дело имат стойността

е тщ-са- 
Н'С* за него. Сега в Бабуш- 
■ница става още

нива слова са
вст, борба п-о-актуа-на завет не самоза съвременниците

Това
лон, че ■наорява.тно и за историята."

Слобола» еу™ЗЛ ДРадогдателят на РК ,на ССМ

йг чрчад™а-(СЮК) 1и Деня

(НЯКОИ
условия да бъде разре-
шон. Именно, има п-редло 
• енля -в помещенията на 
някогашното

ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ УСПЕХ 
РАДИОЛЮБИТЕЛИ НА СУРДУЛИШКИТЕ на

адаптирано 
и Ренозира-но здание на 
следното училище (освен 
ит- :ернат за ученици), 
мещения за някои 
цели, да се създаде 
л; - леки кът з 'Който м л ад и 
те да сюгааищрат 'младе 
>п:<атз. сгл дейност.

Въпросът 
официално

Първи и в Крагуевац начело иа Ю.КП 
ма младежта в Сърбия — 16 ноември. 

Па заседанието са връчени най-зиотките гаризна- 
пия на младежката организация в нашата Република 
на млади ентусиасти, в науката, изкуството, журналис
тиката и други области. Най-високото признание на 
СОМ В Сърбия — статуетка .Ино Лола Рибар" — е 
връчена 1на хор ,, Йо-оиф Марин,кояшч”

до-
друпи 
и мла

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА НА РК’ „ВЛАСИНА”
25юБЙтш2кк,Г^СгаюйРЕЕНСТВО по РАДИ-

от Зренянин.В първата година
довитата си дейност сурдулишките 
постигнаха още един голям успех. На ^състоялото се 
теЗщ дни з Крагуевац републиканско първенство по 
радиолюбителски м_ногс*бой РК „Васина" о*т Су.рду- 
лица спечели първото място с най-малко (5671) нака- ! 
зателни точки. На второ място- се класира представи
телният отбор на Съюза на о адГи-ол к> б и телите в Маке
дония с 8545 наказателни точки. Радиолюбителите от 
СРМ се състезаваха като- геети. Радиоклубът „Вож- 
довац" от едноименната белградска община спечели

все още не е 
издигнат, 

еще сега вече се чуват ос 
порвачия: как така — ед 
у:л плащат адаптацията, 
а други да бъдат с-бла.го 
денствувани. Задето- .най- •

от второто десетилетие на п ло
норадиолюбители 40 ГОДИНИ Ж. П. ЛИНИЯ ШАМАЦ — САРАЕВО

Тържествен бригадирски влак
На 16 нс-змв.ри -сл-ед обед на железопътната гара 

в Сараеос- е пристигнал -ат Бо стиски Шамац търже
ствен влах е охо до- 1000 6'л.зши бригадири от всички 
краища на .Югославия и около-сто- :някогаш1Н1И брига
дири о-т чужбина, които- преди 40 г-одини. са строили 
младежката железопътна линия Шамац — Сараево-. 
Тази ж. п. линия е.-една о-т най-великите победи на 
югославската младеж в първите следвоенни годи/ни.

На г-олемия народен митинг по- случай 40-годиш- 
н.:ената на тази ж. п. линия е говорил Милан Янич, 
председател на Предоедателстзото на Съюзната кон
ференция на ССМ. Михаиле- Швабич, член на Щаба 
по изграждане на линията, е възкресил спомени за 
т-ози велик трудов подвиг на вдъхновената от свобо
дата и социализма младеж на Нова Югославия.

ст>::на са нужни пемеще-
и- за културни цели 

(.нагар, на културн-с-худ-о
дружествожестген-ото- 

„Младост").
Остава обаче един вис

ящ въпрос.- нима не е по- 
добре силите да се обеди 
нят. вместо да се създа
ват излишни раздори. За 
шо-то- и в „Младост" (и .в 
културата изобщо млади
те са «ай-числени и най- 
дейни.

