
т>ттш С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на: информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
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ЯГД гягз; НА СР СЪРБИЯ ГЛАСУВАХА ДА СЕ 
КОНСТИТУЦИЯТА

В СКУПЩИНАТА НА СФР ЮГОСЛАВИЯ

КЪМ ПРОМЕНИ - БЕЗ КРИЗА Съгласуват се 

спорните 

въпроси
• С предложението на Председателството на 

Социалистическа република Сърбия В°Т° на 
пречките, които можеха да предизвикат политическо- 
конституционна криза с тежки последствия 
в републиката, но и в страната — 
изложение Миодраг Богданович. 
ституционната комисия з СР Сърбия

с новата формулация да 
ое премахне съмнението, 
че с промяната на Кои- 
ституцията ше се доведе 
под въпрос автономност
та на правораздаването в 
покрайнините. Но съще
временно се утвърждават 
пълномощията -на репуб
ликанския прокурор, кой
то може против всяко ре
шение в оила да възбуди 
следствие за защита на 
законността: първо при 
Върховния съд в покрай
нината. а оетне. ако съ
щият не го приеме, при

са премахнати

не само
изтъкна в уводното 

председател на кон-
В СКУПЩИНАТА НА Социалистическа фе

деративна република Югославия продължава съ 
■гласуването по спорните въпроси от Резолюция 
та за развитието в 1988 година.

В Комитета за изостаналите краища бързо 
ое съгласиха по два опорни въпроса в рамките 
на анализа на действуването на целокупната ои- 

] стемд за насърчение развитието в изостаналите 
| ■ краища, като точно се определи ролята на Фон- 
, да на федерацията в кредитирането им. Постиг

нато, е съгласие в първото шестмесечие на го
дината да ое вземат спешни мерки за подобре
ние на материалното положение на обществе
ните дейности в Косово.

Делегатите на Скупщи
ната на Сърбия (с 
въздържани гласа) роши
ха на 11 януари да 
пристъпи към промени на 
I ецубликаноката консти
туция. Решението те бъде 
изпратено на покрайкин- 
ските скушцини, а след 
като се получи тяхното

зултат на несъгласие са
мо на една, или на двете 
скупщини на покрайнини 

сс те с предложението от 
юли. До изменения в пре 
дложението ое стигнало 
при: народната отбрана, 
оигурността, положението 
на Върховния съд в Сър
бия, международното съ
трудничество. обществе-

два
I
|

5 \

Конституцион-съгласие. 
на-та комисия на СР Сър
бия в срок от 45 дни ще
представи в Скупщината СКУПЩИНАТА НА СР СЛОВЕНИЯ тези дни 

опълномощи своята делегация в Скупщината на 
Югославия (в' Съвета на републиките й покрай
нините) след съгласуване на чл. 200 на Закона 
за валутния оборот, да даде съгласие по предло 
жението на Резолюцията за 1988 година.

Същевременно е констатирано, че второто, 
допълнително предложение на Съюзния изпъл
нителен съвет ПО' този въпрос представлява виден 
напредък в съгласуването на валутния закон.
НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Събора на 
Хърватско на 11 януари е решено да се опълно 
Мощи делегацията на тази република да продъл 
Ж1и съгласуването по видоизмененото предложе
ние на Съюзния изпълнителен съвет, за приема 
не на измененията и допълненията на Закона 

:! за валутния оборот. И въпроса за икономичес
ките отношения с чужбина, кхедитно-монстната 
политика и политиката на цените, общото и съв 
местното потребление — по тяхно мнение сега 
са приемливи.
И СКУПЩИНАТА НА ЧЕРНА ГОРА утвърди, 
•че със Закона за покриване на курсните разли-

п р сектоам а н дм а н ите.

В стъп ител но слово 
предложените промени 
на съвместна сесия на 
трите съвета на Скупщи-. 
ната на СР Сърбия изне
се Миодраг Богданович.

