
СФРюКай„?а ^^ВДента на
14 ФевруариП1975°годнна из- 
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен 
за особени 
та на 
фическа

венец 
заслуги в област- 

информативната и гра- 
1гпг " де^Ност и за при- 
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ФРОНТЪТ НАОРГАНИЗИР
аните социал истически сили днес и УТРЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

Сьс „сетива" обърната към народа ПЕТДР ГРАЧАНХН 

ПРЕДСЕДАТЕЛНай-важната задача на ССТН 
за рационална, еластична 
политическа система 
кото самоуправление, 
на огромната енергия 
и по този начин да стане 
вото

е да се избори 
и отговорна обществено- 

въз основите
телстното на МОК на СС- 
Т.Н в Лескша-ц ЗАРИЕ 
ДИМИТРИЕВИЧ. — В 
Юж1н.0(мюч>а:Б1Ски: 'региои 
съществуват хубави пюи 
мери. където Со-циаошс- 
ти честият съюз цейств-у 
в а като 'истински фронт 
на трудещите се и граж
даните. В голям брой ме 
гтии 0'бЩИ!СОТИ И В 7^3'КОИ
общини хо-рата са се ощ- 
г а1Н1из и ра лгл доб р е, д-ото- 
тооят се в рамките на 
ССТН, утвърждават прио
ритетните си цели и зада 
чи, изнамират източни
ци на орсдства за разре
шаване на комунални, 
се ЛОКО1СТ01П.5 ;ски. обсазо 
е атол и0-еъзп‘ИТ атални. з-д 
ргпхгт и други проблеми.

Това все пак е малко 
за обща положителна 
оценка. ССТН все още не 
успява да се изяви като 
истински организатор на 
хсюата. способен да на
сочи творческите им по
тенциали към разреша
ване на проблемите, кои 
то засягат ежедневния 
•им интерес и които са 

(На 3-та стр.)

на социалистичес-
която ще „работи" 
на трудещите се

с помощта
и гражданите 

силно средство на общест- 
кризата — казва Зарие Дими-

?стн". -ж™ ™ »
Когато

шв борбата срещу ■:

;* ,;з 5Социалисти че- ж%локият съюз Щ1иякна трудовия Председателството 
на Социалистическа ре
публика Сърбия на 
заседанието си от 22 
декември единодушно, 
с акламация. избра 
Пета-р Врачанин, член 
на Председателството 
на ЦК на СКС. наро
ден герой, за председа
тел на Председателст
вото на СР Сърбия. На 
този пост Грачанин

'У

ШШ I ' шнарод р-еши да поогл-еда 
позициите си на н-гпрег
ледните жизнени фрон- I
тс.вг е навечерието на по 
следното 
XX всх.

‘

.-Л-Йдесетилетие от 
както направи 

прзди няколко дни един 
нзгаз форум — Между- 
общинската 
ия на ССТН в Лескозац 
— още на старта трябва 
да забележи два аксиома

V |' х- л -г-
конф-аранц- С

Иван Стамбов теорията на нашето 
днес. Притиснала ни е 
остра и многостранна 
криза. Поя нейното 
„иго" се трупа вое по-гол 
яма енергия на широки
те народни маси за прео 

кризисната

постъпи след освобождаването на 
лпч ст тази функция на 14 декември тази година.

3. Димитриевич Изказвайки благодарност за оказаното доверие 
Грачанин между другото подчертана антикризисната сбще 

стоена акция?
ВЪПРОС НА ВСИЧКИ 
ВЪПРОСИ

— От досегашния опит знаем, че особено в 
тежки моменти, дори и при най-трудни обстоятел- 

ваичгаи 'проблеми можем да решаваме ефи-ства
ка:сно ако сме единни, ако. съществуват истински 
прпшцмлда отношения, особено в ръководствата. И 

единството в СК в Сърбия 
СР Сърбия, имаме необхо-

доляване на 
обстановка. И да се попи — Теза е въпрос на 

всички въпроси 
секретарят на Предсвда-

казвата: напоява ли тази наро- 
генеоатора сега, когато укрепихме 

и ю ръководството на 
димите условия за по-бързо излизане от 
криза, в която ос намираме.

дна енергия
голямата

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУОБ- 
ОБЩНОСТ В НИШ

РАДИША КРЪСТИЧ, 
РЕГИОНАЛНА

РАЗГОВОР С 
ЩИНСКАТА

ч икономическаГ-р анали н ‘изтъкна-, че тежката
сериозно- засегна много трудови; ко- 

можем да разрешаваме само с приемстве-
ико комическа 

сили. В

криза, която
ЛСКТ1ГВП
■но провеждане на програмата за 
стабилизация, предимно със. 
разрешаването на проблемите в Косово врачанин 

без колебание м неотложно трябва- дя 
заключенията на партийните плену-

По-голямо внимание на развитието на 

изостаналите и граничните общиии
собствени

напомни че
се проюеждат __
ми. Трябва да ое направи всичко за нормализиране

изселването, да се
101%, износът иа кои 

16,4"/",
ПРОИЗВОДСТВО СУ1-
л"рТ1Ирусмито пазари достигна

1 спада, при оредни
От 118,225 ди

както и ця- 
ико

положението в Косово, да спре 
обезпечи -равноправие и сигурност 
перспектива за съвместен живот

други в Косово.

— И Нишки регион, 
лата страна, не е оанов.
комическа ^ ^

развойни

- — на хората и 
на сърби, албанцн-клирищ-с®итеа иа

лични доходи а региона 
ли «ни СР.Сърбия тс възлизат чершогорши и всичкинара, докато в 
на 137,923 динара.

ната причина 
кои от набелязаните 
в 1987 година, предвидени 
носрочнмя развоен
дина — изтъкна РА^еадуобщипоката 

Ниш.

задачи
и със оред 

1990 го- 
КРЪСТИЧ,

са постигнати в
" изостаналите и граничните

стопански 
общини?

__ Първо, имахме намерение в
плат за -рав-

иаподпредседател
регионална

— С реализацията 
,ям

' „ СР Сърбия.
известен

' зай-

общност » набелязани
дрб-

1987 година да приемем
изостаналите и граничии- 

пи беше

па
иапитието

Ч. „°гсзи общини да се създават усло
там да се задържи трудоспособно^ 
население, при по-пълно изнолзу-^ 

наличните възможности там. 
и ,развойната политика по 

фактически доо 
развитието па изо- 

гратпи-чи 1 ите 061 щич«и, 
на Скупщина-:

те задачи в 
ре. Имахме дори

Главна насока

ОТКОДКОТО
стигна Д°

застой, нс са « <уг'
лануваии задачи, кои Преди
разя.ват върху даумулаци, ■ |1удаа 

л'"с

Я7УРХУ V®3'

па раукигис,
В 1987 година ос мия

то
ланс
Утппурдихмс

Из-гоатшихмссФрамм.
Д,(}!КУМ'С11 гга 
стшталмгс 
които триехме па сооия

МС Ж1Д У'0'бЩ|И|11'С»11 Л
(На З-та стр.)

воичко не един за 
и на

:
пият физически 
вото Много -трудови

загуба, а
отрази

регионалнинаписваха с-ьс 
отрицателно ше се 
витието в 1986 година. цествИХ1Ме

— в 1987 година ^

та на



почетно място и историята?
ЗАСЛУЖАВА ли 1 ?87 ГОДИМмойсов до числящи-ПОСЛАНИЕ И А ЛАЗАР 

ТЬ' СЕ КЪМ ЮИА Надежда или 

илюзия - въпрос еЗащитници на нашето

Председателят на Председателството на СФРЮ 
Лазар Мойсов изпрати послание до числящите се 
към Югославската народна армия по случай праз
ника им — 22 декември: ОСОБЕНО• 1987 ГОДИНА,

ОСМИЯТ ДЕН НА ПОСЛЕДНИЯТ 
Й МЕСЕЦ,
ДЪЛГИ ГОДИНИ,
ДЕСЕТИЛЕТИЯ, ИЛИ
ЧАЛО НА ДЪЛГИЯ ПЪТ КЪМ ПО- 
ХУБАВО ОБЩО БЪДЕЩЕ 11А БО

НЪТ ПА РАЗО-

ИК011Ю-„ Другари войници, мо
ряци, курсанти, старши
ни и граждански лица на 
служба във въоръжените 
дали.

От името иа Председа
телството на Социалиети- 
.чеока федеративна репуб
лика Югославия честитя 
ви Деня на Югославска
та народна армия — 22 
декември.

Нашето общество се 
намира пред енергично 
разрешаване на крупните 
проблеми на по-иататъш- 
иото си развитие.и пред 
отстраняване на бариери
те цо пътя на осъществя
ване Щитовата визия за 
сплотена и силна Югосла 
вия. общност на равно
правни народи и народ
ности., В битката на ор
ганизми аните

граждани орещу 
миче оките и други 'ГОУД-

ЩЕ СЕ СПОМЕНАВА 
МОЖЕ БИ И

подети важна роля имат 
въоръжените ошш и все
ки числят се към тях.

КАТО НА-Израсналн от народа, 
в народоосвободитеоиа га 
борба и социалистическа
та революция.. въоръже
ните. оили представляват 
важен фактор на изгрпж-

ВЕЧБСТВОТО —
РЪЖАВАНЕ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО,
КАТО ГО ДИНА НА ВЕСБЪДНА-

дюижрнието на необвър- 
кдто голяма и влиятел-

И ОБЩЕПОЛЕЗНО спвено-ст и на
дането и кохезията на на
шата социалистическа об- 

ГГрофе ся юнално 
моралнй-по-

запгатс страни 
на нейна част. Многобройни са тазго- 

акции и събра-
ИЛИ ПЪК

щност 
подготвени, 
литически единни и сцло- 
тени с народа, с по-ната
тъшно укрепване и разви
тие на всенародната от
брана и обществената са
мозащита. вие най-добре 
ЩТ-ЛОнринасяте за пови
шаването на отбранител
ната. способност и стаби
лността на нашето обще-

дишни те и рог рееивни
движението. Министерски кон

ференции в Хараре, Пхенян, Джор- 
седалишето иа ООН по 

жизненотрептящите въпроси на чове- 
дълговете. информативната 

система, регионалните кризи и пр. Ка
то един от най-активните членове на 
необвързаното движение 
даде голям принос за успеха на тези 
срещи. Още един принос на нашата 
страна за световния мио и сътрудни
чество трябва отделно да се подчер
тае. Югославската инициатива за сви
кване на министерска конференция 
на балканските страни получи пълна 
подкрепа като начинание от голямо 
значение за Балканите и по-широко.

ния наТИ МЕЧТИ
джгаун и в

Калето никога досега декември, с 
три най-крупни сЩития от „годишна
та шиста", пластично отразява цялата 
драматичност на живота на човечест
вото в изтичащата година.

На 8 декември — историческо съ
битие във Вашингтон: генералният се
кретар на ЦК на КПСС Михаил Гор
бачов и президентът на САЩ Роналд 
Рейтъи подписват споразумение за 
унищожаване на около 3000 съветски 
и американски ракети със среден и 
кратък обсег. Документ, който у про
гресивното международна обществе
ност събудя надежди, че най-сетне се 
създават истински условия да се пое
ме обратната посока от неразумното 
натрупване на все по-опасни оръжия, 
да започне трудното прокарване на 
дългия път към по-хубаво общо бъ
деще на човечеството, път на общо 
разоръжаване и ©бщетюлезно сътруд
ничество. Именно по този резултат 
1987 година превъзхожда голям брой 
предишни години и именно по него 
годината която си отива ще ое спо
менава години наоед, може би и де
сетилетия, като начало на вече спо
менатия път, или пък като година на 
несбъднати мечти. Дилемата започва

чествано:

Югославия

социалис
тически ошш начело със 
Съюза на комунистите и 
на всички трудещи се и

стар.
Пожелавам ви нови ус

пехи в работата".

СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ 
ПРИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗСТ

Нова »униформа« за 
отношенията в 

сдружения труд

На- окупираните от страна на Изра
ел арабски територии през декември 
пламна палестинско въстание. По то
зи начин светът още веднъж бе под
сетен за една от най-големите неправ- 
дини на земното кълбо, каквито са и 
страданията на черното мнозинство в 
Южноафриканската реппублика, тра
гедията на Ливан, неохолониалната за
висимост и гладът на Африка, воен
ните заплахи в Средна Америка и пр. 
Ще се събуди ли догодина съветстта 
на човечеството поне да бъде свикана- 
конференция за Близкия Изток?

От новия ЗСТ се очаква да изостри отговорно
стта за управляване с обществените средства и за 
изпълняване на трудовите задачи

На 17 декември т.г. Съ
юзният съвет на Скупщи
ната на СФРЮ прие из
менения и допълнения в 
Закона на сдружения 
труд. За измененията и 
допълненията гласуваха 
120 делегата, 1 гласува 
против тях и 7 са въз
държаха.

От новия Закон на одру 
жевия труд се очаква да 
лаете насърчения за сдру

жаване на труд и средст
ва. да изостри отговор
ността за управляване с 
обществените средства и 
за изпълняване на трудо
вите задачи. Трудовата 
организация ое афирми- 
ра като основен субект 
на стопанската дейност. 
Направен е и опит да се 
намали норматигаизмъ-г в 
сдружения труд в обще
ството като цяло.

Станалото тези дни корабокруше
ние недалече от. филипинското край
брежие може би е и н.ай-гол ямата мо
ржа катастрофа в историята

да се разрешава оше в годината, коя
то идва. През 1988 година трябва да 
бъде ратифицирано вашингтонското 
споразумение, за да може да се реа
лизира.

Вашингтонският резултат,

на чове
чеството. Ето един от най-опасните 
съвременни парадокси: колко повече 
се развива сшетьт, толковае и по

следствие на благородния натиск
по-големи 

«атастррфи го застрашават. Човекът 
трябва най-сериозно

на
-пропресив1ната международна общ-с- да разбере опас

ността от тези потенциал
ни катастрофи (случайни 
и други експлозии на яд
рени централи, 
газове и вещества, както 
например преди няколко 
дни в Александрия). От
ношението на човечество
то към -околната среда е 
далече от разумно отно
шение към най-жизнено- 
то условие.

• КАЗАХА

•-Поглед към Европа
■отровни

„Необвързаната политика никога не ни е пречи
ла да сътрудничим в просторите, в които живеем и 
еъс странило, с които нц шръ31ват дълги традиции на 
сътрудничене и съвместно живеене. Защото и самата 
необвързана полшпмка съдържи определения 
трудничество вместо- конфронтация, делби, агресии, 
натиск, неравнюоравие и пр. Често се миели, че съ
трудничеството с Европа е сътрудничество- 
Западна Европа. Сътрудничеството с Е®рона 
трудничество и със Западна, и с Източна Европа, и 
със страните в- блоковете, и с онези, които не са 
там."

за съ-

самк> със 
е съ-

(Раиф Диздаревич в интервю на „Данас")
К. Г,СТРАНИЦА 2
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ИА МЕ*
ШНИНАТА ОТ СЛУЧАЙП50-ГОДИ
ТИХО НАЧЕЛО НАД Ю^С°ЮНА ДРУГАР^

Със,,сетнва ‘ обърнати към народа
(От 1-ва стр.) ■

В

етична и отговорна 
•вдестаено Ч1'0лиТ|И!Ч-есяса ои 
стема взьз основите на 
социалистическото саиую- 
уптавлецие. която ще ..ра 
боти" с помощта на огро 
мната енергия на трае
щите ое и гражданите и 
по този начин -п/х ст^не 
оилно сродство на обще
ството в преодоляването 
на кризата. Да се избори 
за рационализации на 
всички равнища, като за
почне от себе ои. Да пре 
разгледа и опрости собст 
вената ри организирано 
ст (брой на членовете във 
сЬорумите и органите, ак- 
циоините облици, обще 
ствени организации и 
.щиф да 'ло131дише инициа
тиви за такова преразгле 
ждаие и опростяване в 
окунщините, камарите, 
делегатската система... 
Енергично да се застъп
ва- за намаляване на про 
сЬосион^лиите служби. за 
икономии и за енергична 
разплата с ония. -които- 
пропиляват обществени 
средства, да възстане оре 
щу привилегиите.

За да бъде истински и 
общ фактор на положи
телните п ромони, 
трябва да претърпи ра
дикални промени на ооб 
стаения ои организъм. 
Най-напред да промени 
поведението си: да насо
чи всички свои .,сетива"

НИШ об- към народа, след това да 
активизира 
инструменти

източник на силно 
тичеоко недоволство. 

За пример

сензорнитеполи-

Да се учим от 

Тнтовото дело
на контрол 

ната и превантивната ои 
сЬунк'-^я. да доближи съ 
държанието на дейност
та ои до жизнените 
реси и проблеми

в тов-а от
ношение нека ни послу
жи отношението на от.де 
лн.и местни и общинс- иагге 

на тру
дещия ре и гражданина 
и да осъвроменни мето
да на действувал ето 
Когато става

ки организации на 
Т'Н

со
към усилията за съ

живяване на прои злюд ст 
тото, връщане н.& погреб 
лонието в рамките на ре 
алтите възможности, за 
Щита на самоуправление 
то и обществената ообст 
веност, укоеткване на кон 
етитуцион ността и 
ноетта. срещу 
ванетс-
митото ,и корупцията...

Много
ор1г.агш и форуми на СС- 
ТН ое колебаят да запои 
пат важни 
акции или пък ги започ
ват, но не ги изкарват до 
край. 5се рще недостатъ
чно се разбера същност 
та на обществената функ 
цид на ССТН и в резул
тат на таза неразбиране 
ССТН се изтлъоква на за

В рамките на честву- 
ването на ЗО-годинлнина- 
та от идването на 1/[ооип 
Броз Тито начело на Па1р 
тията на 18

си.
дума за ме

тода на действуването, 
'казва Димитриевич, 
н)01во и отново споменава.

от-
декемори в 

Ниш. се проведе тържест
вено заседание
^юз”^о Зфе1>счвдя Социалистически и 
съюз, на което доклад за жизнения път и Типовото 
революционно дело изнесе Радое Костич ШТОю0Ф0 
тел на МОК на ССТН.

Ме .. оекшвите, понеже то
зи облик е най-подходящ 

истинска
на Меж- закон 

забогатя- 
без труд. срещу

за артикул а- 
ция на интересите и мне
нията ,на най-шлям брой 
трудещи се и граждани. 
Но секциите не ,, живеят" 
пълноценно. Във връзка 
с това трябва да се разяс 
пят две неща: първо, сек
циите трябва да се раз 
бир ат като отместен об 
лик и метод на работа 
на всички обществено-

председа-
орган!иза1ции1

„За Тито единството 
важна задача и залог

на комунистите беше най- 
за единство между нагодите 

и народностите © Югосл акмя". Костич -също така на
помни, че другарят Тито винаги изтъкваше «еобходи 
мостта- от опазването на моралния лик гна комунис
та. ,,Само такива комунисти — говореше Тито — 
гат да бъдат водачи в средите, 
ботят, а Съюзът на комунистите с такива членове ще 
се ползува с авторитет и ще има доверието на най-

обществени

м-о-
в които живеят и ра- политически организации

на всички .равнища; и 
второ, доколкото в даде
на среда н« съществува- 
-секция за определена об
ласт, това не трябва, да 
пречи на заинтересовани
те граждани, специалис
ти обществен о-политич е 
ски, културни и други де 
йци да обсъдят публично 
важни въпроси от тази об 
ласт.

широките ма*си граждани и трудещи се.
Тези неща трябва да има в предвид именно днес, 

когато Съюзът на комунистите зарад опортюнизъм, 
неединетво и непоследователност в осъществяването 
на стратегическите цели, зарад нарушаване на демо
кратическия централизъм, дотш и зарад некомунисти- 
ческо поведение на някои свои членове, започна да 
губи ав-торитета си соед работниците и народа, 
жем да го възвърнем само ако се придържаме към 
Титовите принципи — изтъкна между другото Радое 
Костич.

ден план, доргл ое и под
ценява.

НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДА
ЧА НА ССТН

ССТН

Мо- Се-циалистическият съ
юз. според Зарие Димит- 
риетглч, трябва да се из
бори за рационална, ела К. Г.

ЛЕСКОВАЦ По-голямо внимание на развитието на 

изостаналите и граничните общиниОлицетворение на
внесени разпоредби, 

.изискванията на Анти-
1988 година саТиповата творческа мисъл и революционно дс- 

лл погтчепта Живко Младеноаич, председател на 
МОК на ССТН -- истински мост за разбирателство 
между поколенията,

държаипти м и

(От 1-ва стр.)
изх-ождащи от 
инфлационната програма, в духа- на 

на Осмото заседание

в предвидкато имахмескупщина, 
среднеорочните >и годишни планове и 

Фонда за н а с '*рче шие разви- 
изостаналите общини. Но не 

изготвени програми ще могат 
недостиг

Заключенията 
на ЦК на СК в Сърбия. Те ое базират 
върху вече постигнатото и започнато
то в 1937 година.

между народи- 
път го- плана на 

тието вНеговият богат
сред най-великите

те. на нашата всички
и да ос реализират поради 
па средства, «пък и па кадии.

__ На кои развойни програми се
дава предимство?

— В развойната политика на изо- 
грашичии общини главно 
посветено на стопанските

Ще се реализиратнареди
епоха. Електронна п-ром иш ле-про-грамгл на 

ност — Ниш, „Тигър Пирот и ДР- 
придаваме на ин- 

фраструктурните обекти, ПТТ-еьобще- 
нията. В план е да се строи път Ди
митровград — Славния, Суково — Зво 

Бабушмица — Гаджин хан и д-р.
единна програма за път 
региона, а която е пре- 

прогоама за пътната мрежа 
която е представена про 

общност

осъществените рг- 
могат да ос 

числа каквито са ««водата 
класа братството и едип- 

«ародпости, прсдстамя-

измервами с
които нсПет десетилетия,

особено с онези. Отделно значениезултати, а
представят с никакви

работническата 
нашите народи и

йост „ оби*ет-

‘ Г5
-

,,,о излъчващи «ру 
^

национализъм
изослшшю го

властта на 
ството на 
ват

станалите и
внимание е 
обекти и на шнфраструктурата, но «нс 

съобщения,
пи
Изготвена е 
пата мрежа вса забравени и (пътиит-е 

ШТ-съобщепията и ДР.
111 ите 0*01 Ю-ВИ И О! 1»Р С Д'С Л'С Н И Я.