третото място.
Победата в Крагуевац е още един голям бисер 

във внушителния актив на радиолюбителите о-т Сур- 
дулица. През изтелките десет години радиоклубът 
„Власина" (или ,',УГ1 1 КРС", ка.кто гласи „етерното" 
му име) 'спечели 17 първи, 10 втори и 9 трети места 
з отборното класиране на съюзни и републикански 
първенства по радиогонис-метрия. Неговите членове 
са спечелили над 100 медала, „цял куп" колективни 
и индивидуални грамоти и други признания на съюз
но, (републиканско и общинско разнище. Клубът съ
бира дейността на над 400 членове, предимн-о 

' дежи и девойки. Десета са обучени над 300 телегра-
РК „Власина"

Ст. Н.

ПОДГОТОВКА ЗА МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА АКЦИЯ „ВЛАСИНА '88"мла-

Основното училище - бригадирски стаифисти. Най-изтъкнататз членове на
били най-мнотобройни л най-успешни 

представителния отбор на .нашата Ре
публика, я някои от тях са участвували в международ- 

катс- членове на I(редстаелте лпия от-

мяого пъти са 
състезатели в

• Мсждуобщинската конференция на ССМ в Ле- 
сковац води акция по обезпечаване на средства 
адаптация на училищните помещения и за уреждане 
на спортните терени • Горската секция готви проек
ти по залесяване

дусбщинската конферен
ция н? ССМ в Леокозац ■ 
веди акция по обезпечала 
г:е, на средства за адапта
ция на училищните жхче 
и у: мля и за уреждане на 
ездтките терени.

През. първото бригади 
рско лято в Боеилеградс- 
ка община тце работят по 
6 бригади в 3 смени. Бри 
гадилите трябва ла залее 
ят около 600 хектара го
лини и ерозивни терени.м. я.

зани състезания 
бс.р на Югославия.' к. г.

ДИМИТРОВГРАД

Четири стипендии от Титовия 
фонд

С основно училище „Ро
сени Димитров” с постна' 
нат договор училищните 
помещения в Босилеград 

прислужат за брига
дирски стаи.

НИКОЛА ДИМИТРИ 
ЕВИЧ, секретар на Пред 
оздателството на Между 
оГн ц-шпека та конферен

ции па ССМ в Леокошац, 
и СЛОБОДАН ШОЛЕ- 
НИЧ, .комендант на МТА 
„Власина" миналата тед- 

тгообилаваха в Боаи-

Ти тапияСкупщината наСъветът :на 
фонд в Димитровград неотдавна присъди 4 

Типовия фонд, като от десетте 
четирима бъдещи етилен- 

.ИВАНКА ЙОРДАНОВА, сту

Секретарят ,на Предсе 
па МОК на 

Меж-
датплствсто 
ОСМ' тодче

стипендии от
мина
леград, 'к-.дсто ;во.д.иха ра 
зговори във ръзий с под-

, чекандидати излъчи 
диаити. Тава са:
деннка, в първи курс -по агрономия в Зсмун, 
слоциалирст: защита на- растенията., остие 
ДРАГАН ТОДОРОВ, студент .в пъргаI курс па 
.Електронния факултет в- Ниш, С „ '
СОВ третокласни,к-метал,оструга.р в Образода 
,'я цептър „Йосип Броз Тито в Димит- 
р остра,д и НАТАША И ГО В А, студентка «пър
ви курс на Филодагажкия факултет в Белград^ 

Получилите миналата година стипендии 
от Титовия фонд студенти ст 
С успех са взели първи курс и са записал 
ттори • ЙОРДАН МАКАРИ ИВ. Юридически фа щори. кил м огурдн ГЕОРГИЕВ, средно култет в Белград, 301 АН 1'лдщ ^ ,1
фризьорско училище ,в Белград, 301АН 
СИЛВВ и ТОДОР АНТОВ, студенти по агро
номия я Згму.н.

готошката за предстоящо-
Ка-то 'бригадирско лято,

гтиеахме бригади 
МТА „Власина” 

ще работят на

кто пече 
риле .щ; 
д.у1г'0,ди.иа 
тсритоуиятл на Босилег- 

адска община.
В .разговорите бе под

чертано, чс подтотавката 
за. акцията е започнала и 
мърши добре. 1 ореката се 
кц.ия готви 
залЬс я:паие.