ПРЕМАХНАТА Е БЛО
КАДАТА

— И по този случай ис
кам. да, подчертая, че пре
дложените КОНСТИТУЦИОII 
ни промени, отнасящи се 
до осъществяване на кон
ституционното 
ние на Сърбия по ника
къв начин не дава повод 
да се получи впечатле
ние, че се касае за зася-

М. Богданович изнася встъпително слово

Върховния съд .в СР Сър
бия, чиего решение е 
окончателно.

— Считам че сме на
правили значителна крач
ка напред в работата вър
ху конституционните про
мени, но 
още много труд в подго
товката на проактоаман- 
дманите. съгласно 
тите нлооки 
м-ежду другото1 Богдано
вич.

Iпия план и новите зако
нодателни пълномощия 
на Републиката. Значи, 
новите формулации сс от
насят за шест въпроса, 
докато за останалите е по 
стигнато съгласие с пред
ложението на Председа
телството на СР Сърбия.

положе-
■

гане к9 конституционно- 
на покрай- 

Богдано-

гаи предстои
то положение 
пилите каза
вич. подпредседател на 
Скупщината иа СР Сър
бия и председател на Ко-

лрие- 
сизтъкнаНе ше

че съществуват 
Функции на републиката 
в облаетга на народната

и съмнение 
единни:

кредити. както и за вносаки на чуждестранни 
на нефт, върху «сито тази република имаше най-
много забележки.

мисията за конституцион
ни въпроси в СРС. си-отбраиа и държавна

Обаче те са да-. В тозм брой:гурпост. 
дени лринпипно, неясноС настоящето предло

жение е премахната бло
кадата, която в един мо
мент заплашваше да пре
дизвика политическо-кои
ституционна криза е теж
ки последствия не само в 
Републиката, но и в стра
ната.

• БОСИЛЕГРАД• НОВИЦА ФИЛИПОВИЧ В ДИ
МИТРОВГРАД И БАБУШНИЦА

така че ви неточно 
'и гнкжтоамашгм ан йте 
зи функции ше се уточ
нят и ше се 
неяснотите » 
гците решения.

ПРОМЕНИ В ПРАВОВА
ТА СИСТЕМА

Забравени“ имотитс-
— 3

— 5• ОК НА скс в сУрдулица I
II

премахнат
смисствува- Прелом в решаването 

на проблемите
• БЕЛЕЖКА

Има — няма мляно!
— 7Е предложението за из

менение и допълнение ма
• БАБУШНИЦА

)под- 
съз- 

обла-
сиетема

Бездейни делегати • ПОМИРИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ 
СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОМОЩ — 8

Смие временно
Богданович — 

условия » 
на правовата

предложението на Пред
седател ствнуго на рспубли 
ката

черта 
дадени са 
сгта

— 4
Iса посочени десет 

в'мгооси. Този брой е ре-



НАС |И УПОСВЕТА1_ а'

СССРСВЕТЬТ ГГРКЧ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Космически
рекордьорДВЕ ИНТЕРВЮТА

В богатата с крупни международни събития 
минала седмица две интервюта получиха епитета 
„първостепенно световно политическо събитие .

Александър Дубчек, бивш генерален сдаетар 
Чехословашката компартия, -при

си мълчание и проговори в оо- 
. Унита" орган на Италианска- 
" ' ин-

• ЮРИЙ РОМАНЕНКО 
' ПРЕКАРА В 'КОСМО

СА 326 ДНИ

на ЦК на
двадесетгодишното си 
ширно интервю на ,
та КП. Както е известно Дубчек е сменен след

в ЧОСР на въоръжените сили на стра 
1968 година.'

Прекарването на ■ 326 
■сЪвет- 
Юрий

дни В' космоса на 
ския коомрнавт 
Романенко кара хората •НА СНИМКАТА: Романенко, прекарал непрекъс- 

326 дни. До него, след пристигането 
и вдясно А.

тервенцията 
ните от Варшавския договор през на размишления, 

по време на полета 
Юрий Гагарин 1961 или Левченко. 
разходката на Нил Арм- 
строиг по Лундта през 1969 подиша.

