
С<С указ на президента
14 * ОСИП БР°3 Тито 14 февруари 1975 
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен
?а нп°?еТ заслУги в област-

вото „РаЗВИТИеТО на братст‘ 
нашите

на
от

година из-

венец

В СФР ЮГОСЛАВИЯ щ

1987 * ЦЕНА 50 ДИН.
ГОДИНА XXVIII * единството между 

народи и народностиБРОЙ 1331 * 18 ДЕКЕМВРИ

....."\ ЗА НОВ ЧЛЕН НАПРЕД ДЕНЯ НА ЮНА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

ИЗБРАН ПЕТАР ГРДЧАНИИНАШИТЕ
ВЪОРЪЖЕНИ снлн Членът ,на Председател 

сивото на Централния ко
митет на Съюза на юто- 
слаиските комунисти Пе- 
тар Грачастин беше из
бран на 15 
тайно

като член на Председа
телството на СР Сърбия 
с реиосиоционния ои оп
ит и енергия съществе
но ще допринесе към осъ 
ществяването на консти
туционните функции на 
Поеиоедаателгавото, пред 
което сега ое намират твъ 
р|де отговорни задачи.

Поради минаване на 
ноша длъжност на Велко 
Маркович, остана вакант 
но място на един член 
на Председателството на 
СР Сърбия. За делегати 
в Обществеяо-политиче-' 
ския .съвет в Скупщината 
на ОР Сърбия в допълни 
телни избори, са пред
ложени: д-р Борисов Йо 
иич ( с 203 гласа от общо 
215 присъстоуващи), Мио 
драг Милич (с 213 гласа) 
и Ханифе Елшави (с 210 
гласа).

За член на делегация
та в Скупщината на СР 
Сърбия в Съвета на репу 
бликмте и покрайнините 
в Скупщината на 
Югославия е кандидати
ран Ммодраг Милич, а 
на последната кандида- 
цистна конференция за 
делегат в Съюзния съвет 

Скупщината на СФР 
Югославия е предложен 
Мшлисав Милеггковпч.

Всяка родина нови ден с чувство на гордост 
се връщаме към историческия 22 
д Рудо, къдепо

декември с 
гласоподаване на 

съвместна сесия на трите 
съвета на Скупщината на 
Социалистическа репуб
лика Сърбия за член на 
ПоедседателстЕОФс на СР 
Сърбия.

декември 1941 
по решение на ЦК на ЮКП 

другарят Тиго формира Първа пролетарска бри
гада и ишжи основите на ЮНА. една ог най- 
блестящите придобивки на Натощоосвободител- 
ната борба и социалистическата революция. 

За ЮКП и Тито въоръженият народ от са
мото начало на революцията бе основната 
на народоосвободителното движение 
вяване на главните, цели на революцията: побе
да над врага, освобождение на страната и съз
даване на условия за изграждане на социалис
тическа Югославия.

За Грачаним са гласу
вали 251 от общо 271 
делегати. Невалидни бю
летини са били 19. а 
против предложението не 
е гласувал нито един де
легат.

Таза предложение бе

сила
в осъгцест-

Петар Грачанин

между другото коменда
нт на Белградска армей
ска област и началник Ге 
нералщаба на ЮНА и 
член на ЦК на СЮК. Гра 
чанин 1помасгояшем е чл
ен на Председателството 
на ЦК на СК в Сърбия и 
председател на комиси
ята при Председателство 
то за всенародна отбра
на и обществена самоза
щита.

. ше издигнато на заседа
ние на Републиканската 

конфе-кандадационна 
ренцил на ССТН в Сър
бия, проведено на 14 де
кември.

В обосмо!занието на ка
ндидатурата Драган Ми- 

че Пс-личович посочи, 
тар Грачанин успешно из СФР
пълняваше изключител
но отговорни длъжности 
» ЮНА и в Съюза на ко
мунистите. Напомни, чс Предлагайки Грача- 

П редоедателствотошип
на Републиканската кон
ференция на Социалисти 
честия съюз, изтъкна Ми

Грачанпи е участвувал в 
Н а'рс'дооо»ободители1.ата 
борба ОТ 1941 година, тго 
оител е на ..Партизанска 
спомени на 1941” и орде- 

Н атеист герой. Бил с

на

изрази сдинст- 
убежление. че той

личович.
(ВСТГОЛХ)па

Иван Стамболнч 

освободен от длъжност
Югославската

отбрана н уии- 
гее развиват ка

на зашоедами- 
Като част

Нашите въоръжени сили 
. армия и Териториалната 

сон с потребите ка^общсстаоло 
то Фактор за защита и развитие

социалистическата революция.
Ц система те се изграждат по-

потребите и възможностите 
своя революционен, 

общоютославеюи

Димитровград
ПРИЗНАНИЯ ЗА УС- 
ПЕШНОСТ — —

народа
4

ята на
яа отбранителната 
стояшю, следейки 
на обществото, укрепвайки 
класов, социалистически и

Председателството на Социалистическа ре
публика Сърбия, на заседанието си от 14 декем
ври 1987 година обсъди положението, възникна
ло по повод публично изнесените критики по
адрес на председателя па Председателството на
СР Сърбия Иван Стамболич, а в*. ЩМ' «™

изпълняването на (Пункцията 
СР Сърбия, както и 

и сътрудни- 
Рспуб-

Бабушшща

РЕАЛНО 
ВАНЕ —

| НАМАЛЯ-
6ха-

: си-

22 декември 1?/а ^ бойния
военна стратегия то не даваме". Това
„Чуждото не
значи, че те да защищаваме
жение. Той .щя-ми-п^мю п10,,|1И.па, да изграждаме 
всяка крачка па 1' ^ [ата Обрана, облягаи-
системата «а «Ли»** дачодаешкм и материални 
ки се на цслокУ дълготрайна и за аг-
яся-енциади за. ч,е иижой да не по-

ор"— И ~

на въоръжените
ооциалистн- Босилсград

МЕСТНОТО 
ОБЛАГАНЕ ИЗПЪЛ
НИ ОЧАКВАНИЯТА 7

и трудностите в 
си в
в осъществяването 
чсство в органите и

ли САМО-Предссдатслството нана на координация 
организациите па

лозунг
ликата.

Изхождайки оттам, както
„ органите и организациите в^с^ република
дссдатслството на Со ' |а" Иван Стамбо-

ср ербкя. пр«Л—
към изпъл

нело-
Белсиска
Н,Е ЗНАЯТ КРЪЧМА
РСКИЯ КУРС? — — 9

лич от
ството на
бия очаква, че другарят

пябота дя даде принос
„а зад™б"иа1(^сърСбиДяаТеЛ

НАПРОГРАМИТЕ 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖ- 
ДА НЕ — — - - 1(1

тъшиата си 
нявансто
Социалистическа

наресора 
мисли да
зависимост. Ст. Станков

;



Накратко13ИО — ЮГОСЛАВИЯЗАПОЧНАХА ПРЕГОВОРИАМЕРИКАНО-СЬВЕТСКИТЕ ПРЕГОВОРИСЛЕД 
ВЪВ ВАШИНГТОН Съвместни усилия за 

стабилно сътрудничество
> ■**№*&•**<*'****•»•*«« • ЮГОСЛАВИЯ — АЛ

НАПИЯ; През идната го
кжхдавско-алйанс- 

стоиооборот тряб- 
стойносг

1ЦВреме за нови размисли
..... ■ ... .... .... т,

дина 
кият <
та да достигне 
00 милиона долара. По 

въпрос с подписан

югославската делега-Прсдваритвлни срещи на 
Геншер и Шсйсон

•въвторическата. среша 
Вашингтон. В тези рамки 
ое движи и мнението та 
съветската общественост. 
„Завършена е голяма ис
торическа работа, от ко
ято ще има полза цяло
то човечество” — едино
душно оценяват средства 
та за масова инФорма
ция :В СЪВСТОКИЯ СЪЮЗ. В 
Москва обаче се оценява,

На света пошеаснаслед 
вашингтонската среща и 
преговори между Роналд 
Рейгън и Михаил Горба

чова „атопямие"

цип с
ТОЗИ

шциален протокол. Ал
бания проявява готодано-

Втори събеседник на 
Мидасалмсви-ч

В седалището ма Еоро-
МК011ОМИЧС01С1 бс Клод

лейоката 
общност в Брюксел в иа- 
ча-жгто иа седмицата за-

Шсйкхвд, одии от челните 
представители иа 
опята на

чед, но 
на недоверието между ве
ликите сили не може да 
бъде покои за еуфоричен 
оптимизъм. С подписано
то на 8 декември амерн- 

опоразу-

Коми- гюдпише с Югосла-от да
вия и протокол за малог- 
Р-аиичеи оборот’.

ЕИО. Срещата
обменятмеж-1 ючи аха щжлошюда 

ду югославска делегация 
и официални «представи
тели на ЕИО но въпроси

им послужи да
по иъпр-оса; как-мпапия

,1«о трябва да 
Югославия и ЕИО. за да 

юсс-с-

намранят • ЮГОСЛАВИЯ — УН-кано-съвет-ако 
меиие за унищожаване на

за взаимното сътрудниче
ство. В шавсчеристо ма 
преговорите югославска
та делегация начело с Ми 
лош М-идосашлсвич, под
председател на Съюзния 
мапъщгитсл-ен съвет, ус
трои голям брой предва
рителни среши с -видни 
представители на Съвета 
и Комисията на ЕИО.

По значение изпъква, 
срещата със запа-дногер- 
■МЙНОКИЯ външен мини
стър Ханс Дишрих Ген
шер, понеже Федерална 
република Германия с 
И'К01 юми че ски и а й- см лн а 
та страна-членка- » ЕИО и 
най-го-лям партньор на на
шата страна от Западна 
Европа. Оовен това от 1 
януари 1988 година Бои 
-поема ролята на по-еисе- 
лдтелотвуващ Съвета на 
ЕИО, който взима опера
тивни решения в името 
на Общносттта.

ГАРИЯ; Обменът на сто- 
между СФРЮ

бъдат използувани 
трайно и дългосрочно не
малките възможности иа 
югославското стопа негао 

нашия

че американските 'консер
вативни кръгове са заше
метени от диалога и под- 

споразумспмс,

ракетите със среден и кра 
тък обсег са открити вра
тите на преговори за стра 
тегичееннте оръжия. ,.зве 
здшгге войни” и химичес
ките оръжия. Тези п-рего- 
в-ср и трябва- да бъдат по- 
важни и затова ще бъдат 
и по-тежки

ки и услуги 
И УНР през 1988 г. Тряб
ва да възлезте на 766 ми 
лиана долара. Това се пре 
л вижда с подписания те

ст«сакото 
но от политическа глед
на точка ..тс не са окон
чателно сразени”.

в тази част «а 
континент?

Политически печат вър 
ху орешите, разисквания
та о Съвета на ЕИО и 
,, югославския дек” в Брю 
корл бе сложен от прие
тата „Резолюция за съ
трудничество и бъдещи 
отношения между СФРЮ 
и ЕИО”, с която отново 
ое афирмират принципи
те от Резолюцията, прие
та през 1976. и Споразу
мението, сключено през 
1980 година. Акцентът е 
сложен върху взаимното 
желание „за укрепваме, 
задълбочаване и разшир
яване на взаимното сътру 
дничество в нови области 
от интерес на двете стра
ни”.

31И дни 2 Белград прсуго- 
търтовокитеобгцс-Ам-ериканската

кол между 
делегации на двете . стра-

от сегашни- ственост единодушно -оце 
че диалогът Рейгънте. нява,

— Горбачов ш-е 'изиграеВ света преобладават 
отноше- 

САЩ и

ни
• ТЕЛ АВИВ: На оку 

тираните от Израел араб- 
вече де-

роля © м-е-пол-ожмтелмаоценките, че в 
нията между 
СССР започна период на

ждудържавнмте отноопе- 
гошя-мо ски територии 

сетина дни бушуват голе 
ми вълнения. Според из
раелския ежедневник „Ха

мия и ще окаже 
влияние върху обстоятел
ствата в света. -Събесед
ниците получиха прибли
зително еднакво голяма

нови размисли и това съ
бужда надежди, че меж
ду Изтока и Запада -ще 
започне процес на 
транно подобрение на от
ношенията.

Оптимизъм без илю
зии! Това е общият зна
менател на официалните 
съветски оценки на ис-

арец" политическият път 
който в себе си включва 
легитимните права на па
лестинците, е единствени 
ят начин за преодолява
не на тежкото пояоже-

всес-
ггодкрепа от американци
те. Горбачов им направи 
оилно впечатление: „Той 
може да бъде трети 
американските президен
тски избори”.

на

•ние.

ЗАИМСТВУВАНА СТАТИЯ па-памдата, :нито в публичните изказвания 
ка политическите..дейци, макар че през ля
тото видимата промена не бе защитната от 
първата личност па Партията Тодор Жив
ков. На партийния пленум той зададе и 
въпроса: „Защо днес акцента слагаме вър
ху едмоупривлвимето .и защо -в. н-его вижда
ме решаващият фактор за 
нията на властта, за ликвидиране на откло
ните и деформациите в -обществото?” За 
самоурпаюлението се говореше и преди, до
бави Живков, 
сред стаена задача и не в размерите на ця
лото общество.

и от чужденци, крито се интересуват от 
тях.

„Ние «е можем да осъществим успех 
в икономическите реформи, докелкото не 
променим и политическата надстройка". 
Това са думи на български функционер от 
партийния връх в разговора ни. който во
дихме не заради формално интервю, но за 
да узнаем автентичните български станови
ща в-ъв връзка с характера и същността на 
„перестройката” в тази страна. „Когато в 
миналото имахме неуспехи — каза по-на- 
■татък нашиях събеседник — това се случ
ваше, защото искахме да извършим про
мени и да запазим централизираното ръюо- 
иезд-ен-е с икономиката при ограничени пра
ва и възможности на- стоковите 
долели да участвуват в приемането на ре
шения. Това не ни доведе до главното. А 
главното е — да развиваме личния инте
рес и въз основа на тюго_ла п-остипнем ефи- 
кзаноот. Затова са неизбежни 
политическата дащетр-ойка. Съществ-ево 
до е това. че „перестройката 
«<ата, и в политическата надстройка се осъ
ществява върху основите 
името-".

САМО БЪЛГАРСКИ „МОДЕЛ”

За какао оамоупра1вогение става дума?
Д Политическите дейци в- София не се 

отстояват да кажат, макар че не са настъ
пателни, че „българският модел” — не е 
едно и също- със самоуправлението в Юго- 

ВОе 01Ше ве е 'Разработена до-
- , Полша, цит» пък с концепцията за 

,-самсупраиляване на .ндгооща” ,в Съветския 
-- 3’ 'К0'ЯТ101 ®ое още ;не е -разработена до-

БМГАРНЯ 

НАВЛИЗА В 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
демократиза-

но не -в качеството на непо-

ПОЛИТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 
ГОДИНАТА 
РЕФОР-МИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРО
ВЕЖДАТ УСПЕШНО БЕЗ ПРОМЕНИ 
В ПОЛИТИЧЕСКАТА НАДСТРОЙКА

-На партийния конгрес пг.-ез април 1986 
падина по всичко личи — българоиият 
модел на. самоуправление вое още не е 
бил достатъчно разработан, нито пък е 
бил напълно приет. Оба-ч-е в политическия 
живот на страната са прониквали нови 
държания, настанал е някакъв- п-релом в 
партийния връх и през юли т.-г. Политбю
ро излиза пред Централния комитет 

■лостна визия на преустройството в обще
ството, наречена „български модел на со
циализма . Основа иа единодушно приетия 
модел става самоуправлението.

Коя е юшоината .причина да бъд-е из
бран. нов- приоритет? Някои

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ

пр-омзво-

съ-
Пр1ез лятото само година и положина 

след XIII конгрес на БКП, © България бе 
извършено значително зам-естоане на пре
димствата 1във, вътрешната политика. На 
конгреса вниманието бе съсредоточено вър 
ху желателните проникновения <в сферата 
на тучно-техническата революция, ,а на 
тазгодишния Юлски пленум на Централ
ния комитет централно направление в. дей
ността на българската партия стана — вне
дряването на самоуправление в 'иконом1И1че- 

, оката и политичеока система на страната.

промените в 
но-

и в икономи-
с ця-

на самоуправле-

наблюд,апели 
го авръзвет с из-01стрянето- иа „перестройка- 
та' в Съш1етакия съюз, с ню'вия съветски ,
политически ‘КУР1С, КОЙТО1 ' 
лучи пълна подкрепа в България, 
такова с/връзваие иа вътрешн1ите 
дшете схвани иое пак би било поне едно
странчиво. Съществуваха и вътрешни при- 
чини в България за обратите,
София ое .говори откровено.

още отначало ор
но едно 

-процеси в
НАСТАНА НЯКАКЪВ ПРЕЛОМ

За заместването на •приоритетите или 
•поне на акцента нерадушно говор-ят в Бъл
гария. Тюв-а не се шдчерта-ва гаито в про за -шито 

включително
в-

СТРАНИЦА 2
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ЗАСЕДАНИЕ на МЕЖДУОБЩНСКАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

НЕ МОЖЕ: И ПОДКРЕПА
И ПО СТАРОМУДумите и аплодисментите 

нственото съдържание 
нум на ЦК на СКС

*не смеят да бъдат еди- 
на подкрепата на Осмия пле- /нара -или 8 пъти почвиоок 

дефицит в сравнение със 
сьцщя период ма минала
та година. Този факт тря
бва да бъде сигнал за об
щи усилия, за да се обу
здаят неблагоприятните 
стопански процеси. Не ое 
осъществява и заключе
нието на Председателст
вото на ЦК на СКС във 
връзка с. ускореното раз
витие на Буяновац, Пре- 
шево и Медведжа, 
ред което всички регио
ни от Сърбия и САП Вой 
водина трябва да постро
ят по един цех в тези 
общини.

На заседание, състояло 
се през миналата седми
ца, Междуобщинската ко
нференция на СКС © Ле- 
оковац обсъди 
на комунистите в Южно- 
мюр!а1ВС10и регион в реали 
зацията на 
от Осмия пленум на Цен
тралния комитет на Съю
за на комунистите в Сър
бия.

действува 
рената политика и устав
ните норми, нито пък да 
се издига над 
организациите и членове- 
те иа ОК. Този 
смее да ое случи новият 
исурс на СКС да получи, 
подкрепа, а всичко да ос 
таа-ге по старому.