й сълейетву.ва Горско 
то стопанство от Вран я.

проекти по 
В тази рабо

та
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ДОСТОЙНО ЗЛ БУКОВИЯ ЮБИБАБУШНИЦА:
ЛЕЙ

Викторина за 

всички ученици
• ТВЪРДЕ УСПЕШНО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ТЪР

ЖЕСТВО В БАБУШНИЦА

учениците от Ст-релъц.
Всеобщ победител с 

основното училище в Ба-

Д-вестотошгодишнцната 
от рождението на велика 
на на сръбската писме
ност и общоюгославек-и 
културен деец Вук Стефа- лщцето във Велико Боиин 
навич Караджич в Б-абу- ц-е „Младост", Трябва да 
шнишка община в тече- се отбележи веднага, че

бушитца, следвано от учи

Сова (1975 г.)на викторините в ооновни 
училища участву- 

поетитс Вла- 
от Ниш,

ние на годината е честву- 
вана с редица манифеста- те 
ний. Общинокият комитет ваха и 
по чествуването „Два ве- да Сердар 
ка Вук”, културният дом Драгослав Мацич — Фор- 

-и основните ' ски от Бабушница, Тома 
Панайотовшч от Пирот, 

така Й. Миланов и В уличим.

Никола Антов

НИШ

Изложба на П. ДонковДИМИТРОВГРАД
и средното 
училища изпълняват пред Курс по английски В Галерията на съвре

менното изкуство в древ
ната Нишка крепост худо 
жникът Перица Донков 
(син на скулптора Душан 
Донксе) от 9 до 28 ноем
ври т.г. откри самостояте 
лна изложба на картини 
(предимно графика). То 
зи млад художник преди
звика с тази изложба гол 
ям интерес сред любите
лите на изобразителното 
изкуство в Ниш.

вадените програми, 
че обща оиенка е;..досго- хора, които се занимават 
йно за Буковия юб.илей. със събиране и тачене на 

център, народното творчество в 
според думите на дадек- този край на Републи- 
тора Томислав Аядрее- ката. 
вич, е изпълнил цялост
но предвидяната своя про ротокия народен 
грама. На 6 ноември в изпълниха скици из жи

вота на Вук Караджич 
под название „Крачка на 
х-ромия Вук". Твърде за
бележително бе и участи-

В трудовата организация „Димитровград 
в Димитровград на 16 .ноември започна трети- 

по английски език. Към три-Културкият ят по1 ред курс 
десетима кандидати след двумесечно обучение 
ще подучат така наречените „зелени" картон

че са- овшадяли английски. С тях могатДвама артисти от Пи- 
тсатър чета

да потърсят -работа и във всяка външно-тър
говска организация в страната.

залата на културния дом 
' се състоя заключително 

тържество, което продъл
жи повече от три часа и 
подръпна и -предизвика 
голям -интерес.

Предварително в основ
ните училища го Звонци, 
Стрелъц. Любераджа и Ве 
лико Б-ояинце е организи 
рана „Викторина за Вук", 
предшествувана от между 
клаоови състезания в са
мите училища. Така на
пример учениците от пър 
ви кла-с са се състезава
ли по изговаряне на ско- 
Р101ПО'ГО1ВОРКИ, в-тори —

Курсът се провежда два пъти седмично в 
организация на работническия университет 
„Пасл-г Стоико-бич^' в Ниш.

, М. А.ето на членове на култур
но-художественото дру
жество „Младост" от Ба
бушница. което с музика
лни точки и своя музика
лен състав допринесе вси
чки ярограми в училища
та да бъдат на високо ра
внище.

Надрьржеството в Бабу
шница участието на КХД 
„Младост" -също бе из-пъ-

Ст. Н.

НАСКОРО В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

Ще рабз!и зъбна амбулатория
Ако всичко върви, спо

ред плана, за Празника 
на републиката в основ
ното училище „Моша Пи. 
яде" в Димитровград.'тря
бва да започне с работа 
зъбна амбулатория.