Работейки на орбиталната станция 
„Мир" той прекара в, космоса цели 
11 месена и в края на изтеклата по- 

уопешно ое завърна от своята

както нато в космоса 
на Земята — вляво А. Александровна• „ЧЕХОСЛОВАШКАТА ПРОЛЕТ 68" и. „ПЕРЕС

ТРОЙКАТА" I •

, Романенко стана един от ония ге
рои • на 1 нашето време и на човечест- 

поемат задачата да тлас- 
времето,, п р окарва й-

;;! Отговаряйки на първия въпрос на Ренцо 
заместник-директор на „Унита", Александър ДУ

:
'та „перестройка" в Съветския съюз. Това сравнение 
не може да бъде механическо, казал Дубчек. 
мето възникнаха нови теми, мисли ое по нов на- 

на вътрешен и междуна-
техно логиче ежата

ВОТО«, КОИТО
кат колелото1 на 
ки нови пътиша за другите.дина

мисия.

СОФИЯчин, вЬдят се нови акции 
■роден план. В света, напредна

Но времето показа, че съществуват 
вдъхновения за 

е необходи- Почина Венко Марковскиреволюция
големи подобия между основните 
социализма. Едно от тези вдъхновения 
мюстта от ефикасен и качествен социализъм, ко
йто ще съответствува на достигнатото равнище на ,

в света. Съществуват

щу Югославия и Маке
дония. По тази дейност 

в става по-известен, отколе 
кото- по качеството на ли
тературните си твор&.

да се подаде на Ста- 
диктат. През

На 9 януари т,т. в Со
фия почина Венко' Мар- 
коаони, литературен тво
рец. емигрант от Югосла
вия. -който1 през 
на шестдесетте години на 
мира убежище в Бълга
рия, . за да продължи ан- 
тйюго‘Слав'Оката и антима- 
кедоноката си дейност.

Марковоки е роден пре
ди 73 години ..в Скопие. 
На младини е верен на 
борбата на македонския 
народ да национално и со 
циално освобождение. И 
по- време на Втората- све
товна война действува в 
т^зи насока.

След резолюцията на 
Информбюро Марковски 
застава на страна на оне
зи. които искат Югосла

вия
. липовия

1965 година емигрира 
България, където продъл

Технологическата революция 
подобия и .между мненията, че е необходимо да 
бъдат реконструирани основите на системата ня.

управление с механизмите, кои- 
уважават отношението между плана и раза-

средата
жаза кампанията си сре-икономическото 

то -ще
ра при условията на социализма. / СПОРЕД „КОРИЕРЕ ДЕ ЛА СЕРА"

Дубчек оказал безрезервна подкрепа на съвет-
необходима, дава Диверсия в Албанияската „перестройка”, защото е 

възможност да се дадат отговори на някои казре- 
комунистичеакото движение въпроси". Противниците на алба 

нския режим са възриви- 
лъи мост недалече от мяс 
то Балша в южната част 
на Адбания. протестирай 
пей до този начин срещу 
тежката икономическа и 
(п олитическа о бета новк а 
■в страната — твърди ми
ла н оки ят вестник .. Кори е 
ре де ла сера!”, позовавай- години.

■ки се на дипломатически 
източници в Атина.

Подобна .вест е ивлъче

ли в

• ИСТОРИЧЕСКА СТРАНИЦА В КИТАЙСКО- 
СЪВЕТСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ на и посредством агенция 

.,УПИ”. която се позова - 
ва на албански- емигран
тски кръгове в гръцката 
столица. Според вестни 
ка и агенцията това- е 
първата диверсия в Алба 
ния през последните 24

Китайското описание „Лиюванг" („Поглед") е 
публикувало интервю с Михаил Горбачов, тен ера 
лен секретар на ЦК на КПСС. Това е първото ин
тервю на един съветски лидер на един китайски 
вестник. В света се оценява, че т<> може да бъде

Москва и Пе-начало на нови отношения между 
кин. Особен публицитгет получи* становището на 

. Горбачов!, че политическият диалог между двете 
страни с логичното си развитие трябва да доведе 
до съветско-китайска среща . на най-високо рав- 200 години на АвстралияЮБИЛЕИ
нище.