— Какви трудности срещате в ре 
ализираисто им?

— Първо,

Годината, в 
та от идването, на 
(СЮК) е изпълнена 
вени събития, от 
ба «а нашата страна 
ЦК на СЮК за Косово, на

Това са па
лета® е на
в ропиона, акоито самоуправителната

ОР Сърбия. Отделен про 
средствата са малко, а ну-

грама в 
за пътища в 
блем е. че

Това
много трудно ос стига 

които да обе- 
технолотияконкретни

за всички 
албанския

до добри програми, 
шават оии-урио развитие, 
и кадри, и да нс бъдат поместени л 

да сщействуват за опира- 
И средствата ш» 

в изо

ждитс големи.
Във Фонда що се отделят значп- 

и за развито на аг- 
всичко за кома 
за починтензив- 

в граничните об-

ириети твърде 
пии задачи

и оси арати- 
сърби и чер-

ЦК на
III. сс-

бата срсшу 
зъм и за прекратяваме 
ногорци. Въз основа 
СЮК Централният

на телтяи средатаобщисти, за 
нс на миграцията,
Фсшда за .насърчение развитието

гран'ич'нитс оощии ни с
пя/кои -общини, по

ла-стаН|01ви1ца
СК л

— -преди])с(ком'плокса 
СДЦ1ИЯ

на тези Сърбия
оперативни задача иа

тото си заседание прие 00,циал1иетичооки
кистите и организи.Р сюк и сКС климат
Сърбия. Този подход -яа ;деЙ11^11олитичШШ вол]оЦ,и. 
чително блатопрпя ^лите на к м‘, комическата
за ефикасна бсс^а ™(ШЯМ1щс па 1 " бт спл
ита, за ускорено посо-Д цк на СК п И1Ш„
криза... Осмият и
но .насърчи ялсновс. о ф<яМ ол^ ги„€чската

"ЯКи “ —— кг“

и ароидацмя ина «ому- 
оили в
ИЗКЛ10-

комитет животновъдствопо но
щипи. Ссридаен 
на и

станалите и. 
лзуван .раашчпо: и

котли по-малко. Имахме за цол 
1 обектите

проблем представял 
обезпечаването на оборотни орВД- 

изгр а де н ите мощност! I. 
зн обезпечаване 

средства за нормална ра 
Голямо поти-

нечс, в
завършим

да бъдат пуснати ;в 
идната

ства за вече 
Ще ос 
па оборотни
бота ни тези мощности.

ое посвети н
В тази насока шс е

ма собствс-
АНДОНОВ

започнатото и
производстло, а в 

планират обекти
да застъпваме

годмиа шс се
общини. па обезпечава- 

шсоб
в другите

__ На какво ще со посвети най- 
Новата 1988 го-

мамие ще 
не па кадри 
ходимо и 
1ги средства.

внимание в обезпечаването
Матея

голямо

ДИ1,а1 в развойните документи заствеиата ои 
демокрация, да 
сияват 'издейтю-цод-и СТРАНИЦА 3
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обшествеио-и и ои омическото
ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

насоки вГ,
КРУМ ВЕЛИЧКОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПЪТИЩА, РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЦЕХОВЕ, ТУРИЗЪМ...
— Какво се планира в 

1988 година?
— Ще продължат аости 

виостите, предвидени със 
СРЗДНООР синия 
план,

Изграждащото на пъти
ща е па първо 
Значи ше продължи стро 
сж.а на пътя Лукавица — 
Д. 1 1селя 
'I пя бв-з да ос сатира пътя 
в ждрелото на р. Ерма. В 
ТО „Димитровград" ще 
се реализира програмата: 
_иги птки на ба-затд на да
тско", щс ос извърши ре- 
кпютрукщ.чя на ТО „Бра
тство". Щс започне стро
ежа на цеха па „Вулкан" 
в Смиловци. а „Свобо
да" щс започне да тъче 
покривки и тениси. В се
лското столансто: П фа
за ма хидромелиоратив
ната система „Смилозско 
поле,- в гостилничарство- 
то и туризма 
струкция на „Гацин-ото", 
изграждане на къмпинг- 
плач, ше продължи изгра 
ждангто на безмитова ту
ристическа зона. Плани
ра се и значително подо
брение на снабдяването, 
специализация на търгов
ската мрежа.

В 1988 година ще се 
строи ново училище в с. 
Желюша и ще се завър
ши реконструкцията на 
Центъра за култура „25 
май" в Димитровград.

Матея Андонов

Също е и положението с 
в Дим-итр-ов- 

завършепа е фер-

к-рйто Г10"
матс-

асортимсит. в 
малко е застъпен,

п1ред1П1азначсм за

Какво е било предвидено, какво е осъществено 
1987 и цдкво се планира в 1988 година в Димн- 

троградска
КРУМ ВЕЛИЧКОВ, председател на Изпълнителния 
съвет на Общинската скупщина.

кланицата
в град, а 

мата на Боршкжю поле и 
I фаза па тщюмелиора- 

система „Смилои-

общнна. На тези въпроси ни отговори |.|Ж1Л
игиюс.

Осъществен с развои- 
„Свобода", а

развоен

ТИ1ИИТД 
ако поде". Завършени са 
70“/» от работите на ре
гионалния път Димитров- 

— Изатоимш 6,5 км

III! ЛТ план II 
програмата по реконстру
кция н модернизация в 
.Димитровград" не е |)С-

вля и Погановоки мана
стир
сетне построяване на 110 
ЮВ дал-екогш-оигод и 10 км 
ниаюото.кова 
ПТТ-съобщенмята — по
ставяше и:а 'цо®а автома
тична централа и поста
вяне нови телефонни, по
стове Димитровград и 
околните села. 
жихме с изграждането па 
градската канализацион
на мрежа, водоснабдител- 

мрежа в район За-

__ С развойния план
на общината за 1987 го- 

— изтъкна Велнч- 
— бяхме планирали

място.
Тр. ОДОРОВЦИ;

дина
ков макар че е 

финансовата 
н същият

град 
от пето

глазирана 
затворена 
конструкция 
ще се реализира в 1.988 
година. I! „Братство" про
грамата пс беше роали-

Пстачдащи,са асфалтиращи, 
I км с подготвен

мрежа, вв сферата на 
ното производство физи
ческият обем да расте с 
размер от 8*4 износът с 
30*1", заемането на рабо
та с 4%, а производител- 

з%. В
компонента

материал-
жякато 
за асфалтирано. Изградс- 

II 2,5 км от пътя 
) |о:вл я.

ни са 
Л ука р ипа — Д.

назирана поради инвести
ционната неспособност 
па трудовата оргапизЛ-'

Започна и сипалия 
пътя Сушш> — 
край 11огаповеки мана- 

110 КН

3конциПро-дъд-ността на труда с 
развойната 
бяха включени и капита- стир, завършен е 

далекопровод.
■пл и реконструкция на 
4 км далекопровод, и 6

з-шър/пе-ловложения за довръшва- 
не на вече започнатите 
обекти —• в „Свобода", 
модернизация и рекон
струкция в ТО „Дими
тровград" и „Братство’, 
кдкто и изграждане на 
по-малки промишлени це
хове в някои местни об
щности като 
„Вулкан" в Смиловци и 
др. В селското стопанст
во: завръшваие на ферма 
та в Боровоко поле. фер
мата за угояване на юн- 
ци в Изатовци, реконстру 
кция на кланицата в Ди
митровград.

ната
бърдме. както и изграж
дането на жилищио-дело- км цкок-отакоеа мрежа, 

поставена автоматична- те 
лс-фон-иа централа, поста
вени нови телефонни по
етото и града и в ок-оло- 
гзръстаитз села. поставен 
главен колектор на кана
лизационната мрежа на 
дължина от 516 метра, 
набавен материал за ка
нализационната мрежа з 
града; сетне оазоешен въ
проса- с водоснабдяване
то- в район Забъодие, ре
конструкция ъга водопро
водната мрежа на ул. 
.Маршал Тито". Започна 

да се строи нов жилищ
но-делови блок, първа фа 
за на реконструкция на 
Центъра за култура „25 
май" ...

ви помещения в града.
— Какво е реализира

но?

— Ако имаме в пред
вид гтрн какви условия 
еабс-тех.че. от осъществе
ните резултати можем да 
бъдем доволни. Физичес
кият обем на производ
ството увеличихме с 1,5%, 
износа е 2А5 пъти. заето
стта с 4.4"!». Чувствително 
е лзмален склада готови 
стоки. Подобрено е из
ползуването.на производ
ствените мощности. Пла
нираният размер на физи 
чеокия обем на произ
водството н-е е осъщест
вен поради насоката към

рекон-
този на

Крум Величков

цпя. Цехът на „Вулкан” в 
Смиловци ще бъде реа
лизиран в 1988 година и 
за този проект е затво
рена финансовата кон
струкция.

Към край е изгражда
нето на фермата за уго
яване ца юнци в Изато®" 
щг — каза К. Величков.

— От инФраструктур- 
ните. обекти. — каза К. 
Величков — бяхме запла
нували изграждането на 
пътя Моинци — Вълно
вия, Лукавица — Д. Не-

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ МОЩНОСТИБАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩ 
ИНА СЛАВОЛЮБ МИЛАДИНОВИЧ: НЕОБХОДИ 
МА Е ПОМОЩ, НО РАЗЧИТАМЕ И НА СОБСТ 
ВЕНИТЕ СИЛИ

обекта, два обекта във 
водното стопанство. За
служава внимание пос
трояването на занаятчии

Драги на ц — водопрово
ди. удачно -осветление п 
1>ек-С1Нстру1сция на 
ща в Студена и Валннш, 
в Нашушковица и Пресе 
ка — телефонизация п

зччта.ме преди всичко на 
собствени средстза. Ос 
в-ен чп-ез местно самос-б 
лага-не. частично се обез
печават средства и с поб 
ос-гол не- участие на гра
жданите. Пред-вижда се 
и занапред реконструк
цията и поправката на 
селски пътища, 
дан-е
(Любераджа и В. Бсшин- 
ие).

п\-тп-

— Изтичащата година 
е известна по дълбока 
общйствено-икономичес- 
ка криза, чиято манифес
танти бяха: висока ин
флация, намкщване на 
жизненото равнище^ п-р 
екомерен -ръст на потре
блението. В нея действу
ваха интервентните и ан 
ти-инфл^чионите мерки. 
Воичко това има своето 
отражение и върх;у жи
вота и дейността в наша
та срепа.

-С оглед, че нашето сто 
панство плавно се нами
ра в големите оистеми- 
..МИН". „ТИГЪР", „Пър 
ви май”, „Севнице", всич 
ки проблеми в тях 
доха печат и на нашите 
стопански организации. 
Балкан", 

в „МИН", отчете загуба 
от 34 милиона 
Главната 
достатъчно 

на -мощностите, 
изчисляване и др.

От „"руга страна „Лис 
ца", „Тигър". „Първи 
май" и „Текстилколор" 
стопанисваха доста лоб 
ре.В тези организации с 
и най-висока акумулаци
ята, личните доходи са 
сравнително добри. „Ли 
спа" през по-следшите 
месеци на годината ра
бота изключително- за- из 
нос, голяма част от про 
дукцията на „Първи 
май" и „Тигър” намира 
път до външните пазари.

През изтичащата годи 
на в процес на изгражда 
не бяха 22 обекта. 10 от 
които започ/нахме тази го 
л-ииа, чиято проектоомет- 
на стойност възлиза 613 
милиона динара. За от
белязване е, че 9 са 
падаш обекта.

пр.
— През 1988 

■основната 
използваме

година 
насока е да-

разполагае
мите мощности. Предви
ждаме

изграж-
на водопроводи

опресняване 
технологията и модерни
зация на ..Лужница". от 
криван-е на чех на „Текст 
ил к-с до р" (в Стрелъц с 
около 60 заети, както и 
доизграждане на
Ферми

на
реконструкцията на

електрически мрежи. 
През 1988 година е за 

построяване- 
тел евизи- 

о-н-ни пр-апредаватели. с 
което щ-е 
пълн® покритие на

планувано 
то ;на няколко

С. Миладиновци двете
при зем. к-оопера 

чии ...Ерма" и „Слога". 
ГТ|реиз1иждат 
вложения 
то и създаване 
леке от 500

•осъществим
сш цедтър със седем 
бртилници,

об-ра-
се капитала 

в пчеларство- 
на к-ом-п-

щината в телевизионна 
програма. В Звонска ба
ня идущата година тряб 
в-а да се

както и х-10гу- 
ладията :на „Ракитска" ре 
,1<а. „Блатъшница" в Зво« 
ни, „Лужница" в Бабуш- 
ница

ха за -отглеж доизградят ня-»»®е
НИЯ:

да- ЯТОД01ВЗДНИ расте 
малини, копини и

кои допълнителни обек 
ти и изобщои ДРУГИ ПРИТОЦИ.

ученически ин 
тв|рнат за около 50 , 
нощ-колци, а за строител
ството на спортния - 
тър изразходвахме 15 
лиона динара.

В местните -общности- 
Драгинац, Студена и'

уреждане
то иа този туристически 
обект.

пр.Открихместо-
Презстопанисващ _ идната година 

Щс бъде построен още 
един к-омрл-екс о-т зана- 

център с око-
работилници.

В инФоаструктурното 
развитие на общината ра

а -пет в сред-оелокото стопанство. Та
зи голина бе ппедад-ен 
употреба 
в Звонска баня, три обе
кта

Колко- -от запланувано
то ще осъществим зави
си преди воичко от р-еал 
ните вьзимоокности и оре 
летвата, които трябва да 
се осигурят.

динара, 
причина е ле

на ЦС1Н-„Мир"хотел ятчийскимиизползване 
новото ло« ю

електрост-оп а нски, 
три комуна ЛН‘0-Ж1ИЛИ|ЩН|И

Ст. НиколовСТРАНИЦА 4
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развитие
през «988БОСИЛЕГРАД година

развойни насони дете в схвцефелмата на 
Натдддък". 

ловме и за
Спаско Спасков 

силеград: — Главен 
ва три области:

акцентДвТера"здтИС на ос в Бо- 
„зводство и инфрГе^^. селско^анскотГпГо6

да не бъдат под въпрос а ^ финансовите 
нето на задачите да издИГн^ Вн°РНОстт

което е ус-
изгоаждан-е 

|на още една овце Ферма, 
догодина е

конфекция,
ТД' ще 'на-мер_ят 300 
■с 'Оправдаьще 
очаква от

къд ето рабо- 
1 Души, 

доста се
пи ще се: подменят 
рите
закръгли"

ста-
мащини, а ще се запланувано 

да ое извърши реконстру
кция на кланицата и 
започще изграждането на 
рибник. Носител

производст
вото, т.е. ще ое формира 
отдел за боядисване и фи 
катран е и отдел 
ковка-, а в цеха за 
не на орснщия. зеленчуци 
и лечебни билки 
мушне да ое изградят 
мешения за склад и 
нови п р оизводствени 
нти). В

изграждането 
цех за 

па-ста за

да
на запланувания 
производство- на 
полиране на метали
Крайно е

средства 
а в изпълнява на тези

капиталовложения е „На
предък", а- Ветеринарната 
станция ще бъде носител

за опа- 
суще-ПО-ВИСОКО равнище.

По _ всичко, личи. че 
:разъойн,ата програ-ма на 
Босиле град-ока община за 
идващата година няма да 
бъде програма 
НИЯ. Всъщност 
лигчава о-т някои

време, казва 
ОтЕасков., „Електробосна" 
от Яйце ~ запла ка 'Капиталов-ложенията 

(30 милиона динара) на 
за заплануваната ветеринар 

на станция в Д. Тлъмино.

да започне из
граждането на цеха. Да 
припомним, на тази про
грама Фондът за

ло
на общината през 

година, разби-идващата
Ра се

ли-ОТ ж-ела- насър
чаване развитието на ико 
номически

ако го 
М€» Ще даде
всеобщото
икономически

тора отношение 
задача ще 

■има заплануваното уедря
ване на площи за произ
водство на зеленчуци.

реализира- 
принос във 

развитие на

тя се раз пи иоритетн а — Догодина ще прик- 
електрифициране-доое-га- изостаналитс 

краища даде зелен сиг
нал. За изграждането му 

около

лючи
то на общината — изтък
ва Спасков. Запланувахме 
50 милиона динара да се

шни програми, к-огатх> 
бициите бяха ам

изостана
лата ни община. Главен 
лкцент в

далеч по-
големи от
в ъзможнооти и когато 
зи амбиции бяха- 
под ръка с безотговорно
стта за изпълняване на 
■онези задачи, за които сь 
ществуваше —
Пример за такова

са необходимиматериалните
развитието сло- 

развитието 
индус- 

стопан-

един милиард динара и в 
него работа ще получат

В усилията за по-уско
пено развитие на община 
та в-се повече -е налице, 

. че п-ромишленитс цехове 
* не трябва

те- жихме изразходват за разшире
ние и поддържане на ме
стните и некатгоризира- 
ни пътища. „Слога" е за
планувала да изгради ня- 

а ня- колко нови магазини в се- 
и в мест- лата. Всичко това ще да- 

този Де принос в усилията за 
подобряване на селския 

идваща- бит. 
ще изготвим

върху
На три области: 
трията. селското 
ство и инфраструктурата. 
Тези области 
Ще тласнат 
купното развитие, 
кваме да повлияят 
покачването на

ръка

да се строят 
само- в Босилеград, 
кои (по-малки)
!Н!ите общности. В

не само, чевъзможност. 
части- напред цело-

но оча 
върху

чно реализиране 
плануваните цели бе 
пълняването на тазгодиш
ната- програма за обще
ствено

на за-
|? смисъл председателят на 
|| И-С казва; През 
5? та година 
т п-роекти за три малки це- 
щ ха, които
Щ в по-големите селски цен 
Щ трове, а очакваме една ог 
Щ тези програми да- започне, 
|| и да ое реализира. Каква' 
Щ ше бъде тази програма 

засега все още не е уточ
нено.

из- жизне-
ния стандарт и трудоус
трояването. В В Босилеград е запла

нувано изграждането ня 
една- обществена жилищ
на ограда с шест апарта
мента (120 милиона дина
ра). както и няколко ка
питаловложения в общест 
вените дейности, всред ко 
ито: нова- сграда за сред
ношколски център., а се
гашната да се приспосо
би за общежитие, сграда 
за потребите на Центъра 
за ооци.ална работа, нови 
помещения © здравното 
дело и да ое извърши до 
изграждане на спортно- 
рекреационния център.

областтаи коном и че окото 
развитие на общината. То
ва бе главното условие не

на промишленото 
водство. по-точно казано 
след изграждането на за
плануваните 
вени програми, работа на 
примки ще получат око
ло 400 души — казва Спа 
ско Спасков. председател 
на Изпълнителния 
на ОС в Босилеград.

В областта на промиш
леното

произ- ще изградим

о еализир ашгге иден и про 
грами да се внесат в ре
золюцията за обществе
но -икономическото 
©итие през 1988 
В този случаи старите 
идеи стават нови. Разби
ра се, има и съвсем нови 
планове.

производст-

раз- 
година.

С. Спасков

около 60 души. В този
фонд-продължава Спас- НЯКОЛКО КАПИТАЛО

ВЛОЖЕНИЯ СА ЗАПЛА
НУВАНИ И В ОБЩЕ
СТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

СЪВ€Т

кое се намира докумен
тацията за доизграждане, 
т.е. модернизиране на ня
колко съществуващи це
хове. Очаква се, че сред
ствата няма да бъдаггпод 
въпрос. Догодина в цеха 
за производство- на чора-

производствз, на 
известнокоето се дава 

предимство, са запланува
ни няколко програми. По 
край завт>ршаването (през 
средата на 1988) на строе 
щия се цех за

ПРЕДИМСТВО НА ИН
ДУСТРИЯТА В областта на оеласото 

стопанство покрай уедря
ването на плоши за про
изводство на храна за ов-

— Считаме че това ко
ето запланувахме в ре- В. Божиловспортна

СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ Е НА ПРЕДЕН ПЛАНСУРДУЛИЦА

бите на авцефермнхе 
ще извърши уедряване 
на 500 ха на Вла-оина. Та 
зи организация е запла
нувала на Власина да от
крие ферма за 300 ко
не и да разшири произ 
-водствената линия в хле 

динара, бмкжаюницата. В област
та на селското 
в-о е запланувано 
лцчено
неж-е се очаква да се 
,,пусне"

с ско напояване ца Масуришко 
поле. В ход е акцията за 
комасация на 335 ха, ко

която ще реализира три 
програми: за производст 
:во на чистачки за зад
ните стъкла, пластични 
части и компоненти за 
60 хиляди ,,'Юго—Флори
да". Целокупните капи
таловложения възлизат 
25,107 милиона 
'Гази организация пла
нира да произведе около 
300 хиляди микрр-мотори 
повече откоошеотр през 
тлои година и да увеличи 
числото на заетите 
л<> стотина души.

планувано е трудоустроя 
нането в общината да 
се увеличи с пет на сто. 
Изтъква , ое обаче че това 
високо увеличение е нощ 
въпрос понеже до среда 
та па идната година тря 

ч исл »-

осъ-н-ия продукт ше сеБез оглед че условия
та на стопанисване през 
идващата година ще се 
изострят още повече, ра 
звойните планове и а Сур- 

община са дос

ществи с повишаване на
ПРОИЗВОЛ 

около 8,5 на сто
промишленото 
ство с

се л окостоп ан с кого 
с 9 па сто. 