В периода януари — 
оептемЕри. бе изтъкнато 
на заседанието. 61- орга
низации на 
труд в региона са отчели 
загуба 14,5 милиарда ди-

вън от ДОГ01ВО-

органите.
ЮНА НА СТРОЕЖИТЕ В СТРАНАТА задачите

път не

Трудолюбивите войници становищата

спо-

ТАЗГОДИШНИТЕ СТРОИТЕЛНИ 
130 НА СТО СА ПО-ГОЛЕМИ 
ДИШНИТЕ

— Днес не е просто и 
лесно да се извърши и-с- 
тмнюка мобилизация на 
■комунистите и трудещи
те се, но Централният ко 
мдает на СКС с Оом,ия ои 
пленум извърши имептно 
та-кава -мобилизация. Се
га сме длъжни да запа
зим ‘интензитета на тази 
акция и духа на Осмия 
пленум във воички среди 
— каза докладчикът Сла
вко Кости ч. изпълните
лен секретар на Предсе
дателството на МОК на 
СКС.
шогав-но-стта и колебание
то в акциите на СК след 
Осмия пленум са недопу
стимо поведение без раз
лика за кого става дума 
,и «анва функция изпъл
нява той. Никой, ДОРИ и 
да се намира на най-ви
сокия пост, не може да

РАБОТИ СЪС 
ОТ МИНАЛОТО одружемия

Инжинерните части «а ЮНА, заедно 
Щите ое към останалите

(Д. К.)с числя-
родозе през 1987 го-дина 

изградиха и поправиха над 375 км пътища съоб
щава Танюг.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МРО 
В НИШ

От освобождението до днес Югославската на- 
е изградила около 13 хиляди кило- Санацня иа пътя Суково — Звонцнродна армия 

метра пътища.
Заедно с .младежта 

изградиха и поправиха над 375 км пътища, съоб- 
жа- и каптираха 17 извора. По този начин са изг
радени например 
Нишки и Тимошки .ретмон в Косово и Илищжа. 
П.ргз изтеклите дванадесет години по този начин 
са изградени 2240 километра водопроводна мрежа

Председателството на Междуобщи-иската ‘регио
нална общност в Нищ на 14 декември утвърди про
ектопрограма от мерки и ажшлнности по осъществя
ване на плановите развойни цели на Нишки регион 
в 1988 година. Предлага се общественият продукт да 
бъде увеличен с 5,5, промишленото производство с 
4,3 и селскостопанското производство с 15 на сто.

Председателят на ОС в Димитровград Слава То
доро® информира Председателството на МРО, че е 
подписан договор за цялостна санация на пътя Суко
во — Звон-ци, с ‘която нашеетне трябва да бъде раз
решен най-големият жизнен проблем на около 1200 
житола в 4 села от Деракула. Необходимите средства 
ще обезпечи Републиканската СОИ за пътища. Окон
чателен срок за санация е краят на май 1988 година-.

А. Д.

и гражданите тази година

водопроводи в Босилеград, в

Опортюнизмът,

в цялата страна.
Числящите сг към ЮНА през настоящата го

дина оа изградили 13 лози и реконструирали 10 
мостове на обша дължина 639 метра.

И този път не .може да се изоставят акциите 
на нашите армейци по потушаване 
оказване помощ на населението при наводнения и 
други природни бедствия.

на пожари.

Това са мови реалности в политичес
кия живот на България, които не са могли 
да бъдат ..подробно предвидени" и затова 
„отстъпването" на държавната собственост 
с забавено до известна степен.

В София можеше да се узнае и 
че в хода на „перестройката" се явява и 
синдром ..бягане от правата . Защото. кой
то поема

идеята трябва да бъдат възможно по-не- 
заюиоими от държавния център. Това е ос
новният смисъл на българската „перестрой
ка". Това е същността на промените в по
литическата надстройка,
МАЛКО СБ. Е ПОБЪРЗАЛО

Получава ое впечатлението,
малко ое е побързало с. промени в 

система. Ко-

статъчно. На състоялия се през миналия 
месец партиен пленум Тодор Живков на
пример заяви: „Още веднъж да подчертая: 
моделът, който приемаме, се отнася за .оо- 

сбщество у нас. в Бълга- 
Ние нямаме амбицията да създаваме

циалистическсто това.
рия.
универсален модел на социализма".

Макар че още отначало е достатъчно 
комплициран, българският „модел

следното: държавата отстъпва на 
ъеичюи ООЖХВИ1И срсд-

и рЪКОБОД ЯТ с 
бх>д ат собствен г ици.

че през
лятото
икономи/ч©ската и политическа

българският партиен връх реши само-
ПР0Ме11Д в

по-големи оамоуп равителнп пра- 
по-гошяма отговорност, 

социализма" по
ое св>с- ва, той поема и 

,,Българският модел .на 
нсв начин поегдня и въпроса1 за внедряване 
на и-оин техно-логои в производството. Ко- 

решаваше държавата (п-рави-

гато
управлението да бъде основна

Народното събрание прие де- 
ос‘бстпюноет да бъ-

жда до
трудовите колективи 
ства да „самоуправляват 
тях", но не и да им '
Това е подход, който се различава от влед
ените или недостатъчно утвърдените „мо- 

. останалите оонианисгинсои ст|н»«

&»т " —-

ция или с „помощта 
решават за разширеното 
и разпределението длъжни.
и разщ пазад>мта конюктура

закономерности и накрая да 
от евентуално мерен- 

и<ю«м;п липса -

системата,
«ларация — държащата

,иа трудовите .кол скъпиш ,,да 
с нея". Очагс-

гато за. това 
телството), тя и заплащаше внедряването и 
поемаше „отговорността" за уопеха и ино
вацията. Сега . -самоуправляващите ое пре 

боят от риска на нововъведе
но разполагат със си- 

каито показват, че но- 
печалба.

дс предадена
самоуправляват и ръководят

„продаването" да започне в август 
церемони ята ои«>-ваше се

и септември, да започне 
ло -подписването т*а договор!! но тази ра- 
бота затъна оше опначало. Защо.

Показа се, че 1ПЮ|Дриша1нст© па дою- 
попа е не само тържествен момент" — 
втшдан български ръководител. Трудовите 
,колективи се ‘колебаят „а ,.‘ПР«~г «ред- 
приятоята, -шито имат дългове, изплашат 

родити С вжяяои лихви, продават на цени. 
заетодшаваши рентабилната им дейност,- 
пазпошагал' -с остар-сла технология, 
пртвдаията, шито при идните У— 
п стоп-аяока дейност- ‘ИС м-оглт да 
добре. Трудовите -колективи очевидно 
бързат в гямоУПра1вл-Рнме — ккхгато не и

Р картината ш опомоиите. Между 
/интересува <каи<ш шс б де /и

мъчната политика „и новите ',^1
_ гуляелят 33 1ИЗДРЪЖНСЯ ПШ ,,ДТ»1 

та"1 КаГче ли искат първо да видят ДО* 
дойс^лш ше бъ^с «малак вържав,™,-

ят ашяадгг-

дполятац! се 
шията-;а поа-5.ощ1кото

сметка, гурни изчисления, 
вата технология ще им доиеое

Общо взето България започва да при
лага собствен модел иа самоуправление с 
и-шиомика-, която по начало ^
бъпе пазарна, като ое запазва- държавната

0 сферата иа икономическата 
компетенциите

каз-
бамкюви кредити,

'В'Ь31фОИЗВ01ДС'ПВО
да дължат 
и обектив

на

сметка за рогулатива
стратегия. Разделе.иието на __
между държавата и самоупривлонието

ое вижда това — няма да овд

пит-е пазарми т.е. пред-
ПОСЛЗост първите

очаква ше -настанат в Ю- 
трябва да се оащеделяг цени 

Защсую е прието в
__ и дтд>жавал'-а. и

-крито мо-

пое.мат и 
табилиата си още сега
ции, както сс 
мента, когато 
на пр (?изведемията 
зи работа да 1

лесно.не Допълнително съзрялата сложност на 
.тгч-^гтгхшка" ’ве>роятно е и 

българок-ат, „ да йоката конфервн- 
причмна, задето докемаст за
ция на №лгаР«ата КП с 1>тиГпк>
Я1Н1УП1Р1И. Може ЩЛ СС тът
събрание да бъде стложеиоошсБДЯлСКи

(„Политика")

та-

ОС МОСЯТ е ярма 
другото пипоследствия,

лоши задаоичк-и самоуч I -пазарът с „__ ...
га.т да бъдат и -добри., и
ра!В1Ителите.

България 
в собствена 
която трябва Да 
гаяи на властта,

‘КОнавлизазапочнала Д-а
самоулравл-онио. 
изборите за ор- 

,коило спорт

само е
пасистема

обхване и 
общините. СТРАНИЦА 3
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в БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД 22 ДЕКЕМВРИ — 
ДЕНЯ НА ЮНАИЗПИЯ 31 УСПИШРЕПОРТАЖ С всестранни резултати

вихме „минаващия неле
гално" границата — една

По броя иа заловените, 
осоито нелегално минава
ли грангината тази заета- косгонурка 'Гоято вървей

ки си полеаоа прашеше 
шум като иоачии иа чо- 

благодярс- шок. „Ловци иа костен 1УР- 
ми”, шеговито каза един

Събота. За болшинство
то заети дммнтрогагоадча- 
Ш1 е почивен ден. Рамо 
сутрин поех пътя към 
един колектив, за който 
съм сигурен, че няма по
чивен дда. Тръгвам на 
граничната застава „И1вая 
Караиванов". Да не стои 
на пост войник-грани
чар. елка ли някой ще по
мисли, че тази сграда с 

външен 
застава.

.сътрудничат ш с местно
то население. Изграждат 
щдаша, помагат а гарстка 
|ршаие иа водопроводи, съ 
бирено иа реколтата ь 
аргшцрипшето на кул- 
турио-забашиия и спор
тен живот и дру-ги актив 
/ гости от комунално-бито 
®о значение.

— В периода от мина
логодишният ни праз
неше досега, дадохме зна 
чителоп принос в п;рокар 
ването иа далекопровода 
от Бистър към село Д ста
рица. Отзовахме се и да
дохме помощ на местна
та обгшгост в село Дол
но Тлъмино при прокар
ването на водопровода. 
Помагахме на „Напре
дък" при събирането, на 
храна за одацефцрмата, 
па цеха за преработка и

От редицата запланува 
им манифестации и рам
ките на тазгодишното че 
ствуваие на Деня на 
Югославската анодна Ар 
мия, някои вече са завод) 
шсии, а някои са я ход. 
На 17 декември за учени 
цитс от босил ограденото 
ошюишо училище и оред 
а юн I гкюлския образовате - 
леи цсчгпг.V бс организи
ран 'технически нроглод.
В ход са редица спортни 
състезания. В навечерие

» е ага нър;во място в ар
мейската област. Това с 
■осъществено
адае на извънредното съ
трудничество на яаюеле- ос шавсистигс. 
нието с граничарите. —
Това не е фраза, но ис
тински факт — казва ко
мандирът на заставата и 
посочва примери. Посоч
ва и как местното насе
ление е оказало помощ 
гари залавяне ага трима 
Албанци1, опитали ос не
легално да минат грани
цата. Гордеем се. изтък
ва Огандавич с отноше
нието между граии1чар11- 
те и наслеотнсто.

— Граничарите са каг 
то маратонц|и, казва един 
от граничарите, който 
гледаше телевизия. 13осми 
дон минем пеш по 20 ки
лометра за да изпълним 
задачата, която ос поста
вя прел шсски граничар. 
11о кг|к'во ос различава 
грани чар? Праг пи чаритс
■са «акто и всички оста
нали войници, само по- 
омели, по- .находчиви, тго- 
бдителнм и прели всич
ко извънредно физичес
ки пюл1Р0твен1и. А поради 
специфичността иа служ
бата те оа и политически 

За поп готвени, добавя ко
мандирът. В подкрепа на 
теша говори фактът чс 
преди известно време са 
заловени двама чужден-

пргавлекателеи 
вавд е гранична 
Още повече когато влез
не вътре. Като че ли се
налитате в малък хотел. 
Всггчко е чисто. В канце
ларията на командира на 
заставата Драган Станко
вци, който вече дванаде
сет години е праничар, 
говорим за живота на 
граничарите и уопехите. 
■който тази застава по
стига в защита на дър
жавната граница. По сте

на празника щс се провс 
дс и тържествено събра- 
11Ж, 1МД което ще бшс из
носен доклал за създава 
исто, 'Ролята и значение
то на ЮНА. На 22 декем 
три а» градския гарнизон 
и граничните застави ще 
се проведат подбрани тъ

Отиваме с командира в 
клуба на заставата. Пра- 
ничарите които «е са иа 
пост, играят шах. четат 
вестници, книш. 
всичко има време. Има
ме секция ио шахмат, 
драматична секция, за 
спортни състезания. За
едно с командира на за
ставата планираме състе-

ожества, на които на за
ел ужили ,войни!т—грани 
чари и командири щс бъ 
тт връчени 
награди, благодарствени 
ггиома и похвали, 
които и найнви сакото
йиишко

сушене !(а свощия и зе
ленчук, 
суровини за 
и др. Ефектите от

ните на 'канцеларията за
качени миоюобройми ди
пломи. похвали, призна
ния. На шкафа купи и 
дюе ябълки, които отдав
на са изгубили авоята све 
жеот.

прч приготвяне
съответни преработка

всич
ко това възлизат на над 
120 милиони 
подчерта 
то МИОДРАГ 
БИЧ,
Комитета на СК

между
ци, 'които са се опитали 
иелегално да пренесат 
през границата 126 кило- 

; гг-амл хашиш. За такива 
успехи и тази година за
ставата ще бъде награде- 

I на. А ма войниците Фуад 
Маджович от Нови Па- 

I зар и Новак Петер от 
| Словзнпзадец ще бъде 
| герс-съдела значката „При 
| мерен войник", до като- 

Зденко Петкович, и Ни- 
! кица Видович ще полу- 
I чат по седем дни отпуск.

А. Т.

ЕО динара —
между д руге-

МИТРО-
ип*знание — зна 
„Примерен всичката 

ии«".
, Инак, и

председател на
тазгодишния з подело 

зна-■си празник, 
поделение на МИЛУН- 
ЧЕ ГТЕТРОВИЧ в Василе 
град
тзо резултати, 
покрай тгоетоянн'-

нието и изтъкна, че 
чителни

ГраНИЧНОТО
резултати са 

постигнати з сътрудничес 
териториалнататзото спосреща с множес 

Именно, отбрана.
В_ч уси

лен труд в реализиране
то :и

поделението дават
принос на икономическаусъзъошгнствувднг 

то «а учебните та стабилизация. На мая 
'ките собственипланове 

за издигане 
и въз

питанието на войниците 
~еГР^иичарщ де успешно

икономии 
месо,

■сеещия, зеленчуци и др.

ч програми 
на боеготовността сами обезпечават

м. я.
В ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИч дтттти 
ЩИНА ПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ4 В СУРДУЛИШКА ОБВъв войнишкия клуб: И през свободното време са 

почти готови за евентуално действуване
По-миналата голина за

ставата е наградена с Ор- Солидна основа за по-добро робота
Във всички 73 

ни 'Организации на СК в 
Сурдулишка община 
юиочи изборната дейно
ст. Анализ за тази дей
ност се готви, но и 
мепо все пак могат 
се изтъкнат 
Рвктеристики.

запия между поделения
та, а победителите полу
чават напращи. Ето, аз лО' 
този начин съм спечелил 
седем извънредни евюбод 
■ни дни — казва деоетни- 
кът Зияд Имширевич, чи 
ето поделение почти 
■нали е най-добро.

— Когато дойдох

ден народни заслуги със 
сребърни лъчи, казва ко
мандирът Станкович. по
казвайки наградите и при 
знаиията. Орденът на за-

ПЪрВИЧ- ше и такива които 
тичио и частично 
надаваха 
с такова поведение 
то положение само 
да продължи.

Инак,

некри
събл

първичните партийни ор
ганизации има 178 работ 
ннци и селскостопански 
производители.
■път за секретари са изб
рани 59 души,
заместници за

при положението, а
лошо
може За пръвви-сташата е присъден като 

на най-добрата застава в 
Нишката

без
а за техни 
пръв път

дааюмейока об
ласт през последните че
тири години', а винаги ме
жду най-добрите в гра
ничните части. Два пъти 
е натрошена е Емблем на 
Съюзното митническо 
рашяение, два пъти е по
лучила Септемврийска на
града на Димитровград, 
а признанията: от Коман
дата на Армията и диви
зията и да не творим. В 
■канцеларията на Сталжо- 
вич се намира и неговият 
Орден за войнишки 
ги със сребърни лъчи, 
йто получил по случай 
миналогодишния аомей-

на угвържд аш ането 
на предложения и избира 
мето на отговорни 
юе стана в унисон с «би 
рателните 

При това

няколко ха-границата старите грани
чари ми разказваха, че пра 
■ницата особено била 
тереока през нощта, каз- 

юойздикът Новак Пе
тер от Словения. .Наско
ро се убедих в

53.
поето- Според приетата 

но програма за изборна
та дейност, 
този месец ще 
ши учредяване 
ните облип-т ,на 
зипане в трудовите 

ганизапии

по-ра-ин- П|.0' време на изборната 
■деччо(от оа постигнати зи 
ачиЧглни 
ше обаче и г 
тези резултати 
ветствуват на потребите 
за ■дайстаув.^не иа Съюза 
■на комунистите

документи.ва до края на 
се извър

на акциюн 
органи-

ролята си изигрезултати. Има
раха Кадровата г 
и П|р1ещ,оедатед'сгшото на 
ОК на СК.

уп- комиоиясреди където 
- не съот-

това. С
е,дин другар 
бяхме

■една нощ 
в засада в близка

та горичка. Отведнъж 
В'аме нещо като човешки 
■стъпки. Не ни беше 
едно, защото. трябваше 
да решим дали да превзе
мем сами акция

ор-Охрабрява фактът, 
:но!вю1избра ните

че в „Властта— 
продукт" и мед иц и н ск и я 
Център „М'ияе'нтие Поло
Е1ИЧ"

чу-
в осъщес ръководс 

тв(а преобладава работни 
чеоко болшинство От
73-те

твяваие на 
Роля. Значи,
ло организации изборна-

или да та Дейнаст бе 
търсим подкрепа. Реших- момент повече 
ме да тръпнем

оеташвата. му 
, в едно чис-

аое
и в местната общ

ност в Оурдулмца, в кои 
то има повече Пъртичяп 
пяхтийшг

оекрепари, на при- 
са от

на непосредствените 
•оизвадители', а 42 работ
ника са избрани

Мрр, 39 Редоветезаслу °ще един 
за критич

на Д0'се1гашна 
„„ за създаване
на условия за по-решител 
но влияние на СК

ко- организации, 
както и учредяване на Ак 
това на работниците—асо 
мушили от

приа оценка 
та работа и

сами. С 
помощта на техническите 
•помагала и за тех-екм празник.

'Н1И ншоородстаекучето зало- заместници От 
члена в

252 иото ТГРОИЗВОДСТ1ВО.но има
'ОеашетариатитеСТРАНИЦА 4 В с. м.
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заседание на
ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА

Духът на Осмото ск В ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНСКИЯТ
ГРАД КОМИТЕТ НА СК В БОСИЛЕзаседание

се чувпвува във всяка Необходима е подкрепа 
чрез действувамесреда

ЦК на СК в Сърбия 
митровгра.дска
има много 
без отлагате

Член!о1вете 
комущистите 
ращска община 
пълЯа подкрепа 
В'М'Ц.ата «о-т Осмото 
даниг на ЦК на СК в Сър 
бия. За ««изпълнява- 

задачи
м Д0Т01В0-

на Съюза на- бсирба 
Босилог- 
оказват 

на стано 
засе-

'Наоочвано
1В'0Н1И

за разрешаването 
на проблемите. 