ф С първите честитки и добри по- 
жлания в новата година започна офи
циалното чествуване на 200-годишни- 
ната на Австралия. 4
. Пъстрият флот 'от стари кораби, 

платноходки и лодки през. първите 
яцуароки дни навлезе във воички аз-

Това предложение на геяерагмия секретар на 
ЦК на КПСС не е намерило място в много китай
ски вестници, които предали интервюто отчасти, 
най-вероятно поради това, че Горбачов не се е 
изказал конкретно щ>в връзка с известните три 
китайски условия (СЗОСР да оттегли войските си от 
Афганистан, да не оказва помощ на Виетнам, кой
то е окупатор на Кампучия, и да намали ■ войските 
сина съветско-китайската граница).

В „китайското" си интервю Горбачов се зас
тъпил за подобряване на сътрудничеството и за 
истинско разбирателство между двете страни, под 
чертавайки. че съдбата на света не,зависи само от 
Москва и Вашингтон, както обикновено се мисли. 
Той изтъкнал, че е добре, че се мени „политичес
кото мислене и ое отхвърля старото правило, опо 
ред което,, ако с някого поддържаш добри отноше 
ния, това задължително трябва да го правиш за' 
сметка на друг". Съвременната епоха диктува нов 
морал и убедително показва, че нито едначдългос- 
оочна политика не може да се изгражда за сметка- 
на други, а е необходимо равновесие на интереси
те — казал между другото Горбачов.

стралийогеи поиота-нища, означавайки 
, символично началото на населванетО' 
(на снимката). Охобена атракция пре
дставлява- платноходката, дълга -35 
метра, която- Велико Британия пода
рила на Австралия. Т-ова е копия на 

..първия" кораб с- яооел-е- 
ии европейци.

Централното- тържест 
ЕО' в юбилейната година 
ще се състои на -26 яну
ари. когато в Сиденй тря- : 
бва да пристигнат принц : 
Чарлс. лейди Даяна и 
мнозина други официал
ни гости. Програмата- е 
ботата и разнообразна с 
множество културни, спо
ртни и други- манифеста
ции и ще продължи през 
цялата 1988 година.
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ИЗОСТАНАЛОСТТА СЕ ПОБЕЖДАВА С НОВИ ПРОГРАМИ
На 12 януари Новица Филипович 

председател на Съвета на Съюза на 
синдикатите в Сърбия, направи посе
щения в Димитровград „ Бабушница 
В Димитровград той води разговори с 
деловото и обществено-политическо 
ръководство „а ТО „Димитровград" а 
в Бабушницца направи обиколка ’ 
цеха на „Лисца" „ «оди разговори с 
общинското РЪКОВОДСТВО 
ли на стопанството и

ВЪВ ВОЕННИЯ СЪД В НИШ ЗАПОЧНА ПРОЦЕС 
СРЕЩУ СЪУЧАСТНИЦИТЕ В ЗЛОДЕЯНИЕТО НА 
АЗИС КЕЛМЕНДИ

Умишлена помощ на 

албанския сепаратист
па републиканския синдикален ръко
водител в тези две обйдини. Обще
ството, каза Филипович, полага при- 
емствени усилия за ускореното разви
тие на изостаналите и крайграничните 
общини, съществуват и 
програми, но за реализацията 
необходима много по-интензивна дей
ност на всички структури в тези об
щини. Проблемите на 
най-ефикасно се преодоляват с вне
дряване на нови производствени про
грами, а кризата не можем да прео
долеем без енергични 
труд и отговорност.

ТРЯБВАТ СИЛНИ АРГУМЕНТИ

конкретни 
им е На 11 януари т.г. във 

Военния съд в Ниш з-апо 
чяа съдебен пюоцес сре
щу осмина войници, об помненото злодеяние. Ри 
винени за съучаетничест- зах Джаколи, Абдилдже- 
во в убийството на чети- мамл Алимани, Африм 
рима и раняването на пе Мем-ети Баязит Алиу, 
тима войници в казарма- Шефчет Пачаризи и Ен- 
та ..Братско Кръсмано- ве,р Белюли на 2 септем- 
бич" в Парачин.