както
и на
производство 
Най-гол ям -износ, 
се очаква., ше осъществи 
ООСТ „5 септембар". а 

залача имат и оп 
сдруже- 

„Мачкатица" 
■—продукт". За

дулишка
та амбициозни. Стопанс- 

разбира
бва да се намали
то ма административните
-работници.

Най-го-леми кап-итадов 
през 1988 годи 
,,5 ссптсм-бар".

ката активност, 
ое, и занапред е на пре
ден план. Значително мя 
сто е дадено на селското 
стопанство, а м та някои 
други области, 
изостане и активността в 

обшсс-

стопанст 
и уве 

производство по
същата 
гаиизаииитс
Нйа ТРУД
и „Власина

па ложе-шия 
на хде има системата заНяма да

изграждането на 
тесни жилища, уреждане 
то на града, изграждане 

-инфр аструкту ряи
общ

В л а синюк-итс -в-ои-с-це I гг- 
рали ще започнат с ре
ализиране на третия стгъ’. 
което подг.азб ира
Влаеинокото езеро- да

-сто щс даде възможност 
ув-еличат добивите.да осто на 

обекти. » местните 
кости.

ВЪН- По вр-еме на разисква- 
върху плановите до 

на общината, в
него 
кум-онтиоб оз доведат нови води. а 

ООСТ „Цромст—-сервиз" 
планира да вложи 850 ми Боокшш Иелашница

Мачкатица с

В резолюцията за 
щестаеиочияося-ом и ческо- 

о-бш ината
е за

и
то развитие на 
за идващата година

изтъкнаталиома динара за разши-
нео-бхс-тчмостта от -изгра- 

ма-лки
р-с-пме и за добавка, на съобществе-шанувано, че 

ният продукт ше се на някоиуве п-ръжения за оерв-иси1Ра'не
возила, дока- щм-изводсттени

жданс
цехове впроцента,

шчопент
стона-пскиличи с осем 

-относно с един 
по-малко ® -сравнение

, Власина—продукт" 
покрай другото за пооре

тези среди,.то С. Микич
пони програми

■заила»У,,а|,и ,|,ипрезнланира-н-ото 
година. Заплануването *

обществе-
септембар" са СТРАНИЦА 5В „Я

еличение на
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ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК ИА СКС И *ОМУНИ 
СТИТ15 И ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА„ ДИМИТРОВГРАД ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЮИА

СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА
П с конмрейки за 1исто|1®1Чс-аюитс 

създаването
от пнротакмнакнишци'

гарнизон и «уллдаио-ху- 
дожеспвечолч) дружество 
„Жуилятка" от братски 
Ал©1чТаНД'*>1)ПЦ

По случай 22 декември 
— Деня на КУНА в Ди
митровград бе организи
рано тържествено събра
ние. За разлика от мина
лата и други години, тър 
жеството тази година при 
влече толкова Димитров- 
граичами. че голямата за
ла б е маяка да събере 
всички
Причината за това бе съв

надни ог 
ЮИА той каза, чс тогава 
създадената армия с ар- 

какшт© лародцг с 
има. Затова и

КРЕТНАЖулоки. мия
искал да 
днес армията и парадът 
винаги са заедно, за кое
то свидстслству.ват брой-

Дими-

уче-Дим 1 п-ровгг. адоките 
нищи бяха подготвили ре
цитал, войниците пеши, 
а гостите от Александро- ПОДКРЕПА

ми примери и в 
щюиградска обшита.

вяц пъстри пародии хора 
от Понишавие, Враня и 
други краища па Сърбия.

заинтересовани.

Младен ДимовПо случай празника на 
армейците в. хола на Ден 
търа за култура е откри
та изложба на -фолюира- 
сЬри от Пародиооювободи 
телпата бопба и слсдв-ос- 
ното изградсда.ис, 
свлдетслепвуват за учас
тието на ЮНА в изграж
дането на стритата.

• НАЙ-ДОБРИ В ГРАНИЧНИЯ СЕКТОР
По повод Деня на ЮНА по традиция се из

бира най-добро прдеденне във всяка армейска 
част. За този 22 декември за най-добри в гра
ничния сектор са провъзгласени момчетата иа 

Шевко Башич, в казармите в Дими-
~с~=н=-Ц:
ш Общинския комитет иа СК в Димитровград, Мла 
ден. Димов.

които
командира
тровград. И това е вече традиция: Шевко къ- 
дето е командир там е и преходното знаме. Пре
ди беше на граничната застава „12 февруари" 

получи преходното знаме. Та-

Централния— Другарю Димов, като 
комитет на Съюза на комунистите в Сърбия присъс- 
твувахте на Осмото заседание, което значи непосред
ствено взехте участие в приемането на становищата^ 
Три месеца след заседанието.
Общинския комитет, как оценявате активността

организации на комунисти-

член на
Инак, по случай праз 

;штка по традиция са про
водени взаимни пасете 
1ГИЯ между войниците, пи 
оперите и младежта, ме 
стното население и тру 
ловите организации.

и няколко иътн 
зи година дойде в казармите в града и „донесе" 
преходното знаме със себе си. Като командир на 
най-доброто поделение Шефко е награден като председател насъс на150 хиляди динара.

членовете в първичните 
те в Димитровградска община?

— Преди всичко бих казал, че комунистите, тру
дещите ое и гражданите вече губеха търпение и се 
питаха кога най-сетне органите в Съюза иа кому
нистите ше престанат само да приемат заключения и 
становища и кога ще започнат да ги прилагат на 
дело. Оомото зоедание е крачка напред в реализация 
на собствените заключения. То ясно посочи, че вече 
не може да става дулра за „обща и ничия" отговор
ност. Това е начало в разплатата в собствените редо-

За значението на праз
ника говори командирът 
Добросвое Симоиович. Го

местната-програма, в ко
ято участвуваха ученици
те от средното училище, А. Т.

ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДНЕС

Солидарността положи 
зрелостен изпит

в© и със собствения опертюнизъм, начало на- доста 
дълго очакваното ид-ейно-политичечеко разграничава
не. Членовете на Съюза на комунистите в Димитров
градска община оказаха безрезервна подкрепа на 
становищата ог Осмото заседание и то не само с 
думи, но и с конкретни дела.

— В какво се състои тази подкрепа?
— Първо, на отделни събрания на първичните 

партийни организации проведени по повод Осмото 
заседание, комунистите както никога досега говориха 
за своите слабости, за безотговорното отношение на 
отделни лица. за ццрблемитс и въпросите за конто 
досега- не ое решаваха така откровено да говорят. 
Откровено е говорено за разни злоупотреби, крити
кувани са недостатъчната отговорност и на най-от
говорните хора в собствените среди. Второ, по време 
на изборите комунистите избираха нови ръководства 
и там, където е имало възможност за ©ще един ман
дат. Общинският комитет това оценява

ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ЗНАЧИ 
ТЕЛНО СЕ УВЕЛИЧИХА МАТЕРИАЛНИТЕ КАД 
РОВИ ПОТЕНЦИАЛИ

те между-общикоки СОИ. 
Всички очакват и се над
яват, че потвърдилата се 
доеега солидарност няма 
да изостане и занапред. 
От тази солидарнс-ст ©оо 
бено не се ..отказват' и-к 
оце-мичеоки изостанали 
общини каквато е Боси- 
леградокат*.

— Без оглед, че доста 
постигнахме с постигна
то не сме доволни — под 
чертата Кирилов. Затова 
предприемаме мерки да 
С.з реализират някои зап
ланувани програми. Сега 

нов
за сградата на 

с -което на

Здравното дело в Бо- 
сююграшека Община пр
ез последните десетина 
години, по-точно послед
ното десетилетие, се раз 
в-ива и укрепва много по
вече и по-бързо от която 
и да е друга дейност в 
общината. Това оравне- 
ние, разбира се, е възмо 
жно само ако се има -пре 
дойд какво беше преди, 
а какво е сега здравното 
дело. За целта ще си по 
служим с няколко основ
ни факти, с които ое съз 
даде възм-ожноот здрав
ната защита да ое доб
лижи по населението.

-През поол-едното де
сетилетие покрай новоиз 
градения здравен дом в 
Босилеград, са изградени 
и обзаведени и други здр 
авни обекта: здравни ста 
нции в Горна и Долна 
Любата, Госна Лисина, 
Д. Тлъмин-о (реконструк 
ц-ия и обзавеждане) и 
Братковци и амбулато
рии в Назърица и Дукат, 
Тези обекти оега^служат 
за целта си. Наскоро здр 
авни услуги ще започнат 
ча се оказват и в 
цията в Бранкошш и ам
булаторията в Дукат. За 
кадровото укрепване -сви 
детелствува и следното: 
през 1977 .година на при
мер за здравето на хора 
та в общината се рриже 
ха осем лекари и зъболе

кари. т.е. един лекар за 
здравето на 2125 души, а 
сега има тройно повече 
лекари.

— Тези резултати, кои 
то заслужават 
внимание са дело не са
мо на трудещите се и гр 
ажданите в общината, но

дължимо

г%гл
га

н;я щжм$т) ое прави 
покрив
Здравния лом,

като ново ка
чество и гаранция, че сред членовете все повече се 
чувствува съзнанието, че от доброто рщксводогво за
виси и по-бързото разрешаване на проблемите.

Трето, първичните организации духът на Оомо
то заоедаиие са вградили в своите програми, в пла
новете иа своите трудови организации, -в развойни
те планове на общината и останалите самоуправител- 
ни органи и общности, -като при това е на лице го- 
товм-о1стта за премени на положението.

Четвърто, определени, кадрови промени неми-ну- 
-емо ще бъд-ат направени 
в състава на Общинския комитет, както и в тяхната 
-работата.

чина ние ще 
нови помещения, необхо 
дими за Формиране 
нови
служби: служба

ге подачат

на
специалистичеоки 

за ооциа
лна медицина, 
по труда, за р-ехабилита- 
пия и служба за домаш
но лекуване.

В здравното 
общината 
СД болка за

медицина
Р. Кирилов

и на по-широкото обще 
ство. През последното 
десетилетие до пълна из 
ява дойде солидарността 
на обществото, което от 
пусна сЬинансови средст
ва. Солидарността поло
жи зрелостен изпит — 
казва Рдоко Кирилов:, ое 
коетар на общинската 
СОИ за здравна защита 
в Босилеград.

От 1 януари 1988 годи 
на общинските СОИ за 
здравна 
-ват
си. а ще започнат да дей 
ствуват новоформирани-

и в Председателството идело в 
има и една «та

която -ое тър 
стациона.рът. 
сграда е поет 

роена преди в-о-йната и 
:: съсиветствува на 
кванията на

_ —0и са основните насоки в действуването на
ъюза на комунистите в предстоящия период?

<"у^ира“|К!и разискванията п-о л-о®од закл-юче- 
з'-пгг™,Яа ^0МЮФ0, заоедаиие, Общинският комитет 
напгеиИ< Чк ак1МИНЮ1СГга на комунистите трябва най- 
п-ин-л Да 'ъ^'е --насочена към -по-нататъшно действу- ване и укрепване 
система, след тава 
ангажирайки способни 
говорните места. Т-рябва 
отвени

в си ЦЩ> 
Сегашната

не изис
съвременна 

та медицина — Надявам 
се. че до края на това де 
сетилетие ще решим 
зи въпрос,
Ради нов обект 
онар в когото 
помещения 
дом и бърза 
1рззв-а Кирилов

стай
на само-управителната и делегатска- 
засилване на кадровата структура 

и творчески кадри на най-от- 
Я-а се готвят нови производ- 
продукция да ое пласира на 

пазари, да предприемаме мерки за 
стопанството преди всичко чрез 

на административните работ-

и то 
т е. да се изг- 

За стаци- 
да бъдат 

за родилен 
помощ —

програми, чиято,
чуиаде-страинигге 
Разтоварване -на 
намаляване 
нита.

защита преста- 
със съществуването

н-а числото
В. Б.

СТРАНИЦА 6 А. Т.
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то „ДИМИТРОВГРАД" ( Т1дгт„
НЕ С РЕАЛИЗАЦИЯТА Ил ВЛАГл гг.гг^х
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФАБРИ1?д^НАЧИТЕШтит^ У«И» ДА СЕ ЗАПОЧ-

риката до днес капиталовложения

ВЛАГАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО
• Проектът; модернизация ^ ^ **

подмяна на оборудването ' 
значение за развитието на 
общината

Щт Ш
I щш тX

м.
Щт т шЦ I -

вьв валяРреаКтТСТРУКЦИЯ “ 
най-големмя

Ш
общ® 1300 тона проекти- 

се исали- 
паза-

от капитално 
колектив в 'сана мощност. 

зии>ат на западните 
ри. В момента 
е таковаЗа на й-з на читалните мо 

менти, относно събития
та. дали гьр-ечат на 
вата 1987 година 
ноз-зте за идущата

търсенето- 
и е та кава р е а-ПРЕЗ 1988 

ПЛАНЪТ _ 
ПО-ГОЛЯМ

ГОДИНА — 
с 12,8 НА СТО лизация напълно ' може 

да се осъществи. Обаче 
вое още изглежда 
ме сили в

.дело- 
■и пла

со-д и- 
Дирек- 

Димитров
град" Михаил Иванов. За 
годината, 
в а твй сподели

няма-
,.Тигър" 

Лавлез-ем" « такагва про
грама. Според оценката 
на финаиоотаи опемиалмс-

Доколтсот
плановете

да° се касае 
за идущата

Дина наи-знач.ително в се 
гашните условия на сто 
паниоване д,а обезпечим 
всички необходими 
®ия за нормално 
в-ощство. В

на. цазговаряхм с 
юоа на ТО

до
Наградените за „30-годишна вярност" на 
ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА „ТИГЪР"

Г0- гумарата

която си. оти- ти 1-ГИ.ТО конструкцията 
на ф ши а 1-юир аеето* би ттр е 
детазлявала проблем. Ед
на част. от средствата би
хме обезпечили от фонда 
на амортизация и дело
вия фонд. друга част би 
се обезпечила с участие 
на позамантерийците. а 
значителна ча,от би обез
печил Фондът за насърча

: ДА ЗАПАЗИМ 

ПОСТИГНАТОТО
УСЛО-

С читам. ч е най-в а ж- 
ното събитие за ТО .,Ди
митровград"

търоиз-
сътрудничост-

със сектора за€ подписва- прода-
жоа на . .Тигър-промет'' п 
тази работа 
ме. Планът за 1988 
на е с 12,8 на- сто 
лям от

нето на договор за реали 
зацията на проекта ..Мо
дернизация.

приключих-
годи- 

по-гз-
о същественото в 

настоящата година. Това 
е основното в производст- 
всто. Продължава и бор
бата за осъществяване на 
по-добро качество, за

РОКОНОТРУК-
ция и подмяна на оборуд 
вакето във Валялата". Та
зи работа. почти 
беязно значение за наша
та ТО предстазляв>а база 
за комплектно наше бъ
деще развитие, 
ни са всички формалрос-

С тържествено заседание на работническия съвет 
в трудовата организация „Димитровград" (в състава 
на „Тигър") е ознаменуван Денят на „Тигър" — 52 
години от създаването на организацията в Пирот и 
28 години от създаването на Гумарата в Димитров
град.

ване развитието на недо
статъчно развитие краи
ща в Републиката, поне
же той е и .,зоста.на1п" зад 
тази програма, дохато ед
на част от оборудването1 
би се. внесъл .на петгоди
шен кредит, получен от 
чуждестранни партньори 
— счита Иванов.

от съд-

по-
голя.ма трудова дисципли 
на и за по-съзнателно из
пълняване на трудовите 
задачи.

изпълне- Пред ..Тигър" стои те- 
жжа година, през която 
най-важното е да се запа
зи постигнатото, изтъкна
то беше в доклада на де
ловия отбор, който тгоо-че 
те директорът на ..Дими
тровград" Михаил Ива
нов. Постигнати са значи 
телни резултати, въпреки 
изкл ючител но 
условия на стопанисване. 
Макар че някои органи
зации (в сложената орга
низация имат и загуби, 
или стопанисват ..около 
нулата", все пак година
та, -която изтича е годи
на на поправка на резул
татите на всички равни
ща. Сигурно е. че 
дартът на заетите 
да може значително да 
се поправи през следва
щата година. Затова тря
бва всеки зает в ..Тигър" 
да положи усилия достнг 
тпатото ниво лл се запа
зи. А това е. реално уве
личение на личните дохо
ди е 14 ма сто- ад Пав
лино от много лоупи. къ- 
д-сто е изказано реално 
011П!да1не. Годината гумаг- - 
ц-ите ще завъртат със оре 
ден личен доход от 157 
Х1ЮГЯД1И. което е ша ниво
то да
декември где 
средно 
ра. ..Тигър" 
т1Р10'В1град") се е 
между десетте 
ми износители в 
ката*, което 
да ос 
диша.

На тържестведото засе 
работническия

да работа-шиите. ко

ито до края на годината 
ц*е се пенсионират, как- 
то и на тези. които 
вършават двадесет и три
десет години трудов стаж. 
връчени са златни моне
ти с емблема на ..Тигър". 
За ..тридесет годишна вя
рност" на димитровград
ската тумара са награде
ни Алекса Алексов, Геор
ги Николов и Нацко Ан
гелов.

ти и кече е внесен аванс. 
Фактически на-реализаддия- 
та на проекта отпочна-. 

Втор. също твърде съ-
— Дск-одхето се 

за проекта на 
—: той е. както и по-рано 
съм заявявал, вече в. ход. 
Сроковете текат, в посто
янен сме контакт с наши 
производители на обору
дване и очакваме в пери
ода от март до юни да 
започне монтажа на обо
рудването. Според плана, 
който е приет, а 
досега не е претърпял ни 
какви изменения, офици
ално' предаването на упо
треба на модерна Вал ярд 
трябва да стане на 20 де
кември идната година за 
Деня на „Тигър".

касае 
Валярата

ществен момент, е посто
янната тенденция към на
маляване на залежалите 
стоки. Успяхме от 800 хи
ляди чифта обувки в на
чалото на годината да ги 
намалим ка 400 хиляди, 
за да ги сведем в момен
та на 200 хиляди, 
считаме за оптимално до
пустимо 
нас.

трудните

На заседание на цен
тралния работнически съ
вет в Пирот са връчени 
три първи награди на 
«най-добрите работници в 
ТО ..Димитровград". То- 

ЗОРАН КОСТОВ,

което

количество за който

Особено внимание по
светихме върху качество 

..Ти-
ва састад

ия ма
зает в цеха за технически

СТАНИМИР ЕЛЕ-М. Ивановто на изделията в 
гър", по-гол ям з. трудова 
дисциплина, а не бива да 

„лансиране-

стоки.
НКОВ от металния цех и
КРУМ МАРКОВ от Ва-По отношение на раз

трои з- 
програми, ст 

значе-

витието и новите лярата. Те са наградени 
с по десет стари милиона 
динара. Дадени са и три 
втори и тги трети награ- 

относно 
милглона. Те- 

получили

изпуснем и 
то" на нов модел спорт- 

обувки , които п елека,
проникват на

зодствени 
жизненот.рсп гяшо — И накрая още една 

прогни •относително малка 
•рама в 
сна.
ХИ0Д031И са

се реши >гату-ние с л а 
сът на

но сигурно момента е ишггере- 
ИаЦ1 и специалисти те 

ангажирани
нрог-кта за постро- 

сЬабрика за гу- 
базата на

и' домаш- дчг -от по осем. 
шест стари

чуждестранни я 
иия пазар. Надяваме се, 

този модел ш? п°' 
успехи, както то- 

„Сте-

яваие иа 
монп нишки на

Твг»рде е имтере- 
пи'кога- досега нс е

зи награди са
Данче Костова, Пловдина 
Албиянич, Денко Младе-

— (втори награди) и

решаването па проче и с 
стигнем 
ш направихме със 
нс" обувките.

върху
блема за (вулканизация на
1 ьрофшл/ите и так атглр ече - 

бами" в- ..Те- 
Ако ус-

латекс
сен и
бил толкоща актуален на 

равните.
ос търси

нов
Зоран Павлович. Методи 
Станулов и Тодорка Ран-

От нитс „слани
х!ГИ1чео1са гума".

това да рошим вече 
•ц/гората полш ии па и а 

значителни

югославско
фактическиОнова, което обаче дт>Р 

жи тази фабрика е фак
тът. че ®ечс три години 
сме дейни износители. Да-
■нямахме такъв статус и 

какъвто имаме,

нас
<0т •стпраиа на Одт-ужонис-
ТО па неваманторийната 
„ро.мипгле.кгог наи Ю/ и

- -5ЕГГспоред негО фа 
(доколкото

пеем 
през 
198В година

голова — трети.
В ТО „Димитровград" 

най-доб-бихме могликоличества
изнасяме па .мазата п, 

нсюбхо-

са «агоадвми и
млади работници

Републиката, а през 
достигнеда питеФРГ'. В случая еИЗНОС,

особено на обувки иа за 
паза- 
бих-

На рав-с амеуп раните ли.1ВЛО0КИМ ОТИОС1И- 
малгои средства за 

оборудван 1.с. е нон- 
набаюим попа 

панеже

200 хиляди Дина-дом® да 
тели®

трудовата ор-игдаето па 
ганизапия за

(и „Димн
ия редил

иай-гопс- е щровъзглаоея 
Ропубли ров, в цеха- за

Зоран Николов, в трудова 
та общност Зоран Свилен 

Валярата Ивица

надпия пазар и па 
Ра в СССР, сигурно 
ме имали проблеми и с 

със за-

окт. 
проект 
броката
да:а,Гза оебе си.

най-добър
Зоран Ге-в МО 01 ГО

туалпо
шприи-машина

се по-
стпяест-

обувкиОс-ипоизгводстаото и 
лежалите стоки.