Комунистите

на процз^ющст- 
програми, /К01ИТО 

дават продукция

'оа- а !Не за складовете ка- 
«то досега. За миото по- 
д-обро използуваме

злика от тях 
зац1И1и. къдото

'н»а вим:а органи 
има и съ-'на Ди 

община 
нощ а. които 

трябва. да 
в увод

ното иаложемио Младен 
Диме в председател на 
Пр-адседателствоте- «а Об-

ще
в цеха за 

производство на чорапи, 
в Горската, 
ха за преработка на

за паза- про'Т1и,в|и в това ОТ1НОШС- 
тт- т'е3|И ор1га1низацх1И! са 
ое зат1вор1Ил-и. 
оа д1осшатъч1Н|0'
'П0'со!б'е1ни и

секция и це-
считат че 
кадрово ос

ово-
щия и зеленчук в разиск
ванията на преден план 
оа (изтъкнали

се мотаят. изтъкна , «а при
'Родните ресурси в. област
та на

'н'“ ,н:а приетите 
от утвърдената 
рема политика, 
,ню1ст трябва

считат че 
ако приемат кадри ще бъ
дат застрашени достигна 
титс мм

ЖМВОРНОВЪДСТЕ.ОТО
разрешаваили туризма 

чаюствоФо не трябват 
шания от Федерално 
ищце но' много 
лена активност, 
рече отговорност ,нл зае
тите в

и гостилни- ■0ТГ01В0Р- 
да се търси

нетю на ообстзените 
бдоми:

<П:рО
трудовата дисци 

шина, проблем/и във връ 
зка с обезпечаването 
суровини.

Щ1ЩОКИЯ кроугитет на СК
В ДИ1М'ИТр-С!3!прд.д
дакпяе състояло 

тази

ре- Като'
пеимер е посочена гости- 
лнича1рюкю' - турИ'Стичоока- 
X"1 организация

Компас", за ко-ято Пре 
доедатолстЕото 
0‘це1Н1и, Ч'С ,П1рез изтеклия 
■период е оказвала своеоб 
разна съпротива на утвър 
дюн/ите ста1нЮ|Б1иша на ОК 
за прометий на положени
ето в нея. За тази цел е 
оформена и работна гру-

позиции. от всеки КОМУНИСТ. То-
изтъюнато на

пав- 
по-заси- 

•0'те л о

на засе- 
се на 10

бе®а
■насъстоялото се 

декември т.г. 
заое1да1ние на

на 11 съдействуванелеке-лтври 
Макър

..Балкангодина, 
че положението, в

разширено' 
Общинс

кия 'комитет на СК в Бо 
оилеград. на което бяха 
обсъдени

то с основните ертаниза 
труд. 

стсъствувания
орган.изаци1итг в ции на- сдружения 

честите
стоп а ь: ството- в ОКобщнна- натези области.
та е почти ка1хто 
публиката 
шо), доходът 
доходи са с

и в ре- 
по-ло- 

и личните 
30—40 на

и пр.
На заседанието 

стр присъствува и /изпъл
нителният 

Пред седател ствогго 
МОК на СКС в Лесковац, 
СЛАВКО КОСТИЧ, 
•Еуаащите в разиоквания- 
та, между другото подчер 
таха, че в първичните ор 
ганизатпти активността по 
този въпрос тъкмо 
започва. Именно, от сега

(даже
РАЗГРАНИЧАВАНЕ СА 

ВЪРХУ КОНКРЕТ
НИ ЗАДАЧИ

резултатите от 
проведените разисквания 
в първичните 
'Организации .в/ общината

на ко-
МО

партийни секретар на
сто по-малки от републи- 
канокото равнище. Но из
тъквайки проблемите 
стопанството. не

на
по поврд становища 
Осмото 
Ц'К на СКС.

Инак.

Членовете наОбщин
ския комитет бяха едино
душни. че 
духът на Осмото заседа
ние напълно е 
еъв 13сяка среда, е необ-

на
заседание нав участпа която след като завър 

п е» с работа ще оовадс- 
П\ред'седап елството. 

Досега непоправимо (:з 
отрицателсмисъл) е и 
•отношението към (кадри
те в ТО ..Васил Иванов 
— Циле". което "о отря
зва на положение то' и ра- 
гг'2*йм'ИФ2 възможности на

3'начи.
продължи Димов, че тря
бва да се намаляват по-

сега когагго както подчер
та председателят на ОК 
на СК в Бсоилеград ИВ
АН ВАСИЛЕВ, почти 
чиси партийни организа
ция. разискванията ,са 
били съдържателни и ма- 
0013IX което потзържда- 

че становищата въз 
връщат доверие ;в Съюза 
на комунистите. Ко-

м?и
заживял

стигнатите резултати през 
изтеклия 
период.

оси сегаедногодишен ХОП. И.МО р аз гр а р и ч ав анс 
•върху кенктетни задачи. 
Успехът сигурно що бъ
де много по-добър а!’.<0‘ то 
за започне от Председа
телството и самия Об
щински комитет (на ед
но от поредните заседа
ния на Председателство- 
то тоза вече -е запланува
но).

па занапред, всяка пас 
тийна организация, тряб 
?а да предприеме конк
ретна активност за пре- 
евладяването на пробле
мите. Това между друго 
то изтъкна' и Славко Кос 
тип, като подчерта, че не 
трябва да останем довол 
ни само с тоза. че ое да 
са подкрепа на посочени 
те становища. Сега вече 

не може да 
Някои проблеми тр

МНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
— МАЛКО АКЦИИ И 
ОТГОВОРНОСТ

<ва,
тази трудова еогониса- 
пня.

Оценки, станса и ща и 
заключения имаме много.

Осмото заселение посо- му пистите з първичната 
чи линията на г аз грани- партийна организация В' 
^ ?|?.а1:-:е с противи чгите на местната общност в се- 
полити-ката на СКЖ. Те- ло. Бранксвци и трудова- 

ОФклонязат та единица на ПТТ. меж 
ду другото подчертават, 
че ,Е1Сички които не са 
способни да ое захванат 
с решителна разплата 
срещу натрупалите се 
обществени и стопански 
проблеми. -па и тези кои
то ое наминат .на саера-

____  тив^но-прлитпче ок: \ сЬунк-
тряб-

отстъпят на способ

Въпреки това положение
то бавно или изобщо не 

изтъкнато бе зи. кеито ое 
от нея. трябва ла напус
нат |рплевете на Съюза на 
комунистите.

се менява, 
на заоеданисто. Стабмли-

На заседанието пак е 
позторена кснстатани ята. 
че гЕ1Ниманигто ко-ето сс 
отделя на кадрите, е раз-

разтакяне 
■има. !
ябва да се разрешават ве

зацноини задачи както- и
добри програми има поч
ти във всяка първична ср- 

Но. тук се
Ма заседанието п.рнсъс- 

Й'С13'?:Н'С1 -14,
ЦК на ЦКС.

лично, в повечето случаи 
Пример за

днага.
В продължение на за

седанието 
комитет на СК в Бооилег 
рад утзърди 
програма за 
не становищата от Осмо 
ю заседание на ЦК на 
СК в Съсбия.

1'в'ува Томаганизапия. 
спря. А именно в тях ко- 

трябз-а да бъ- 
бъ-

но съответно. 
гьраъилнС' отношение към 
този проблем са гумерата 
и конфекцията. Но за па

член на Общинският
мунистите

А. Т.дагг най-активни, да 
дат много по-енер ги чн и и 

повече отгозорни за 
п роизв одите л-

съот&етна
реализгира-цкгл. своите моста 

в а да
1ни и креатищни лица. сп 
особни да сс заловят в

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТНоще 
повишена

В ОБЩИНСКАТА 
В БОСИЛЕГРАДП0-ИК'0'НС- М. Яност на труда.

стопанисване, раз 
на дохода спо

мично
ире деление Раздвижват действуването на секциите отговорност. Не

затрудняват
поетата— от труда, 

на работа на
, полагамеята .и затова 

уоилия той да залегне 
цсл'0'Куат ното д ей ствуваи е 
мд Социалистическия с1-

п«д резултатите
дохажлат и 
работата. Затова се нала
га тази отговорност да 

включвайки

ОК в— В рамките па 
ма ССТ11 съществуват де
сет секции, осем коорди- 

отбори и две 
имат 

работа и 
апавиител-

мастанява)нс 
млади и способни кадри, 
за ефикасна работа на

ор ган и

комфе- 
Социалистичс- 

Босилетрад

В Общинската

реипия 
ск л я

наса
се изостри, 
пои това и 
нането” от неактивните и 
избирането ца нови чле-

съюз ,! 
п-ослодно време сс 

секцион-

С11СТС-мо уггравител нитс 
и по-иата/гьштю развитие 

са-меугг р авителя итс ■. 
ношония . . В средите къ 

е действува-
са ви-

юз и делегатскатаиа1ЦИ'0'1Пш 
К'ОМ'1-ЮИ и. 
програми за
ПОЧТИ НСИЧ1КИ 
но' доГцю дсйстцуват — 
казва Оимоои

„освобожда-
ИСИЧ1КИн.рез 

полагат усилия ма.от
ца действула- 

издипте на 1К,‘' 
и ОРКЦИ-

ка От началото на година- 
ог.кцчи;

пият начин
пояс.та почти всички 

отбори и комисии са.п^о- 
поне по одно-две с ь-

лс да сс
високо равнище 
ите да станат

лето така се 
ло и

ОК на ССТН обсъжда
йки действуването на сс- 
кн.иите п

Захариев,резултатите 
__ .Свобода". „Ди-

пржмор. 
има ср-

С1ЛДИ1ГСКИ
делегатската и

оисте

на ОК п*1 пеущ
брания. Дали това е мал- 

или достатъчно
няколиш неща, нре- 

псичкС1 от броя на 033- 
ЯВ!ЧЖИ1ИТС и обсъдени въ- 
ироом. Захариев подчер
тава че това число ИС е 
малко' Не всичмч. обаче

предоедател 
СС/'1 1 в Босилеград. 15 Ра“ 

секциите, отбо-
комиоимте участ-

само членовете 
ИСИ’Ч ми

дими
митр.оштад".
От друга страна 
ганизачкгл ,к-ьдето;воеош- 

предприе 
мерки на 

на ост-
,С 'ЮООТ- 

ообстве-

•отборите раз-лост н*а
самоук равител на

В условията Да ес 
работата ма се- 

повече да се де- 
метс)'Д|Р'ге

чга за»п- иниии.ативи зако 1гв«ж»а ч 
Формиране на нови сек
ции,

ботата на 
питс и , 
лупат 11С 
•им, 
конто

си отма.
афирмипа 
кциитс и 
мократизират

които да дават пян- 
уреждането иа вт>п- 

от интерес на хора

ли
се чака да се 
мат комкретни 
съюзно раданчиве- 

за*г1'ОЧ1^^

други 
,да да;г-ат

раздвижването, 
и п.редла- 

ур-сж-

1ГО-С »
РОСИ
та- Неотдавна на пример 
ОК на ССТН взе реш«е- 

понастояшем при-

по и
мога'1’

пост.ипат

които- да
де йст/ Ува нс 

резултати.
ЛХГ.И1ЮС В 
.съблюдаването-
такето .как да сс

нане 'да се

ни пгшенмя не са
нктинират ии:»есгги- 

отдавна ^

сс и Секцията за 
култура иа 

оч а

ние и
КЛ10Ч1ЛПТ

дейстлупат,
физическа

активиста и
участвуване па 

нраясда-

шринос в подготовкитеват въпроситедат и решават
за учредяване иа коорди 

отбор за вън- 
областта на 1>е.-

маооно
трудещите

нитс
л,ай-различии 
Л!0СК1И]ДНО'В IЩИ
ночполитичеоки 
СК1И Ж1ИПЧУ1'.

Опитът пример не изпълнява 
кланията, При топа и ед- 

чладове нз сек- 
отборите безот- 

отнасяг към

общ интерес.
участвува 'I ю- шир ох 

— сс оказа ка-

отСС ида сс 
пиите, крито

(,т ппннонен 
роси из

иа — да■д уреЖ1Дането
лънроои В"В

и уж,ни 
на обра- 

за ио-
трууррвата

или пи< за

кр ъг х1ора 
то твърде сполучлив и 

ефекти в д©мокра.* 
•(УТП0Ш01МТ

мс са 1-; П' 4'ИСЛО

ц-иитс м
ГП'В'0'р.11'С> СС

уполмчатаче в. г>0'бШССТВС-
и стопа!I-

и за
бг/гвасмитс «лоши

ли пнята.да® а 
тизирашето на

СТРАНИЦА 5«адобо ява«'С
дисциплина
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ЗАСЕДАНИЕТО ИА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

В „СВОБОДА" — ООСТ „МЛАДОСТ"
ОТВЪЗПРОИЗВОДСТВЕИАТА СПОСОБНОСТ НААКУМУЛАТИВНАТА И 

БАБУШНИШКОТО СТОПАНСТВО

Най-болна точка 

отпуските по болест...
РЕАЛНО НАМАЛЯВАНЕ

■вопли средствата -за аку
мулация. а Встсрииарм»- 
та етапния и земеделска 
па кооперация „Любера 
джа" отчитат увеличение 
на акумулацията дори 
13 пъти! Или от съвкуп
ните средства, за акуму
лация на ..Лисца" ос па
дат 57,9, а на „Текстилно 
л<и>" — 16,5 на сто.

Размерът та акумулаци 
ята е четмалет от 5,8 та 
сто в 'Предишната иа 5,1 
ил сто през тази година. 
С>що е (намален и наеме 
рът на възпроизводство
то и ТО: от 9,4 на 7,9 110 
СТО.

отрасли е следното: в про
мишлеността — от амор
тизация (Ц7 786 000), за 
разширяване на матери
алните .основи иа труда 
и резерви 
за репродукция (358 422 
000), в селското етонаиот 
во — за амортизация (10 
889 000), за разширяване 
на. материалните основи 
на труда и резерви (11 
978 000) и средства за 
репродукция (22 867 000). 
Прибавим ли и средства
та на строителството, тър
ГСНВИЯТП И ЖИЛИЩНО-КО-
мунаината дейност, об
що в бабушнишкото сто 
панство за амортизация 
са отделени 177 782 000, 
за разширяване на мате 
риалните основи на тру
да 319 164 000 и за реп
родукция 496 946 000 ди
нара.

Погледнато но органи
зации, различни са отде 
лянията на средствата за 
развитие: така например 
„Балкан" е останал без 
акумулация, 
ац". ,,Изградил" и „Буду 
чност" са намалили аку
мулацията по отношение 
на същия период мина
лата година, когато „Ли 
спа" и ,,Тал.амбас" са УД

В разпределението та 
чистия доход за деветте 
месеца бабушнишкюто 

стопанство за акумула
ция е отделило към 320 
милиона динара, което 
представлява увеличение 
с 56,6 на сто по отноше
ние на същия период на 
миналата година. Реал
но обаче средствата са 
намалени с 22,1 на сто 
•п>й като инфлацията пр
ез този период е доста ви 
сока. С други думи, ин
флацията „изяжда" аку 
мулацията.

За проста репродук
ция (чрез амортизацион
ните отчисления) са отде 
лени към 177,8 милиона 
динара, така че общо 
за репродукция оредста 
та достигат сума от око
ло 497 милиона динара и 
в общ размер средства
та са нараснали с 51,4 на 

Възпроизводегоеяа- 
та способност пак пора
ди инфлацията реално е 
намалена с 24,7 на сто.

Равнището и динамика 
та на орекствата, отдел
ени за разширяване на 
разширяване на матери
алните основи на труда 
разширяване на материа
лните основи и резерви по

— Малки са личните 
пи доходи. Ето една ра
ботничка от моята бри
гада миналия месец зара
боти само около 
динара 
Георги.

— Да. Но тази и още 
някои другарки са по
стоянно 
Трябва да се изтъкне (и то
ва. че често с лека ръка 
се дават отпуски по бо
лест — добавя някой.

— Който работи — ще 
получава. Инак не може 
— категоричен е дирек
торът на „Свобода" Бран 
ко Пейчев. Все още има
ме слаба производител
ност на труда. В конфек
ция „Свърлиг" например 
панталони се ушиват за

Към три часа продъл
жи заседанието на работ
ническия съвет и 
„Младост" в конфекция 
..Свобода" в Димитров
град. Набързо бяха из
черпани точките юг днев
ния ред отнасящи се до 
намаляване иа пените за 
сезона есен-зима 87/88.«а 
обща стойност от 7 мили
она динара, сетне бяха 
приети ня1-(ои информа
ции и документи. Отчете 
ос съшо така. че в по
следните два месеца, на 
годината ще бъде осъще
ствена аеализация равна 
на целокупната реализа
ция в първите три триме
сечия. Сетне се мина към 
най-болната точка: отс^с 
твията от работа поради 
отпуски по болест.

(242 636 000), ООСТ

20 000
заоплаква се

отсъстоуващи.

Обаче ако към средст
вата за въпроизводство 
при бавим р сва допадащи я 
та на амортизацията и иа 
изразходваните средства, 
размерът «а възпроизвел 
стаената способност (въ
злиза на 19,1 срещу 10 
на сто в миналата година.

С други думи. усилията 
на бабушиишкото стопа 
нство са насочени към ук 
репваие на материалното 
положение на трудови
те организации .но всле 
дствие на 'високата' итнф-

сто.

През Алексамдроваи 
— за Либия

„Комунал-

От Нооата 1988 година посредством дело
вите връзки е Александровац Жупски — дими
тровградската конфекция „Свобода" ще ганася 
стои изделия в Либия. Именно тази сделка ще 
стане след като се уточнят още някои подроб
ности във връзка с деловото сътрудничество с 
конфекция „Жуплянка" от Александровац. коя
то също изнася свои произведения в тази близ
коизточна 'Страна.

Това ще бъде първата крачка в рамките 
на сътрудничеството .мгжту Александровац Жуп
ски и Димитровград, които са градове-побрати
ми, ио които досега главно сътрудшгчеха- на кул
турното поле, разменяха си гостувания на само
дейни колективи и се посещаваха по време иа 
честшуване на важни. дати.

лацня Д'0 голяма степен 
тези усилия ое обезценя
ват. Ст. Н.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

Стопанството е сравнително добро
На последната оесия 

на Общинската скупщи
на » Димитровград, със
тояла се ш 11 т.м„ се 
разисква по деветмесечни 
те стопански резултати.
Отчете се, че въпреки за
труднените условия на 
стопанисване и високата 
инфлация (102 на сто за 
деветте месеца) незначи
телно е увеличен физиче
ският обем иа производ
ството. Общият доход бе
лежи ръст с 94 на 
докодът с 55. а чистият 
доход с 63,6 яа сто. Лич
ните доходи оа увеличени 
с 94,3 на сто, обаче всле
дствие на инфлацията, ре
ално оа намалени с 3,7 
на сто и оа с 34 ,на сто 
по-малки от средния ли
чен доход в Републиката. ' 
Средният личен доход в 
димитровградското сто
панство възлиза на 90 120 
динара.

крит с износа. Конфек
ция „Свобода" осъщест
вява почти 50 на сто, а 
гумарската промишленост 
„Димитровград" — 30 на 
сто от валутните постъп
ления в общината.

В разискванията бе из
тъкнато, че увеличените 
разходи на стопанисване, 
изиокЕат пре0|риеятир10й- 
ка в производството и из- 
.намиране еа такива про
изводствени програми, с 
които ще ое пестят зна
чителни средства.

ито задължават всички 
трудови организации воб 
шината, а особено онези, 
стопанисващи на ръба на 
Р аятабюгността 
ня", „Нишава" и „Кому- 
налац") да изготвят опе
ративни програми занре- 
махване на субективните 
слабости. Намаляване

(„Г.рад-

— Има дни. когато и 
по 60—70 души отсъству- 
ват. Може ли с толкова 
много отсъствуващи да 
ое осъществява поточно 
производство'? А при то
та да бъде и 'качествено, 
а мнозина ...нови” работ
ници ое налага да ое 
л ю чат? 
ган Петров.

— Естествено, 
же! А при това 
ито работим старателно

губим стимулация __
се обажда една 
до мене.