акт, в който ое осветля
ват множество детайли, 
нрадшествуваии на неза-

на

представите- 
с членовете на

Председателството на Общински 
ндикален съвет.

Обществено-икономическото разви
тие бе централна тема в разговорите

ЗА НИШКИТЕ

такива среди
я си-

акцни, висок

® ДИМИТРОВГРАД:
Б ТО .. Димитровград' • 

Новина Филипович бе 
познат с дейността 
ветте синдикални

ври миналата година око 
ло 19 часа се орещнали 

На петчленния съдебен -с Азис Келменди на ханд 
трибунал. преисе-цатеяст- балното игрище край па 
вува полковник Велко Ми рачинската казарма. Тук 
лич. Обвинителния акт той ги запознал, че тази 
застъпва военният проку- нощ възнамерява да убие 
о-оп на Нишка армейска войници от Ввоенна по- 
сбласт полковник Живо ща 5313 и потърсил по
тир Бойич. мощ. Щестмината съуча-

Обвинени са войници
те Ризах Джаколи. Аб- 
дилджемаил Алимани. Аф 
г.ш Мемети. Баязит Ал
иу. Шефчет Пачаризи,
Битер Белюли, Риза Али 
бащич и Игсдям Мамути, 
които по време на- извър
шава»? на престъпление
то отАзис Келменди. . на
2-ри срещу 3 септември Шестимата съучастни- 
ми,палата година отбива ци от вч-енния прокурор

се обвиняват за углавно 
дело убийство с вражес
ки пс-буди към СФРЮ чр- 

На главното публично ез помагане по член 122 
разглеждане на делото във връзка с член 24 от 
оов-ан застъпниците.: по Наказтелния закон на
служебна длъжност и СФРЮ. а Алимани и за

ктури и ръководството на 
НО' и от

за- СОСТ „Тигър", 
по-широката общност.на д-е- 

подру-
жници с над 1400 члено
ве. За сснозните характе
ристики на- тази дейност 
говори Йордан Длекров. 
председател на Фабрич
ния синдикат. След то-ва 

. директорът на организа
цията Михаил Ивано® ин
формира- председателя на

Синдикатът, продължи 
Филипович. ще -оказва по 
мощ на в'сичкм програми, 
които са обществено нуж 
ни и изх-о-ждат о-т Дълго
срочната програма за ико 
номическа стабилизация. 
Предимство .ще получат 
програмите, които се ос
новат на -използуване на 
домашните ресурси. Син
дикатът трябва да ое бо
ри за истинско трудово 
разграничаване във всяка 
среда и_ за пълна инфор
мираност на- всеки тру
дещ ое. понеже това е 

ползуващи, нишки, прог- предпоставка за изход ог 
рамата трябва да получи 
пз-еиергична подкрепа не 
само -от общинските стру- пи ята
@ БАБУШНИЦА: КЪМ НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ

стници се съгласили да 
му окажат по-мощ. ма
кар че Келменди пред 
тях и п-о-рано -изразявал 
омг.аза орешу числящи
те се към други народи и 
наподнбс(Й от позициите 
на албанския надиотсали 
зъм и сепаратизъм.

синдикалната организа
ция в нашата Република 
за развойните планове, 
стопанските резултати и 
трудности на ТО „Дими
тровград". За по-нататъш
ното развитие на органи
зацията. подчерта Ива
нов. от голямо значение 
е започналата реконстру
кция на валярата и поете 
ценното подменяне на ма 
шините, повече от които 
са амортизирани с над 
93 на сто. Но и при та
кова състояние на произ
водствения потенциал, ди 
митровградската гумара 
успява да обезпечи валут
ни средства от износа, 
достатъчни за необходи
мия внос на суровини. Съ 
временните условия нала
гат ТО „Димитровград" 
та мин-е от екстензивно

Новица Филипович
ли военната си повино 
ст в гарнизона в Пара- 
чин.кризата и истинска демо

кратизация на -охне-ш-е-'
А. Т.