съответната инсталация, булатор-ии имат всички 
В момента ое боядисва съвременни училища, ка- 
дешра-мата, а след теваог тегорнчно заяви Алекса 
Здравния дом ще бъдат Радев, специалист подет- 
докараяи необходимите 
съоържения за оборудва
не -на амбулаторията.

ст.рено с народни хора, 
песни и други музикални 

върху гатанки, трети — точки от Лужни-щкия 
пословици, . четвърти — край.
приказки, пети — епич-ес В плана на културния 
ки песни, шести — върху дсм до края на годината 
антологията „Лужишки е и откритата изложба на 
народни песни", седми — произведенията «а Вук 
лиоокн песни -и ооми клас Караджич и книги, напи- 
— върху живота и дело- саки за Вук, с които раз- 
то на Вук Караджич. полага библиотеката. Ме-,
■ От всички училища са ждувременно всяка нова 
излъчени: по. 16 участни- книга за Вук, която -биб- 
ка за централното търже- лиотеката получи, ведна- 
ство в Бабушница, отно- га ое изнася на показ на 
сно по двама ученика--от читателската аудитория и 
всеки клас. На тържество- по този начин обогатява 
то в Бабушница предста- тази постоянна ‘изложба, 
виделите от звонското ос- В културния .дом изтък- 
и-овно училище участву
ваха ученици от V до VIII 
клас,' докатр от I до IV 
клас ле дойдоха. Победи
ха учениците от VI клас

ска стоматология и 
вен „заговоршж"- за 
криване на амбулатория
та в училището. Система
тични прегледи и днес се 
Правят, но ученици. чии- 
то зъби са за поправка- 
повторно рядко се обръ
щат към зъболекаря. Вое 
още има повече страх от- 
колкото навик, продължа 
ва Радев. Амбулаторията 
ще действува тъкмо в та
зи насока 
на навик и задължителна 
поправка.

гла-
от-

Именно, по инициатива 
на зъболекарите, специа
листи по детска стомато
логия в Здравния дом в 
Димитровград, а по пре
поръка на републиканска 
та -комисия за наиглежда- 
не работата на специали
стите в здравеопазването-, 
направени са 
уоилия да ое стигне до 
реализация на тази 'ини
циатива. Идеята , е стара

— Тоаа е лична иници
атива на нашите стомато
лози и -освен че тази ам
булатория е

-систематизацията на 
Здравния дом. решение 
за -откриване н,а същата 
още не е минало на съог 
летните -самоуправителни 
органи, подчерта- дирек
торът на _ Здравния дом, 
доктор Йовица Мик-о®. 
Същото п-отвърди 
-р-етапят на -сам-оуправите- 
лната общност за здраве
опазване. Но- това не зна-

пре-двидена
в

съвместни
създаване

и ое-к-ват, че ознам-ену-ван-ето на 
д-в-естотин-годишния юби
лей на- Вук в Бабушница 
е още по-богат, тъй като 
свои -програми на честву- 
ване имат образователни
ят център „Вук Карад- 
жи-ц", който носи името" 
на този вел-ик културен

вече няколко години, но 
псоаки факта, че 
години в една сграда бя
ха поместени' основното и 
средното училище, няма-

И-нак,
лище е обезпечило праз
на стая. а чр-ез освобож
даване от облагане за 
детока защита -оа събра
ли орел от,в а за уреждане 
-на същата. Оборудването 
с. необходимите съоръже
ния ще обезпечи Здравни 
ят дом от вече -разпола
гаемите съоържения.

основното учи-дълги

ч-и, изтъкнаха те, че така
ва амбулаторияс най-добра културно-за

бавна част. състояща ор - 
от китка народни хора от 
Звоноко -и' две изворни 
народни песни. Предста
вителите пък на VIII 

. клас поделиха второто м-я 
сто с -представители на

не е ну-
ш-е подходящо пом-еще- жна., че нейното открива- 
ние. С преселване на оре- " не се слага под въпрос. 
днюфс- училище .в- нори по — За правилна и и-стин 
метения ,намерена е пра- ока по-еваятива на зъби- 
зна стая. чието лреуреж- ' те на учечниците в о-сн-ав 
дан-е е в последна Фаза. ното учийищ-е откриване- 
Потменен е поща. д-ошеде то" на амблаторията еосо 
н-а е в-ода, поставена е б-ен-о важна. Такива

деец от миналия век, -как
во и други културни, ве
домства в Общината.