20, а при нас за 70 ми- 
про-нути! Ето къде е 

блема...на
административния пер со 
мая е една също 
задача, която

Някой постави въпро
са. че нормите били ви
соки.

важна
непремен

но трябва да ое реализи
ра. Необходимо е Не са високи. Те са 

шкто. и при други. Само 
с по-висока производител 
ност и по-каче стаено щхг 
иаводегао можем да по- 
прпавим 
ди...

сто,- и орга- 
низациогшо и кадрово за
силване на стопанството, 
.а в селското

В1К-
— оплаква се ДраРезюмирайки разисква 

нията. председателят на 
Общия оката 
Слава Тодоро® 
че ефектите .на 'стопан
ската дейност, са намале-

стопанство 
.адинотзвно трябва раци- 
онаиво да се че не (москупщина

изтъкна,
личните дохо-ползуват 

средствата и имущество- и ние, ко
го. — Често 

насаме вреда — 
вя ое Раша Рангеле®. Пра 
вят се оекламацим 
ши изделия зарад 
стени 'конци, зарад петна 
от тебешир .., Тота зда- 

яякои нссътаестно из
пълняват задачите

Занапред.- .който не 
иска да работи — 
кажем

и сами си на- 
заоплак-Деле1гатите 

н.ата приеха и
яа сиупщи- другарка

ни ст редица обективни, 
но и субективни 
ни. В субективните при
чини той ПОСОЧИ:

програма 
за раавмтие на дребното 
стопанство, която 
аията на скупщината бе 
н,?« публично обсъждане 
Дадено

— Не се
бЮФНОТПО

н а на- 
-неочи-

причи- уплътня)В|а ра- 
ясазвд 
Още

до се- воеме — 
Тодор Стоименов-, 
не започнала -работа' 
вече някои

лошата
организация на произвзд
СПВОТО,

чиао и съгласие за 
редица сам-оу1П)Бав1Ителн1и 
споразумения.

излизат нашигагретчмуза .. и таКа 
няколко пъпти Като ое 
пресметне - рабо. 
ТИМ само 3—4 часа!

не дисциплината-. 
За отбелязване е. че залежалите стоки.. При

ВНОСЪТ

ои.по
напълно е по ети са и заключения, ко- ще му

довиждане — се 
чу предложение. М Ан.

(А. Т.)
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Комунист
Брой 1595 година ХЬУ 

Белград, 18 декември 1987

отг ОВОРНОСТТА
ДНЕС И V НАС

^иГ„аТ ЦК на ТюГГа ^ " ~№и . ^
Идейно-п олитически- Въп г>от-п ^ глаоеше: "отличат ,,а лятна 
чеоката и разЕойнатп а “коиоми- осз следа,
обозначена беше на* дневт В 1988- Така Посочваме
ство предишни партийни “ з^еданиГ^от ^в”ш,',аване 
които разискванията на XIII ™
СЮК, вярвахме. бяха 
всички основни 
роси и ясни насоки 
това десетилетие.

в своята целонаоочемост, изрича декларациите 
гъ1р.М'Отеви1ца — остават стБодичаска и има държа,внособ-

дю-минация?
този път един такъв пример Всички тези въпроси, естествено тряб- 

с .отговорността и моралния ваше да получат отговори на този плен™ 
на ръксюсщегЕОтС'. Бдин от участни- за да бъдат пояснени. Те не само че не 

рази-.-кванията предложи щ.а се от- са ясни на човека, който яе с» занимава с 
на крие процедура за утвърждаване ма лична политика,, но предизвикват недоумения и

__ п_„„ въп' отг°,30Р«ост на югославското съюзно, по- «РЗД самите членове на партийното ръко-
" края на литическо-държавсто ръководство за експло- ездство. Защо, инак. 

зия на. чуж)дестра!Н!н;/.1тс яългся-е

Дали отговори 
идейно-пс-л ити ч е ски

един участник в де- 
обща- оатата потърси на членовете на ЦК на- 

на този пленум -бя г? стагнация 'на страната олед 1980 падина. сюк аз сг представи списък на откритите 
че, можеше да се получи впечатление «е ПрЕ’ДЛ0ЖИ- СЪЩ° та»®, «а обществеността разлики в тълкуването 
всичко което по-рано се т»пг«1Т/ ' _ да 02 пскажг осъществено движимо и не- «хи на нашата икономика. Следователно, 
варят» не е о___ н лото- движимо имущество на функционерите и -необходима е „чиста идейна снимка", кон
опи- елин път п. В3’ т°я®ваше ла сг премахнат техните бешефиции. Да то Ще бъде направена тук. без никакво ре-
истина По-то ^ се 113л^>авим тази вземем тези пример (л такива имаше и п-о- туширане, до 'коат-о най-честа ое стига ко-

' ггк<)' съ° същината на това ра«но) като характерен з своето радикалао гага- челните комунисти ое върнат в „евю-
своесоразно въртене в кръг. Те се облягат олт: еде лен не, но и рутинното- занемаряла ите" среди.

: е от страна на форума, проч който бе из- 
заключенията, които ъ практиката .напълно косен. Симптоматично е. че това становище
липепват. или тоза се прави по погрешен практически е прието. тъй като никой от- се свикнало тук. тоглза 
начин. Например, засилване

и за
От раз искъа-нгл я та

на осн-статите въп-

върху отговорността за оживот воряване на
Когато до лиотинока диференциация би 

сигурно и твърде 
добре нап,и1са1нигге заключения биха билина етатизма

вме сто иконом и ч е ските закономерности. 
Най-логично беше тоза да б.ъде

I крито- не му се лротг.-вогюстави.
по-инак 'разглеждани и -провеждани; в жи- 

Не бе оспорено и мнението, ч-е у пас вота. Така, .най-вече, което може да се оча-
отгеязор ността

от-
I крито изправяне пред одна такав-а п палели- има повече парпицилац ия. е-пколк-сфо само- ква 
| или пред нейните насители и заговор- УпраЕШ-ение. Или -маеммето-, че исканията таз ксето и този път много се наблягаше 

ници ЦК >на СЮК - най-призван (и най- за ревизия на Конституцията, анулирането- — това -е отговорността пост фестум. Едно 
отговорен) за отваряне на път на ония ре- на Закона за сдружения труд. за пл-урали- от прздлож-екиягга. впрочем, бе авторът на 

обществото извеждат

когато- ое -касае за

от етическото- организица-н-е. въвеждането на предложението ка- .внтервентмите ме-ропри- 
смесе1на собственост и :н.а пазара на капи- ятия да поеме -пълна политическа отговор -шения. които 

кризата. За съжаление, и покрай обширни
те разисквания, тава ръководства достатъч
но ясно не влезна в разплата с носителите 

системните промени и 
атмо-

иа работната сила. значи реставра- но:гг за адзхоаа -им, «о при това му се въз-тала и
пия 1на ■капитализма. Никой не -почувствува л;ага да каже коч аолигвдчеоки и тгнетиту- 
лотребата -с публично- разясняване по- това ц»и|0над-ни опъчкн -са спирали реализация

та па предложената програма. Не е ли 
вид 1П:рещБестие на ..отложена"

на протакането със
, .стрелс ч ин ц и ". П рсоол ад а становище да се види кои кому шисти заго- 

л"бати варят рестав1раиня па -капитализма «и дали тоза един 
л . . . са действително в-с-иг-м<и искани я на ли-ни- стгс:орес<ст

техните
сферата характерна за прелишпите

белези, крито досе
га и за запетая «е подобриха политическа
та и икономическата обста-ловка. 
имаше сети ЛУМИ. критика я самокритика, 
предложения и мпе-ло добрини ^ 
нашето положение и "а 0 ^ елшзИ
НИ доведоха » кризата, гГо,в-ити
„съставка", която гарантира плодови

когато 1";е се намира начин
|0ТР01вор'Не'аг -птед-и -всичко в Съюза н-а 

ое П!родста®м на бял ден.
в този форум с всички тълкув<а1!{|Ия. 11ост.П1В'СН бе и въ- тазията да тези

н-рссът заша сс ревиднра г сгапав1ищата «ма комунистите да 
конгрес и-а СЮК. таи<а ч-е съ- 

наипете- ст-рпп1мсгв'0- се провъз-
и,състоятелно ^ оц.ана, да сс «, -кой за какво <* застъпва.

към съюзак>тч> с -ка-иви а-ртум-анти защитава това и какво в

нея
Тринадесетия 
стоя писта -в 
гла.сяка —

Илт, -както в утадагия доклад б; яоно 
на отворенаказано.: юоички разиоквампяна

зац: 1Н(ук> сто.[ гпп ни овя I не. 
гюна тази критика ако не
ппа-вит-лот-во, което трябва да огтоюо-ри за- замана за, това предлага, а с таза и дали 

ЛИ. решенията ш Тринадесетия .кои- 
СЮК -или пи -провежда според оп- 

д и-кгупа.г .."'бгкрштгипс 
к-0'ито- р-еш-сч I ия тп

по‘аме -отрошрнюст за посл-едн- 
имаше достатъчно

с готов дачитаггромс-ни.
ц.итс\ За тоаи пленум 
„■м-азд-иал", ат който ос вижда кой блоки- 
рд- П1р-013'зжд>а,иеао на 
сс касае за ..пашата

глел к-осто ррос ноОдиногласис.ж^гаки ]|с стоя.гелстгатя, които
конкрет- условия, ил-и силил., н-а
«ротиво- ша Конгреса не огпропп-р»1'.

Какво е това
старому заключенията. Даливсич-ко тече по 

съгласия, с различни напогледи 
по-жлъчни н еква. ни ф нц и ра-н-ост, 

интереси".
-

ПК ма СЮЮ 
бореха зд-ра-но и

Т10Ш'И-

\Нс\ 1-Ь Ч,ий адрес та о-пп.раввн-и думите, чс 
1,р'ед|ра1зсъдъц'и". ч-е „само се

и |1греи-иостая'ва1т п-ромени". че
отатистичсск-ото -пасло- ца. остана без отзвук, 

спъват .и осуетящат 
па Т-риигадссеггня

-к-о-й е този пр-од истината .и

пи реше>ш*я -и с 
поставяния, когато

частичките 
СЮК да сс изясни за то-

I |сюп1аюо1б нает. шгм 
П-гаиоивът ЦК матежки -Iна „има- 

абош-ава т
„идейните
дете© -над
с-ь-шестваната
юои-гр-сс на- '

де й-ствите л-ностга. 
пребро-ят пленумите 
които неговите членове се

на отпор-и и 
ИК101Ш0М м-кав-а

ОРИС! 1П1ЦП Я
СЮК". Съш така

имчип-и-оиа адм-ин-и-стратп.!®™ декрети, може да произтекат 
' /.тягги1СТ|И|Ч'Сект[ дароине"? Съгласни бЛ1а1110|В||-,еОТеа-шо, оряцу 
кстстаяа-ни-ята, чс „действително » и й, помага торият ден

дъг.жя1В.мо-оабств-е.ш1Ч1еска-та ЦК-па СЮК (зд отгопюриост-
проотранство- -яко- ~аф"°Ходжа ,, х. Птадерац).

,113ПраВЯ1Н'С

•поаледицп
пржггатр ЗП1К'ЬСНЯЛОГРК-а1К'1яо зм^чмпащусшяст И'М-С

,ЩАУ
с аргу-мсн'ги за
тика и същевременно

: практиката 
догов-оре-нюто.
д тук да

попооо-чвака
да отнасят

Рядко са
разчистят 

.осъшествя 
може Ди

какви тожк'1 -
к-о-гато не сс реагирапримс-ония, КОИТО II 

Тилно към 
п итс стя! кжища-та 
край и безусловно 
нане на сгушите, 
замени 'никаква
себе си — мож-е да 
създаде впечдтле/ ше 
в», но само за 1 
сто не безпричинни

обрат - 1-ата политика 
от за-

„дето
. СДИ111 ВИД

Д-о-

•П/РСИ
ПРИПНИШ Н-е

СМ-С С 
ус лчюм ига 
д-с<М1И1 иа»|Д'и я 
Ш/СУУ111'ЧС'ОК'Я гс 
краен Л/сюег 
©достатъчно

да се -на
по

0СИЧКИ 
„габлягапия.

няма 1ВИГР0
'штшжатюеги. м

__ .д10КЛ'а1ра'Ц'М1И. . -I го-.
«кой ,11 И|>1ча1кти.ка'га

— сама ,гпжи Аа 
с'ла- 

на й-ч-е- 
,| ю1!|Я'КО,*а

КУЮНДЖИЧСлободии.о;сга1и1ал'
с яс-ио.ТИЯ



2 Комунист

рии
.1 -*А' .ПОГЛЕД КЪМ '88

Кои са задължаващите нрите
тнтоокцюиг да ос прехвфряя спорта 
аормоог «п. ДОТГ^ да <« намосиа 1|пННГга
рабкхга. До истинска изява ще дойде и при
нципът на отговорност за 
стопаникдаане с общественото имущество. 
Ще се знае, че за успешно самоупра«й.тсл- 
по социалистическо развитие 
югославска общност са отговорни всички, 
всеки ю рамките та изпълняването на свои- 
тс обществени задачи и компетенции, а- не 
както погрешно ос счита, предимно 
само съюзните органи (глаио Съюзният из
пълнителен съвет) ги до известна стопен ре- 
публ1иканр1сигге и покрайниноките. Сгеонсно 
и сядащранчисо се тълкува и конституци
онната разпоредба че републиките и по
крайнините са отговорни за собственото 
развитие и за (развитието на пяла Югосла
вия. Правилното схващане ма тази консти
туционна шртепция и разпоредба значи, чс 
всички сме отговорни за развитието на 
Югославия и то така, чр всеки успешно и 
отговорно изпълнява своите работни и об
ществени задачи и компетенции.

Такъв подход, който отговаря на ес
теството зка нашата система и жизнена ло
гика и такъв подход в законното регули
ране, тоест търси законното регулиране на 
задълженията и отношенията да се сведе 
до необходимия минимум и без колебание 
да ое пристъпи към таканаречената дере- 
гулашия и примахване на излишния нсома- 
тивизъм т;ялосгно от Федерацията до осно
вните самоул рз, в и те л:ти организации и общ
ности. Първична роля трябва да получи ав-

■

отго-петомциятаГи ададодателно па това :.и на, 
опофРпостт^ Вместо досегашната' наглава
поставена ,,дистрибуция'’', да, 1сюм|пе«ггеи1г- 
1Юот. е тежите «ъм лрцвдициотелшио на 
компетенциите между съюзшггс и републи
канските органи иерархистичиа, те,опи
пала от съюзно равнище и а долу, моето 
ни въвлече з» предиме пзисигцрашо иормира- 
ие и адмнпистратирашс и задуши самокиги- 
циотиявта на хората в одтошипе оамзутра- 
виггеоши организации и общности и на дру
ги равнища, трябва да се ‘върнем към ин- 
теицинте на нашата Конституция и жиз
нената логика :и да се рсдистрибуира ком
петенцията, изхождайки от основните об
ществени клетки па горе. Онова, което спо- 
пед мястото п ролята си в обществото мо
гат самостоятелно най-добре да уреждат и 
решават хората в своите ооиешиьи домоупра
вител ни организации и общности, трябва 
да мм се предостави и да им сс даде въз
можност точа отговорно и да работят в 
свой и общ обществен интерес. Онова, ко
ето най-рационално и най-успешно може 
да сс извършва на общинско равнище — 
да се работи на това равнище, а не на 
републиканско (пакрайнимоко) и съюзно, а 
въпроси. конто ■одм1И1Ствоно мотат да се ре
шават на републиканско и покрайнинсюз 
равнище — да ое разрешават па тези рав
нища. а ш съюзно- 
не е възмо-жшю на ..ато-ниокм" равнища ефи 
касно да се регулира- и коото по стоя об- 
щоюгославоки характер и значение изиск
ва на топа равнище да се урежда и което 
е в, компетенция :н,а съюзните о-ргани.

Такъв делове -фун кционален, а 
лвдрархиеггичен подход, ще даде възмож
ност воекн да работи своята работа без

До Резолюцията за развитието и сто
панската дейност през 1988 гопВа ж е втя-
можпо да, се дойде чрез конфронтация и 
поляризация на териториална и отраслова 
основа, както това сс случваше :в минало
то, « с мепринщтми отстъпки м нагодби 
или с исфореирано гласуване и иадгласу- 
воне без предварително противопоставяне 
на аргу-мептит.е както пои лоотдаигашнипч: 
разисквания за таканаречената Антминфла- 
ционно, .програма.

Единслшепият начин, който дава въз
можност и обезпечава това е стриктното 
спазване и зачитане на всички критерии, 
определени с Дългосрочната програма за 
икономическа стабилизация, между които 
най-важен е онзи, ;кюйто говор и за1 модела 
:на еамоуправително и в света отворено па
зарно стопанство с всички елементи и ко.н- 
сеиквенци, които такава ориентнровка под- , 
разбира 'и изисква. Това по-нататък озна-ж 
чава, че преди съгласуването в делегатски-В 
те окупщпни, и особено в Скупщината на В 
СФРЮ, трябва да се обезпечи автентична и® 
единна интерпретация на тези критерии и 
въз основата на тях да ое оценява, прие
мат или отхвърлят таканаречените парци
ални интереси, различните предложения и 
изисквания. По този на-чнн е възможно да 
се отбегне нещшнционата конфронтация 
и вредната поляризация и да се приемат 
решения, които- Ще бъдат в 
най-п рорре сиви и я, развойно и д елово най- 
опоообния дял на- сдружения труд в цялата 
страна, а с това и -в обш интерес на вси
чки републики и покрайнини, относно на 
всички граждани на СФРЮ.

В тясна (връзка със споменатия пазарен 
критерий е и критерият на регулиране кем-

унрашкнше и

на пялата

само онова,, което
интерес на

тонемнето самеуправително регулиране на 
отношенията л компетенциите, а не какт-з 
досега закон но статисти ч ното.

не

Й. Пйевич
СДК И „АГРОКОМЕРЦ"

НЕЗНАНИЕТО КАТО АРГУМЕНТ
Макар че, както изглежда, на всички 

е яоно, че най-гол ямата финансова плячка 
у нас не би станала ако имаше по-щателен 
контрол, в СДК на Югославия считат, че 
изобщо не са отговорни за аферата „Аг- 
рокомерц". Четири месеца след като ста
наха известни злоупотребите във Велика 
Кладуша, помопщик-тенералният директор 
на СДК в Югославия Велимир Машкович 
пред журналистите от почти всички 
славоки вестници заяви, „че тази служба, 
когато се -касае за „Агрокомерц", не носи 
никаква отговорност".

И самият факт, че в тази служба не 
виждат овоя дял на оттойорност предизвик
ва определени реа/гирания. но най-същест
вено е най-напред да- се

г-юралиия директор, защото същият е по
лучил информация на 14 август!" (Веднага 
да кажем: тази част на отговора на посоч-

две -години нап-ример. Янез Землярич. тога
ва подпредседател на Съюзния изпълните
лен съвет, е направил посещение на СДК 
'на Югославия къде то билваме за да кандидатиране някой за гене

рален директор на, .СДКЮ).
Може ли, в-се -пак, тази служба да ми

не току така, без -отговорност? Помощник 
генералният директор, прилагайки, изглеж
да изпитания метод по който нападение
то е -най-добрата отбрана, казва: „Ония, 
кс-лто' извикваха на отговорност генералния 
директор и искаха, той да си подад-е -остав
ка!, -са оили запознати п-реди 
бити ята във Велика Кладуша, 
да газорят и за своята отговорност".