Еабушнишка о-бщипл 
напоследък отбелязва знл 
чителни резултати във 
всички области на обще
ствено- - икономическото 

изтъкна

адвокати о-т гражданство углавно дело нарушава
те и други официални 
липа присъствуват и ро 
дни-ни на загиналите -и иа 
нените войници, на обвп-

Маоово продуктивно 
трудоустрояване. Но без 
енергични акции в по-на
татъшната дейност, както- 
бс прокламирано'й в ста
новищата на Осм-ото за
седание на ЦК на СК в 
Сърбия, не можем да осъ
ществим високи резулта
ти, с които трябва да 
прсодел-ссм кр изата.

за
не на стражарска длъж- 
к-ос-т.

Пред петчленния три
бунал на военния съд в 
Ниш на 11 януари бяха 
изслушани изказванията 
на четирима войници, 
обвинени за съучастниче- 
стео в злодеянието в па- 
-оач1шската казарма „Бра 
нко Кръсманюиич”.

нените лица. група жур 
налисти от цялата страна 
н граждани на Ниш.

си развитие 
председателят ,на Общин-

съвстския синдикален 
Иван Димитрисвич. инфо 
рмирайки Новина Фиди- 
п-ович и придружаващите 
го републикански и реги
онални синдикални дей
ци. Въпреки резултатите, 
ба буш шишкто стоп аи-ст-

Прокурорът полковник 
ЖиЕОФие Бойич предста
ви на Съда обвинителниякжхжоп родукти вло 

Целта мо-
към
производство.
-же и трябва да се осъще-

(Р. И )

ОТКРИТ ТЕЛЕВИЗИО Въпоеки често проти
воречиви. изявленията- на 
Ризах Джаколи. Шефкет 
Пачариз и. Абду л джема- 
ил Алимани и Енвер Бел 
юли показаха, че злодея
нието било подготвяно 
и сторено според догово
ра на Азис Келменди и 
оом-ината- съучастници.

В НИШ ЩЕ БЪДЕ 
НЕН ЦЕНТЪР

стри между другото и с 
изглаждане на Фабрика 
за производство на гуме
ни нишки на базата на 
латекс. Тази производство 

програма вече 25 генди 
развойните

но ос среща с големи 
трудности, които се корс- Договорът е подписанпят преди всичко в пре
работвателния му харак- 

в общата изостама- 
общината. П-рог-

на тер и 
лост па 
рамите на тукашните сто

Предвижда се да бъде излъчвана и програма 
па български език

ни влиза в 
планове на- организашгя-

много гю~ Радио-телевизия Белград и Общинската оку 
шц|има в Ниш тези дни подписаха договор 
основаване и филдшеиране па пострянен телеви
зионен 1кклрооп<и-вдентоми пункт на РТВ—Белград 
в Ниш, 'ПичниГа община- поема задължението да 
обезпечи помеЦеиш и две гарнитури съоръже
ния, а

;не ое 
пети п- 

1 Тай

га, а днес с 
актуална отпреди.

папски колективи
захарактеризират с

ока IЮри 1'Сктимюст.
-острият проблем па обши 
пата и

дума заКогато став-а 
програмата ло производ- 

11ИШКи.
От изказванията на об 

винените се получава впе 
чатл-ение, че те осъждат 
постъпката иа убиеца-, но 
остава въгцрос колко е 
тона икжрено. защото ни- . 
«ой от тях пе се е егн-пгал 
да осуети злодеянието в 
парачишжата казарма.

по-гЩ-Татък е голс- 
брой безработни —

гумен истео на 
подчерта Новица Филипо 
кич. необходими са сил
ни аргументи, пореже та
кива програми, поради го 
лямата им зависимост от 
вносни суровини и техно

ми.я.т 
1200 души- РТВ Белград ще снабди нишкото тел е-в и- 

студио с една гарнитура съоръжения.■з йонно
Според думите на Драгоелав Павлович, шредсс- 

Цишлка община, Ниш вече има 200 ми- 
телешзиомния

Участвувайки в разгово 
па Съра, председателят

вета па
да-тсл на 
лисна динара за откриване наСъюза па свиди- 

Сърбия Новиналогия, много трудно се 
пренасочват и приспособ
яват към нови 
иия Тъй като от постро
яването иа такава сЬабри- 
ка могат да ое очакват 
високи положителни ефе
кти, зц
песоваии