Ст. Н
А. Т.ам-
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ФУТБОЛНА
ДИВИЗИЯ _ НИШ БЕЛЕЖКА

справедливо
наравно

БОСИЛЕГРАД

-А. БАЛКАНСКИ” — здравето■■СЛОГА (Ниш) 0:0
В последния «Ръг

есенния дял на футбол
ното първенство В МФД 

Враня, група. Юг, „Мла 
лост” от Босилеград 
отиде , да отипрае 
оъс „Синджелич” -от Дево 
с-ое у.-ай Буял-0'Вдц. При
чината е — крайно безот 
гсв-одяй отношение 
св-о-я .-клуб ;на неколцина 
футболисти на „Младост".

Прели тръгване за Лег 
ое озоваха сам-о 

5—6 играчи.
»з дойдоха.

Т’013а е за пръв път „Мл 
адсст" да не може да 
пътуза. в

от
тър ДПарк”03ГрРители5—1зо108Тере°РТВИЯТ ЦСН'

времето слънчево Теренът тревист,
Иванов („А^ вГкан^иТ 

' и Сладжан Веселинович ( Слога- к ^т' 
мислав Николич от Ниш, 'добър ' СъдИята То

ша Тшсова7ЛКТсшИ’р МИЛК-° С°К0Л0В 7. Люби- 
рович Т НовипГ д РаНГелов 7- Мидован Тодо- 
ков 8 л„7 Ци Алексов 8, Аалександър
ж! ' ^раган Д0нчев 7- (Зоран Ц. Р 
Жика Тодоров 7, Синиша 
Иванов 8, Петар Йова

П Сгв р-ед-т I -на спортните 
т*ер.ени схащат често. По 
простата прашна, ч-е 
оп1&р т ув^ното
..сблъсквания
гагите* раобира се. без на 
>С1“"Сние

мощ на играча. койтемкръ 
з-сш-з из носа. То-гава тре 
ньорът на „А. Балканс
ки". тъй като.-и той 
в а ДИФ, се намеси 
.Е-зтсче;ч и-етр рп р я.

не
мачав

ое стига до след- 
•и кръ•между . ит

КЪМООО-Т И-ВН-ИКЮ-ЗИЯТ
п-стар-ед-еи.Стан 

Христов), 
Димитров 6, Емил

•играч да б'ь- -* До- кр.а'я есенния дял 
оставатна първенството 

с-ще два кръга. За проле
тния.

Не. :з-згмаме в- предвид 
и случат, кю-гато

го:с-знович 7. някои
'невъзпитани спортисти и 
;нг.‘~с'чнч> играят неопортс- 

. моноки.

на. ©ояка цена би 
тояб вал-з да се сб-езпечн 
■* -ткозодния състав на 
клуба •и медицинско 
не. Вярвам, ч-е среч лю
бителите ъа този спорт в 
Димитровград има и ле
кари, които ако ^иню 
друго, от ентусиазъм, ще 
се приобщят към екипа 
котатз- се гс-тви да излез- 
не на спортното поле. По"

останалите

В Димитровград 
нсомзри с-е отигра 
ст дерби-срещите в Ниш
ка регионална- футболна

1. Прогрес
2. Слога
3. Ястребац
4. Палилулац 
5- Руда-р
6. Слобеда
7. Задругар
8. ОФК Ниш
9. А. Балкански

10. 12 фев-руари
11. Младост
12. Единство 

_13. Будучност
Р4. Куршумлия
15. Раднички
16. Единство (Б.П.)

на 15 
една

Ето
белката

и как изглежда та- 
на два кръга пре 

ци края на есенния дял 
на първе нетното.