На пръв поглед, така директно защит- 
ничеокотс- -стаа^с1ви'ще на СДК на Югосла- 

(защото Машкгав-и-ч 
свее им-е!) ,де|й-ст|в1ува 
Нима наистина е

уведомен, че в
страната са в обрала гние полици без 
критие. но бил енергично отблъснат 
м-р Джемшит Дуричи. (тогавашен 
лен

по-
от

генера-
директар на СДК) и неговия тогавашен 

(а и сегашен) .помощник Момчиле Тсмич. 
Още повече. тог?-ва им било казано, „че 
без покритие могат

юго-

да произнасят само не-
осведом-ен;г лиц а ".

И покрай заключенията в Скупщина- 
Та 1На СФРЮ да ое преразгледа отговорно
стта във всички органи и организации, ко
ито са били споменавани във '-връзка 
«Авротомвоч" - СДК Югославия 
За истинска д-чф-г р-енцмаци я —
Просто-

н-его със съ-
и са могли

видят аргументите
за такова твърдение на помощника на 
/пералния директор. Той значи 
е съществувала блокада на в-сички инфор
мации, че -мнозина други преди СДК 
Югославия са

с
ге- в;ия мълчи.не е 1Гово(рил в 

(просто -изненадващо! 
-възможно .н-ай-отговорни- 

ят човек за финанссв нантрол да ое защи
щава с незнание за ©нова.

изтъква, че пито дума!
казако, готвя ог отчет, «ойто 

0КЮ1Р0' ще бъде (пищ,етапен на делегатите 
на Сгеу'пщ:и(на1та на СФР Югославия, а за от- 
Роводиоорга на сегашните (и бившите) ръ- 
к-ов-йдитеии и не

ка
на

знаели какво става :въ» Ве
лика Кладуша, и че тази служба 
да се (намеси,, когато вече е било късно.

В реа1гиранията 
аферата, както вече

моето му е пър- 
веетеиенма задача — да знае! Кой би мо
гъл най-напред да знае за най-,голямата фи
нансова плячка,, 
милиция"? Ако

е могла
се говори. 

Даиц,® СДК Югославияслед разкриването (на 
е (известно, на повече 

места е повлипнат въпрос за отгО1В,0(РН'01Стта 
иа СДК в Югославия и нейния директор, 
(Скупщината на СФРЮ, Съюзната конфе
ренция (на ССТНЮ, Комитетът 
зация на СК в ЮНА), Поискано е между 
другото генералният директор си подаде 
оставка. А как в тави служба реагираха 
гато пи извикваха на отговорност? Според 
обоанованието на Велимир Машкович, 
нерадният директор не може па има ■оттеъ 
верност, защото службата не е единна, а 
той е генерал 'без войска 
интарЕенции". Най-чудна е оная 
обогногтжто, т която се казва", че и жур
налистите са знаели за аферата преди

ако не тази „финансова 
ганерлният директор .наис

тина няма достатъчно пълномощния ако 
МУ пречи таза ле службата му .е наръпш 
'Разпокъсана, а вероятно му и пречи тога- 
Ш ши 'е бил дължен (а това е » с»Г« 
за тредишмия ,дире1ктор) навреме да изнес» 
тши проблем., прЗД,„ 1В0ИЧКО пр-еи делег^ 
тите на Скупщината на СФРЮ - 
дава отчет

наистина са-
че така лесно ,и тихемъдкомУбедени, може

и тяхната отговорност ? П-оз- 
таам служба да бъде допус- 

;на другите не се ра:зре- 
нптг, вместо да ое утвърждава ‘отло!вор-
аде^съй“ „1! ТИЛ'ага та-<™-<»та за „апо- 
^410'Ж1 ттV !тп *Т° 02 МЗЧ1а,к:в,а ,да мийз ор-еме?

«рупепкх 13 СДК Югославия би .тряб- 
иало_ да знаят, че обществото 
затуй е основание 
кииа или (подобни 
страната в.

Да ое отмине
воляват ли на 
нато оноша, което 
шава?за оргаии-

, юо-
_ пред (които

говор»,та еа^л^б™ Г ^Н~!ИЛ- °Т' 
книговодство подсилват и „я,ши давд“ 
ито преди две-три падини са изнасяли «
ГТ т,е,ЦИаЛ|ИС™ и Функционери 
кл масовата злоупотреба ,с полиците 
платежно оредотво, по това не е бито 
сгатъчно сермоано разбрано Ощеб

ги плаща и 
търси да те допускат та- 

плячки.
И1КОНЮ1М;ИЧ©ОКИ и

,ге-

'КОИТО (ВОДЯТ
(всеки други няма съответни 

част от просни.‘Сочей- Ни1К101й, 
чв-а себе 
ните.

впрочем, няма право да изклю- 
си. а особено не — най-отгозор-

като
ге- до-

преди
Д. Неделкович
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Революцията
завършенаБВД ДА БЪДЕ ИЗбЙшенХ1?”

КОМУНИСТИТЕ Щ,Е СЕ НАМЕ 
РЯТ НАИ-СЪЗНАТЕЛНИТЕ ИГ 
ТИНСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ 
КОИТО ЩЕ НОСЯТ РЕВОЛЮ 
ЦИЯТА, ПОНЕЖЕ РЕВОЛЮЦИ 
ЯТА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА" Е АК 
ТУАЛ-НА КОЛКОТО И В МО 
МЕНТА. КОГАТО Я Е КАЗАЛ 
(ПРЕЗ СРЕДАТА НА 
СЕТТЕ ГОДИНИ)

Т|ищо безойоогно 
най-заслужна 
лавоката

е първата и
личност на югос- 

оеволюция. човек, кои 
то е изиграл май-важната 
в налишшието на соноаите и в 
мощ ч-егшпж

роля

десетилетия дълго
изграждане 
(волюция. Обаче грешка е Тито 
вият Л1ик и лело да се мистифи- 
нират, да зидаме около него зид 
па идолагоия. дд му даваме наи- 
природни и надчовешки свойст
ва »и мощ. ,,И Тито въз ставаше— 
калете- б-е подчертано в Кумровец 
— срещу практиката 
се свързва с неговото име, като 
че ли нищо -не е имало 
него. Състоянието на Партията 
наистина е било 'тежко, но Ти- 
то не е пристигнал на целина" 
(Цвиетин Миятовиа).

на югославската ре

ШЕСТ ДЕ

Н ай- голнмата стойност 
научна всичко дачет-исвдневиата 

,,Ти\По—Партия", 
тся в Кумровец от 2 до 5 декем 
ври. е сяаза. което — не се слу 
чи там.

оретца
която се със ирели

Всъщност в Кумровец
■бе изграден само един етан на рщтози голям проект.

Осемдесетина 
с-ше повече готови за диалог уча 
стшщи принадиха- организатори 
те да опр аиигчат времето за из
казвания до 8 минути, а темати- 
ческите рамки бяха толкоза ши 
режи, че наистина не беше въз
можно почти ниго един от въз
никналите въпроси, откритите 
дилеми шга предложените реше 
ния да бъдат разглзцангт едвам

Пер-гф.разирайки именно Ти- 
товото мнение за Марк солото де
ло, може да се каже, че и той е 
дал отговор на всички основни 
принципни въпроси, но кюикре- 

сн. Тя винагц трябва да бъде с тните въпроси в определен об- 
иа лице към работническата класа,

доклади и както 'изтъкна Радиша Патим л:-.сецвоциомнага партия ■не е до-
статъчна сама ,на оебе си и непри откриването на ореща.та. 

е „исторически шелом за наше- -може да бъще затворена » дебе 
то революционно дгижение в 
борбата-цзт за оов-озождвние
ра-боттшчеоката класа и югоспа им па стане „масата партия" а

тестен момент не вина-ш могат
да се решават със същите средст-

встште народи, понеже ЮКП на- да ое развива истински като „пар ®а и но същ дачни. Така 
чело с Тихо пР0'.сара път за из- тия на масите". Въз основа на то-
граждане на ново социашиотичес зи опит Пито изтъква през среда ния от Тиловото време не може 
хо общестго. Като генерален се та «а шестдесетте геяинит.„Тря
кретат- на ЮКП относно предсе 5~а*да бъде извършена такава се сегашните обществени трудио- 

до равнището на яона презе-нта- .датгл на СЮК, Йооии Броз Пито лгечия. .въз основа на която
Съюза на комунистите

-кай-съзизте-ляите.

и пре-
даването на Отделни реше

та даде същите резултати ггри

в ст >. а това
ще ое шията на ма-рксическата

ис яа всички членс»е_и особено на 
ко'ито -гъкспадсгаата на Съюза- на кому

увеличава задълже- 
наука.ция. — цели 43 години бе водеща ли

Затова казваме, че най-зажно 
то не се случи в Кумровец. Смя
таме. че това са докладите 
споменатите

органи чамго-ят
комуни тииоки оевоопоцисчеш

ще нооят революцията, понеже «петите, 
осозиюцията ще продължава..."

чност в революционната 
запия н-а югославските 

на сти и във всички етапи на рово
М. Томашевичучени и политици. люцията, показа, че е -на равни - 

Очезадно беше. че зад повече те- ще ,на историческите си задачи, 
кстозе стоят дългогодишни 
гнчко аналитични наблюдения и 

усилия за-

С изключителна сила на работникри-
РАДИША ГАЧИЧчески бореп и голяма творческа

упо Актуалността ма 

Тнтовнте поръчения
енергия, последователност.

способност още ст мо-
сериозни умствени 
бележецото да се представи

Получи се ре
по ритост и 

мента-,
вид на обемиста „хри Партията. Тито дава

от различни ПрИ-нос -в -подготовката на

когато идв-а начело на 
шай-гошям 

ЮКП 
битки и

съответен начин, 
зултат във 
стоматия". 
аспекти.

която
понякога и от различ- за нейните исторически 

ни позиция оодетляга развити 1Юбсд-и". 
ето на ЮКП (СЮК) и — което е Осветлявайки 'Питалите идеи 

актуалния момент, и решИн1-я във всички преломни
моменти от идва- 

ЮКП до нос

Тези Титонл думи днес са 
лдевде актуални. защото сме сви
детели на заситен натиск на бю- 
гюкщатл чески те сили и малогра- 
ЖДЙ1Н0КИ1Я кюизерватшизъм. кои
то упорито настояват да пропа- 

тезиса.

щ -
по-важно
успехи и уклони на настоящото ,истооичеоки 
обществено развитие и деиству }ЬСто му начело на 
намр -нп Оюза на комунистите, ледаите дни на

' Няма да бъде добре доколко то и участието му в каши-шира 
то т^Гу^ие зазъглци с Д-иску- „,сто «а поли=а по ,= 
слята ® Кумровец. ли»™» *« т въпрос

този нач-ии. мооке ,шж 'котщотт ма,см.
I полза в 1па1рти1я та гг.УД ^

за Конференция на „Е Е НУЖНА ИДО-
обществепо от Н^ТИ*

(■

живота- му, как-

шрат .и да легитимират 
че революцията е завършена и 
-че е дошло времето на е*шлр.из- 
ма и прагматизма, че уж рацио
налните критерии трябва да 
доместят цдеоло гпя-та. заш което 
всъщност се скрива намерението 
да се 'оспори и отрече марксиз
ма като теоретическо оръжие ла 
ревал юшгсинпата акция яа работ
ническата класа и трудовите ко
да. Тези думи стават още по-ак- 

защото дяес- твърде гла- 
алресивцо се обаждат оне-

\ ЛТ.:1
г на-

Щж- М
МлшщIИГ.вДЛ«КвСГ-Т4Я1».

/ 1се получи гю 
та бъде от голяма %Гг,- тушцш.

'СНО и
зи, конто и предстоящите кон- 

Още яргз 1951 година Тито ституциюошп промени биха жела-

—- == =IЕ1Гет=1Нмасите, в постоя! ' ^ е ревалюциоиен иро- вторпо да пршрънат в «адаши
'па «юзи кадри, ,, 3да1Ш1Л са .цевъзприемчи- рабоганшт, за чияч» съдба &,1Х<

разбира с: * 1- ,пе1пу;1анш които нашата оо- ,решаващи твони кръгове ... И »ъ-
,момеят ,революция свеж- да0МИ. че > социалист,Гчеока10го

и ат та иотлда т имтояооавово- оляшия. нейните «*«"*“»*
" война От 1941-1945 по- цоста иссъмжшо са до>к «» лн

етап, » цъ>ит афирмация, днос- сме из

ютг:в7<ата 
СЮК, за обшо 
ргзгзсие и за 
дано -;п пътя до

прюесарпо-оиг-УРДО 
изхода Ти-по гаи-ОТ 1СРИ- Партиятп 

броя на
Силата иа 

яе подат издаше
Й, -а преди
й орел

1изРрИ1Ж1да,П'2
опооввноепта
исостта на ' 
де да
'гмчеока
лиия 
ваше па 
бе пояДвР™1*? 
то много добре ■

чата.
.Комунист" ш-е матдааши ^

магическа цялост 
граждане ш 1 '

ИСТОРИЧЕСКИ

й да
'историческия

ПШИ-прагоишяа
п'0'СОЧ'И прани-,

,0'СЛ.Ш©СЛ„»Я-
'отц-рдеди 

линия, да 
начин за

дитедма
К-дина, на нейния «ми

Ти- който се решаваше въпросът за 
че властта.

пл/г и задачи.ПЕЕ,ЛОМ (На 4-та стр.)приетите
оре, пата
разбрал,

ига
наначело 

1957 годинаТилудаоГО цдв-ал (е 
ЮКП през август
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.ки цента»■— Централен комитет 
е шягшттемите 
и'пр със своята организирана и 
наерсмениа акция и лолитичео 
ни становища и решения. 
обезпечат единство е ръководене 
то и единство в действуването на 
цеи1И1я Съюз на комунистите. .иде 
насочват’ ' акцията за •югослав
ско’ единство".

Актуалността на Тнтовите поръчения
\> ■' -Ч'.~

те хора ш Ютослашии и за изпра ки заедно в СФРЮ. И реферата
си иа X [конгрес Тито тава: „На 

комуни

органи — ко

ще
(От 3-та стр.)

жщане ца токова саций1пиетчсс-
ещйЖт!В1С>' V и .'.Йътбущничесство, Съюза ш югоои-ашомите 

щнжшшзъм. Причините за .това-, което%е.-&0И1И*»'• .• -равноправие- стги е -необходимо чевшрего, ди- 
трябва да търс.нм и в нашата яо-. то. и • ф^двОети' към нттредък 
литнческа и икономическа дояк- веши -'НДрол и народност .и жжч- чю. т.е. такъв 
тика ... Трябва винари- да. тръг
ваме от Тнтовите ДУМИ; „Рй-бот- -

щравеми преи разбухвало «а ма

на шмцчно т вдиятол-ио ръкогодст 
ИД СЙ[Ю-П-ОЛ И.ТИЧ с с

РЛДОВДН РЛД011НЧинческата «ласа-може успешно 
да осъществява ролята ад само 
с пълно уважаваме на национал
ните особености и е последова- 
тито ангажираме за национално 
равноправие на дело. С това с 
доказано, че същинска афпрма- 
ция на националните.- .интереси 
на всяка нация е възможна , само 
и рамките на напредничава рсво-. 
люцдан-на борба на работничес
ката клара. Поради това 
опит „националните интереси'’ 
да се сложат най интересите на 
-работническата класа-. „(Решения’’ 
да се т>рсят извън укрепването 
ма социалистическите обществе
ни отношения, всъщност прелета-, 
вляна тесногръд национализъм". 
Тито също казва. „Основаният 
суверенитет е сувернтетът на.ра
ботническата класа".

Революционер, който меняваше света
'Пити;- .тюдшариталик> не с зил- щателно я реализираше,, разоира 

м;»кал .|И1>сдвариггслно се .покрай съответни допълнения 
и премени, които налагаше «ре

ел , I |,ит(> е
да знае таои и такаяза програма.
Той е приел становището па ос- мето или отделни конкретни 
|к;еап'сл-ите на научния социади- туа-ции.. . Тази програма имаше

няколко вътрешни постоянни ко- 
по повод тях Тито

си-

З1.м, че същинските марксистивсеки
не претендират предварително млонелти 'и 
да знаят агьтя към социализма в » зависимост -ст условията и нуж- 
цслокупината конкретност, -включ- дите. на отделни -стани на реао- 
мйки и всяка практическа крач- люцията, търсеше опре де лени со
ка на /ногошите социални и поли- ганизационни. кадрови И други 
тичвеоои субекти, защого този път рошения. Неговата- основна стра- 
може да покаже само опитът 
на милионите хора кегато се за
лавят на тази задача. Съвсем бли 
звк му е бил и Марксовият тсзис, 
че е 'нужно от принципите на методи и съдържания на дей- 
света да се развиват пози пран ствуването си да оса-особи, както 
ципи, а ме обратно-. Затова, 
та и съдържението на тази про
грама той търсеше

тсгическа изходна точка бе. че 
югославската -работническа 

класа трябва авангард, който с
на

...Трябва да се спомене, че 
Тито във всички етапи на разви
тие винаги търсеше, най-голямо 
внимание да се посвещава лмен- 
но върху засилването на идейно 
то и акционн-о единство на ко
мунистите и че то постоянно тря 
бва да ое .изгражда и потвържда 
■ва в най-тясна връзка с обществе 
ната действителност и актуални- 
те задачи. Особено изтъкзаше 
отповорисстта на Съюза на кому 
листите в републиките и покрай 
нишите, т.е., техните централни 
и покрай нински комитети

цел- би казал Ленин, без изключения 
да овладее с всички облици и 
страни на обществената дейност. -

Тито принадлежеше на смя 
-кръг революционери-марксисти, 
които главната задача и етгачес- и намираше 

в живота на партията и класата 
на която тя е авангард, в посто-кия смисъл на целокупното 

действуван-е .виждаха-.не в още ед
но тълкуване на света, .но в н-е-

си относно да е готова за миг. изне-
янното критично анализиране на пада да замести една Форма с 
■сшита и дости-га на революцион
ната борба, в диалектического 
премахване на отделни

голото меня.ване. Всъщност, с то
ва -съществено бе определена це
локупната негова работа в създа- 
ваеетоона. -Югославската кому.ние 
гичеока партия, като. авангардна 
работническа класа

друга.