съществува 
фаб|р|ика. Зпаяи

кин I игга лоиложепти я
Сметка- остЕгналочч» 

в нашата
който
обез

®уяа 
I (одами я-г 
се явява с

също трябвапроблем, 
как да се

валутгги средства за
юнзпроизнодствс-

Сноред

за-та <: ясна. Да имаме 
лежали стоки на 
щето на миналата

запази и идната го-малюи 
— мо 
оси

ранни КОВ, В1.В 
Тошев И в 
Станимир Андрсевич.

твърде добър изно-
,иап<1рагЯ

печат
внос

метални» цехгоди на ефект, каза 
Михаил Иванов.

би тря-
ОКОЛО

матсриаД-и-на само за лихви проблемът
400

МИ наше на 
съвет

А. Т.варро"*бвало да заплатим 
200 милиарда стаой дина 

случаи- може ла
/к» 500 тона

ДИМИТРОВа.ко
ЯГИ1МКИ, <уг

ос -реши Прсдраг
СТРАНИЦА 7Ри, а това ТО Ш 

оо не м<уже да цздт>РжЯ'

1987
БРАТСТВО * 28 декември



Щрихи за портрет на портретистаБлнц-интервю
тя ни история.Рспублиюшска-

Сърбия И 
11иш » Ме

шаI! оР'ГШ1Иваиции 
та общност за. култура и 
Издателство „Братство” от 
ждународа.т. 1ГРСС-ДОПГГ.Р Ьсл*ВД 

„М-шиографияла ,1а 
Слободии Сотиров, и от

плати та. 11Р"

V ГЮМА НА МАЙСТОРА
Ли„ щшштт. «ЯГЬг

',Ш °°'И1'аоореща младо „бретан-

Доводаи ли сте от го
дината, която изтича и 
какво очаквате от Нова
та 1988 годавна. оа въпро 

които отправихме

дома

»ггго^я-
теиижагаите петна на

Гк: 1и>сщставо1ш 
живописеца - 
мритл. .изложба ни 
сд събралите се. 
крити! № и и спори. 1 [И, 
културни деятели ог

сите
към един боец — и снето 
нер и един незает мла
деж в Димитровград.

• НИКОЛА АРБУТИ- 
активен

шегони 
майстори на четмата, 

обществени и 
нашата столица впило умните си т посег-ГтеГГ-КГЬ;

майстора спуква като салу 
ми п.родста

но-НА, пенсионер, 
член на 
те в

художествените 
Сотиров говориха ръко
водел И0ТО1Р1ИЯ ига ичкус- 

I |1а11'.оди1ия музей в Белград 
Ста-л ислям

и журналисти, заСъюза на бойци- стижепшя нп 
водителят па.
ТВРТО' КЪМ
Никола Кусомйц и доктор 
Жтишжич, автор па токстуалшгга час* 
на. Мшоирафията. _
ТЪРЖЕСТВО ИЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО-

та среща с
пешо мехурче погредоната 

високомер ието
Димитровград:

_Зачитайки моите го
лично съм доволен

хората с голя 
тюостосър-

нала за
мЬ известност.
дечно, покачваме 
ос открила просторна стая

обикновен дървен креват, 
стената портрети, 

креват, в ъгъла 
Нито следа

дини
от годината, която си ©ти 

. Не съм доволен и зат 
несъглаоия-

Ръкуваме се
стълбите и пред нас 

Отляво®а
Д. Пенчеврижават ме

съжаление до вратата 
ръчно изделие, а по 
Отсреща — същ такъв

също платна.

та, които за 
все още има и след 
мото заседание «а ЦК на

ТО ИЗКУСТВО
„Самият факт, че доктор Стапги- 

слам Жипкош-ч ос нае да състави . 
иотрафията — каза Кусовап, — крас- 
поречгаво гоиюри за майстор сивото па

Ос- излезнем от кризата,
запазим братството и ед- 

ЦК инството между нашите Мо
СКС и Пленума на 
на СКЖ и то между ДРУ 
гарите които са на огго- .провеждаме поеме довя го 

СР Сър лно политиката на СЮК.
да бъде мир в сшета ис 
само за сегашните но м 
за бъдещи поколения.
• ДРАГОЛЮБ ПЕЙЧЕВ,

телевизор,
от консумснтското

нашето време.
бсзвкусие — имид 

Вместо секци-
затионали 

цоклатено-

нарощи и народности, да
жът на 
итс. купени на отплащане 

стани, за да заредят 
— платна.

ж|И1в«икх:ц:а Сотиров и мястото му в 
. бел градска 11 и<ол а".варни постове в 

бия и федерацията. Заг- 
-рижва ме и това, че и по 
край предприетите мер
ки не се подобрява поло
жението в Косозо по-бър-

та'капарсчс.| гатл 
Посочвайки трите основни стани » ра нели

то самочувствие
— Първото, коетозлатисто па Сотиров, от школуване

то му, започнало в София през ло
ми хрумва е, 

майсто-сподсляче съм остарял 
рът. Но, това с съвсем нормално

меланхоличното 
защото трябва

емната 19-13 година и влиянието 
Илия Пстроа и приключило тук, в 
Белград, под

•нанезает, самодеец:
— От старата 1987 го

дина не съм доволен. за 
щото моите планове 
желания не се осъществи 
ха. Именно, все още тър 
ся работа. Не съм дово
лен от конкурсите, за то 
иго считам, че ®се 
предварително са- ..п-онъл 
неми”. а младежката ор
ганизация вое още няма 
такова влияние за да мо
же д,?. опре това явление.

От 1988 година 
вам най-после и аз да на
меря работа, а ако- това 
не стане, поне да се из- 
барим да ое опазват кри 
териите и ранг—листите. 
На есички незаети чести 
та Неда година!

зо. решително разпръсва 
облаче, — нормално е, 
време за да се събере материал

книга. Второто е диле- 
поместеното обективно пре 

път. Диле-

ръководс-тюто па <про-За на-стъпгаащатт Нова 
година имам желание ко- 
лкото може по-бързо да

п за
една такава 
мата: дали
дставя извървяния досега 
ма е, защото такъв подбор не 
да направят нито критиците, нито при 
ятелцте. а трудно е и сам да го пра
виш. Мнозина приятели, а дори и 
критици смятат, че най-интересни са 
ми творбите от асоциативната 
ракция. Може и да е вярно де, ама, 
според мен, ако 
остави 
тите.

могат
още

абст-
очак- нещо наистина 

следа, тоза ще бъдат портре-

Високата техника в областта на 
фотографията не озадачава ли порт- 
оетиста? — е следващият ми въпрос.

— Не бих казал, защото изкуство 
то е едно, а фотографията — съвоем 
друго. Не става дума за простото пре 
насяне на формата върху платното, 
а за проникване в същността на чо
века. А това не е в състояние да ви
ди окото на камарата, без оглед на 
неутралността си, или може би тъкмо 
за тоза.

Н. Арбутина А. Т.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ДВАНАДЕСЕТИ СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

— Ха! Художникът никога не е 
доволен от себе си — казва отгатнал 
сякаш поредния ми въпрос. Това не е 
мое виждане па нещата, това го знае 
всеки творец.

Четири—пет години спъм пенсио
нер. и никога не съм бил толкова ак- 

имал толкова

За днес в Босилеград е 
дванадесетата 
сесия на 06-

са дали принос на това. 
Ле пю-мал^к. интерес ще 
предизвика и въпроса за 
резолюцията на обшест 
Еено-икономическото раз 
витие през идната годи
на-. Предмет на разисква 
.ния ше бъдат и програ
мите за работа «а общин 
ските о-ргани на упшвле 
ние, отделните и правосъ 
дни органи, през настъп 
ващата- 1988 година. Де
легатите на тите съвета 
ще разискват и за годиш
ната програма за работа 
през идната година на 
Общинската самоупра-ви- 
телна- общност на интере 
сите за основно образо
вание, култура, физичес 
ка култура, детска и со
циална защита, както и 
за решението- за размера 
на облаганията за общо 
и съвместно потребление.

Слободан Сотировнасочена 
съвместна 
щинкжата скупщина, на 
която делегатите на три 
те съвета ще разискват 
върху няколко въпроса. 
Очаква се делегатите от 
делно внимание да пюсве 
тят на информацията за 
осъществяването на 
золюцията за обществе
но-,-иконом и ческото раз
витие на общината през 
настоящата година. Още 
повече, че мн-ого запла- 
■нувани задачи и активно 
спи, които трябваше да 
л-аша-т нов импулс в Р1аз- 
гитието на общината пр

Автопортрет

феоор Хатман, Кум и преди всичко 
-Иван Табак-ович — д-р Живкович по
казва откъде възниква, къде са- ко
рените на творчеството му, за да под
чертае собствения му почерк, офор
мен напълно

тивен. никога сне съм 
много изложби в чужбина — бърза 
да доуточии.

— А, ще ое видим ли в Димит
ровград?

— Едва ли! Н.а два пъти вече ми 
-отказват -изложбите. Съжалявам мно
го-. защото и тук, в Б-елград, и в- Швей 
дароня, и в Каракас дори — аз съм 
Димитровградчаашн и такъв си оста
вам.

през 60-те и особено
през първата петилетка на 70-те годи 

на века. Основната, червената би
хме казали потника в творчеството- на 
Сотиров, (която- го- обособява -в югос
лавската жи1В0(Пис е портретът, 
истинско художествено 
телство. В Портрета именно, най-яр
ко изпъква п-оетиката, 
новюкия уоет за

РС- КИ

като 
предизвика-

почти ша-рде- 
ка-чеството на мате

рията, и цактшгно-то 
ва-не на неговите

— Човек с такъв жизнен и творче
ски -опит несъмнено има какво да по
ръча на» младите?

сякаш преживя-
натюрмооти, тенсииез изтичащата година, 

някои поради обективни 
и попради -субективни пр 
ичи-ни не оа реализирани. 
Сигурно е че делегати
те на- тпите съвета ще по 
търсят отговор и отго
ворност за онези които

с РОЗИ, -сливи или риби.
— Нашата работаПоради всичко това и с о-гл-ед на 

Трудн-остите, пред които сме изпра
вени, появата на тая Монография Ку
совап назова малко- но- истинско тър
жество на изобразителното изкуство 
и забележително- събитие в културна-

■е трудна, голя
ма работа. Угююму труд изисква! Гол
яма е истината, че добри живописци, 
а млади — няма. Има добри млади 
гю-ети, млади музиканти — има, но 
добри ам. я. млади живописци почти

Ванчс БОГОЕВняма.
СТРАНИЦА 8
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^ГЧч| щт^т П'°Л*1ЛИ,И от ”си™ ОТАНИ «-•комунист
Врой 1601 година ХЬУ 

Белград, 28г
декември 1987

Н защитници и строители
I азгодаиш-ият 

нашагга Армия 
страната, както 

•ни, съдържа голямо 
то говорят за 
които строителите 
лапаха всеки ден 
— 50- годиш кин ата 
■начело на ЮКП(СЮК).

рапорт за приноса 
изграждането 

и предишните годи- 
число сведения, 

иостижони я та

на градина около 177. километра 
на ;на мрежа-..

в водопровод- ,би в много стехпаноки отрасли 
за производство на 
услуги. Това допринася за укрепване 
отопаноксмуг5ра)Н1ителния потенциал на стра 
,ната. .Около 90 на сто от общите средства 
потреб-ни на въоръжените сили се осъщес
твяват в организациите на сдружения труд 
навред из страната.

има цехове 
стоки и връщане наЗаедно- с младежта,

ис членовете на други обществени 
организации, войската работи 
н-ето на

гораните, извид-ко-и- ;ниците на
•и уоилията, 

в сивите униформи 
тази юбилейна 
от идването

в зал-есява- 
всички републикипо- ГООРИ1НИ във 

година и покрайнини, 
на Ти то

в

В прибирането' на реколтата

общност ПОТВТОЖЛ5»,.™ самоуправителща думи в движението, участието в
в ^акгикатз. на пожари, нашите войници 

своя обществен характер. Югославската на- оди трудочаса. 
родна армия заедно с трудещите 
ждатаит-е правеше усилия да даде 
по-гол ям принос за всестранното 
ческо и обществено-политическо 
на страната. При тоза армейците 
момент не забравяха работата по засилвя-

о-казва-

С доброто си стопанисване армейците 
и тази година се постараха с колкото може 
по-малко средства
заплануваш* задачи или със същите сред
ства да направят много повече отколкото 

\ са запланували. С тяхното ангажиране, се- 
: беотрицааие.

ЯШВ Вреждането на ноза технология, <с доброто 
оаз-о?делени-е на кадрите в Армията, напъл 
но се -използуват средствата от бюджета за

гасе н-ето 
дадоха мили- да изпълнят всички

се и гра 
възможно 

икономи 
развитие

с успешната ортанизация. с

клто за

на своята боева готовност и на пос
тоянното качествено сжи-встзоряване и пра 
ктичесад реализация на концепцията 
общонародна отбрана и обществена само
защита.

гзхшес"оявз.не на по-гелемм и модерни, но 
зл съвремс.чната армия необходими прое
кти. С тоза се създават условия за изпъл
няване -на сложните задачи в обучението, 
за понататъшно модернизиране и укреп- 
е г-чз ьа- б оевата готовност на нашата Армия 
и за по-тел ям п ринос към стабилизищне 
на стгаанството.

н-ето

па

Осоен очевидните резултати в изгра
ждането и реконструкцията на пътища, мо
стове, еодолр овощни мрежи, разни строи
телни обекти в залесява: сто 
прибиран-е на реколтата, дебрезолнето кръ * 

премахването на последици от

на гол гни. Многото конструкции в процеса- на
пзо?ктира1Н'5то на прототипове, след тава 
решаването на отделям агрегати :И систе
ма, също така са еогон вид принос «а Ар
мията .па стопанството. Тя значително до- 
т.гмидея за типизацията, унификацията и 
стг:мца.ртизацията .на много произведения 

промишленост. >Проуч]ва1Н1И-

водаряеанс, 
природни бедствия и дГ-Уси активности, с 
обучението на своя състав и други де. ос
ни Армцята всекидневие сг п ат-зърждаисшк. 
като важен фактор в нашето общество. Гя 
даде и голям прл.инос в укрепя“,чете на 
братството и единството, таченето да Р~ 
вояюц-ионяите традиции и обучаването на 

областта, на общонародна га

• ог домашната 
> ятп. «псгяю правят специализираните мнети 
| туцрм ,1га ЮНА га голяма степен дават при- 
‘ ||ге.е то м подобряване качеството тта произ 

понеже обхващат широка програжданите в 
отбрана и защита.

гаденията,
110214 а от лабораторни и от терена лроуч- 

;на двигателната сигурност и продъл
жителност на прототиповете.

Ознаменуваното та тазгодишните юби 
живеенето в свобода е мотив повече,

нашата Ар- 1МШ1Ячасти на
успешно (вой|,щцитс ПА представлява особен, при

начин много ,№01с за стошашШ'™ ‘Развитие па страната.
' а 20 ХИЛЯДИ 'ПОИ1И1И'ЦИ

Инжинорийните оопоорояваще
мия и тази година 
безпътни планински предели,
ста, речни долини. По Т<*™. със света тази година шлвече оп

еела получиха Щ» у ис и са обучени за водачи ма моторни возила,
по-б РЗО Рт 1(а над 3 хштл да управляват със ст.роител-

сс .издиг- „ги машини, почти талко-та ■памопрафжяш, 
5 хиляди телеграф,исти и толС1при1итс- 
2420 болиогледачл,, 3220 рагулирош- 

дииЖ101Ш1о'т, след това на хиляди 
готвачи, пожарникари, хлебо- 

зашаяти, 1,<Ю1итЮ‘ за

лета
в печиКС1Н0М1Ичнк> порационално стопанис

осъществят тю^добри резултатимахали и
и възможност за 
включване във 
страната, 
не и техният

ваше да се
1в 'приноса на Армията -към укрепването на 

и отбранителен поптеящиалвсе общото ст-зпан-свсия 
.•ма страната.

таза шс
стандарт. Сй-мо около

■ВОЙНИШКИ ристи,
1ПЪ чини иа

Разбира се, с 
обш жизнен
строителите иБВгруигаха

^ ^75 километра, мсхашици, 
таилите пекари и 
-изпра-ди мнюомсетво 

13 хиля- ЖИ31ГЮ1ИИ -опре-делеи и я.
(ВЪ®

тази падина 
униформи изградиха 

на дължина
новоеиет

строителеми
дължина 
Тези пътища са

от М1ГгОРО други 
младежи представляват .и тра-"ли мрежа 

Инак, през целия 
войници ■в своя

период
поход

,04 ОКОЛО
строениха гп.типи -1а 

ди километра.
Да кажем и това, че средствата, кои- 

за отбраната най-(И ПО-ропубли-ки обр Iщсггвютю отдел яехнщашистиччеоки ОС КЪМ товсички
крайиики, с ръцете на

И Л130УОЦПОСМ
наричат 

Орвон

в ,аползуват за засилване
Гсшя1Ма част

числящите рационално ,еЮ('ОСлавия, МОЩ.
.връщат с ,включването 

с ноп а/ггсз^^супо. Мши 1р,и 
арме й ок итс 1ПОПр с-

ютбраиштеамга-бра- шашатавсички нареди ;напътиида 
'лова

И дтурдаени
И7№ОРИ

тсои ор^детва оепострос- оттаяса че с прашю се армойокия динар.’ -» 
М1С|р, блат-одарсни-е

Борислав Вучвтич1У1»о- игаодииствюпо.
железобегоини

десетми
Утетвехго и 

ни са тювече 
стове, калти-раяи са

па
и из-

V____



2 Комунист

» гьгггг
разискванията, пито и .ш«ш > 'ап0,С1>ядая»е)*Итс производителиб 0„ ;тт>;;гг д“Гш0;и. че ««.

Онова, което неотдавна е на- ма сшдмкатате е освободил °т и в сам,ия партиен връх няма да могат да 
правено в Косовата Каменица и дл»жцюст осем свои членове. яосгаягьчНо решимост Л» се из- «юю, «елл» и ^ смисъл

Това в Коорво тези дни «ИА вдрху становищата. дати- Интересно е чс »™?и
сърчмтелио и за дауга среди » подям отзвук в Кошвока Камо- и 01Щ1е 1П|р,с(д,и дше години, гироди четвърт ст л ' _ ^
Кооово. Имотно в Кооовска Ми- яйца. Твмзде е добре, че така ,3 саодправитслиото стопани- изнесе Бторияг конпрес на мм 
Тровеща за 28 души е потърсен» откровено, се говори за всяко .от- -^ заплата" :вое пале не е управителите е Югославия, '
отговорност за опорггюнизъм, па- нетно лице и аз .велико, което не ‘ ^Я1 наем_ като изход от издиша шздишига като ооществс
оивност, неспособност. Действи- е в съзвучие с определенията жш) .тт 11Я и но оправдано да смес да се тър-
телно трябва да ое каже, че «е на ОЮК„ ,цр> е сигурно, че сфек- ■* диктува равнището на пи само онова производство', к - 
се касае за „големи риби", но и тате биха били далеч по-гояеми ‘и1ЮОкал,а рационалност сто обезпечава у-слоюия за нор-
онези, шито са споменати по (въпреки че и сега имат своя шт0 тш произведа- малко «ьзпт-онзвояство на рабо-
име и презиме, не са били незна- тежест), ада своевременни) бе на- ее сс опус11С Нсло- тпа сила и за необходимо ооно-
чителии в преченешо (за по-дълъг правено онова, което може да се " тгаЮ1Г, БЪЯ 1|даъзка с гова са юяяа-не № увеличение на оредст- 
период) на политическата актив- направи. . 1 ^капията за въвеждане на но- вата за производство, Мождуврс-
ност в тази община. Някои ин- И дечаиокият случаи е почти даошшодствс,|то „рограми. спо- мелите почти целокупната иконо- 
дицшг. които излязоха ш впие- тъждествен.. Там за онова, което 1 |<шиж по. м,и.чсска мисъл е Югославия съ-
ло. показват че някои от „озяа- отговоздите хора са направили офг^ю итттт ш (ВСИЧки нте ое и^за в полза на разре-

С участници I» 1 шоиз/вюдетиюния евро шава'нст<> на проблема за с>>зда-
пес, а и па всички носители на ламето ” разпределението на ло-
юбщсственофо потребление. На- хода. И най-сетне. имахме в на
кратко, утвърдената „цена" на чалото ма миналата година посо-
работнагга рила представлява сво- челото заседание на ЦК на СЮК,
©образен напън, който като със- което ясно издиша принггипа спо
тавен елемент на самото поето- ред който социалистическото' са-
'водстгонт) отношение върши по
стоянен натиск върху всички по- 
1С!Итео11и на производството и по
треблението да бъдат ооне по- 
рационални. Разбира ое, и сама
та „цена” обективно е обуслове
на, заоцото без заработен доход 
не може да има ни „заплати", 
тъй като- в тази случай веднага

и в
КОСОВО то

Открехнати врата
само

Лечали, може да действува на-

четгге" даделци дамга и пощада поети повече години сега 
са били такива, каквито сега ое прилагат ипегаю-нОлитически мс- 
окачествяват. Например Кадри рки и вършат сменявания. Исуф 
Чахай е сменен от функцията се- Вншай е освободен от длъжност- 
кретар на общите служби на та член на Председателството иа 
СОИ по здравеопазване и е из- ОК на- СК с предложение да бъ-
1КЛЮЧОН поради ле отзован от членството на РК 
това, че „неговият дан участву- на ССТН на Сърбия, Той заедно 
вал в демонстрациите през 1981 със Сагата Раджепи, сегашен оек- 
подора, докада вторият негов син ретар на СОИ за култура е бил 
дезертирал от ЮНА, поради но- внесен в купотцодажбагга гю 
ето се надигра в затвор..От имуществото на семействата Джу 
юъзттаателно-образователното ве- ришич, Лазаревич (с финансова 
дометво в Огоща. се. отсрашшат помощ на Общинската скугпци- 
трима преподаватели и ое пред- на). Не е необходима някоя ооо- 
лага и те да се изключат от бена хмъцрост за да се схване 
ОКЖ поради това, ,че „синовете колко мното шмм е дигнат около 
на тези преподаватели били. чле- тези купогродажби, а ето идей-

СЮК,от
моупт авутелиз разпределение на 

стоководохода з условията на 
прпоиззодство трябза да изхож
да ст интереса на работниците 
същевременно —- и като собстве
ни!’;,' на работна сила и като уп
равители с обшестзения капитал
— да решгтзт ">а условията и 
резултатите от своя труд.