л гл- •от-
тазгедишното 

първенство на мач, но 
хвърля петно върху клу
ба, което лесно 
заличи. Мачът*, вероятно 
шс бъде регистриран със 
-служебен резултат 3:0 за 
„Оянджелич", а дали не- . 
дисциплинарните играчи 
на ..Млад-о-ст" ще бъдат

Псозп за
ско р з-ш ната повреда 
Ре.Фик Ш а ба наджозич.. Иг 
рач на ..Цървена звезда", 
като предупреждение. Не- 
:~> авна присъствувах на 
един мач. Асен Балканс
ки" играеше срещу ..Мла 
-б-зст" - Габровац. По едно 
е-семе еди.ч. играч на ..Ас
ен Балкански" падна въ- 
Г*ху топката м си повре
ди носа. И тота.ва много 
оз изненадах С отбора на 
. А. Балкански" н-е пътува 
ше лекар (разбира се то-
ЕЯ б!Л. 6ИЛО ОКЪП-О), :НО' и
д-змакипите ня.маха нито 
лекар, нито какъвто и да 
бяло медиц.ииоки работ
ник който да окаже

тези редове е
на

не ще ое13 9 3 
6 7 
6 5 
5 6 
5 5

/ 1 40:9 
0- 14:7
2 23:10 17
2 24:12 16
3 11:14 15
4 17:20 14
5 23:20 12
6 21:20 12
4 16:28 12
5 15:24 И
5 14:24 11
6 22:16 10
6 16:21 10 
5 10:21 10
7 23:28
7 17:33
Д. Ставров

21
13 19
13
13
13 такъв- начин щ-е с-е влее и. 

по-гол ям а сигурност у иг 
рачите, ги без боязън . зле

13 5 4
13 взети на отговорност — 

ше видим.
Би трябвало в най-око 

рс- Е-рем-е управата на клу 
ба да обсъди станалото 
положение, защото ако 
бг^стгз'2-с-рността не се 
реагира, може зле да се 
е-г ази върху отношени
ята в клуба.

4 4
13 5 2

влизат в опортни дуели и 
7-грата ще бъде по-интере 
«1на -и п-о-плодовита.- Но 
.не е важна само борбата 
33, точки. И 
здравето на спортиста тря 
бза дл бъде по-гол яма.

13 3 6
13 3 5
13 3 5
13 3 4
12 4 2 грижата за
13 2 6

312 2 8
13 2 4 8

М. Я.М. А.дивизия между ..Асен Бал 
кански" и ..Слога", един- 

непоразен

по-

стзеният 
бор досега.

Публиката остана дово

от- Защитата - основна задачаЧойкът н №ненДта среда
-таа от показаната игра-, 
И гостите и домашните 
футболисти се постара- 
ха да доставят удоволст 
вие на малобройните зри 

цептъг- 
нодоститнаха

Големи
застраша-

В Бабушнишка община неблагоприятен.
речни наноси 
гат плодородните площи 

н а водно-

Съветът на основното училище 
„Георги Димитров” в Босилеград

ПУБЛИКУВА КОНКУРС

на преподавател по

на различни равнища на
последък все по-остро ое 
поставя въпросът за защи 

усъвършен ствува -
и предизвикват 
пия: Това особено' с ха
рактерно за р. Лужпица. 

С ро-рите също ос сто-

IV
тели в спортния 
..Парк”, и 
само голове и предста.вле

тата и 
пето (на жизнената орела. 
Това е продиктувано 
обокчуитн ите

класовоза прием
обучение с пълно работно време за определен 
период — стажант за учебната 1987/88 година 
в подведомственото четнрикласно отделение 
на училището в с. Доганнца.

Условия:
— профсснонала учебна подготовка спо

ред профилите на преподавателския персонал 
(„Служебен гласник" на

качества за

<уг
нжто да бъде по-пълно. 
Домашните футболисти 
бяха по-амбициозни в те 
чениг на целия мач, има 
ха 'известно превъзходст
во, но гостите пък играха

написва твърдо нерацио
нално, па затуй ианюсле- 
•дък „ое по-често ос гово- 

за гори с ниско или 
твърде ниско качество.