а-опекти * ... И тогава косато формално 
се струваше, че само следи „ре
волюционния календар на бол
шевиците" и че „изпълнява за- 

се дачите на Комннтерн". Тито всъ
щност на оригинален начин ре
шаваше специфични въпроси и 
проблеми на югославския - рево-

на техните взаимни отношения и 
етапни задачи Типовото опреде
ление да създаде такава боева 
организация, чиитои п.ред,в,оди- 

телски -наточваща'■•Йййа 1йаг юго- 
върху олавокат.а

теоретични 
изобщо- непсотаисвдения 

облягат върху
социалистическа. рево- 

изпраждането и провеждането на«'ЛК№«я. Нрнтие. а .бидядга*^ яяда. 
политиката иа СЮК. Реп)»л«1шоЗ--’,а^? «ой- п'ИГГ’е- «сито е
се противопоставяше на тенде-н- то и‘^а и целесъобразно 
циите на

идеите и прцнци- 
иамислил този или

Да онзи преправител на света, н-о
изразяване люционен авангард, на национал 

на по-чва. Тито можеше то.за за- ’ 
борба. Щото » целокупното си авое ре

волюционно действуваме строго
партийна коалиция, смятайки, че че ако се има предвид, че що,ва съществуващата класова 
без оглед на съществуването на е трябвало да

за представляват общо 
на дейелв^лтелните С-ТТН‘0'Ш€НИЯ. В

02 изпълни н;е в такава ор-ганнизания
СК ® .републиките й покрайн.и- ииеатнб' замислени, но в твърде всеки момент

тежки м сложни условия. "т
Надиеляшанетс- на тези н.роб- 

•леми, отнюоно
тииии ц©нтр'з®е. копито биха гара •о1бос1ТО1вава1не 
(вили какшюто ои иокат ,и

юоято във
знае какво иска и ю^гше сметка за принципа: пър

во, че марксизмът не е догма*.«ите и тяхната самостоятелност, 
не можем >да имаме няколко гаао

1В състояние е на непрекъсната
теоретичното ,им ЦИ,Я 8 ,осъщ,еогрвяв0,»е на целите а ръководство за акция, -което не 

и идейното наооч- си’ ,Н1а1Пч;)аВ|н и 'позлия тази прот- включва а дава предпоставки и 
оретцу. яж* кашо. орпаиизацианио. а.к- «ама да стане отвсрена за всич- прави нови теоретични пробиви 

на цялостното, т.е. йж-нно и кадрово укрепване на ко онипя мп,р-т „
«е могат да пресяла,дяват ,решо »осйто с онова с .което тсдн« ^ и поповки- п<м*» теоретични решения
наляйте ориентации «езависи- Съ:-11Г1ГСКМ е това и с начина

Г-Г'"-"трябва да е единствена; реведйг --«ище ,:|агиеторичерката ои задт-
ерганизация, която -се - ча- пейразбираше : консеквеитно Тази програма Тито 

бори за единствени интереси на ца 'ое Йг™:йзипа; една цялостна и .Формално не дефицит 
работническата класа- и трудови- * ^|>еигна коняйстентн-а

........... ................

ак-

интереоите

което преди зайка истори- ’от онези, които са преферирали 
гееки. пропее на югославска поч- ^аоиците на марксизма в трудо- 

®'а» и# по-широко.

на

вете си, второ, че проблемите в 
една -страна и партия трябва и 
единствено могат да .решават 
само онези1, корито 
'» нея и конто най-добре 
нейните нужди .и възможности.

ционна никога
и ииаугу- са израст.нали 

знаят
п рогра“ . Р-цра/, ц-питю 

'шона

на в-к „Комунист” Влайко К

с п „т?Гв "• б»™.»з™-л,8ягзкй»гвагб^Гв™.г4’*:*)»агтга.* «е,- г йяь бк № б- ■*“
АЙ Иадая. НИРО .ДСомунвст-

Директор на НИРО „Комунист”: Витомир №рНа гоРа>- *°ста Тоджер (Войв Иованош-'<Сударски, главен и отговорен редактор „а™ п„ (Войводата),
чкн издания ва комунист”: Влайко Кривокаг™. пан, РЗДСедател «а Издателския

Урежда единна редакционна колегия: гла- мир ПетровтК°МУНИСТ 
и отговорен редактор на всички издания... да„ йованович'

я считаше за зав-ър- 
•и) съвършения но—мм посл-едо-

Комунист — им— нмн» ...................

Печата се всеки
хърватски, то ест на 
лица и

четвъртък на сърбо- 
хърватско-сръбски (кири- 

латшица), словенски, македонски и ал- • 
езици, а съкратени

съвет иа из-
за СР Сърбия;

председател
Мило- бански 
Слобо-заместниквен

издания на българ- 
словашки> румънски1, руейнскн и •ски, унгарски, 

италиански езици.
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ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БАБУШНИШКОТО

СШИЛШШ М1КШН СЕКТОР
„П„,“СК0Т0 стопанство в Бабушпишка община
сли в пПЯВЯ единТ/Гот “ОДеЩите стопански отрасли в общината. Именно затова в проекта на 
обществено-икономическо развитие за идущата 
година на селското стопанство се отделя значи
телно внимание. В инвестиционната политика 
на общината предимство 
вложенията за

дка, качето ш на изкупва
не «а 2000 дка площи от 
селскостопанските 'произ
водители в размер от над 
100 милиона 
тази земеделска коопера
ция ое предвижда увели
чение на заетите с 25 на 
сто, за да мотат поста® е- 
т.1ите задачи да се изпъл
нят сроч)но и качествено.
• Земеделската коопе

рация „Ерма" в Звонци 
през идущата година ще 
ое заеме с попълване на 
фермата с необходимия 
брой добитък. Във фер
мата ще има около 1500 
рвне. Също ое предвижда 
и уреждане на 1500 дка 
площ, за което оце бъдат 
отделени над 62,2 мили
она динара.
• Земеделската коопе

рация „Любераджа" <уг 
едноименното село глав
ната ои дейност ще на
сочи към пълно ползува
ме мощностите «а съще
ствуващия електрически 
млин, чийтю годишен, ка
пацитет в една смяна е 
1 422 800 -кг 
зърно. Доколкото обаче 
се яви нужда, ще се при
стъпи към строителството 
на оилос с вместимост 
100 вагона зърно. С по
строяването на оилоса 
биха ое създали възмож
ности за двусменна рабо
та и значително увеличе-

динара. В

е дадено на капитало- 
строителство на животновъдни 

уреждане на селскостопанскиобекти.
В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ площи и

БОСИЛЕГРАД мелиорация на землището.

Местното самооблагане 

изпълни очакванията
Ф Земеделската коопе

рация „Будучност” ще
юнвостира наш един ми
лиард динара. За уреж
дане на площи от пад 
4260 декара -в Църтаена 
Ябука ще ое изразходват 
над 200 милиона динара. 
ПреотЕптасда се построява
не на склащ е наш 2000 к®. 
метра п-е-лзвасма площ на 
стойност 670 мил.июиа ди
нара, а ще се извърши и 
реконструкцията на съби
рателния млечен пункт в 
Извор, за кеетз се пред
виждат наш 100 милиона 
динара и т.н. През идна
та година следва да за
почне засаждане на леко-

Щ1ИТИ билки на площ от 
50 дка -в обществения и 
още толкова на частния 
сектор.

Ф Земеделската коопе
рация „Слога" във Вели
ко Бонинце дейността си 
ще насочи към попълва
не на разполагаемите жи- 
вътнозъдни мощности с 
необходимия брой глави 
добитък. За фермата ще 
бъдат .набавени още 600 
овце и 400 кози. така че 
общият брой на' овцете 
ще достигне 2500 глави, 
колк-ото е проектната мо
щност. Също се предви
жда мелиопация и уреж
дане на площи от 3000

В местната общност в Босилеград 
самооблагане са събрани над 21 923 855 
прокарана канализация на

чрез местно 
динара и с 

дължина 1438 метра.
С години наред канали

зацията бе един от въз
ловите проблеми на мест
ната -общност ® Босиле
град. И кой знае до ко
га такъв щеше да бъде, 
ако преди четири години 
не бе раздвижена шаци-

Кахто и досега, 
но щ-е имат онези улици, 
където населението е най- 
добре
да съберат 30 на сто соб
ствени средства от сума
та. Оше повече, че в до
сегашната практика 
и такегва които обещават, 

своите

предимст-

организирано

пшеничноима
атива за въвеждане на ме 
стно самооблагане. В на- а не изпълняват 

задължения -към местна
та общност, или пък са- 
мешпщиат.ивно канализа 
цнята приключват къмоб 
щата. а след теша катего
рично отказват да платят

чал-сте- акцията не върве
ше тъй лесно. Обаче, Съ- 

общ-ветът на местната 
ност в съдействие с оста
налите обществено-поли
тически организации в ме

дълга си.
Богоолювз® под черта и 

местната общ- 
въп-

нн-я броя та заетите. 
Накрая да кажем. че -и

кооперация

стната обшн-ост и пълна- 
на- Обшин-та подкрепа 

ската скупщина, не отстъ- 
от -инициативата.

това. че в 
кост

пчеларската 
„Мая" предвижда инвес
тиции в -размер от около

в Босилеград.
самооблагането спваха

Упоритостта им даде ре
зултат. Беше заведено пе

са мсоб-

реки че 
валидно оше за една го- 

размислят и
60 милиона динара, с ко
ито щс се набавят 500 

(кооперирано
Ст. Н.

ни на, вечетеедашно местно 
лаганз в размер 1 на сто 
от личните доходи на за- 

1 на сто от када-

инициат-мза 
В мс- 
Боси-

раздвижват 
за несо въвеждане 
стнатз общност в 

казват, ч-е

кошшши 
производство).

-има 
кому и ад-по

етите и леград. Защо ли се отлъчва?от осл-страдния доход 
ско стопанското произвол 

Сега ©ече и тези ко- 
най-голям от-

самообла- 
-очакванит-с

иде редица 
битови въпроси за г-азре- 

които по друг 
трудно В МГ-ГИПТ1 общност -в Бслсш НС- 1! челните редици за блатоустпояжше- 

' оплакаха от Ицко Ми- то иа своята местна общност. Обик--опущвпа и п оплакаха от пррсв(гшите яейци са оред
лев-, живееш иа улм. .. цай-дсйпитс. Имали та и други -недо-
-ви-ч". Нашият съсед, «ама -» меш Д с нем в Белеш, ИОри се е
пата общност, .не иска да ‘ стигнало и на съд зарад изграждане
мооблатан-е> за "п;^^п,и-=, на гараж, за който преди хче годаши
Г"хшгсл на Белеш. а «а село е било издадено решение за събаряне.
Врабча откъдето отдавна се е прене
съл а между другото-, е преподавател 
И ОС.Ю.ВИО училите ..Мота- Пиядс в
ДИ|М’ИТ.ро»гр!а.д.

спзо. шаваи<з, за
К&ЦМН 
'*ЛЯ ЛЪК
гат да ос

средства
въобшс «с мо

ите даваха 
пор, виждат чс

о-бе-зпечат.га-н-ето дава 
резултати. От 1983 годи- 

този начин
че прим-с- 

,о-бши-остБезспотшо е.
иа досега по 
са събрани 21 923 855 ДИ-

п-рокарана 
дължина
И-меняо

местната
последват и 

местни обши-о-с- 
м-естна- 

Ра-йч-и-

ра на- 
трябва да 
танаяиите

ос-
нара с които с 
канализация -на- И до'днес решението не е изпъл-ВОИЧКО

в солоти, тгреди 
та обшностот 1438 метра, 

канализирани са улиците: 
„Блат", „7 юли", „Славчо 
Динов", част ст 
-Георги Димитро®" м

ПОННСТ0‘Я- 
И1СУ1 в ход е прокарианс- 
то -на канализацията на
улица „29 ноември"/ а за- 

п родил- 
улмиз

жено.така■която съшо.
Босилеград и-ма 

неразрешени
пробие- 

ЦС МССТ-

-Местната- общност Белеш, една от 
Димитровградска оо- 
пеша служи за при- 

- тази общност 
съществуващите

леещи. 
,к-а!ктр и в най-младите вулица ко- :в това какнавлизаме 

иаш-авил" ущ-остопюроиис 
Яяно -с.

ред там-унадио-битави
Още повече,

самооблагаие
И-К01ЯОМИ1Ч1ОС-

от УС-

щииа, по много
сигурно е, че в

„8 I I яма да
м-ар и
могат да преодолеят

Врабча не би могъл 110ПОДМ,умения, заш-ото „сговорна }№- 
Димитровграя, зашото жи’ _. лланина повдига". А пРед 

-повече от 20 «и- слешани -стоят ретина важни зада- 
Та- нима засяно е Жулюша щс строят учн- 
«а Рабе- Гшрш «а, тояб.в-а да. строят кул

турен дом и д-Р- обекти.

Милев си е ,,
за местожителство.
живееше » село 
да рабСТИ » 
врабча е отдалечена 
ломе-тра от Димитровград.
би могъл иооки дои да отива

септември". чс акоми. 
и-г/ло
тттпетте 

УСЛОВИЯ 
лоитята за 
г^ддетга 
ГМ.1РКЯ 
п-реблем,
оз разреши 
-Гдаа ла сс
късмо-

и за-

с с д нообезпечаване
цел м чс 

-битов

ки
планувано с па. 
жал работите на 
■ Георги Димитро®" •

Председателят на
Шината иа местната 
кост ь Босилегра1Д - 
Богословов подчерта, чс 
тече се готеи план за Ра" 
бота през ияшапа годй|Иа-

за тази 
к,0,муиали'0 
който 1

оста. 
осггадая

дими-тровграя, и да се връща об- 
ипечатлеиие Факта.

-може да 
п-с тря- 
за по-

Окуп-
обш,-

Любен

та »
,р-атно? Прави ни 

той като
М. А.

просветен деец не еза-1 но
СТРАНИЦА 7М. я.

1987
БРАТСТВО * 18 декември



БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА В В ТРУДНО МАТЕГИ-ЗДРАВНОТО ДЕЛО В 
АЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

Значително увеличени разходи
кои101 милиона динара, 

то са увеличели с 65,5 «а 
сто, Разходите за стацио-- 
парно лекуване са 
чеши със 73 на сто, за лс 
каретва със 136,6. а тези 
п областта «а зъболече
нието дори е 208 на. сто. 
Заслужава вн-имаиисто и 
следният факт: за лич- 

доходм (поради отпу
ск по болост) са заплатс-

годштта до края па септември 
загуба от над 90 милио-

От началото на 
в здравното дело е отчетена

динара. В сой тази загуба възлиза 71 милионама угоели
динара.

предан 01 огромно-Лошото материално но гамаши
то увеличение па пените 
;на иякои услуги м опрани

, ложоние » здравното де
ло в Републиката не отми 
на и Здравния дом и об- 

Самоу правите
ч оките финансови сред
ства'. През посочения не 
рпод на пример тук е 
осъществен обш доход 
от 378 милиона и в сран

щ| щеката 
лзд- общност па ин-торс- 111»
сите за здрапиа защита 
в Босилеград. През девет ни 8,8 милиона динара, и 

този средства са увеличе
ни със 115 на сто.

В само-управителната
общност е изготвена пт-о 

погаоваие па

АКЦИЯТА „НИЩО НЕ БИЛА ДА НИ ИЗНЕНА 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

менмс със съшия минало 
годишен период тези 
средства са увеличени е 
85,3 иа сто (в сравнените 
е плана тави доход е по- 
малък е 16 ма сто). Па 
друга, спра,на разходите 
възлизат на 449,7 милио
на динара и в сравнение 
е мшстлогрчгииишя пери
од са увеличени със НЮ,9 
на спо.

те месеца на тави .годи
на в Здравния дом загуба 
та възлезе на над 20 ми
лиона динара, а в СОМ 
за здравна защита 71 ми
лиона динара. Откъде тол 
кова- загуба, особено в 
СОИ, която главно е по
влияла и .върху загубата 
в Здравния дом?

Главната причина за 
загубата в тази СОМ са 
значително увеличените 
разходи, т.е. увеличените 
цени на лекарствата, по 
мигалата и пособията и 
услугите. Педчер тава: иа: 
това делегатите на Скуп
щината на тази СОМ са

ДА" В

С ПЪЛНА СЪЗНАТЕЛНОСТн оток?
грама за 
загубата. Дали тя ще се 
осъществи и дали краят
на годината, ще приклю
чи е положителен 
пс главно зависи от тека 
дали го касата й ще 
намерят незащитените й 
доеога -гоички облагания

бала

се потвърждеииг. че всена- 
Ътбрана и об- 

самозащита

акцияТазгодишната 
„Нищо не бива да ни из 
и опада” го Бо силе градска 
община е в заключите
лен етап. Комитетите за 
всенародна отбрана и 
обществена самозащита 
го местните общности и 
организациите иа сдруже 
ния труд анализират про 
вадените десето учения. 
На едно от поредните за 
с-едания Координацион
ното тяло за всенародна 
етб.рана и обществена са 
мозащита към Общинс
ката конференция на 
ССТН щ Босилеград ще 
сбсьди резултатите и ще 
тате обща сценка за про- 
е слените учения в общи 
пата. Ето един пример от 
акцията.

радиата 
ще стената 
са залегнали в основите 
на всички субекти.

Най-много средства са 
за амбулоит- 

услуги
заплатено 
ио-дпепанзсрс.кн 
— към 123 милиона дина

и дали ще ос намали .ви
сокото увеличение на ня
кои разходи. И.чак. според плана 

в теза въз- 
- сбразовате-

сьсрл п -а увеличени 
166,8 ил сто и за лекува- 
пе извън ). е гнои а

учен и ето 
питателко 
лно ведомство бе про
валено в три часа: гасе
те на пожар, извличане 
и оказване на първа по 
моли на повредени и 
уреждане на училищния

В. Б.над

СЛЕД ЗЛОПОЛУКАТА В ЖДРЕЛОТО НА ЕРМАЧЕТИРИ ГОДИНИ

Някой си играе с 

търпението на хората двор и училищните по-ме 
щения. Александрова, по 
дчерта. че Комитетът за 
всенагчсна отбрана и 
обществена самозащита 
при училището е анали
зирал учението и оценил 
като твърде успешно -Оп 
ред-елените групи за от 
делиите акции ст учени 
ето навреме и успешно 
гн_изпълнили възложени 
те задачи. За твърде крат 
ко време импровизирани 
ят пожар не само че е 
бил локализиран и поту
шен, а оказаната първа 
помощ на изстрадалите 
бърза и качествена. От
зивът и дисциплината на 
всички са били на висо
ко равнище, което е и ус 
л-ави-е за успешно реали
зиране на акцията.

След два—три месеца 
ще станат пет години от 
злополуката в ждрелото 
на река Ерма, на пътя Су 
кого©—Звонци. котата за
гинаха двама работни, 
ии. От тогава до днес 
много пари се изразход
ваха за оопзсобява-не на 
цътя, който от март ме 
сец тази година напъл
но е затворен за всяко 
движение с решение на 
Комитета за съобщения 
на СР Сърбия, поради 
опасността от срутване на 
тунел № 6. С това около 
1200 жители в четири ме 
сини общности напълно 
са откъснати от центъра 
на общината.

Най-отговорните хо-ра 
в общината, както гейко

ложи да направи санация 
на нътя. Нямало проект, 
.И'* който да се работи. 
Котата проекта стигна.

га до сега. са ангажира
ни върху преодоляване 
на проблема и не п-о-мал 
ко са критикувани от жи 
телите на този район. Ос 
танали без превоз — 
рейса отива само- до По 
гановоки манастир, а на 
т_атък и 15 километра пе 
ща — хората, .оправдано 
очакват от ръководните 
хора помощ. Много хар
тия е изписана, много те 
д-еф-сини разговори, на 
много врата е почукано 
обезпечени са и 154 ми
лиона динара. И когато 
сг.едствата стигнаха, не 
дойдоха представители
те на Предприятието за 
пътища от Ниш, на кое
то Републиканският ко
митет за съобщения яа-

нямзше иа къде. отзова
ха се на пътя: двама ра 
б-отници. един булдо-зер 
и един камион! Достатъ
чно да се замажат очите 
на хората И поне да ра 
ботят, там където тряб
ва. Те попълват

В средношколския о-б 
разсгоател-ен център ..Ив
ан Караиванов" учението 
се проведе през миналата- 
седмица. Виолета Алек
сандрова, председател на 
Комитета за всенародна 
-отбрана и обществена са 
мозащита. ни уведоми 
че и този път, както и 
досега учението, се хара
ктеризира с висока съз
нателност и твърде отгагоо 
Ево изпълняване на горич
ки възложени задачи. То

дупките
от с-едми-я тунел нататък 
където не съществува ни
каква опасност от срутва 
не. А времето ои минава
сезонът мина. Мина и ед 
на официална девалва
ция -на парите, инфла
цията върви всеки 
До следващия 
лен сезон от 154

ден. 
строите ли всъщност е още М. Я.едно

милио
на едва ли ще остане 
дони'пата. Компетентни
те в Общинската 
шина ое хващат за 
та. пишат

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

по

скуит-
плава- Два курса в 

Долна Ръженанови писма-, 
огиват. при -компетентни
те в Белград 
сето- работят 
тдика. обикновени 
стаи"

а на тра-
Общинската 

Ци-я на Червени я кръст 
в Босилеград продължа
ва да -организира 
чни видове -обучения „ на 
се лекото население, 
зи -дати го -село- Долна Ръ- 
жаиа приключиха два кур 
са: п© -оказвано на първа 
помощ и по- д-омашн© 
даее на болни. Двата кур
са са посещавали по- 26 
души и леи чките оа

Ворганизадвама раб© завършили успешно-, 
общинската -организация 
н-а Червения -кръст в Бо
силеград ни уведомиха, 
че -са довоенни от усвоени 
те -от курсистите зтаакия.