Добре тогава, нека ое внесат 
в днетния ред, без стеснение, и 
без оглед на всички разногласия, 
които все още съществуват на 
всички равнища на решаване. За 
тото. гако във ръзка с таза не 
се дават ясни отговори, трудно 
ще се намерят решения за оста
налите въпроси, прел които лнес 
■е изпратено цялото ни общест-

в дневния ред влизат въпроои за 
сакатия на едни иди други про
изводители, дори и за 
ликвидация.

Трябвало би. веднаж да

лове на нелегална неприятелска по-пооБитпически и други мерки 
група" .. . Касае се за преподава- (за двама) се прилагат към края 
телите Синап, Шабан и Рамадан на 1987 оДздима.
Дермаку. Известно е кога е раз- Какво може да ое заключи? В 
крита група „Албамикос" и кога колко среди има още потребнос- опре деФетиеткия лозунг все

ки ша дели според заработения 
да доход. Зайчото благодарение на 

тях, :в живота обикновено цро-

тяхмата

се

са осъдени нейните актери. Тря- ти за такава разграничаване? Да- 
бваио е още тогава да ое утвър- ли трябва някой тези среди 
ли дали родителите-преподавате- разбуди от дременето или сами 
ли се дистанцирай или не (а се- трябва да тръгнат в акция? Тук дължагаах» да съществуват и най-

неопоОобните ръководни екзши вче не се дистая- не-доумения разбира
Време е акцията, раздвижена в сог?1н|цзаш'ите 
Ксххвока Каменица и Дечащг да

во.ое няма.га произтича, 
цират) си- действуването на свои
те синове. Това ое прави ето след

М. Баецна сдружения

ПОЛЕМИКИ В ЦК НА СЮКое прешотри и на други места в 
Козово.няколко години.

Общинският съвет на Съюза Предварително е известноН. Мисини

СТАЧКИ
Противопоставяйки се на оце

нките от уводното изложение на 
Милан Панчевоки за отговорво- 
ста «а Фащиш Ходжа:, Навдор Ма 
йон на неотдавнашното заседа
ние «а ЦК иа СЮК каза: „В па
узата. поеми началото на разис
кването имах възможност д а раз
говарям с някои другари, пре
димно от Войводина, и те 

е упъл1номо1щиха д-а изнеса такова 
стан1авище".

становищата на другите, от ос
таналите спеди, така че в ЦК на 
СЮК имаме специфична „тери- 
Тс!риална поплемика". На това 
отгоре, републиканските и покра- 
йиинските ..делегации" 0'бикноюе- 
гао не остазат усамотени, а пов
торно „правят групировки", така 
че няколко „делегации" 
емна а няколко на друга страна.

Затсюа, тези и подобни поле
мики винаги предизвикват опре
делено неразположение сред об
ществеността. Защото, хората ви
ждат, че те яе са принципни на 
борбата на мнения сред членове
те иа нашия, най-оисш партиен 
орган, а полемики на 
Мощени" представители от 
ли чии среди.

Най-широката партийна обще 
отаеност би била по-доволна от 
полемиките, в които членовете 
на СК биха оспорвали, юга прие
мали други мнения, независимо 
от това кой ги изговаря, и така 
ое стигне до иайздобри решения, 
което между щсугото е елемен- 
тарво правило за вояко демокра
тично разискване. Ако по този 
начин хората излизат на трибу
ната, а вече ое знае как всъш-

(На 4-та стр.)

„Искя.ме заплати“
От дългата колона работни

ци на любляяски „Литострой", 
които тези дни демонстрираха 
пред ■ Скупщината на СР Слове- 
иия 'отекваха думите „Искаме за
плати" !- Същото искане издигаха 
и работниците в окопоката желе- 
золеярна на неотдавнашния ми
тинг в ^Ооб.ранието на СР., Маке
дония. На всичко това предхо
ждаха подобни акции на лабин- 
оките миньори, оплитаните кора- 
'бостроителм и друпи работници, 
какво и участниците в около 1300 
тазгодишни стачки изразяваха не 
доволство от своето материално 
положение.

Търсят се, значи, заплати, 
вместо лични доходи, произтича-

Засега по този въпрос по-опреде- 
леяо може да се разисква един
ствено върху основите на стано
вищата .на 24сто заседание 
ЦК на СЮК, на което още пре
ди две ГОД1И1Н.И по шв начин 
изяснена
Най-юиощият партиен 
тогава заби глагол колец в съще
ствуващата догма огюред Закона Наадар Майор ни ое струва зна- 
на сдружения труд за „единния чителио за разбирането характе- 
Д13ХС1Д ' като.уж незаменим

са «а
ме

тази проблематика.
орган още

Тави странично напомняне на

неин- ра на полемиката орел нашите 
цип яа еам'оупра1вително разяре- най-вдаши партийни органи. За- 
желеиие. вм>е>стк> това ща порнела- ицото. 
мира мош1и |реше1ноия. -с които съ- 
тлаоню лютиката на стоково 
1ИОВ1СЙ'СТВ10|. личните дохощи

..упълно- 
раз-

П1редню1Л1ата!М., че и остана
лите членове на ЦК, поедн да 

п,ро- са излезли на трибуната, 
участвуват в такъв

поделят и въз основа „цената" на ое консултират с другарите от 
работната сила и въз основа ка своите ппяптГ™,- 
успешното управляване с обще- в полемиките в ДКВД' Ч-
ствпния капитал. Обаче наоледе- не ое прогИво«о^вя 
ната доходна дотм-. продължава асоето. говорят оста™л:ите 

'наТиокайми общество- Ее на. Централния 
иофо съзнание с 1из1В1естн1ите 
казки, че всяко утвърждаване 
разнюшите за работна 
капитал би -означавало атров-ал 
оо1циалистич-е<ж-ОФо самоутравл-е- 
ние. Т-ози факт -е бегло

за да 
вид разтов-оо.ое скп-

щи от съществ1ув<ащата система 
иа (разпределение на дохода. Зна
чи ли това, че работниците 
интерес на стабилизиране 
своя стандардт ое 
конституционното право да реша
ват за цялостта на осъществ1ения 
доход? И»ли пък, на)П|р1огпив', тях
ното искане влиза в. рамките на 
този конституционен

на онова, 
члено-

в
на

комитет от те
лци- хните среди. Напроти1В! 

на тите често
отказват от

диокутан 
помежду ои се доцъл- 

и като укрепват 
на което особено бе

р.азиакв1а1нето за 'отговорността- на 
споменат Фадал Ходжа. Но, ос^,газд ое

сила
становищата, 

-характерно- в.
принцип?
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АЛЕКСИНАШКИ МИНИ

Комунист 3ФАЛШИВИ ДИЛЕМИ йг .гг
тпп.ргъ^ ба'3,и Падкович. _ и а ииммшиите и вациоваявваци- 
вресът. ни не смее да бъд.= гя м,' П мнит'то на Станислав 
° личе«, но много тюв1“че от п 115,1171111,4 (предлоиаени-ето му бе 

тс,за - съвместен, общ Нашата. "Г™ На с^оаН,„еТО) едиа “ 
първична организация е т»ма първите «гоачки към тази цел т,ря 
иаинроияма в Алекаииащка ' об ш™И бЪДе ’№Шт^апявагя щипа и чятппл „ щ °°" махваме на така
но те«1Д01“С ос"еш- дставителни 3 
м “ Л а аа "соочим пробле- 

° преди всичко е собствената 
т,лГВДа- А и Ние сме ос.разхай-

Щ0пвана
®ите си задължения ‘ За труд,°" Приемайки
«то на служебните'.колГЯЗКа‘ А?™ И ЗЗДачи' ПО
1«в.а .е «ел10Фичнс1сттга нека повие Ал'-к°и«а'Ш.ките мини изтъкна на 
«.им и сами. 1КОПТ1ГТ шппм ЩЮце" пе1Ц|е'н. пла1Н необходимостта, да 
юеиспспрът -на трудовата' Д'И' 05 н,нмал1Я'ват облаганията върхуЦия,;1.о«1еГ™Л"е ™ ” Ла0Е
пю-често .ргг .«п.м-тт и ах е нал'изащия на мрежата от инсти-
С^ИИЖ,ЗН'е,Р- ттт- разбира се. с помощта на 

Маидушич СТаНИСЛа" така 'Наречените външни мерки,
•пит Д |Рект'°® на колех- и да се поведе решителна акция
по з 1изт^лиИгааШ'КИТ,е ми1нь,°,ри “з ■киаооио-оощиално укрепване 

, ;| период успешно н,а СК. Заепюто. кактр бе казано
са препели санацивгана програма, «а събранието трябва да ни за
лепели са нормативи , 
ти. въз оикоза на които 
насърчава л.оциаБодста&тгпят труд 
и \’. 'Зл;,л'Ч'анЮ‘Тр орс.и1зво1дст по. То-» пооредстзеари 

|ва ще даде възможност дегюемгз.ци 
йските им доходо да бъ
дат ГОЧВ1МЮОИИ с чет десетина 
сте. Съше^рем-е-нно.

Разговорите, които се водят г «
конто работя^ така.^ябва да°Г^дДа «"^Чти* ЛатоГ* М°Рал
редици Да бъдат изхвърлен. 0Ва всички,

Рлени от партийните

в Съюза на

В Съюза ка комунистите
даина ме са тъй откровено обсъ 
ждами слабостите и трудН(>ст^ 
както стана- след Осмия '
на Централния комитет на <Ж 
в Сърбия. Тази откровеност най 
добре показва колко 
готовността на Съюза 
стите дз се разплати с 
слабости и

ОТ- постосвете 
такова е и 
м,ен брой 
сроди.
членУнаИЦкН^а ®укое Ма1>1<ович, 
зави т п'л а СК ® Сърбим ,ка- ..«Гл!^ заседание. че -е 
г.,о лс“*> яа тбоппищ в 
смяна ,в мина, отколко,то да 
мислят какво става 
® Сьюзд 
бия".
№грю.ката

си. а както 
М1Н€|НИ'ето 

КОСУГУНИСТИ

за гтре 
наречештг' пре- 

разхощи с помощта
се (вижда

ОТРО-
®'Ъ® ВСИЧКИ

на
на зашини решения. * 
ва .явление. характерно 
измчяоо за

зандоФо то-
преди 

капиталистическата об-'ГСНЛЯиМа е
на комуни- 

воички 
мм. Тснва 

ое, у®<е-
ИЗХ-01Д от 

Да се нам-е- 
и идейно

редица конкретни 
на СК втрета

носителите
вд-ьхиошява у трудещите 
реност, че сътцествгува 
кризата, конто може 
ри чрез преустройство 
разграничаване.

Т-с®а заключение на комунис
тите © Ал ексинангките мини е 
не само отражение

рао-
с единството 

комунистите :в. Сър- 
-- силен отзвук в 

общественост.

на
срещнаха

Тези
казани, за да ста-дулии не бяха 

нат ..атракция в 
м аосва .и:н фо рм ация''. 
жео-гие на дълбоката 
на трудещите се 
гласието в редовете на СК и 
опортюштзма в разрешаването «а 

цървостененни за-

оредешата за 
, но< са -отра- 
загриженюст 

поради ,несъ-на пълната 
им подкрепа на становищата от 
Осмия пленум, но същевремен

на ту-
дкжумвн- грижи фактът, че -от общия брой 

ое члонове на СК в първичната орно- отразява л .решимостта 
кашнтите миньори да преразгле
дат най-наппед метода 
жанието собствената си рабо
тата-. които д-о 
разрешават фалшивата

щ-еутвърдените 
дачи. Маркогаич. който- е 
на ПО на СК з тази

ганизация само една трета са не- 
произвюд ители. А 

'Кла!00®0-001Ц|иашнюто укрепване на 
СК тясно е свързано с последо- 

н,а в ателието и дейно-политиче око ра- 
пър';!ичната зпраничаване. За алекоинашките

и членИ СЪДЪР- труд-С1за -ор
ганизация п-одч&рта. че едия -о-т 
осис'3'ните проблеми. > .раз-оряЕа- 
щи -сбщестзената акция и обще- 
ств!зната система" е

голяма степен
дилемата 

дали и в каква степен Съюзът на 
комунистите е истинска водеща 
идейна сила на самоупрпавител- 
нс-то общество Потвърждение на 
това са и изказванията на съб-

застоят в 
разреша©а!нетс- на проблемите в 
Косово.

— Ние, члан-осете на СК. иай-

орг?1Н!*лзац1ия пр-ояр..я.ва- и извест- миньори това преди всичко озна- 
>н.и слабости, катс- например отсъ- чана». -сткрРвено ла кажем кой не 
стпието ка комун-истиче-скс- отво- м-соке да бъде в Съюза на ко-му- 
щ-е:»ие към неотдеснаилк-зто- пр-е- кистите.. Л. Дишгч

ранието на първичната партийна 
организация 
мини. При обобществяванетр на 
разискванията .въз връзка с осъ-

„ЗЛАТАРА" — РТБ БОР кровено се манифестира не-лово- 
лствнето на работниците, -поради 
състоянието в обществото и в Съ 
юза на комуниотите. Вследствие 
на тези причини някои от тях 
връщат партийните книжки. Но, 
той п-одч^та и възвърщането на 
дов-ерието след заключенията и 
реш-енията на ЦК на СК на 

ботата и своя тазгодишен опит. Сърбия. ..Бнергичността и реши- 
Ос-обено доста забележки са слс- телността -на Централния коми- 
жени върху изчислителната сис- тет ,на СК на Сърбия намери пъл 
тема на Iдохода. Оц-ен-ятт че та- На подкрепа и ние ще 
зи система недостатъчно подти- всичко което сме в състояние те- 
'Ква 1М0ТИФ1Л за работа и отговор- зи изисквания да осъществим 
пост. „Тюла трябва ;ие само 
обсъдим, но възможно по-ранои -енергичен -и единен Съюз на ко- 

подчерта.ва но- мунистите". Към тези оценки и 
ПО на 11311 окв-пния

Нашият Люба Раднвоевич и Миодраг Ра-
комунисти от

Але ксинашкитев

Възвърна! о довериещостаявангто на становищата на 
Осмия плснум бг приета и оцен
ка за укрепване на идейно-поли
тическото и акдионно единство и 
за осъществяване на водещата- 
роля ла СК.

Настоящата обществена и по
литическа криза е истинска въз
можност комунистите да се за
ловят с натрупалите се проблеми, 

средата, в която де-

Търсим Съюзът на югославските комунисти да бъде еди
нен. Това е условието за да излезем от кризата.

Някъде по тс-за време през 
миналата година- -нашата -общест- 
в-зносг бе неприятно изненадана 
с вестта, че злато и сребро от 
..Златарата" в Бор, не с 
стойност” е ..минало'' през фаб- 
Г-ишката ограда. Реагира се бъР- 

спешно. .ОткоашнатоФо зла- 
сребро бе намерено и вър

нато. Анализите показаха-, че ня
кои мероприятия в оиту.рт-юста- 
та система ъ „Златарата” изобщо 

В тази част на 
бе тазкла-

стор-им
малка

в
най-напред в 
йстоуват. и заедно с всички тру- 

най-кратките
да- -нашата ореша. Необходим ни е

дещи се дд.открият 
пътища за разрешаване на същи
те За ла се постигнат тези цели, 
оазгов-орите, които се водят с Р'ь-

в Съю-

30 и 
то и да изменим” — 

в-оизбраиият секретар на 
СК Момир Маркович.

као:ва- Маркович. свидетел- деновнч и други
грешките трябва -на тази -първична организация

се приобщават и

опигг. накавицтг и двойният морал 
за -на комунистите не могат

затова всички, кои-
стюува, че 
(време да ос яоссчиат. без оглед ОК. 
дай ги пдави. Мисля, че това гря 
-биа да ос. прави н шо-широмо в 
обществото. Нямаме повече вре- 

лентя-йога© и безоп-ютор- 
Милица

да- не са опазвани, 
колектива довс-оистз

Отговорните промениха ме
ста Дойдоха пори хора. Варел 
тях и Воислава Йоич, директор ка 
ООСГ „Електролиза". И тъкмо 
тя на състоялото' се проля ш- 
колко ;лми събрание па к-омупис- 

Злата1ра" информира, че 
О-т Ц.СЖЦЛД-

се търпят и 
то работят така. тг>яозз да оъ,я

от редовете на I-14- 
члонозе-

Рааискването продължава. Вре 
мето* минава.

то но.
ИЗХОЪРЛОНИ
Осмият пленум, смятат Преумора от работата -като 

чс ли не це чувствува. Редят се 
иг.ешмюокоция и идеи. насочени 

Съюзът на комунист

мс за
мост". Приключим се и
Станисавлсвич,
щеотшуващата система на разп.рс- том че
дслонися» «а дохода, «мто «а г0яйвл да (възвърне някога-
■опукилни липа дата възможност авторитет. Не забравя

■работят М1ного. а да пода- Комунист". ..В него тря
лиини доходи. „То |ЗШС 1ЮЗ,ач,е да се чуе

■га на члеиоиетс на СК из оанов- 
штг организации и

'Рови всспчглк -Трябва дл 
С-чоз 

поитква

организация, 
бъдатте на първичната 

дават кураж и 
двигателна сила в’® 
да. за да ое стигне, 
с помощта на диалог 
тирана критика.

трябва да кр.ити11<увайкп I съ-
всяка срс- 

,разбира ое. 
,и а ргум ся- 

до заключения 
акция

тите в поукиса извлече,ни
случка от преди 

п-п од п риетите
„Златаря" нреж-

|-,ОДИ-ШИ|И|Я

емна Т01ДИ- 
мерки сапата 

,ца -и че 
даш(И 
дснрвмвнмо

да ле 
навят оолидики 
ла (I -е м'и

и решазашаза яготлож.на 
съгласно приннипитс 
ти че оки я цзнтрал изъм.

дсмокра резултат. хареова .не самона реализира мнозина е (колокти- 
събрани-

'■('СС.бхО|Д:И'МО,СТ-
мен, Шо и па 
ла". В п.Р(01д'-л>к.с1ни.с .па 
сто стаил дума за 1 - 
т,а юг |възвъг-'ша1ие ошииюпвото
Съюза па югославските ,ко-мупис- СМИ1И1С.п„ото п„„„„Пу-

Пгаи това бе подчертано, че Лю6а рад0ичич всички сдакноДУ 
„акцията Ш Съюоа па комуни,с- 1ШЮ прИ0Шт. СЛи*и 
пас л» Белград мооке на -веич.да 1Ш,10.1ВД. Потчамо“ ^1ю;,1ПЧ,,м„- 
,комунист-' да послужи като об- чс с „обро «>м.гто „е

-посламозатслиоет и ре- те „ЮуЛтлти в ,и>олавшстяР 
борбата за рсализи- (фаИ1ЯТ сяллка «рап ом*- 

.ренкягия". ДС- .дапшщитс и кемуиисг.- -

П^о^ап=а,^^ 
.«по **»«> ”ЗЛ‘?. ,,ай-голям(от0' 
ПРСЗ петдесет год-ипи

Бомслаяа'.
;В(0И'Ч11<1И

кас<-кя е ясио
кг» "ргдетгтлжга и,"фоРм‘|Д'?я((а 
на -Л.рзлсода-телството на .
СК в Сърбия - каза Момир Ан^

___ знаем >и какво
Съюза на ксмутс- 
отпсДОЦ «решат 

Осмия пленум.Драгипга
гласу-

— На воички лективи.
I бъде единствен
II (комуни,стите и

за целия
дана ,нЛМу” Тези думипрез 

— казва типоказатели
стючиашиснд

джелкович
оданст&схго в- 
титс и кашя 
исв-ячпата на 
тиъ жтлючнането 
Паажяич. както дадяхме лшя 
ваха <к>см члена на 11 е' ,у1Мгу-
комитет, а ендаече от тях <- ' __,
водители, челни политиг 
Иван. Стамбалич, Досям Р 
тич и дру/м. Смятам, не 
другари нс мота- ла

ОпоренПОСТ Електролиза
” ця тази сшовмна оис- 

нл.зшърнаха
кюлрк-

»аЙ'У°;П резултати
• в тази част на •разоц за

титошост :» 
пате та. люиютитс 
симш) Аиджолкович пот чертата. 110ая.с(1сги1П.. 
че уопопмята за робота са тежки.
чс С ДЮС ПО-ПОД ЯМ'» и "0-01

'ЛС'МЯ
доверието

Отгам е

на-
ш тозии удо-разбиряемо

комумист^пе »
П'п31Н(0ДЯ1ват 
Подробно

т,иша..
дарлствието 1 а ^

”3латаГ'аоамозал^'--
оргаши-зация га

М. Бркич

ша ра-оедатагкрвл
останат на

анализират



41 Комунист
Интеграционните щюцеои, 

доито захванаха всички пидаотс- 
ки трудови организации, детеи 
месоха за преодоляване на мио- 
жесгр&ОФО м/гренлии бариери, ус
тановиха начин на решаване и 

мога да кажа, че нашите резулта премашахя множество вътреш- 
' ореднмте. 1а 

месеца' фиаи чес

то .
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА СК Н ПИРОТМИЛОРАД КОСТИЧ.