•обстоятелст

ва. Бабушпица 
химическа- 

промиш- 
най-гсшьрмн

Именно » 
пресбладаяа 
та и гумарокя"1 а 
ло/юст, като

. замърсители
..Луицми3” и 
както и

ри

Почвата е за1страшена(химпром 
Тигър"), с нс'1<01нтр'олиран,а хммиза- 

И'ия, ■относно прекалеша 
употреба па минерални 

1н на сродства за

за основни училища 
С1*С бр. 29/68),

— да притежава морални
па работа във възпитателно-об-

нр-умело.
имаДимитровград чан и 

ха и хубав шанс (Христов 
улучи греда).

Но когато всичко сс

ко-земеде леката.
- обектите за 

.на оелокостощан- 
Остър с и

изпълняване 
разователння процес и

се намира на списъците 
сти при СОИ по трудоустрояване.

Личният доход според правилника за раз-

,операция с тодои»е
защита на растенията. От 

материали (ма
угояване
сми жи&отни
проблемът -
туристичсокотч)

баня. както и на 
- тип (Стрс-
Любсраджа,

сринан-

за неза-
е Р'й дапретегли резултатът

че домаигии- ш падъч.нитс
•населението и шюмишле- 
не1стта) се „отлагат" имне- 
цблесъобризии депоннии.

за защитаален, макар 
ят отбор беше по-близо селите

пределението. .
Конкурсът е открит 8 дни от деня на пуо-

ликувансто му.
Заявки с доказателствата да се доставят 

„Георги Димитров"

Зверскадо победата. от патозлишаДо коая на есенния Дял останат Зв-шгци,
Бонипце). Жизнените и условията 

на труда в ■помошеимята, 
без оглед дали те касае 

промишлени халета, 
канцеларии, учебни стаи, 
орг.шпации и др„ са и за- 
напред иа ниско

лъц.
Велико 
СО»ИТ-С 
Нвт !Д^1 
ТГ-С сс 
тели 
3ам''РС1ителИТС/ 

Водния'1’ 
ди пороищата.

па пъот-четвото 
още два кръга. „Аоон а 
лкаяски" гостува на 
тмври на ..ЗадрутаР
Житорагя, а пионерския
състав на „Асен Ваяясаис-

шс ИГ-

би-;не па адрес:
Основно училище 
и Босилеград 
ул. „Иво Лола Рибар" бб
17540 РОСИЛ ВРРАД

трудности 
бъдат причина

■пречиства- ,са 
течението от

да
строят
по

раинии-нора- 
е твърде

режим.ки" в съшия ден 
па е я оста-рани я
-Раднички" ОТ Ниш.

ще.мач е
СТРАНИЦА И

1987
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АС&М&р?* сатиРа * ззбзва
Карикатурен екран

Ни се воде, 

ни се карайуу,,- ■ ■ ■

,Брсй КИ1КВО йс време дошло, Манчо,
ми байдибидуз ис га разбирам, — ггишс 

Млада оди Логаиово. — А със защо:
Преди годите, одавпа беше това, ка 

у Поганоно имаше млого народ и йоще гю 
вече стока, кита дойде ред да се скошьсва- 
йу свинете, Горча скоплевачът оди Прачу 
пойде ма белота моия, тури V дисадзи чу
калата и преко „Клюцитгу маалу , па преко 
„Просе челик" лойе и иде, Слезие у Пога- 
нойо надвечер, па изока кой има свине за 
сколиеваис да Ьи не рами йутре сабале. А 
сабалс он пойде од ижу на ижу и завърши 
работу. Народ доводан,- ко що се каже у 
наш народ: на но!>е ми дооди човек!

А съга кикво стану:
Ево некня ока биррзинът одвечер де

ка че дойду марюгните оди Цариброд да 
шприцайу говеда.

Излезо и я на рекуту нещо по свсйу 
работу и гледам Стоян Францето, югко га 
нийе окамо, със ,?;©ну си покарали езиню 
да окоплевайу. Свинята ишла колко Йилс- 
метар и ка прейде ргкуду при тсподете за-

Бобап Димитров
НАШЕ ФУТБОЛНО ЕЖЕДНЕВИЕБЕЗ ДУМИ ■>Перица Илиев

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

направим засада, другари! пела се и нече...
Прищо и я да им помогнем. Бре сеца- 

мо, оецамо, ама йох закопала се у земи и 
не мърда. Обърнумо да бутамз, пак нече. 
Опитамо и тека и снаха, но&е че вой юаю- 
чегаимо, ама ока се за пела назад, па назад.