Организатор «а курсо
вете е ОО на Червения 
кръст в Босилеград, 
съдействие със Здравния 
дом.

„гаикь
к—яат х-ората. Оче

видно е, че някой 
га-ооко

разлина по- 
равнище ое иг

рае с търпението на хо
рата от селата Трън,ски 
Ощоцмици. Куса врана 
Петаиинци и Иокровци. ’ 
Докога ?

Те-

■в
гле

май идната година ще се възстанови движението А. Т.
М. Я.ги
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО Нд
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ МОК НА 

НА НИШКИ №МГИПнТ°БСЪДИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РЕГИОН В 1988 ГОДИНА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ В МЛАДЕЖКА 
СЕЛО ДОЛНО ТЛЪМИНО

Чардак между АКТИВНО ЖИВЕЯТг*неоето и земята"н
• От плана

ЖКИ организации в региона

'В птяшо^ната младеж бави, а почти 
® 'оело 

членуват 
младежи

на проекци- 
края на годи- 

в първичните младе-

за всеки 
държавен поазник се из 
насят подбрани . програ- • 

и ми. Красноречив пример 
е прнограмата посветена 
ва тазгодишния " пр азник - 
на Репупбликата — 29 но 
емири-. а вече за 22 де': 
•тоември — Деня на ЮНА

и сега не ое‘ знае ага ка
кви критерии що ое ос
новава 
сропнршколци т студенти 
в следващата учебна то 
дина,. Затова, тготечопта- 
Щ участниците в диекуси 
ята, не ^■ьществува съдове 
ЗВо планиране на затшс- 
вателналга оо^пгижа.

'ка организация 
ДОЛНО ТлЪМ1ИНО 
35 активни 
девойки/ от конто 7 д.уши 
са членове на Съюза на 
комунистите.

записването на

Когато става дума 
развойните планове, 
година на го-дина ое пов
таря една и съща греш
ка. Плановете са списъ
ци от желания без съще 
ств-ени елементи и наоо

за -в региона, 
сила

довдато са в 
ннтервентните 

на Съюзния 
иителен съвет. Младите 
н ай-мното

Организа
цията всестранно еътру 
Д1ничи с първичната мла
дежка организация

от мед.-
•изпълни

на гр
авичната застава ;,Кадин- 
яча", с първичната мла
дежка организация на 
подведомственото основ
но училище в село Бис
тър, със Съвета на мест
ната общност и другите 
организирани социалис
тически сили в местната 
-общност. Осъществени 
са завидни резултати в. 
комунално- битовата дей
ност, идейно-политическо 
то издигане, в културно- 
забавния живот и пр.

Делнотлъм ит-гската мла
деж е дала значителен 
•принос за електрифика
цията на селото, прокар
ването на селския водо
провод , р азши ряването 

махленски пътища., 
уреждането на селото и 
други активности, които 
е предприемала местна
та общност.

подготвят нова, също та 
ка твърде разнообразна 
програма е викторина. Към 
кра я на януари идната го
дина, качето ни уведоми 
Иванов-, в съдействие с 
Центъра за култура от 
Босилеград и СКХД ,,Мл 
адост" ще организират 
състезание «а певци от 
Тлъмински район, с кое
то всъщност ще започнат 
подготовката си за предс
тоящото състезание ..Оре 
ща на селата" — култур 
на манифестация, в коя
то долнотлъминската мла. 
деж има успехи. През 
януари в съдействие с 
Общинската- конферен
ция на ССМ в Босилег
рад са запланувани -и две 
сказки по идейно-политм 
чеоко образование на чле 
нювете.

ое интересуват 
как ще бъдат разрешава 
ни въпросите за труд рус 
трояването.

Членовете на 
лно-тю младежко' 
дство критикуваха 
управ1иггелн-ото 
ране в областта на наука 
та. Налага се да бъде лр>о 
ве,ре на оп.р ав<д ате лностга 
на регионалпите СОИ за 
наука и да бъде извърше
но обединяване на сред
ствата :на републиканокЮ' 
равнище, за да могат да 
ое_^толзугват пълноценно-

региона 
ръково 

само
ки за П'рею1д>слявано на 
кризата- От развитието 

на науката и образовани 
ето, жилищната 
ка и дребното

предложе
ния план за оазвитие на 
Нишки регион в 1988 го
дина. критично забележи 
ха членовете на Предсе
дателството на Междуоб- 
щинеката конференция 
на ССМ в Ниш, не се ви
жда какво трябва да пра 
вят стопанските субекти

полити- 
стспансс- 

во и затова се застъпват 
за реално планиране.

органи з и

Кадровите потребнос
ти на сдружения труд не 
са пред страни конкрет
но. Това е причината, че

П редее дат-ел сгвсто 
МОК на ССМ в

•на
Ниш

прие пгограма на избор
ната тгойно'ст в ССМ. До 
края и а годината 
про(Еедат предизборни съ 
брания в първичните мла

ще ое
на

дежки организации, яну 
ар и е се ок за изборни съ 
бойкия, а до края на фе 
в рулон трябва да се про
ведат изборни заседания 
на общинските конфе
ренции.

Иванов подчертава и 
това. че младежкият клуб 
редовно работи и че тук 
ое събират не само на съ
брания. но и за 
на различни 
..Братство". ..Илюстрош 
на лоштитика". НОН и 
други вестници.

'Председателят на ор
ганизацията ДРАГАН ИВ 
АНОВ казва, че във все
общата активност на 
младежите отделно мя- 

културно-заба-

четене 
списания:

сто заема 
смият живот Редовно ое(С. Р.) м. я.танцови заорганизират

Не знаят кръчмарския курс?СЕ ВЪРШИ ПОДГОТОВКА ЗА 
'88"

БЕЛЕЖКАВ БОСИЛЕГРАД 
МТА „ВЛАСИНА достатъчно .мойгго каза., че Младежката коопера

ция не може да шздагва телефонен ута 
затед”. Председателят на ОК на <-(-М 

телефона с тоя другар 
иеш обещание, че 
им бъд-е казано могат 

работата. На 5 де-

Площи има Димитровград получи нова телс- 
Не ще и съмнение:феина централа. 

хубжа новина. А с новините «инати е 
талса: докато си рявгазят място, преди 

проблеми. С шсшочюансто 
наложи до бь-

общи- 
Горокото

на- акцията в 
бъде

от Враня,

ОС ОЗЪ1РЗШ поТОР
на та шс
стопанство 
Горската 
летад. като

П-рез лятото на идуща-
територията

общи-
първата 

а-кния
от съюзно значение . 
МТА „Власияа". Имайки 
предвид

вм подумате от 
мратьк срок пк 
ли да продължат

ОК на ССМ изпраща писмо 
■пощата в Пирот с

т.с.та година на 
на Бо-силеградска 
на ще започне

зашлевят т
новата централа оеБоси-оекцмя .в

тг.УДОюа ши
ша телефонните номера и 

РОЛСМИ трудности ИЛ Д1И-
дат сменени 
това създаде
миър,пи»гР-а1Д|ча1И1и.

«СМИРИ
дю щирвмгоюа на 
,мшба да помогне разрешаването 
проблема. ио той не ое обажда.

младежка трудодаа цицай
наскупши- 

СИ И ОД“
оск-

Общинската
Р'С 11ЮП.ИСГЛО

Пор сяоата 
Напредък", коя- 

обществеши, 
и ерюви- 

уреяят пза-
ои отношения.

залесяват 
места

членовете наОШС 1В ООИГПСМИРН
кооперация :в Димитро» 

желани© да направ-
1КОЙ-

значоннето на 
акцията на » 

черта, че
Младежката 
град л.рюяиянагг 
ят «рсмон-ен

облей «и

тази, както и иа 
..Сърбия без голини 
2000-та година", 
гоадчани тгредпоиомат

- --. по-тюдгот- 
посрешнат брига-

Младежката даоп«|раздия 
облекчи телефон- 

дммитр<жгра1Д-

до Защо -на
телс-Фоппсп I указател

тол©Ф,01М1НМП'С комуапи- 
Представят

ЦИЯ 1И
то има доста
псобрайотиаеми

нлюши да

босиле- т,с ос тдавдаяма да 
шито «Ю1му1мшса1ци1и на 
чаию? Мюм<'е

ме то щекаиши тпасъгражданите шм.
0ФГПОП1Р1ПИТС би отговорните в пощя- 

.даооойносиа на чле 
младите не са Лау- 

работа (особено 
курс")?

и местната 
__ол>сш д,011титпоияя 1п гла

рки цръзмолсно 
вени да 
дирите.

(ВПИ идеята с.и ма- 
и и01мха, които ос съми1Я1Н1ат ® 

ию1В'СГпе. й -или пък 
•ЧИЛИ как ос атолучжа 
лекциите от „иръчмарокия

имргитс
Г-ш като шс ое
„лоши № новечето
И обши та та.
>К1П КТ/М
с яуряН10

та
поща <9 Пирот — дават зелои си

Млаянатта
младежката им инатим.

издаването -на
се надот 
за заме- 

помобшая и 
СОЛОЮО-

ОС В'к' шс ,191301 няа-В подготовката 
лючиха и делегатите иа

скупшииа,
пеши^га замналшатплоинигге догпс

указатела, но оч
идва марчапввано

,д ц1М!ит,|Км«пр адската 
стон I ?да осОбщинската 

които на- яюеладнжга
решение за

-уедря-
3 хиляди хектара- 

Т1ЛО-

(/■■■ частни
1|1раиз»яД|и-'гс" липа 

гряб

К. Г.зашон-сд:цапловяи 
стопалшеки

това с
секция

тюл-ца 
И ,обяснение 
ксашдпр

А-лс..Обади се другарят
п'И1рш'ока поиха,сия даеха 

обезпечаваше, т.-е.
:тсзи

Пстрюллцч отли. шсГорската«агне на 
Всъщиост, толкова 
Ши ще залесят 1

тущесте-
отн-оигемия.

В. в.
уредитя Дашо-правовивсбрмпаяи- 

198» СТРАНИЦА 9МТА отпите на тази 
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П НИШНА СКУПЩИНАТА НА УНИВЕРСИТЕТА Осведоменне на 

издателство „Братство"
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Реформат<н занапред главна задача
СКУПЩИНАТА НА УНИВЕР 

• СПАЗЕНА Е ДО! ОВО• ПРИЕТ Е ПЛАНЪТ ЗА РАБОТА НА
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

киилоиздатедока дейност наРедакцията за ^ _
Издателство „Братство" осведомява заинггереео- 

литературми, научни, публицистически и 
бдогарО{сата народност в Юто- 

намерение да предложат на 
(ръкописи) 

1988 година това да 
на декември 1987

СИТЕТА ЗА 
РЕНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАПИСВАНЕ ваните

други творци от 
славмя, които имат

добри резултати пости
гат ученици, които не ии 
ват от

но се определят за техни 
ческите факултети. На 
мещиц1и1шжиия факултет 
оа ое обадили 160 „ву- 
кешци", а оа змтапсаии 
120 души. Когато става 
дума за медицинския фа 
култет. главно са записа 
■ни нишлии. От Ниш са 
конкурирали -205 канди
дати. а са приети 97 ду
ши. От региона. Сърбия, 
па и от Югославия, са 
кандидатствувпли 401, а 
са приети 93 кандидати. 
По отношение на ооциал 
ната структура само 9 ду
ши са от селскостопанс
ки семейства, а за канди 
датите от работнически 
произход няма сведе
ния.

Скупщината на Унитер 
ситета в Ниш в предстоя 
щнте две години ще ое 
занимава с реализацията 
на новите учебни плано
ве и програми, маюкеиче- 
окото образование на Уни 
вероитета. резултатите 
на социалистическото са- 
моуправително преобра
зование на висшето и по 
лувисшето образование, 
кадровите въпроси и с 
всички останали въпро
си, свързани с реформа
та на високото образова 
ние. Това са задачите, 
които е приела скупщи
ната на последното ои за 
сещание. пот председател 
сивото на Вукое Булато- 
аич които ще ое решават 
през следващите две го
дини.

За тези задачи и темп 
се предвиждат срокове — 
месечни, и са определени 
личности и органи на 
Университета, които тря 
бва да изготвят съответ
ните материали.

електротехнически 
което би Ои-

произведенияиздателството свои 
за печатаме през идущата 
1Ч> направят най-късно до края 
год. В писмените предложения до Издателство
то авторите трябва да представят следните ос

на автора.

те училища,
логично, но от някога 

Ниш ило
шиите гимназии в
Пирот.

Говорейки за система- 
Вукое

Iчопли ■сломенги: името и презимето 
заглавието на произведението (литературно, на
учно"" публицистичеоко и лр.), от кой ВИД И КОИ 
жанр е, колко е обемът, на произведението (кол
ко страници ша шшгуща машина). Могат да се 
пропдложат сборници от народни умотворения 
(народни песни, приказки, легенди), изворни от 

обработели според методоло- 
такива оборници. Също

та на записване, 
Бушагшмч изтъкна, че за 
■напред трябва да се на
мери начин ла се обезле 
чи записването ша 
ЧНН1ЦН, а не тс едва ос за

отли

писват задочно, или ця
лото им лято да мине в 
тичане от факултет до 
факултет.

Прието с заключение
то. чс Факултетите в 
Ниш са ■спазвали досе
га договорената полити
ка за записване, но чс в 
■нея нещо трябва да се

нашите краища, 
пията ® изготвянето на- 
така могат да се 
временни писатели и 
югославските народи и народности.

Ръкописите трябва да са на български език,

предложат и преводи от съ-
поети от литературите на

машинописи страници в той екземпляра. 
Заявки ще се приемат до края на декември, 

за да могат предложените произведения да вле- 
Издателството. Ръкопи-

на
Когато става дума за 

приемните квалификаци 
онни изпити, като допъл
нителен критерий, рекло 
рът проф. д-р Димитрие 
Михайлович предложи 
в бъдеще оценителната 
■комисия да се ангажира 
от . други факултети, каж- 
то ое прави навсякъде в 
овета.
• ГИМНАЗИСТИТЕ — 
НАЙ-ДОБРИ СТУДЕНТИ

Пррректорът лроф, 
д-р Зоран Джоричич ка 
за, че успехът на учени
ците. които идват на фа
култет. е »ое по-добър.
В настоящата учебна го 
дина са записани 88 на 
СТО отлични и много до
бри ученици, а само 12 
на сто с добър и задово
лителен успех.

Деканът на Електрон
ния факултет проф. д-р 
Драгиша Кръстич подчер 
та, че когато става дума 
за този факултет, най-

зат.|в проектоплана на
предложените произведения трябва да 

се доставят на Издателството най-късно до края 
на януари 1988 година.

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"

мени.
В информацията за 

осъществяване на новите 
учебни програми и пла
нове на факултетите в 
Ниш не са дадени прави 
те сведения (и времето 
на прилагане е късо), па 
д-р Любиша Митрович, 
проректор, изтъкна, че 
трябва да се направи по- 
пълен документ за реаяи 
зацията на новите учеб
ни планове и програми, 
а че най-важната задача 
в тази област е педагога 
ческата реформа.

Скупщината прие са- 
моупраоително споразу
мение за създаване на 
общи ■катедри и общност 
на катедри и самоуправи 
телно споразумение за 
■сътрудничество с Уншер
ситета в Прищина.

сите на

ТЕАГОСТУВАНЕ НА ПИРОТ СКИЯ НАРОДЕН 
ТЪР В ДИМИТРОВГРАД

• СВЕДЕДИЯТА ЗА
ЗАПИСВАНЕТО
Инак делегатите на 

скупщината разгледаха 
и анализа' за записване 
на студентите в първи 
курс в настоящата учеб 
на година. Уводно изло 
женоте поднесе проф. 
д-р Миомир Ивкович, ко 
йто между другото под
черта. че сведенията за 
записване на факултета 
са доставени със закьсне 
ние. Някои от тях са не 
■пълни, па дори и невер
ни. „Вукоюците". според 
думите на ппофеоор Ив- 
когаич, полека, но сигур-

Как става несполучлива 

инвестиция?
Брешан, познат по „Ха 
млет от Долна Мърдуша" 
прави ангажирана 
са, в която темперамент
но се разплата не само 
с креаториге «а несполу
чливи инвестиции, но и 
с квазидеолошята. ква- 
зисамоупражлението. ме- 
шета1рство и престъпност 
та, с човешката подлост 
и лицимерие. Впепчатле- 
ние е, че като чели писа 
телят е представил воич 
ки наши обществени и 
лични човешки недоста 
тъпи да събере на едио 
място и отведнъж осмие.

В постановка на Бори 
сав Гриторович, гост от 
Бщщращ, главната роля 
на Марко Ооешар, дире 
ктор на елекжроегооител- 

предщщятие, като 
член на гаиротския теа-

Ако някой не е знаел 
как може да дойде до не 
сполучливо капиталовяо 
жение трябвало е да оти 
де да види пиесата „Хид 
роцентрала в Сухи дол", 
с която п-юотският на
роден театър на девети 
този м!еоец гостува в Ди 
митреюг.рая.

Взимайки за основа на 
авю'ята трагикомедия ..Та- 
ртюф" .ои’ Молиер, Иво

пме-

(М. Р.)

ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ , КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Програмите ма публично обсъждаме
Изказвайки се положи 

телно за предложените 
програми, членовете 
секцията особено вни
мание обърнаха към въ 
зможностите за осъщес 
твяване на същите, имай 
ки предвид преди всич 
ко новия начин на финан 
сирите в областта на кул 
турата и физическата ку 
лггура.

След като скупщината 
на самоупрявителната об 
щиост за основно обра
зование. култура и физи
ческа култура прие прог 
рамите за работа и пи пу 
сна на публично обсъж
дане, съответната сек
ция при Общинската ко 
нференция на Ооциалис 
тичеежия съюз на разши 
ре«о заседание, състоя
ло ое ,на 8 декември, ое 
изказа за развойните пла 
нове и програми в обла
стта на основното обра
зование, култура и физи 
ческата култура, в Димит 
ровгращ.