Аплодисменти за грижата
скромностБез лъжлива

Как трудовирте организации 
в Пирот в изключително тежки 

успешно стопа ти конфликти в трудовите орга 
Обаче, тава „простира 

орлаии-

ти еа нонгошоми от
условия главно 

писват? ка през деветте
обем ща производството е

миналогодишния с

«дизайни.
ис" н,а нашите трудови 
задни (извън общината, често нс 
срещаше по-широка 
•на подкрепа. Това особено заеег 
па „Първи май", някога прилеж- 

организа-

кият— Покрай изборните актив
ности ® 133 първични -.оркигнза 

Пирот се осъществява оие 
програма «а Общинс

ро-голям от 
б ма ото1. В Сърбия същият ос 
увеличава е 0,6 на сто, а» - 
славия е 1.7. В размяната е чуж 
■бмна имаме твърде добри

общссггвс-
Юго-цпн в

ратнБната 
гася пакомитет по. провеждане 
заключенията на Осмото заседа- 

ЦК на СКС за стопамис- 
актуалмите общертвоно 

'въироои. Макар че

ре- па пирешжа трудова 
пия. ..Първи май" . изгради це- 

Титсша Митрсдаица, Цър- 
Буяновап, Бела лалан-

зулташ. Износът е по-голям 
•1,5 а наносът 
миюто ши е изгодна структурата

с
ние на С 5 па сто. Дори хозе вването и 
-полигвичерки на права,

Бабушнитда, Бор и Влаоотин- 
ци За това цолучи аплодисмен
ти, обаче д теша безпаричие е 
П|ри»удем само да се грижи за 
обезпечаването на

■на. износа; износът на коиверги- 
руеммя пазар се увслина;ва с 65 
|Цроцсита, Миналата година е 
износа „покривахме" 90 процен
та па плюса. Тази година износът 
■ми е с 34 процента по-голям от 

«и, че нс може вече по старому, янюда. Това е особено важно ко- 
Тогава бе решечю от щкноподст гагро ^ касае .за „Тигър", който 
во за домашен пазар да минем шй-пшпяма чдст от суровиците 

производство за износ. Сшо за преработка (каучука и него- 
така мажехме да обезпечаваме вите полуфабрикати) тряйта да 
валутни ор-одепва за внос па су- обезпечава вън от страната. А за
ровили, възпроиаводстаени ма- губите в общината са мезначител 
тешали и резервни части.

Въпреки че това бе рязка- динара.
Все пак заплатите в общината

завръшеии, 
проведените досе 
очевидна е безре

активностите не са 
въз /,Оно:а на

ка.

га заседания, 
зервната подкрепа на становища 
та от тава заседание. Решително
стта на ЦК на СК в Сърбия да

сродства за
работата па тези цехове, поне до 
като нс укрепнат. „Пт.рв-змайци" 
никога нс са молили за помощ, 
но така както те на други пома
гаха. общнретта сега на тях тряб 
ша да побогне.

Разбрахме че тук много се ра 
боти, дисциплината е остра и че 
има много млади специалисти 
на ръководни места.

— Трудовата и технологичес
ка дисциплина са постоянна гри 
жа. „Тигър" суспендира 16 ра
ботници, „Първи май" 
т.н.

изтрае в реализацията на стано
вищата с жизнен интерес за Ре
публиката, и страната цялостно, 
аръща доверието в Съюза на но 
мунициите. Човек трябва да бъде 
действително злурая. пък да ос- 
порава значението на усърдието 
на ЦК. че в настоящия момент 
по-бързо и ефикасно да тръгнем 
от кабинетните дебати в практи 

Комунистите, тру

па

ни и възлизат «а 200 милиона

промена, останахме постоягьнп.
През тези, за пиротското сгопан са относително ниски? 
ство вероятно най-тежки години 
(1982—1984), при

чеока акция, 
лещите се и гражданите в Пи
рот са готови да поемат част от 
това бреме и вярват, че само ед-

— Тук средно сс получават 
чувствителен по 11 милиона стари динари. 30 и■упадък на стандарта, тежко мате Знаем че тегаа е малко, о-баче ре 

оиа-лно положение на обществе 
мите дейности и увеличение на 
безработните в общината, оообе 
но ни мобилизираха. Това

инни ще преодолеем настанали
те трудности.

Така ни каза Милорад Кос- 
тйч, председател на ОК на СК в 
Пирот, във връзка с акциите на 
СК в тази община. Повод за раз
говора бяха изключително доб
рите резултати, които пиротското 
стопанство постигна на- края на 
люетия квартал,
БЕЗ ИЗНОС НЯМА РАЗВИТИЕ

шихме да изтраем в опрепделони 
ото че само по-висока произво- Тази година стана почти кем 

обнова в 18 ко-плетна кадрова 
лектизи. Наистина, четирима ръ-дителност и продукция да дават 

сс П'0-големи лични доходи. Впро- пенежжшраяш, 7кезодители са 
са минали на друга длъжности, 
но четирима директори са смене

чувствуваше П1>ещи 
ботата на Съюза на комунистите, доведи в Пирот зад републикая 
а оетне и в останалите обществе

всичко в ра- чем, изоставането на личците

ския ср§ден доход не е никаква 
С новина. Така е Повече от три де- 

тоаи завой ое променяше и <угно сети летия. Ако не бяхме работ.и- 
шението към работата, така

ни и десетки ръководители 
ООСТ са отстъпили местата си 
на по-млади и способни хора. В, 
пито една организация, където 
е дошъл млад специалист за ръ- 
коссдител няма загуби. Освен 
това тази годила приехме на ра
бота 250 кози влеокохаалифици- 
®а«С кадри, повече отколкото за 
четири години в предишния 
ркод. А тъкмо заключенията на 
Осмото
СКС указват на значението

в■но-лолитичеоки организации.

че ли така никога бедната паланка 
резултати ст 12 000 жители не бихме пре- 

1985 ©бразили в съвременен 
линия

първите положителни 
осъществихме вече през 
година, и по възходяща 
продължихме през 1986 и 1987

До преди няколко години
стопанството в Пирот работеше 
за домашния пазар Как станах- 

износители?

промиш
лен град с 40 хиляди жители и 
повече от 23 хиляди работници. 
Всичко, което имаме построихме 
с минимални, заеми, 
със осботЕопи средства. Постехме 
и се лишавахме от мнего неща, 
яъ:с тука може би трябва да се

година.те големи
— Известно е, че нашето сто 

панство беше ниокоакумулативно 
и предимно преработвателно. 
Видяхме преди няколко годи-

Можете ли, другарю Костич, 
да посочите поне някои показате предимно

пе
ли на това успешно стопанис
ване? заседание на ЦК на

•40
от ед 

Пък и ра-
тъоси причината за многоброй- 
кигге анекдоти, за скъперничест
вото на пицотманци.

Затова днес преценяваме, че 
кажат ггиротежата индустрия

та такава ориентация 
сотнпците винаги(От 2-ра стр.)

йост ще се. определят, то тогаза 
и не е полемика в истинския 
смисъл на думата. Такива поле
мики всъщност улесняват рабо
тата на Централния комитет. За- 
щофо. деогато се съобщи предме
тът на разискване, тогава лиоку- 
тантите, членовете на Председа
телството, председателите на ре
публиканските и ткжрайнинските 
комитети, или 'Други вжхжи ръко 
иод1ители излизат едни ■алед друг 
(яавяцно) за да ое разбере, че 
функцията- на димеутанта гарая- 
тира, че става дума за крайно

станоолще на неговата ..среда"), 
па на хората от деловото предсе
дателство. когато всички 
своето, относително' е лесно, 
зависимост от теза кое опреде
ление преобладава, да формули
рат становището на ЦК. Но, от

казват, че спе 
пиалпотит? трябза да се прие
мат и да им се дава 
работа.

отговорнаи стопан-
в ство излизат от кризата, въпре

ки че ни е известно че този из
ход не е траен, ако обществото 
е в пшиза.

друга страна, тази ..теоиториали- ПОМОЩ НА НЕДОСТАТЪЧНО 
зация на мнения" е еиню от виж- РАЗВИТИТЕ 
ните причини за нашите много- 
бройни блокади и компромиси в 
'Решаването, а нашият иай-шеш

На края на нашия разговор, 
другарю председател...

— На края трябва 
же, че ние в Пирот 
'крепа на. становищата 
имята на Осмото 
ли (всичко с резултатите, 
постигаме в стопанисването 
преодоляването на кризата.

да се на
даваме под-Няколко години 

кого стопанство се 
вън от общинските 
къде тази ориентация?

— Има повече 
то се почне ст по-широките 
ще стигни пък до икономически

г» ••*•••< шиници

вече пиротс- 
разширява 

предели. От
и заключе 

заседание, пре 
които 

и в
п(арти1ян егпан именно би трябва
ло (да се бори .срещу тези бло
кади. причини. Ка

обБ. Радивойша
40ИН0МММП111И1ЩИМ—ИИЦНЦ01» Велимир ФИЛИПОВИЧ
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

заседание
НА щаба по

ЕЗИК СЕ 

УЧИ С 

ЛЮБОВ

селскостопанскиОчакват работи

се Добри резултатиТаз.гсвдищна1,а 
'Оеитба есенна

«6,ЩинаДиМ™вг^^ 

Затова

..Балкан"„ „ 'Партизанка" 
и ..Коаиика". Същите 
таве са заоети 
•щения

който -.направи 
на пщеницата .От 
страна по в!П^м-е 
бата за всяка 
УПЮФр&бяшни

•покривка 
друга 

н.а о©ит 
парцела’ са 
различни и

оор
и на о-бщес 

сектор, къдетр Са 
- аоети 133,5 вмест-о
лануваниет 126 
У|в,е,Л1иче1Н'ие

УСЛОВИЯ.
°е и очаква дк>би- зап-

^аатОТд.о,б"Г™е код

«а Ю за слод~8 
ботите в селското ,степан 
сть°. проведено. на 14 
зи месен.

хектара.
•площите по количество 

тооодае, в зависимост 
качеството на почвата, та 
ка че и от тази 
точка ое очакват 
пи добиви.

Що се 'отнася

и качество-на■ ■■ пюд пшеница 
на пред1В1иденит2 
за слънчоглед. Какт-о и 
на частния, така и «а об
ществения сектор 
дишната -есенна 
е проведена много 
чествено 
дата година —
'вече са опазвани

оте за сметка
ПЛОЩИИма право ра-читателят 

Ншкола Петров от Белг
рад, когато тези дни 
упрекна заицо

•гледна
пооишеяката. по <Ьреноки език 

Училище 
Любимка 

■е дала

® ■0'СМО‘В.НОФО
‘М'0'Ша Пияде" 
Стоянова.

то- тазго-
сеитба
по-ка

ни до пред 
сеит-пищ-ейки 

за успеха на Славеща Ди 
митров-а по 
език не сме споменали и 
нейните 
Калето вече е 
Славица Димитрова- 
ли първо място в Нишки 
регион, второ в републи 
ката и оедмо — на съюз
ното състезание ,> Титог- 
рад. За този хубав 
Славни а Димитрова бе 
ще удостоена и със Сеп
темврийска- награда на 
Димитровград по случай 
Деня на освобождението 
му — 8 септември.

Затова тези дни ое озо
вахме в. кабинета на пре
подавателката по френ 
ски език в образовател
ния център г.Йссип Броз 
Тито" в Димитровград— 
Милозанка Каменова.

— Аз не очаквах, че

стрящата пролетна 
ба констатирано е само, 
че е необходимо навреме 
да се предприема,! 
ки необходими

Тя й Капото- бе 
•оцен-ево. че

-изтъкнато-, и•основите...
— По 

д а ое
-отк-соткото мина 

мн-ого по-Френски на частнияоекто-р о-т 
900

л-есно ли е дн-ес 
преподава

заплануван ите 
ха воичките са заое

ти. като при 
низанията на

ВРИЧагрртехезик,п р еп-о<д инатели. поддотов 
ки и офнов-о да се наора- 
га -опит за включване на 
частната механизация -ор 
ттзио.ано щ>ез „Кобпе- 
п.ачт" ^.ко-йто вече -е зап
ланувал да набави девет 
тона оортно

шщ помпано?
— По-р ако... А 

ню, Днес имаме 
тофани.

ническите мерки. но 
^естатъчнс. 
налага Законът за 
лага не на

•не итов1а -орта- 
кооп-е.рато-- 

..Ксоперант" -е. -о-бе 
д-сстатъчно

известно, 
опече така кактоетс- за

рите при-и магии 
и други С1:-?^г_ст- 

само 2 часа ое 
да-щн-о! Преди 26 
ки. когато започнах 
работя

минимум аг
ротехнически мерки. И’ в 
./Нишава" 
пи добиви.

зпечила кола-, но личестго сортни 
Утготр-е-беми са 
тона

семена, 
около 87 

.. К р а гу-ев ачка 56",
очакват доб 
още позече, 

че тези дни падна сняг.
ГОД1Л-

цар-евичн-о
А. Т.дауспех семе.имахме по 5 

седмично. ДЕЛЕГАЦИЯТА НА МЕСТНАТАчаса. френски 
За изучаването

ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД

Бездействува поради чужда винана чужд 
•език — конв-ер с а дия та- е 
незаменима форма. А ка
кво мо-же да се постиш е 
с 2 часа? Малкото часо
ве наваксваме с допълни 
тел но обучение, но...

Делегацията на Мест
ната о-бщност в Босиле
град, изпълняваща функ
цията на властта и само- 
упраЕлечето, на 18 т.м. 
обсъди предложения ма- 
теп.иал. който ще бъде 
тема за разискване на 
днешната сесия на Общи 
-нската скупщина. Освен 
тов-а делегацията взе и 
следното становище: то
ва е пръв случай откак- 
то тя е учредена да по
лучи материали за ОС; 
преди това не е преима-

ла и не е разисквала и 
Бзимала становища нито 
пр един скупщински въп
рос!

Взето .е решение зана
пред материали за ОС да 
приемат и делегатът на 
ОС и председателят на 
делегацията. Делегацията 
също така подчерта, че и 
с-станалите делегации в- 
местната общност от уч
редяването си досега не 
са провели нито едно- съ
брание и че никой не ко
ординира работата им.

Пропуските трябва да 
се премахнат, нали!

За т-ова членовете на
делегация^ поставиха въ 
-проса дали всички досе
га приети решения на се
сиите на ОС — от първа
та до сегашната, двана- 

са ва
ете дошли с тази задача. 
Поосто мислех, че ще се 
интересувате за някой 
Агченик — каза Каменова 
и за момент влезе в ста 
ята. за да даде работа в 
класа.

десета сесия 
лидни, т.-е. конституцион
ни. Ког-о е застъпвал и
чии мнения е пренасял 
делегатът в Общинската 
скупщина- Радомир Йо-ич? Васил Станчев

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАДобичатКолко много 
Френски може да се за 
ключи и от вниманието, 

рабо- Необходима е по-голяма ангажираностс което учениците
М. Каменоватеха сами, без препеда- 

Цареше при кти, преди всичко на оне 
зи. конто са длъжни зап
лануваните задачи и акти 
ености на практика 
осъществяват.

ОК на СС- 
отделноНа 16 този месец в Бо телството на 

ТН, посветиха 
внимание, с констатация, 
че занапред е необходи
ма много по-,голяма отго 

субе-

тяхпател
такава. тишина, че муха 
да бръмне, Жгго го казва, 

Затуй

__ Как се чувствувате
бивши

за-сил-оград се проведе 
се дан и е на Председател
ството на

когато срсшистс 
ученици?

— Много приятно.

даОбщинската 
ла ССТН,щеуге ла се чуе. 

питахме
Осо 

когато
конференция 
на която бяха 
ми въпросите:

м. я.Каменова, кои V 
любов вогоюст на всичкиразгледа

Осьщест-
радва. 

са успели в живо 
успех работят 

-си. Раз-

бено менея е предизвикал 
към Френски език.

— Обичам
Любов към фреи 

Алексан-

®идя, че ДИМИТРОВГРАД
Пожар и Варйе

рез-0'люц'ия-ВЯШ'11СТО ма 
та за общсстн-сио-жкюпю- 

разчлитие на
та и чс с

слепнал иостта
•най-много

и другите
везици

ски ми вдъхна 
дър М'ихалков и Радмила 
Живкдаич.

м-е М1ИЧ(С-окоач>

Барйе. Димитровградска 
Огъня забелязала жената на

изтичаша да потърси помощ
била стара огънят бързо.

че дошлите хора

бира се,
радва, когато чуя, 
кой ое е проявил като до 

но фре

мастоя-чс ня- обшината през
година и Проекто- 

Общес-
хнал 
от село

щата община, 
Славейко Ол- 

от съседи- 
зах-

В основното резолюцията на 
•гоения

бър преподавателМСкъм руски 
Лидия Нейкова, 

бмггарски

развоен плат по 
1988 година:

училище
насочи

А такива има 
Техният успех 
като че ли е 

в Лебане иа- 
голям успех пре 

език мой 
Йордаион.

цаки език„; 
мсиого... га, която 

те. Понеже къщата
ез идващата
Па заседанието иа_ Пред- 
ое|дателс'и1м>то иа 
ССТ'И в Босилелтрад пред 

бе и

но-късяо к>м 
Мз.ч-лн МладеЧР®. 
ст,р бох т.рв а те к и 
Живкови ч.

мс падна 
мой... Д-<сс
пример е 
подава

към ОК на
Н звипа

в'състояние да спасят собственика на 
Славаписо'. родон през 1912
Мит,:, както и

аршпно;
ГОРШ1.И и 24 милион па1 стари дама] < 
му дочел от продаден го 
би1<г> за престой » ие.я.

на разискианшяфренски
Тодор

мот
информациятамного 

Имах 
,,силди”

фронски ?

за стонна-Извели сте
Г"нсго ГИ яма «що.. 
Иай-тпуд'Но е дока го у

заобича сдал лрсД 
ТРУД и |ЮСМНОГО

стоняншгеи- 
ор- 

деюетте 
настоящата

поколения нд т.т- 
те ли и други 
учсуипи по 

— Как да не? Искам 
пърж) да кажа, че нара» 
но със Славипа бяха и Ба 

Петров и Душал

НИ1СВ01МСТО па
извъненм-апюките и

гашизапии през 
месена отликът 

мот а
го Къщата е кеупртре-тсле.после,,*

— може и решението, 
.и допгьлнс-

плап
конфе-

дипа, макто 
XI изменение

на финансовия

тоянстл» --- 0Г/О1ДСпоспипне...
Опорен сдаедепията ^ 1ТС рабош «

ба пр-и Ожретариата ВД ■ 1 мястото па по-
Днмнггрюгагращ, н<оито са 1ЧС0КЯТа

причината за пожара е сл-жч

ла г.с 
„„ м, Каменова.

че и
лентин
Лжур.ич, обаче те сс съ" 

дру !'и щг-ед- 
тях, по

пиедимитрон
образоватслоп

' йосип Броз Т.И- 
език

предмети.

Явно е, 
град-окия
пент|>Г
т,р/' фремсяси 
(уг обичалите

Общинспоатапа мн-стезаваха по 
мети... И преди

Социалисти че.рошдия па 
огатя .съюз » 

нсички

жар а, 
спадания.Боашюпррд-

.въпг.оои,
Продеодс-

е единпоколение А. Т.чти от всяко 
се проявяват" по ноколпи 
иа А за УСЗ-еха на Слави 
ма Димитрова голяма за-

пренгодаватс

По
пачл-см Ю1ВСТСМ. Андоно» СТРАНИЦА 9

слута има и

1987БРАТСТВО * 28 декември



ДИМ ИТРОВГР АДСКАПЪТНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВРАЗРЕШАВАНЕ НА 
ОБЩИНА Резултат от творческия^ 

награден конкурс,на,Мост'ПОМОГНИ СИ САМ■■■

Лукавиш ло Слиюни- 
са обсзмс450 мшииша динар®. сто 

цветно на шито община 
та трябва ла 
300 милиона, С .решение 
на Общинската акуитщк- 
«а тези сродства са съоре 
поточени за строеж ма 
пътя № 121 от Момици 
до Вълновия.

отВ цаавойиите нрогра- 
яа Димитровградска па За тоом път 

ч*ет ни
„Мо-***">, ”аЛГ 1Юг”»-

Н1ЗДЕЛКО БОГДАНОВИЧ и МИЛИ НИ- 
(щреглода предложените

традиционен

ми средства ® съотноше 
1:1 'РОНУ|бЛ|И'Ш1Ю1Ш СГ-

елстпа 'и собствено у нас
тине (ро две 'ЩШОД1ЦСШ1М|И 

зас-

обезпечиобщина приоритетно мя 
сто юкдаги е давано 
изграждането на пътища.

„ ме.и ав ест

ет",ние«.а
тел,
КОЛОВ, членове.

тво-
Но, поради 
ми" източници на Финан 

развойните пра 
област ви

.и,а тазгодишниянадници 113. вемчгси 
ти в общината). За пътя 
ОТ СуКЮВО до Зидани с от 

па Скуп-

рби за награда 
•птп1П'чооки исотсурс и вос

П-, СТИХОТВОРЕНИЕ първа награда ж ос 
^ стихотеореиия-

и ИКАРОВИЯТ 
ИВАН

следното решение:
с-иране.
громи в тази 
наш са оставили само же 

хартия. С прие
дава ВТОРА шитата ос дава на 
га „ЕСЕННО СЪЗРЯВАНЕ"
ДУХ" С обозначение „Вамичсм" автор 
ГЕОРГИЕВ. Трета кант-ада също ж се да»а.

За РАЗКАЗ първа <и втора награда не <х дя
ват, ТРЕТАТА награда получи разказът -КУЧ' 
КАТА" с обозначение „Викат ме прсяилеите' 
автор НОВИ,НА ИВАНОВ.

За ЕСЕ нс ос дават първа и втора награда. 
ТРЕТАТА награда се дава на ооето „ВЪЗМУЩЕ
НИЕ И ХУДОЖЕСТВЕН ЗАРЯД В ПОЕЗИЯТА 
ПА ДУШАН ВАСИЛЕВ" е обозначение „Чове- 

ВУКИЦА СТОИМЕНОВА,

делне решение 
шината иа рсщубдшсз|нс- 
кафд Самоедзашителиа об 
ШгИЮсг 1 (:И'М!ИТр01в.градока 
община с освободена от 
собствено участие. За са 
нация са обезпечени сри 
дства от 154 милиона ди 
пара, изготвен е проект,

С ангажирането на 
ТОПА .и механизацията 
па общинската Самоук 
равителда общност (из
казано парично) са обез
печени 65 милиоца. От 
републиканската СОИ сп 
ангажирани 97,5 милио- 

съвкулио 162,5 ми.