Погледа я — видим доктурчетията седу 
на леда Марковият дуя трийестина метра и 
чекайу да им се пртгводщетоката. По йед- 
но време реко я Сгзяну:

— Море иди бре, питай децата, оче ди 
да дойду они тука., ней е преко Влашку 
планину!

Не знам кео йе оратил Стоян, ама док 
турчетията си оеду и чекайу. Я пак поче:

— Иди бре, пак. Питай щом не може 
сгшнюту да поив-едемо, може ли труповете 
да претмжалямо' .при свйнюту. Па ако тре- 
бе и детето че пренеоемо — 
че ни буде,

Е, кво да ти. раопраям, Манчо, 
с триста зора щекико усттеямо да претегли 
мо евмиюту, та зазършимо работу. Ама 
не ми йе ясно: защо доктупчето ще 
дойде?"

нал го преддожителят. — Вие не разби- 
опасност за нас е

На важно събрание в едно босилот
далеко село прмсъствуващите обсъждали 
важни селски въпроси. В края на събра
нието един мъж на средна възраст най- 
■хдтооло предложил:

— Другари, непреметно трябва да 
направим засада при „Гулина воденица"!

— Кому? — учудено попитали оста-

! рате колко гол яли 
той. Лами и пола-ни замина на печалба 
когато онягрт 'не бсуие ни започнал да 
се теста. Не забелязвате ли, че 
Есе попчето шушукат: „Тоя Славомир е

жените

истински лечалошиик!"
К. Г.

нашите.
Шопизгли— На Славомир „Мистрията". Да 

го пребием като куче!
— А защо?
— Защото ще ни скара с жените, 
— Слушай другарю, ако ти не си 

кадър да завардиш жена си...
— Я не дрънкай глупости — прекъс

© ЕМ ШУТО —
ЕМ БОДЕ
ШУТ С РОГАТОГА 
НЕ МОЖЕ

(Записал: Ст. Н.)
млого по-лъко

накрая

Пенснонерска
Гчю, ЪЯ НЯС, ПШ/ С01<ЖП~\ П^^%с/е,с^Га.
1 яте -ЗЯ ОСШНЯ- И ТГЗ&Ч/ИЯ Пи у

с®е
сака да

- дахр -ОНЗИ, ИОЛ ВСЛ 
ИМЯ МЕСЕНА &

Епа, бай Владо, 
знайещ приказн;ицуту 
йвде, а оиа излезте

да ти кажем ли,- нали 
за въшкуту ка се на- 

на якуту!

А да зяайеш йоще I ~ 
онова време кига на но1}е ое 
щерийу, при човеци. Съга йе

яещо: ода,вна беше
идеше при му-

„ дошло време
по три пути да идеш. при майстора да га 
молиш, ‘по пет пути да идеш за йедау пот- 
върду, а да не оратимо за друЬи 

А и вий© 
йе да ви ое деси

6Г
пак ар'но сте прошли:

нюту ^ И да си отид,у- па със евм-нюту да (идете чак у Цариброд!

МОГЛОш. Г1\ш-

БрярстВо Директор и главен и отговорен редактор Венко 
Димитров
Издателски съвет: Иван Денчев (председател), Радое 
Костнч, Славка Илич, Миодраг Станкович, 
Стокнович, Драгодраг Митрович, Бора Станкович 
Данка Стоянова, Рангел Тошев, Момчило Антич, Вен
ко Димитров, Стоян Станков, Васко Божилов. 
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№ 1?ищИД'иТСЛСтаОТО: "Кей 29 декември" 8,

ЛГАГ? 2500 Ла 5по. ?е~ (°18) 52'751' 
За чужбина 2„ „14”0~' 1250
Пе^^Г™^*25^03'9529^ - НИШ.
вич" №72, НишУ раджич , уЛ. „Станко Пауно-

Ягода
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА 
РОДНОСТ 1 СФР ЮГОСЛАВИЯ 
У режа* редакционна колегия

дин.