тите в културата и физи 
ческата 1султуоа много 
повече стават зависими 
о.т стопанските 
ти на сдружения труд. 
Както вече е известно от 
първи януари 1988 годи
на за тези активности ще 
ое отделя един на сто от 
дохода на заетите в стопа 
нството и извънстопанс- 

съглаено

ложение на културата и 
физическата култура. Ка 
квю е тяхното значение 
■като обществена надот- 
оойка, излишно е д.а се 
говори. Затова е необхо
димо, както бе изтъкнато 
ю разискванията, 
но свързване със 
ния тщгд. създавайки ус 
ловия за развитие

■на
резулта-

Ио

по-тяс тър се представи Олобо- 
дан Аяексич от димигг- 
■рошгращвкия самодеен те
атър „Христо Ботев".

сдруже

и наките дейност.
Закона за съвкупния 
ход. Аюо нещо 
мени, това значи обезпе
чаване на по-малко оред 
ства

културата и физическата 
трудови 

по та-

Ввдимо бе. че той, за
едно с Бооилка Милеаич и 
Драгица Живкович има 
■най-много опит на сцена 
та. В останалите роим се 
появиха млади членове 
на пиротсКия театър.

до култура в самите 
организации

Именно, докато обра
зованието и занапред гце 
■ое финансира по 
■начин както и 
(5,80 ии сто от бруто ли 
чните доходи) актиинос-

не ое про
къв начин. че заетите да 
вадят сметка за това, 
кто за

същия
досега ка-ОТКОЛКОТО

■и влошаваме на и без то 
ва лошото материално по

дооега производството.

А. Т. А. Т.
СТРАНИЦА 10
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ДИМИТРОВГРАДСКИ, ЛОВДЖИЙСКИ

Измислени приказки 

Д®!*?твителни нарушения
,Р,,. ор,5„ш Н. 2,
Спасен Стойчев, Лацк0 Панай 
Велин Иоцев и Светнела 
резервата недалеч 
граница край

НЕСПОЛУ КИ
РАБОТНИЧЕСКО—СПОРТНИ ИГРИ

Богата спортна програма
Капело 

така и
«и всяка__ аД" с 449 кръга, ТО „Об

„я ™ ; ®,Ч0ОТ иа уина" 388- то ..Саших"
«ами " ИГ 10 20 де с 336, ТО „Автогума" I с
Пкт °®ганизиР®г 359- трудова единица „В* •
Р с НичвскХьспортни иг- трешна автогума" с 351,
ивтпмИ^т? 0П10‘Р’1’Н,И Дис труд-ова единица СОСТ с 
Ш№х гт ^'^°,0ега за,въл> 305 'И то „Техническа гу 
1?ика състезанията в трм. ма" с 292 
р шахмат ое състезаваха 
8 -отбола

■година.

казваш, че сте направили 
голяма грешка. А 
1ка!сае за 'бензина — 
н»е иска да го плати дру
жеството- 
тим аз .и- подпредседател
ят Ивш-жо®-.

— Там ще обясня, че 
а-з изобщо не съм 
намерени е да ловя. а тря
бваше във .Врабча да ку
пя -сено за подхранване 
на дивеча. А някой се 
-опитва да ме въвлече в 
тази; -игра -. .

— Аз мисля 
тук напразно си говорим. 
Догкато не получим до
клад -о-т СВР. не можем 
да размекваме /к-ой колко 
е еииоюз». и какво нака
зание да му наложим — 
каза Сто-ян Михов.

— И аз се приобща
вам към това н-реддо-же- 
Н1И15 — каза Тихомир Ива 
нов.

че се 
ноем- що се 

аколовджиите 
отов, Петър Савов, 

Джуричв щ-е го пла- кръга.
В -отделна конкуренция 

на първо място класира 
н-елзо е следното: Богол- 
юб Петрович -от отбора 
«а „Автогума И" със 173 
кръга, сле|ДВ1ан от Алезу 
сандър Маришко® от ТО 
„Димитровград" със 162

се озовали в

ранили сърна, кояТо МиткГстоСо^™ 
ловджийските кучета. Но поради тежК11т„ 
тя на утре ден била заклана. А Те

от всичките о-с- 
О1СН-0ВНИ -0)Р1ган'Из агц им 

® ел-сс-кната г - 
„Тигър"—Пирот, 
рът на ООСТ „Димитров- 
град" се класира на 
тс- място-. Срещата 
на 8 декември в Пирот.

В Димитровград 
12 декем-ври ое 
състезание 
стрелба за жени

ем
отнел от 

рани.
-организация 

Отбо-
имал

Тази неславна история 
на ловджиите 
лич" сега лекачпол ека вър
ви към своя логичен край. 
Брак-ониерите са били .ра
зпитани, целият случай 
се изучава в Секретариа
та на вътрешните работи 
и наскоро ще бъде опо
вестено за вината на учас
тниците в него. С цел да 
..затвори" устата на чар- 
шията, н-а 9 декември 
Светнелав Джурич. пред
седател на ловджийското 
дружество, беше свикал 
заседание на председател
ството на дружеството, на 
което
Председателят 
•искаше да ..-обясни" как 
е станало произшествие
то. без да чака по въпро
са да си кажат думата 
.компетентните органи.

— Чувствувам се за ви- 
нсвен само дотолкова, че 
тръгнах с тези ловджии, 
32шото Спасен Стойчев и 
Лацко Панайотов съм дал 
на дисциплинарна отговор 
«сст — започна. Джурич.

шес-
стана(Вд-жии от други -общини, 

безмилостно- избивали 
.в»еча., а -ето. Джурич, 
неже останал 
бори.

от ,,В/ид-
ди-
тго-

кръга и на тр-ето — Ммо 
на дра-г Петрович от „Аюто- 

гума П" със 158 кръга, 
спортна Д-рупите двама 
и мъже ТО „Димитровград"

ха Вукадин Марков-ич със 
151 кръг и Тодор Ал-ек-

сам да се превод-ече ниене успял . ..
А после пак се върна 

/на въпроса-, аз

по- членове ®
бя-

и в пглкад-о- за- жени. 
спортна 
-н\и участвуваха четири от 
бера. Пъш-о място- 
ли „Димитровград" с 440 
кръга, на второ се класи 
Ра „Аз-тогума" -огг Бабуш 
'кгица със 183 кръга и т.н.

В о-тщ-елн-ртр 
не първо място- зае Ани 
ца Михалко1за със 159 кръ 
га на второ — Ана Пав 
лоза със 150 кръга, 
трето Данч-е Костова със 
149 кръга

не съм 
направиха

В
стрелял. Това 
Стойч-е/з и Панайотов . . . 
-но е добре, че аз оцелях. 
Та те

стрелба за же-
СС1В със 136 кръга..

опече В пикало за жени уча 
ствува-ха общо три олпбо 
ра. Първо място зае от 
борът на трудовата еди
ница „Вътрешна автоту- 

класира- ма" от Бабушница с 239 
•кръга, второ „Автогума'' 
от Пирот с 231 кръг и 
трето — ТО „Димитров

ска гра/д" със 173 кръга. В от 
долното- класиране първо 

и така нагга- място зае Богдана Дими 
тък. Тгетата състезател- тпиевич с 95 кръга, след
на от ТО „Димитровград" вана от Вера Андонович 
Йоз/а/нжа Иванова постиг с 86 кръга и двете от 
•на 140 кръга. трудова единица „Вътре-

В конкуренцията за мъ шна автогума" в Бабуш- 
ж-е участвуваха о-сем от- ний а. Гордана Станоева 
бскра. Класирането е след от ТО „Димитровград" с 
мота: „Автогума" П с 485 80 кръга и т.-н.
кръга, ТО .,Димитровпр-

са имали 'намере
ние да ме убият — и по- 
д-сбре е. ч-е 
убита вместо аз.

И надълго и наширо
ко Светислав Джурич раз
правя разни приказки), о-б

сърната е

Тогава 
Джурич се разсърди и ка
за, че си попава неотме
нима оставка и до свик
ването на извънредне- за
седание на скупщината 
1не ще свиква председа
телството.

председател ят

вгоняваики един-друг. до
ри :л милици-С!нара. който 
им отнел оръжието, 
ника к не ое 
за гиновен.

п р и съ ствувах-ме.
Джурич но

признаваше

Кг.кво сега трябва
да направим, председате- 

п-опита Томислав 
Г ах се. Ти п озече 
риш ?а- странични неща, 
а не гсезоиш как е убита 
сърната?

— Това ще обясня на

лю Може още много и 
много да се напише за 
заседанието на председа
телството- на ловждийоко 
тс- дружество „Видлич". 
Не може да ое разбере 
защо изобщо го е свик
вал. Акс- е имал намере
ние да убеди членовете 
Ш председателството да 
му дадат подкрепа — 
в а и е по-стигна. Но въз
никват сега редица .въп- 
роен като: защо след ка- 

неотменима

ГО.ВО

Д. Ставров

игвънрелно събрание на 
Скупщината на дружест
вото. която съм насрочиш 
за 19 декември. Вече пи
ша доклада! А ще видим 
и кой ше плати бензина 
на милицията?

— Не може така, дру- 
ппедссдател! Ти

т^шлгттшА сетне, според него. из
лезе. че никой за нищо 

ловджийска- то-
не струва в 
та организация Пред сода 
телят на д и слип динар н а - 

две години

ДРУГАРЮ РЕДАКТОР,
С голямо удоволствие чета Вашия вестник ,,Брат

ство" , понеже -от него винаги узнавам доста, неща за 
моя 1Х>ден край. Особено ме рад/ва, когато прочета 
нещо за успехите на отделни лица, а особено на 
младите. Така например няколко пъти четох за из
ключителните резултати на димитровградската уче- 
ничка Сл-а/ви/ца Димитрова на състезанията по Френ- 

цейноФО наградно пътуване до Париж, 
й е присъдено най-

та комисия 
не езихзал комисията, гго 

идв-али

ни то си даде 
■сст.Г!п:«з

гарю
разправяш тука приказки 
от ..Кулима бана", а пе

п ре дседател ств-о- 
избра негов замест- 
- до ИЗВ'ЪЯ [редното-

лепни те тере/нм 
много нека не ни го-сти-ло то- не

пик
заселание па скупщината 

ли то-йм-оже 
доислаш б-сз да 
пред с-сдатслст-

СЛ01Г това. 
да «изнася 
запрвн-ае 
ПуСУПО и
щата 
то той 1'И вижда?

близки, роднини и 
сряда на 9 декем- 

възраст вне-

С дълбока скръб на 
съобщаваме, че в

оки език, за
а, особено ме зарадва .вестта, че 
галямото прионашие на Димитровградска община 
Ссптемтрн-йока награда. Ва всяка .похвала е. че се 
отдала признание .на една даровита и трудолюбива

наистина трябва да се

познати 
ври 1987 година 
запно почина

46-годишна да представя не- 
такив-а само какини-

Симеон
Славов

ученичка, а младите таланти
работата, понеже те са нашата гордостОстава без -отпошор и 

кой !в -последно-
Л01ВД-

ласърча-нат !в
и нашето щастл1И1вю бъдеще.

Обаче имам и една добронамерена 
И«№1-шч> иино юеднаж още не сте написали за 111ре" 
даштеим. ма Слаиица. който безогющю « иам-заслуж- 
ният за: воички тези, хубави резултати, които тя по- 

като добър ученик. Зпщ «емната работа
нейният препода/ватсл. 1озп опо- 

е !Вло-

(въпроса: забележка..разреШ'?да
жг/1'1 стзсяктс да /влизат 
п рзахлватитс « Дими- 

община и бс-

'тремсСнма
тР'01В1гра|Д1С'ка 
3-М1ИЛ'ССТ.!Ю Ш ИЗбГ/ЛЗДТ 11'0

дш-сч? Отюшори 
10'Т терм ИЪПГ.О-

Лукавица, 
— гара

стигасело 
на ж.п.

от
устур/д/ие сс на1М1И1ра.
■р,ад мон голям енгпузиаст (сятузиасгана) оигурио 
ж-ил .М1НЮ.ПО труд и удалия Своята .ученичка Да «оввде 

съюзно състезание, разделял е е нея М|Н°го ТТ 
шавя1Р1НО му е отдадено нужиОГО 

мнението и на оста- 
1нан'И(шетс нещо и за 

техзн начин и 
'нешХ> м би-

лезиия 
ига мшогр

пеф

ос?лг5л?мГ»Ц
?,о яд тъжим зд 
НЕГО

баща Ангел,
син Саша, А - 

роднини, при-

бшат дадени »с-
злссданиспо

ои «да
нароя-нио

Окупшипата, ма която 
(на 700 лое- 

.общината) ще

■пети ;и .радости и 
привнаиие, 
вашите чмтателш,
[[агония 1на1ЧИ1П на
д.ру|-И 1Г1.рЮ.0В*СТН1И

нолоушали от неголия

НЮ Ммсл.я, не опощелям 
че 'ирчбта да 

[работа, помеике но 
рабитниади биха научили 

(нейния) смит.

майна А 0 делегати
най-близки:

Й<>РДаШ<а' 
близки,

ДЖ.МИ от 
трзпбиа наястиша да иа- 

МС11ГКН как да ;се 
задънената

Ние, неговите 
Младенка, сестра

Славица и ДРУ-и ■белязат 
изледие от 
улица?

ха оещеря 
ятели и познати. Никола ПЕТРОВ, 

Белград
неговия свегъл

дружелюбие.Никога няма да аа^р‘1В^ и
, трудолюбивост, бодър ду* М. Андонов

лик
СТРАНИЦА 11

1987
БРАТСТВО * 18 декември



забаваV ** сатиРа *

Ш бе» АОКАЧомиеСЪВРЕМЕННА БАСНЯ

Жаба Муче на 

гручйе..,
Разрешен проблем

Общинската окугаци-На последната оешя т 
.на, кошто стана дума за дребното стопанство, 11,1 
1рам!ките на шито ос опомонаива* и' дислокация .на чш 
кои 'цехове © отдадечшитс местни общности с -цеог 
да ое спре (М1И1прац1И1ята ш наослеиисто, един 01

и
НОИ Изока ме Тодор ЛужничЬи да- му идем 

вапоейе, ама одма ми рече: „Маяшо, полет 
кишобран!"

Учуди ме защо че ми йс чадър, ама ре- 
питуйем. Узе чадър и с 

у Бабуш-

ледспапитс констатира:
— Според мои. този проблем с разрешен. Ня

ма кого да задържим те» 'соло, а някой да ос вър- 
иоо — :най-я1ру|д1НО .ще стаоте.Видяла жа$а коват ко

ня и решияа да се подко 
ве. Повикала най-добрия 
налбатин в барата. наме
рила най-гоиемия лист и 
театрално вдишала кра
ката си.

На утрешния ден под
кованият кон навел гла
ва да си пийне вода <хг 
баката.. Подкованата жа 
ба използувала момента 
да го попита:

— Де ми кажи — след 
всяко коване ли ое полу
чава мазол на гърба? .

1КО да лема да па- 
ии|ротсЬият аутобус ое качи та„Перестройка“
ЛИ1ЦУ.

,На аутюбуокуту чека ме Тодор. 
— Айд-с Манчо,

По ,време па .гостуването на пир-отокп-я Наро
ден театър. » хола на центъра за. култура срещам 
един щкипел, който вишни може да се срещне » 
„Га-цмнюто", „Балкан" или па мотела, но никак и

била навърнемо у
(1)0™.

Щом улезо на вратата — одма ми се 
избистри защо Тодор рече да ои понесем 
чадър. Гледам наоедаяи човеци и сви от
ворили чадър йс и ои гаийу. Од таванът не 
капе, ама тече оии сне пат що се топи.

— Дете —- изока- я — я ми кажи защо 
бре не поправите тия таван, та народ мора 
с чадър.йе да оеди. Тека ли че развивате 
туризъм ?

— Е дедо ,тая йе дълга и широка! Йо- 
ще легоска окамо тия из Пирот да попра- 
йе таванът оти тече. И немой да мислиш 
не су досадили. А доодише неколко пути. 
Кемисийе, стручняци, дойду нещо мере, 
нещо кпо%, испуйу по неколко шишетия 
вино и рейию и кажи: стварно требе да

театър.
— ?!.
— „Перестройка", другарю! — каза ми той и 

тръгна след жената, която енергично .го д.ръппа 
към залата.

А. Т.

Самоизмама
На неотдавна проведеното заседание на пред

седателството иа ловджийското дружество „Ви/д- 
лич" в Димитровград председателят ш дружест
вото Оветислав Джурич на всеки начин се опитва
ше да докаже, че _ле е участвувал <в убиването на 
сърна- .край оело Пстанинц-и..

— Единствено сгреших, че тръпнах с тази гру
па ловджии двама от които съм дал на дисципли
нарна отговорност — упрекваше себе си той.

— А че защо ои правил компания на брако- 
ниери?! Това- и «а най не ни е ясно — подхвърли 
един от членовете яа председателството.

Председателят изглежда ое е самоизмамил.

— Мазол на гърба? Аз 
пи получавам от седлото, 
но от коването никога. А 
де №1 кажи в какво по
ложение те подковаха?

— Как в какво? Ка
то и ти —- бях лепнал на 
гръб.

— Грешка, другарко. 
Аз -никога не съм подко
ван лежешком.

— Ами как? на мен та 
ка ми изглеждаше отдо-

ое лопраи таванът.
А това -и най-малечко дете вида, ама те 

оки „открили Амгрику". Добре де. това че 
им простимо, ама изгледа тека убаво 
пину, та забоваре кво су.оратили и обеща
ли. Изгледа егиду си „мокри" и док се ису 
ше и расуще чека-йу пак да 1)и окамо.

Удари дъж, а нийе би окамо. Они пак 
дойду, пак пину пак обещайу и пак забо
варе. А ев-е съга със снегат — бог да ни

ои

М. А.
„Свързани“ услуги

Ветеринарната станция в Бабуш-щща е наме
рила начин как да се стабилизира: ако иокате раз
решително за продажба яа добитък, -обезателно 
ще ви потърсят удостоверение, че сте ваксинирали 
кучето-.

лу.
— Другарко, нещата 

трябва да ое погледнат и 
отгоре.

„А—ха! За моя мазол 
е виновен налбатинът" — 
констатира на ум жабата 
и се гмурна да му -опъне 
ушите.

помота.
— Е о-но од обещаваше -дом не се рас- 

тура! — реко я.
— Ама вадиш ли дедо. тея наше бру- 

йе. Народ бега -на- оушинку, а оно вътре 
повече тече од вънка. Изедоше ни ядове 
и нищо не маже да напраммо.

Е, ако тия -народ оче баш да свър
не у кавену — що не иде у кавекуту 
„Църии вър" у центарат.

— Е дедо, види ое дека 
Извърнал ли си 
Ое,! I я прииатниците

— Защо пък и да не — и кучетата са „д.о-к. г. битък"!
Ст. Н. на

4 ПЕТРОВ----------г-------------------------------------------ЩшанЗаФВОШ}. нс ои отука. 
да видиш кво йс унутра.По сук що отБорише кавене

пюноу си арно? см йе чисто при ши, ем бър
же услуже народ. А овамо има да чекаш 
пошовин час, а унутра и не се оеди. Стру
пали ое неколко души 
другите дзебну ли дзебну.

Че1кай бре дете, на нали напраисте 
мнтелрац1И% Със „СъР1би%" оди Пирот. Па 
нали беше обещание дека ове че уред,е.

_А да че УЛ©де, че уреде. Само не 
-се знаие мига...

— Ко бре не 
-кош-г Одма!

~ ии'и одма? -Не ое з-найе..
1 яедам тия 

муйе на гручй-е: 
че -оратимо —

около Вумбето и

усмину се момчето, 
ое знайе мига? Нали ре-

'н-а.Р-о.д п-о биф-ато и ме йод у 
защо бре и докига йедно 

а друго че работим-о?
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