ладаия на 
манс на развойната про- 

ОГ 1986грама за певнои 
—1990 юдмна на рспуб- 

ммолишнако равнище 
го по-реално са уточне
ни източници на средства 
та. Средствата ще реали 
зидат посредством 
публика нскат- общност 
за пътища Но една част 
рт тях трябва да се обез
печава от страна на об-

па или 
лтюна. Поради нешъзмо- 

обезпечн
а тези дни и подписан 
договор за окончателна 
сатани а,

11а местните и .нокатс- 
гопизирани пътища ашга 
жирани са само средства 
на местните общности.

За да мотат да продъл
жат работите върху изг
раждането па пътища в 
общината. 1 «обходим и
са- нови източници на ооб 
ствено участие. Затс.ва 
Общинската скупщина 
предлага да се въведе са 
мооблагапе за пътища и 
то-, от личните доходи иа 
заетите да отделят 1 на 
с то, селскостопанските 
производители от кадас
тралния доход 6 на сто, 
занятчиите 1 на сто и от- 
чугно осъществени при 
ходи 4 на сто. По този 
начин ще с-е събрат 72,1 
милиона Със средствата 
от двете еднодневни над 
нипи ое събиоат годиш
но около 132 милиона ди. 
нара, които пц се изпол
зуват като собствено уча 
стие във Финансирането 
на пъитщата-. От друга 
страна Общинската окуп 
щина е .раздвижила ини
циатива при съответните 
републикански органи да 
се. намали участието на 
общината през 1988 годи

Ре-
ж1Ност да сс 
по-нататъшно собствено
участие, неангажиращн са 
останали 350 милиона Рс 
публикансясн средства и 
работите на пътя Момици 
—Вълновия са прекъсна
ти. (Проведени са земни 
те работи на дължина от 
6.5 километра, от шито. 
2 километра са асфалти
рани. На един километър 
е сложена само основата).

Що ое отнася ио друго 
то регионално направле
ние от, Димитровград до 
Долна Навля, асфалтира
ни са 2.6 километра —

кът" — автор
За новела, научна и публицистична статия 

не ос лава пито една награда.
Журито констатира, че участието в творчес- 
гаапрадон конкурс тази година е незадоволи

ществено-политичеокше 
общности на чиято тери
тория се реализират сре 
летвата В зависимост от 
(не) развидостта 
тпето е от 10—40 на сто.

кия
телпо калето по броя на участниците, така и по 

предложените творби. Основната
учас-

качсството па 
причина за слабото участие на нашите творци

низките.Според оп рпе делени 
.критерии Димитровград, 
ска община трябва да 
обезпечи 40 на сто от не 
обхедиадите средства. Спо 
ред програмата за 1987 
голина на републиканско 
равнище са обезпечени

в творческия конкурс са недопустимо 
не стимул ативии награди да предлага на 
кцията на „Мост" и на Издателство „Братство" 
да предприемат воичхо необходимо за издигане 
на (равнището на конкурса, което му съответ-

реда-

С.Т.21УВЗ.

Почина един наш дру
гар и колега, наш съграж 
дашш и съселянин, наш 
учител по български ез
ик. педагог и човек, 
преводач и орач — Сво- 
болан Николов — Гради 
нскн". А бе такъв дру
гар... (Добър другар!", но 
„Моторът не работеше 
мбре. Започна подозри
телно да хьрка и ... спре". 
Взе го животът прежде
временно „живот без мас 
ка и без грим — озъбе
но, свирепо куче" (Вапца 
ров).

Той беше звезднца на нашето учебно и кул
турно дело, но „една звезднца — и тя тоже моря
ка води сред морето" (Вазов), Когато очаквахме 
твои зрели творби, твоя истинска проява, твойто 
„слънце своя път измина" (Дебелянов). Нашият дру 
гар от Димитровград „работеше 
нощ и умееше да бъде любим 
уважаван производител в с. Градини. Той имаше 

„таланти, протестанти, оратори, агитатори" 
и за „работници, груби простаци, безимотни, негра 
мотни (Г. Милев). Като българист 
като рецензент

СЛОВЕСЕН РЕКВИЕМ
ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Траурен
венец

Никой не е 

заповядал
Не рядко сме свидете

ли хората от местните об 
щности да се оплакват от 
туй или онуй, да търсят 
това или онова, което 
да им облекчи ежедневи 
ето. Не винаги обаче, но 
според възможностите, 
проблемите се разреша
ват. Тези, които търсят 
винаги са ревностни в 
своите искове, но дали 
когато получат (което е 
от общ интерес и при то 
ва обществена (собстве
ност) така ревностно го 
и пазят? Едва ли.

Заетите в трудовата ар 
ганизация „Вардар" от 
Окюпие, като изпълните
ли на работите на хидро
мелиорацията в Смишове- 
мо поле, квартирушаха в 
сградата на някогашното 
училище в село Пъртопо 
шфнци. Вместо д,а пла
щат наем д'С1Г|0шореню е 
да уредят дг.е 'бани ю сгр 
.адата, които сетне да ста 
нат собственост на учили 
щето. Нищо лошо в то
ва, Но зимата дойде, сне
гът падна, заточна и да 
замразява. Бойлерите 
баните са пълни с вода, 
в училището никой ,няма, 
няма ни огън. Никой оба 
че да се оети да изпусне 
водата.

.— Напомних на паза
ча на училището, който 
има ключ от сградата, ка
за Архангел Наков от 
Пъртопоплнци. но трй ми 
каза, че това никой не 
му казал, а и «е знае. 
Потърсих да ми отвори 
а теша да направя, но 
той не се съгласи. Сега 
ако надникнете в учили
щето ще видите, че бой
лерите са пръснали,, а в 
баните може и пързалка 
па се напращи. Да не спо 
менашаме, че прозорците 
са изпочупени, а чешми 
те ги няма.

(По повод смъртта 
преподавателя 

Свободан Николов)
на

на иа песет на сто. 
Сигурно е. чс в услови 

ята «а обща криза, кота
та обременяването на сто
дгнетвюто все повече ое 
увеличава, а иа заетите 
всеки динар е необхо
дим, нозото оамооблага-

дванадесет часа на
учител в града и

думи за

«е ще представлява още 
един «атиок 
шиите бюджети. Но 
гузно е също, че ,в таки-

/Не се съмняваме » ду
мите на Наков. Питаме

и югославист,
организатор на "ученото4' шГмалщшстаем ^дело“ 
но” СЛеД ССб(’ си хУбоди бразди. „Спи мир-
се ний 3 И небсто" (Е- Багряна). Разбнра
се, „нии нс щем пито славата, ни участта на го
лемите гении! Нас „и стига призмто^остта на 
едно поколение" (В Башев) И ‘ ' а Н
таряше оная латинска у‘‘а Ьгехпа. ат '(Животът 
е кратьк, изкуството — вечно)

Вярвам, често „ще идваш във съня

върху дома
си-ое само. да ли «а „паза

ча" на училището някой 
заповядва да затщори (во
дата в своята баня за да 
не му изпука бойлера. 
Сигурно не. А в училище 
то... е това,е друга рабо
та. Там бойлерите 
■мои.

иа условия са нвобхющи 
ми и хубави пътища за 
да може да ое стигне 
бащините

до
НИШИ, КОИТО си

гурно що ладит годишно 
повече от един «а сто, 
кешкото ще ое вземе от 
всеки зает.

не са
а обществени 

щом като е така не 
интересуват. Май не 
теюесуват и отговориите 

основното

и ни" и ние
„вратите да залостваме" (Вапцаров) Ще бъ

деш жив в нашето съзнание,
Ботев, и някой певец песен да ти изпее. Хи учеше 
™ На грамотност и литературна култура и оби- 

гда повтаРяш че „човешкият живот ще бъде 
един безконечен възход" (Г. Милев).

Този скромен 
от стихове, изричани 
ления

нямаме Помогни си сам за да 
ти помогнат и други, 
ла нашият народ. Зачита 
йии тази

(ИН- а може, дето казвашеказ
вв училище 
„Моша Пияде" т Димит
ровград чиято собствено-

стара мъдрост 
иа народа, Общ:ин1ак]ата 
С1супщи1н,а счита че 
те ще приемат 
женото самооблагане за 
по-добро утре.

заети-ст е училището. траурен венец, сплетен предимно 
често от теб пред много поко- 

поднася

цредлр-
А. Т. средношколци, тиА. Т. твоят другар II

Марин МЛАДЕНОВ •
колега —
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Физическа култура ЧЖОЖТ; ЗАВЪРШИХА РАБОТНИ 
ЧЕСКО-СПОРТНИТЕ ИГ
РИ В ЧЕСТ НА ДЕНЯ 
НА „ТИГЪР" _ 
КЕМВРИ

20 ДЕ-
БОСИЛЕГРАД: по СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ЮНА

Турнир по шахиат, тенис на 

паса н спортна стрепба
Отборът иа

В Босилеград в рамки
те на чеетвуването на 22 
декември — Деня на Юго 
славещата -победителвътрешните работи.

Този турнир беш-е 
1тн от най-масовите: Уча- 
спаушха общо 18 отбора* 
а м-ежщу тях и три отбо
ра на цеха за оушене на 
овощни и зеленчук. Тех
ният пример трябва да 
последват и оетаналите 
трудови 0<1>ган1изаци1и, пр 
еди всичко, цеха за нро- 
ИЗВ01ДСТВ1Р на чорапи и 
цеха за производство на 
ГШЦ—(кондензатори. къ- 
дето повечето от заетите 
са млади работници.

М. Я.

ОБЩИНАВ

Основното образование н 

възпитание през идната 

година

ед-
народна ар

мия, между д,рулото ое 
проведоха три 
по шахмат, тенис иа ма
са и по спортна стрелба.

На турнира по шах-

Тези дни завършиха и 
последните дветурнира: дисципли
ни на работническю-тор- 
тлите игри в рамките на 
ООСТ ..Тигър" — Пирот,планувано е доизгражда

не на интерната в Босиле 
град. както

ма.т
отбора, а първо 
зае отборът на 
кия

участвуваха шест 
място 
граде- 

гарнизон на ЮНА,

а по повод празника на 
.Тмгьр" — 20 декември. 

В тенис на маса на 14 де
кември в Пирот в поме
щенията на „Пирот" най- 
доб^и бяха по тенис на 
маса тенисерите на ТО 
., Дим итроепрад'', 
ое наложиха .над своите 
противници с 3:0. Въга фи 
налето те победиха отбо
ра на „Обувки" с 2:1. От
борът на ТО „Димитров
град" игра ® следния със
тав: Бухащия Маркович, 
Димитър Каменов и Зо
ран Иванов, който беше 
провъзгласен за най-до
бър играч.

На 16 декември в спор 
тната зала на основното 
училище „Вук Караджич'-' 
в Пирот стана теглене на 
въже. В тази дисциплина 
първо място спечел_и от
борът на „Автогума П", 
второ място зае „Дими
тровград". За най-добър 
играч в тази дисциплина 
беше провъзгласен Алек- 
сандар Костич от отбора 
на „Автогума II".

След проведени състеза

Според програмата за 
работа, която бе на пуб
лично обсъждане, рав
ната активност в основно 
то образование и възпи
тание в Бооилепр адска об 
щина ше бъде наоочена 
в няколко насоки: подо
бряване качеството на въ 
зшггателно-образоаа1г вя
лия процес и при това ук

и адаптация 
на училищни сгради, ко 
ито са1 в лошо .състояние.

За' воеобщите активнос
ти в основното образова 
ние и възпитание в Боси 
легоадска 
идната година ще бъдат 
изразходвани 611 042 000

докато на 
спортна 
място опечели също отбо 
рът на Оекретариата на

турнира по 
стрелба първо

които
община през

ДИМИТРОВГРАД

Спортна стрелбадинара, които по отноше 
ние на инвестиционните 
каптиллошиюжения през 
настоящата година са 
увеличени с 44,5 на ст#>. 
Същите ще бъдат обезпе 
чени от няколко източни 
ка: 1Д0 300 000 динара от 
облаганията върху лич-

репване на възпитателна 
та функция на основното 
образование, въвеждане 
и овладяване на нота ин 
формацжмна техноло

гия, приложение на но
вата възп итателно-об р а- 
зозателна . програма в 3 
и 7 клас. овладяване и 
усъвършенстзутване на дв 
уезичното обучение, ка
кто и подобряване на 
материално-техническо
то оборудване на учили 
щата. Освен това и през 
идната година отделно 
внимание ще се посвети 
върху подобряването на 
стандарта на учениците. 
За тази цел е запланува
но и занапред да работ-

В Димитровград на 20 
декември в чест на Деня 
на госл»:зоката народна 
армия -— 22 декември — 
се проведе състезание по 
спортна стрелба в орга
низация н.а Опрел ческия 
съюз в общината .и Дру
жеството за- спорт и .рек- 
реация. Участвуваха ше
ст отбора, от които един 
от жени.

В отборното класира
не н.а първо, място е „Гра

ни,чар" е 454 кръга, вто
ро зае 
на „Граничар" с 426 кръ 
га и трето ДСИРС с 416

женският отбор

кръга.
В поотделното класи

ране на първо място зае 
Гоша Глигоро® („Грани
чар") със 172 кръга, вТО 
ро Александър .Марин- 
к.св (ДСИРС) със 169 кръ- 

трето, Йоваика Ива- 
(„Граничар") със 

Д. С.

ния доход на заетите в 
стопанството, 71 137 000 
динара от облаганията 
1на личните доходи на за 
етите в обществената де
йност, 4 000 000 динара 
от облаганията на доко га и 

носа 
148 кръга.

да на селскостопанските 
80 000 000производител и, 

динара от облаганията на 
занаятчиите и 325 605 000 
динара солидарни средст- 

Републиканска об- 
обра-

ТУРНИР В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА „ТИГЪР" И 
ДЕНЯ НА ЮНА

ния. в седем дисциплини 
при участието на около 
500 работници на 
„Тигър", станаха и зак
лючителните

Планинарюки 
край Пирот на 16 декем
ври. Там бяха провъзгла- 

огборигге-победите-

ва на Интересни срещнII Т.НОСТ за осисвно
СОСТвъзпитание.зован ие и 

От тях най-голяма част 
изразходвани

училищни ин- 
(Бистър, Гор

ят трите 
тернати в 
на и Долна Любата), в ко 

над

тържества 
домПо шахмат от шест отще бъдат 

за лични доходи на зае- 
основиото обарзо 

възпитание —

петък 
18 декември)

В четвъртък и насебора на първо място 
класира Гоиндол. на вто
ро гимназията, следвани 

основното 
Желюша и т.н.

(на 17 и 
младежката организация 
към ТО „Димитровград” 

турнири по 
на маса, 

штрелба и пика 
чест ма 20 декември 

„Тигър" и

ито ше се настанат 
110 ученика. За 
пък ученици, където под 

училища

тите вонези
дан,ис и
499 096 000 динара, за 
училищния стада ар I 
69 624 000 динара

сени
ли в поотделим дисципли 
ни. Тази година най-гоя- 

уопех имаха отборите 
;на „Автогума

от ,,Т|И1гъ,р",организира 
шахмат, тенис 
спортна 
до в
— Деня на 
22 декември — Денят на 
Югославската народна 

армия. , Участвуваха гои 
брой младежи, дс!вои 

гои и пионери.

ведомствените 
временно са закрити, ще 
бъдат обезпечени 
ства за квартируване.

В об п астта на

училище.
След интересни надпре 

общото класи
и за 

отделим ямсред II", следвярвания е 
райе първо място 
Тигър", второ Гоиндол, 

т.н. На

«аадаптация 
училищни 
милиони динара.

19 зае,обекти домина-пролължителна
на „Димитровград",ин®ес- М. я. ция

.който три пъти последо
вателно побеждаваше ка- 
,то опепчелиха преходна 
купа, а тази година се 
класира на второ място. 
На трето място се класи-' 
,ра „Вътрешна автогума" 
■от Бабушница.

Димитър СТАВРОВ

активност затицйонната трето гимназия и 
първошаоиралите сс 
бори и на победители,те 
ю ЦООТДСЛ1Ш дисциплини 
бяха връчени дипломи и

ог-отношения при ос- 
трудКомисията за трудови 

организация на сдружения 
повторно дава

Я1М
новната
„СЛОГА" от Босилеград

Обявление По тенис ка маса пър
во МЯСТО зае отборът на 

Градска младеж", вто
ро Ж&люша, трето ,Ди- 
гър", четвърто Гоивдод. 
участвуваха общо седем 
■отбора.

признания. д. с.
За приемане иа 
1. МЕХАНИК—водач иа

1 изпълнител

моторно нревоз-
за неопределено

и водач Б,
3 год.

предвиде

но средство
"^УСЛОВИЯ: ВКВ звтомеханиКит ^
Ц, Д и Е-категория с ТРУД не на

Заявления за изп достоверение
ните условия в обявя 'ие удостоверс-гражданско състоя ^ удосто-

Ив 6 трудоустрояване се по- 
ТО ,Босилеград , Д® 
1 в срок от 8

ПОПРАВКА

за Си-
Славов — Симо на 

11 стр в миналия брои 
вестника е изпуснато 

съпругата му 
читатс-

стрелба уча 
.отбора; 

II", ЛУ 
град- 

Овобода" и 
място 

I" след-

В скръбната вест
меон

В .спортна
от осем

ГС г ..ТИП»
гимназия, накнигата по 

ние, че лицето 
вереиие от Бюрото за

следния адроссс;леград,

обЯВЛмолби «яма да

кашата.
името на 
Марика. 
лите И 
за извинение.

ска младок. „
Първо

Молим 
семейство СлавовЖелюша. 

опечели „Тигър
Лукавите, „Тигър

дават на
общата служба в

„убликуванетона ши
Непълни и яенавр

предвид._______

вам <уг 
Г1" и тя.

дни от
СТРАНИЦА И

се взимат в
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*Босилеград"
^ п ~ БОСИЛЕГРАД
I ^ОгГ- '"а Х"ЦИи гостилиинарство, 

" пане

4 ТО *

ш КОМ РАЗ
лкзозь ах/ща

сдружения труд: *на+
♦ 54-
♦ И изкупу-*
* 54-
* 54- ** >4- „ИЗГРАДНЯ" — за строителство и 

4- ОБЩИ СЛУЖБИ
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

БАЛКАН" — ДИМИТРОВГРАД*нл жгжжвсй?
И СТРАНАТА 

ЧЕСТИТИ 

НОВАТА 1988 ГОДИНА! 

е пожелания за много щастие и успехи

** общината 4. 
деловите си приятели 4.

се ви трудещите* на гражданите 
и страната, клиентите и*

* ** * *♦ ** * ЧЕСТИТИ ** * 54-* * 54-* * +* Новата 1988 година* *♦ 54-* *54-* ** 54-♦ ♦** за лично щастие и нови завее- 4- 
социалисти,чеокото изграждане54- с пожелания 

вая пя в
необвързаното ни общество, 4.

. Граждани, ползувайте услугите на организациите ни. Работни- , 
* ците в тях се стараят винаги да бъдете доволни от тях!

♦ на 4.
54-★ *-К „ИНЕКС СТОНАР”* *54-* 54-54-★ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 

ЧЕСТИТИ

**♦ ++ •к 54-+♦ 54-54-* 54-54-Новата 1988 година♦ 54-54-*

: рра^еЬинарI
* ппп р0. босилеграл *

*
с пожелания за още по-хубави успехи занапред*

♦
★

54- 54-*♦ на гражданите в общината и цялата страна, ^ 
на деловите си приятели и клиенти

54-*
54- 54-*
54- з4-М
54- 54-* ЧЕСТИТИв ■ .1 гпор» 54-2 О К и 2 С N 54-*
54- 54-*
54- 54-НГОВОЕЬЕНТН НОВАТА 1988 ГОДИНА

^ ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ КРЕПКО ЗДРАВЕ И НОВИ ЛИЧНИ И * 
ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВОЕЕАНИЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМО- * 

* УПРАВИТЕЛНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО 54- 
54- У НАС.

54- 54-★
ТЕ 1.ЕВПА М: Е1-ЕКТЯОУ1.Л31МАТЕНВОН 86-203 • ТЕ1ЕХ 167*4 •*

на трудовите хора и гражданите в общината и страната 
ЧЕСТИТЯТ

*
* 54-

54-* 54-НОВАТА 1988 ГОДИНА
-К пожелавайки им завидни резултати на работните места и 

щастие в живота

Услугите на кооперацията са качествени спешни и евтини. Ре- ^ 
дица нови обекти нашир из страната потвърждават преиму- . 
ществата ни. Ползувайте ги! ^

*

54- 54-* 54- 54-** 54- 54-* 54- 54-Шс
САНЕОГРАНичЕ)нрм сдл^яАРНщодгорорнрил.У 00^/Г 

' ООУР ЛЛАДРСУ" ^ ПГвЦ^ВОДкА СА Н. С. О. 
ДИМНТРОВ1ТАД - М. ТИТА 1М

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИ

* 5<- 54-** 54- 54-* 54- 54-
54- 54-* 54- ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД"

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ *
** 54--К 54- 54-* 54-
54--К 54-Новата 1988 година НОВАТА 1988 ГОДИНА 54-* 54-
54-* 54-
54-* 54- то „ДИМИТРОВГРАД" произвежда:

— гумени обувки (детски и дамски).
* 54-като им пожелава още по-високи трудови завоевания 
"Г изводството и в изграждането на социалистическото самоуправ- 5^- 
▼ ление у нас.