■център.катитс п 
Филипович заяви, че КРУ- 

п роб леми и а о-бши- 
сс ЛРСОДО-

щс служиИ ишк и я т тслсвиционе 11 център
ш-к|>ор|мати»и.ите нотробнос-изисква- за задоволяване па 

ти на Нишка и съседните й общини. Предвиж- 
бтхде излъчвана и програма на българ-

гпнитс 
на та могат да Процесът във Военния

павнедряването съд -в Нищ продължи с 
останалите об

леят с 
11сТ- спекти в пи те 
шдстасии

ще съзщама'г

да се да 
оки език.нроиз- ,разпит на 

винени.
М.Д.програми, кои- 

условиекоито са за-инте- 
организамиите, то
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ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК В СУРДУЛИЦА __

ПРЕЛОМ В РЕШАВАНЕТО ИВ ПРОБЛЕМИТЕ БЕЗ КОНКРЕТНА 

ОТГОВОРНОСТ
Остареят да ое обезпечи в-сш заключенията на 

пълна мобилност на чле- мото заседание ко-мунис- - 
■новете идейно й акцион1 т.ите в -общината са се за- 
но единство и конкретна стъпвали да се намаляват 

подчерта Ян- оо-циалннте разлики,
се извърши раци-онализа- 

ииституциите. Фи-

На проведеното неотда
вна съвместно заседание 

Общинския комитет 
на ОК в Сурдулица, уста
вната и на-дзирателна ко

ве сумирано пуб-

на
даотговорност, 

ш-вич.
Инак. по време .на ра

зискването са раздвижени 
повече значителни въпро
си. Комунистите, преди

Станко Милад-и-на вности.
но®, на пример подчерта 
недостатъчната .активност 
на членовете ;на Полити
ческия актив, преди всич- 

оказване на идей-

мисии
личното разискване в пър 
вичните партийни органи 
заиии в общината по по- 
вощ идейно-политически
те въпроси, раздвижени 
на Осмото заседание на 
ЦК на СК в Сърбия.

П ре дое д ате л ствого 
Общинския комитет на 
Съюза на комунистите 
Босилеград на- проведено 
то през миналата седми
ца разширено заседание 
разисква върху проекто- 
отчета за работата на Об-

ция на 
нансираши се от дохода 
на сто1панствюто и да се 
■намали числото на адми- 

раб-отии-

в

нистратиюнитевсичко, са потърсили да 
се премахнат слабостите 
в средите им и са изрази
ли загриженост поради

икономическа на

ко при
-но-политиче-ска -помощ на 
първичните. партийни ор
ганизации. Вагоил Таке» 
пък изтъкна, че в отчета

ци.
В съдъсржателиото ра

за седанието 
в което

з-и-скваяе на 
ОК на СК,В уеодното изложение

ня Стаменко Янкович, щиткжия комитет, негови
те органи и тела за пе
риод от март 1986 до де
кември
дседателството. обсъди и 
даде положителна оценка 
за досегашната работа и 
активност на председате
ля на Общинския коми
тет 1 Иван Василев, и сек
ретаря на Председателст- тет 
вото'. Любйнка Веселинов

сложната
малко се посочват отдел
ни пропуаки 
на информирането. а има 
л© е дюба-з-и той дори и 
и де й н-о-п-о д ихич еск и 
клснсьля. В отчета се ка
зва, добави Стаменко- Пе
нев че Общинският ко-ми- 

П р-едседат-е легао-то 
му и останалите негови 
органи итела с а приема
ли заключения. Обаче не 
малко число;©т тях под
черта той са останали не
реализирани. При това и 
сега след Осмото заседа
ние на ЦК. на СКС ®инош-

В1 областта1987 година. Пр-е-

от-

и даде подкрепа на пред
ложението на комисията 
за кадрови въпроси същи 
те да бъдат преизбрани 