„СВОБОДА" произвежда:

в про- 54-
54-4- конф. кецове; гумени ;и платнени,

4 — фолии (с различно качество и димензии),
♦ 54-

— всички видове мъжка, дамска и детска конфекция, 
^ — изделията на „Свобода" се 54-54-отличават с високо качество

модерна и съвременна кройка в многобройни разцветки,
— искате ли да вървите в крак с модните изисквания 

— търсете изделията на „СВОБОДА"!

^ пресовани гумено-технически 
— гумени нишки и 

54- — метална галантерия

54-стоки.
54-на деня* 54-
54-

СТРАНИЦА 12
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общинският комитРеТнд скГА
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОрРнаНсУ^Пор ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

Босилеград

ССТН

ЩХ “ СУШЕНС&«^и „ №ни
ЧЕСТИТИ

СЪВЕТ и
В

НОВАТА 1988 ГОДИНАЧЕСТИТ Я Т
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАДОКА И 

ЛЕСКОВАШКА ОБЩИНИ И СТРАНАТА
пожелавайки имНовата 1988 година лично щастие и нови завоевания 

в изграждането на обществото ни.

на пионерите, младежта, армейците 
бойците, трудовите 

в общината
РАБОТНИЦИТЕ В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ 

Босилеград

ЧЕСТИТЯТ

хора и гражданите 
и цялата страна 

ЛИЧНИ И ОБШРСТВРНТл 
УСПЕХИ И НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
И САМОУПРАВИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО У НАС °

В

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ НОВИ • ~г'

Новата 1988 година
ЗДРАВНИЯТ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
на всички работници и граждани в общината 
и страната и на деловите си приятели и по
требители.
И ИМ ПОЖЕЛАВАТ НОВИ УСПЕХИ ЗАНА
ПРЕД.

НОВАТА 1988 ГОДИНА

като им пожелава много здраве и щастие.
Здравният дом оказва здравни услуги на населението и пред
приема превантивни мерки по опазване на здравето и жизне
способността на населението.

СЛ1ЕЖКЛ
— Сурдулица

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОИЦИТЕ

Сурдулица

ЧЕСТИТЯТ

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1988 ГОДИНА

на деловите си приятели, 
на трудещите се и гражданите 
в Сурдулишка община и страната 
като им пожелава безчет лични 
и обществени успехи

в

Новата 1988 годнна ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" — Димитровград
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ
НА

с пожс- 
завоевания

общината и страната 
и за високи 

на родината
се и гражданите в

семейно щастие
вна трудещите 

лания за лично и
социалистическото строителс Новата 1988 годнна

успехи и радости.им пожелавам многокато

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
НАОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

общинският комитет иа съюзд^за 
ОБЩИНСКАТА ОРГЛНИЗАЦ СИНДИКАТИТЕ

в димитровгг

КОМУНИСТИТЕ 
БОЙЦИТЕ,

„и1ектробосна-о-я«.не НА КВАРЦ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА

— Босилеград
на всички граждани и 'г^®^1‘,,ата 

Босилеградска община и страната
В

ЧЕСТИТИ

ГОДИНАИ т я т НОВАТА 1988Ч Е с т и нови успехи 
и страната.лично щастио 

общинптаГОДИИЛ и им пожелава 
в изграждането наНОВАТА 1988

И ТРУДЕЩИ СЕ
занапред- СТРАНИЦА 13НА ВСИЧКИ 

с пожелания за още

1987БРАТСТВО * 28 декември



ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА! ЯСАМОУПРАНИТЕЛИИТЕ

КЖлИлТщИТА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЛТУРА
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

Сурдулица

Я
ТО „КОМУНАЛАЦ" - ДИМИТРОВГРАД 

НОВАТА 1988 ГОДИНА

работата и живота.

* I{ •
4* •

Я*
Я4* ЧЕСТИТИ Я•я я-я пожелава много успехи вкато им Я■Я4х в

ЧЕСТИТЯТ Я4Х*
Я4*•Я

* Я4* Новата 1988 година,ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ” — Лесковац 
ЦЕХ ЗА ЧОРАПИ — Босилеград

-Я Я•IX
-Я Я■|х
•Я •Я Явсички трудови хора и граждани

Лесковашка общини-Я на на трудещите се п гражданите 
в общината и страната 
с пожелания за високи

на социалистическото

яи #в Босилеградска и41 Ястраната постижения 
самоуправ- Я

лични-я 4х-я и разцвет 
лепие

ЧЕСТИТИ 4< Я
41 4* ЯНОВАТА 1988 ГОДИНА

НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ #

41 41 я
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ^

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В БАБУШНИЦА
Бабушнишка община

А ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ 
^ УСПЕХИ.

ОБЩИНСКАТА
■Я Я

НГ4х 41 Я41
4Х Я-Я -Я Я41 41 Я4х
41 Я41 4* на всички граждани от я41
4141 ■ ЯЧЕСТИТЯТ

НОВАТА 1988 ГОДИНА
като им пожелават крепко 
и вссстрани успехи в живота и труда

влвиЗм/сА 4!41 =—= яна всички делови приятели, потребители и граждани 4«41 здраве, дълголетие ^
41•Я ЯЧЕСТИТИ 4х-Я Я•Я-я яНОВАТА 1988 ГОДИНА -Я-Я я4*•Я като им пожелава много щастие и успехи, 

крепко здраве и благоденствие през Новата 41 
година.
„ТЕКСТИЛКОЛОР" произвежда различни ви- ^ 
дове лека конфекция и други изделия за 
домашни потреби

я-
•С1^П СУЦЧ!'-я я•я•я я

41 11СОЗТ1ТЕ1Л5КЛ ОКСАЛ'12АСиА ШЕС2ЕХСХ1 КАОА 
ТЕЬ. 84-067, 84-068 — 21КО КАССХ 62801-601-432 

В А В О 3 N I С А
УРО „СЪРБИЯ" — ПИРОТ 

на клиентите си, гражданите и на всички трудещи се 
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1988 ГОДИНА
с пожелания за крепко здраве, добро настро- 4- 
ение и всестранни успехи в живота и труда 25- 
В заведенията на „Църнн връх" винаги мо- ^ 
жете да намерите специалитети, безалкохолни ^ 
и алкохолни напитки.
Посетете заведенията на „Църни връх"!

я41-Я Я41-Я я•я4» Я4х41 Я4х41 . Я-•Я•Я •Я-я •я4х 1Г1РА\АУНЬЛГра^евинска РО 
** Строителна ТО

-яДимитровград

■Г1РА\ДХВН1Я1 •Я•я я•я4г ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
Я•я•я •я я•я НОВАТА 1988 ГОДИНА

-Я41 Я
Зи#п1сс€>41-Я с пожелания за още по-хубави успехи занапред я•я•я я

41 НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНАТА Я
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1988 ГОДИНА
с пожелания за крепко здраве, дълголе
тие и успехи в живота и труда

„ЛУЖНИЦА" ПРОИЗВЕЖДА:
• полиетиленови гърби за водопроводи
• ПВЦ тръби
• полиетиленови фолнп
• плексиглас плочи
• пропиленови тръби
• пропиленови тъкани
• вълнообразни (полиестерови)
• цистерни от армириран полиестер
• ядивен алкохолен оцет и др.

4*
-Я ■Я яКОЖООБРАБОТВАТЕЛНАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 

„БРАТСТВО"
в с. ЖЕЛЮША КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

-Я -Я я-я 41 Я
4* -Я Я•я 4* ЯЧЕСТИТИ-Я •я я•я 41 яНОВАТА 1988 година!4х •Я Я41 •Я Я•я 4» Я•Я •я плочи я•я 41 я•я ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ" - БАБУШНИЦА 4Х 
-Я С ОСНОВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ „ЕРМА" — 4* 
•я ЗВОНЦИ, „ЛЮБЕРАДЖА" И „СЛОГА" — ВЕЛИКО БОНИНЦЕ -Я 

На всички селскостопански производители и граждани 
от Бабушнишка община

ЧЕСТИТЯТ

НОВАТА 1988 ГОДИНА

С пожелания за лично щастие 
в живота и труда

я
я

„АВТОТРАНСПОРТ" 
в БОСИЛЕГРАД 
На пътниците

я41 •Я Я4« -Я и клиентите си, 
на трудовите хора и граждани 
в общината и

я-я 4х Я•■я -я страната 
ЧЕСТИТИ-я я•я•я я

4? НА добър път

-Я-я •яи много успехи4? Я
С РЕЙСОВЕТЕ НИ! Я
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Петли за въРЦ|итба
Заже-н-ил сина ои един п-о- бичка. имат лигановчанган. па му трябвало пе петелжба, Тя за шр-од.муза сватбата (искал °'1К’ово1ь.иЛател да с-па-

Имамези стари обичай да ..обличат"
трябват"’0' Д’0®и та'»о си нипетел). Потърсил в Погансхво, на Нас заВДз-щитба!но тук не могъл да намери.

Тъй като едно 
1РУжа1вало сина на 
нина, попитало

На път за Димитроапращ дете црцд_МИ-
нал през „Клюц-ика махала" лог^нойч а-в

как ое вършееБанани дол. па тъй кат-о и с 1П'етЛ1и. за пръв 
т>ов1а.

там път чувалие намерил пристигнал в. Гра-
— Непа. В един двор видял кокош- ое вършее — отго

ворила бабата — петлитеки и петли и попитал една ба- ко-лим за вършалите!

Недоимък
След осво-божд-ея и сто лип — Да ми дадет-е газ. Снооваха много стоки. В оелата се Щи седнахме да вечеряме надоставяха определени количе 

ства, които се разделяха на тъмно, па моя старец ие виж
Да. та вместо чорбата, даселяните от комисии. си
принася към устата, а той сиНа баба Сета от Поган-оюо

свършила газта (тогава- се пол- сипа на ухо и се изпари!
зваха пептоолейки). отишла

Председателятпри председателя на комисия- се усмих
нал на ..дебелата лъжа”, но йта. която разделяла стоките и

казала- дал газ.

»
Бай Спасен, чието прозви се пошегува. Взел. та се обле-

щ-е е „Пашата", от Димитров- къл в женски дрехи: рокля.
град. е работил като хлебопе- забрадка, па тръгнал на ра-
кар в градската пекарна. В пе- бота.
карната работила и една чис- В чаршията го срещнали
тачка. Когато заминала едт милиционери, изцрнадал-и се
ден по някаква си своя работа и -като го видели така -облечен
трябвало да огсъству.ва от ра и го попитали какво е това.
бота, директорът опрпеделил 
„Пашата" да я замества:.

А той им отвърнал

1— Директорът Шандор м-е
е определил да замествам чие— Ела утре рано 'Сутрин и тачката. А шом я замествам—

почисти помещенията! трябва да бъде ..пълно" замес
тваке!„Пашата" не възразил но

тъй като обичал да си попий- Владимир Иванов
Погановова, дръпнал малко и оешил да-

общ-ествен-и, спортни, сто- Ключовете идват и заемат клю- 
па-некм, научци и други апаюа. чови места. П-редсещателствува- 

вместо от различщи р-р-офи- пият, оп-рред -ключ. открива клю 
ли -специалн-сти. са съставели рт човата среща и. изнася ключово 
ключове. И разбира се тг3,и клю те-одас 
ч-све -не отварят брави -и катанци, опо-рем ключ. търсят думата и 
но дискутират. заемат станоии- 
ща, предлагат решения и заклю ят 

гласуват, водят ц-рржа-

ски,формирането и разпределението 
на дохода, -ключ за личните д-охо 

ключ за облагане с данъци, 
за в-н-о-с и износ, за кредм- 

Ключът е налице -и -при за
писване ига депа в ясли и детски 
траданки. училища, факултети, 
прием на работници, избирано 
на делегати, поставяно на ръко- 

дслегати и диплюма- 
служебни

Човекът измислил ключа. В 
оня момент, когато човекът при 
грабил част от имуществото и 
станал негов собственик.

ти.
№.

Значи: ключ изложение. Ключовете.
ключът е историческа категория. 
Инак ключът е малко 
което отключва и заключава ра

В за-

ти.
изделие. ключ и изна-с-га-зиокват опоред

свои мнения според ключа. 
П.редоедателствуващмят -по ключ, 

със Стопаист- заключава разискванията и п-ре 
ключовото решение. Клю 

ключ гласуват. Ключо 
футакиюнирлцгто юто решение ое приема или не 

приема, в зависимост малм клю 
интереси на ключовите 

съгласувани. 
интереси не са съгла 

ключовите делегати гла- 
- ключа срещу ДР«- 
кл-ючозо решеше и 

След това-

зличн-и брави и катанци. 
вясиугост от материала.

чени-я,
той м-о- 

косген, жс-
шта, управляват 
В'0'РО,-водители,

ключ за
'ПЪТУЗДНИЯ,
Ключ е> спорта. 
ща1В»н:ишсто 
-стна-та общност.

1въздиталз-ат поколенията... -длага 
Маже ли да си -пр-сд-стяпшч' човете по

же да бъде дървен. 
лезан месингов, златен, д-иаман- 

В заюисимост от
ж-илиша. 
годишни

СЪД-И1И... Оп-орсд
- се явява в мс 
ООСТ. ТО. 00-

ТИ, лочжжи...
как изглажда 
на •с,ьв рем1е'Н1НЮФ0
воски1Д«не11М1ата

тен, пластичен, 
изгледан предназначението 
ючът може да бъде: тръбест, кръ 

френски, китайски;, 
или

обществокл- при
употреба на нлю- чоюите

делегати са
ключът

Ако
стат, с окце, 
имбус, гедора, универсален ключ ключовите

• ЗЛОБОДИ1ШКА сукани, 
оуват даорещкалауз и т.н.

Дълги години ключът слу
да отключва

и заключава бр ави и катанци. С
производителните

отноше-

дложеното 
се -разотиват по ключ

-даете. Без оглед «ое »шю на ус. кл,Ючовете отиват 
■лоойстао и яии да вземем за Ой,. бади за ключови 

би изглежздал-й

ж-ил на човека само в ключовитесети, становища за 
на ключовите ин- 

ключ-свата -ба-за.
?Г' камарите.
Смоза на други асоциации,
ад-руж-рния га д региона, репУ

СГ
ГЙЯ5-.

които даиагг Благодарс'»10

1Г1*ОЛ»ИГПИ1ЧС

развитието «а 
сили и и редукционните обезпечаваненавсякъде(М'С1Р‘.

таш:основен
чонечест-

всички

сташ-а те реем на
Ключов чюш-ск час -отключа. ключовият ч-рв®к ® 

т КЛЮЧ1С13-И помзшочия. Ключо- ключ заключава
" , ключ -цват и за-с-м-ат ^попМПШ«тя и по «люч оти

работни места Ключо- ^ на П0ЧИМса. И така все д 
четат вестници и пият цючоЯИ1Я дв„.

иия ключът ключов МО
лост на- съвременното 
во. Той прониква 
пори на икономическия, обшс
'вения, културния жтюг. модс.Р- 

без кл-

В1'»
встс. оп-оред
КЛ10Ч01ВИе да ие 

между11 а 
юно-

човият ^ зана-згадая - -ийг:л=--

изра-ботва- 
тп-в а е

иия свят. Практически 
юч ое не може.

-ключ-ов-етезато-Всгюятно
всеки МОВЪ»

области с!)С 
стопан-

за -нався-ка кг.ячка. 
м-з,гг и ръв всички 
ща.мп ключов-е: клюн ® 
ството, ключ в политиката, кл- 

музика-
н-схгг;- КОСТОВСимеон 

СТРАНИЦА 15
такава 

моши-е на 
ромейки^

III а и парол ята 
държали I и,юч -в културата, ключ в

та, ключ » инвестициите,..
Разбира се, -неизбежен <' при
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НОЪОГОАИШЕН ИНТЕРВЮ
с ©АЙ ФЮЗИ

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЯ

„Лоагстор“
за

конфекция

--кякводя се
-предприеме

3 ЛДИИНИС7РН- 4, 
ЦИ&ФЛ И

"сизЪьетб! Шм

а
■<&

- кргквя 2= РОЛЯТЯ 
ня аиндикятя?

>

| -клкеостявя 
а нямиле 
пенсионери/Хдр 
и пенсии? /

В навечерието на Но
вата голина в Димитров
град с „открит" лоагстор 
за кеяфекпия, 
с паметен V
работи 
часа,

Драгсторът преди няко- 
полунош

• а*

' X'1М .вероятно 
нас, който 

непрекъснато 24
УЕЯТ^Р-

- ~к?л & ля се мо - 111М
Р

4>вигшеиря
"вяеяч777. ,/У - лко лена след 

„отмри" един димитров- 
гралчащин. опитвайки се 
с колата да влезе а мага- 

Нишката конфе-зида на 
кния.

Т'1>й като още не е на
мерено толкова голямо и 
дебело стъкло ла се под
мени счупеното на витри 
пата, продавачките са при 
нудени да стоят и нощем 
в магазина и пазят дре
хите. Така димитрезград- 
чани могат и нощем да 
си купят костюм за Ноза 
година, стига ла имат па-

_*ШГ Щ(8}
ТУИ.

Оно истина «а малко по-ар,но ни беше, ама куде 
ти арно за нас старити: оди годнну на годину све 
по-малко можемо, ове ни нещо стедза, децата се 
пърануше по бел свет и по-детко дооде.

Я и тъгай не пм млого веруйео оти сам си 
вндим кико йе .. .

А. Т.

а ЕПИГРАМИ

Съга йош по-малко им веруйем. Е попоскупе- 
ше доста (работе, ама ка гледам кико йедно време 
се работеше од йутро до вечер с качемак и шуш- 
пе, ко смо гладували, шшии дърпави. с муку деца 
лизали и пак ни йе било, в-еоело — 
снова но-рано-(не йе за сравнкжпье.

А видим и съга кико не се работи, кико се 
само орати, орати, ко слщ сакайу да 'имайу, 
шко- некой да засуче рукаве. почнем

НЕ МЕ ПЛАШЕТЕ! Ушите ми продънва твоят 
глас.
но не долавям мислите 
ти аз.

това съга при
V. .

Еве иде Нова годин, а я ко стар домаАим се 
стедзам да Бу дочекам ко и що съм Бу, дочекувал 
толкова године преди. С бабуту закламо прасенце, 
турил съм Ьисало зел>внце, пекнумо и некой казън 
реЬийку, имамо си и шушпе за пълнеше, а бабата 
че напран баничжу, че «спече и колачи.. . Значи 
на тарпезуту че се намери оди свашо По нещо. 
Телевизорът истина ни йе поостарея, тресе се сян
ката ко наще руйе, ама ка га чукнем одгоре по- 
умири се.

Я и бабата за Нову годииу не чекамо гоейе. 
Децата не дооде — що имаше да поиесу, они га 
понесюше на Двайодевети и са че омо си мирни 
до ваканцийугу. Оно пас,колко ни и требе, овшели 
смо с малко, ама те 
арън щън.

Ове йе арно да не гледамо вечер телавизийу 
и да не четим я -на бабуту весник. Нема дневник, 
а т-ия що орати (боже прости ме тека ое смърк- 
нул кока оди гробища се върнул) и почне да ора
ти кико ни йе тешко и кико у Нсшуту годин че 
зщ буде йоще гго-тешко. Инвшаци^ двеста поето, 
те това йе по-окупо 
поскупйе йош

а те-
Дали дълбоко са законс- 
пириранл
или пък няма нищо за 
разбиране!

да се карам
и е телевизорът и с тия що пишу весници Я 5и 
галатим, а бабичката се омейе:

- Е дъртл>о, ти Би чуйеш, ама 
не чуйу, пити айу за 

— Море чуйу, чуйу,
Еве синочка

опи тебе им
това Що им мел>-еш. И. Т.праве са само на- улави... 

пак почеше тека да дробе 
ие иютърпе, па поче:

— Море я не ме плашете и не плашете 
РОД • Наоедали сте тамо ко бейо©е, теглите 
'И гшйете каветия

а я

на- Пресованицвпаре
ко турцм, изтатарили сте се ко 

за арън дън. раецършили сте се ко трънсБи поо- 
шляци, а ошамо ие ви аде. Д(о не ватите работу 
не зауз,в:ииете рукаве ко що оаботи съв 
тука дърнкате ко празне тоден1и|це
- Не Зшш 1К!ВО съм им й°Ще надумал, тамън ба
бата да- ме заплаши, а излезе йедно девойче и 
поче да раопрая кико у йедну вабргаку 
оди нразие орате, ови слезли защ машинете 
бабуту ИМ ПОИДе' Я ЙЪВИУ 'Кмко лале

госе-доле че буде ко за мислисвет, а

• Бий претежето, за да 
ое оеша протежирашият.

• Страх пост
• Соломон

манулм ое 
и ра- 

и 1Поч-е с
пази.

е имал мно 
го ж-еии. но изглежда не 
ш е .елчшал. щом е бил 
толкова мъдър.

• Взеха

с толкова поло, те юноша че 
с толков® поето — глава да ти 

ое замайе. Я све га и не разбирам, ама йедно ми 
и»е ясно: не ни се шише добре.

А]5но* де, думам я на) бабуту, а сечащ ли 
се преди године ка почню да се лале: те това смо 
налраили, те това че напраимо, тека че живейемо, 
онака че онодемо — мисашш Мед ,и масло че Течу.

— А ти ми , 
чули девойчето,. Е 
чуйу —

Метра яш не ме чуйу В*и де 
съга ясно, ли ти йе 

чуло ме йе девойчето. А 
лежци и оии би тр,ебало 
ко ра1ботата, че ни

Т.а и на вас кажем 
Работете ,ои работете 
ии йе честита Новата

ли и 
дека и мене 

тия тамо ладо- 
, че видиш такива мерки 

соещу него, че излязоха 
ЧЛвън всяка,кюа мерка.

• Дяволът

да м.е чуйу, па
отъадза.

не 1)и слушайте 
ни буде по-арно,. И

млото.
нека не бяга ве

че от тамян — бяга от 
о тговор поет.

и че
оии мене и бабуту!

Л. И.
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