I на тези функции и през 
двугодишенследващия

период.
ките за това не се изви- 

се тър сиСурдулица 'Инак. разисквайки вър
ху проектоотчета; Станко 
Миладинов. Стаменко Пе 
шев-. Васил Таке®. Борис 
Богданов, Ц-о-не Тодоров 
и Иван Василев, между 
другото подчертаха че и 
Общинският комитет и 
Председателството му, ка- 
кто и неговите органи 
тела. през отчетния пери
од са изпълнили своите 
цели и задачи. Полагали 
са усилия в разрешаване
то на въпроси почти от 
всички сбиасти на обще-

«ват от тях не 
илейн о-политиче ска отго
ворност, Борис- Богданов, 
председател на Контрол
ната комисия забелязва-, 
че в -отчета малко внима
ние е посветено на дей
ността на комунистите в 
останалите сбществено- 

и политически
ции. - преди всичко в Со-

нредседател на Общин- обстановка. Комунистите участвуваха Драгиша Ад-
СК в ' в ’ Електроразпределител-' жемевич, Раде Маравич,

ното на пример са по-тър- Славчо Александров, Сър-
сили да не се ползуват болюб Алексич. Миро

слав Стошич, Миодраг Ри 
а в ТО „Мач- стич, Петко Машич, Сла- 
..Влаоида-ГГО-о- еко Костич, Видосав Ди- 

са митриевич и Стаменко Ян 
се застъпвали да ое нама- кович бе оценен», че Ос-

лят захващанията о-т дб- мото заседание на ЦК на
хода на стопанството за СКС на известен начин е
общо и съвместно потре- прелеем в борбата за р-еа-
бление като са потърсили лизйраке политиката на
не-шоооб-ните кадри да'се Съюза -на' комунистите и
меняват от постовете, за по-ефикасно- решаване

ма активност отколжото Имало -е обаче.и среди, на проблемите. В о-същ-е-
досега. По-точно казано, каишато е в строителната ств-язане на становищата,
търсейки -последователно занаятчийска коо-перац-ия бе подчертано-, че е нео-б-

.Влаюина-ц". в ко-ито- вър- хс-димо ■ енергично- и по-
ху проблемите е разис- .-следователно да се према
кванс-. обобщено без ад- хнат лентяйство-то-, безс-т-

говорнс-стта и апатията.
С. М.

ския комитет на 
Сурдудица бе -изтъкнато,- 
че комунистите в община 
та са изразили удово-лст- . безразло-жно обществени 
вие. че на откровен на
чин се разисква за най- 
ахггушщите въпроси в об-

те возила, 
катица",. 
дукТ', „5 септе-мбар"

^.еството и че са дали 
пълен принос на заддаоче 
нидта на Осмото заседа
ние. на ЦК на -СКС. Те 
особено са изтъкнали., че 
в реализирането им е не
обходима далеч по-голя-

©ргаииза-

циалиотич-еекия съюз и 
Съюза на социалистичес
ката младеж.

Тези дни върху пр-о-ек-
ственю-политич-е-сжия и сто т-о-о-тчета ще разиоква и. 
панюки живот в община- Общинският комитет на 
та. При това_обаче бе из- СК, а- -сл-ед това ще бъде 
тъкнато-, че е' имало и пуснат на публично- -обсъ- 
о-тще-лни пропуоки. бав- ж-дане в първичните цар- 
Н01СТ и нерешителност при тийни организации, 
■разрешаване на отделни 
-ежедневни задачи и акти-

да се ре-адизират станови
щата. които могат да да- 
дат принос -в решаването 
на крупните обществени 
проблеми,

оес.
В разискванията по по-комунистите м. я.

Бездейни делегатиБЕЛЕЖКА

На една от последните сесии на Общ 
иноката скупщина в Бабупшица делегатите . 
получиха списък за присъствието и отсъс
твието .на делегатите на сесиите на скуп
щината. Тови преглед има. за цел да се 
запоанаят д-елегатлте как изпълняват дове 
-рената им обществено-отговорна функция.

Прегледът е направен за съвместните 
сесии на трите съвета и отделно за заседа
нията на- съвета на сдружения труд, съвета 
на съвета на местните общности и за об- 
щественемп-олитичеоки-я съвет. Също така 
е даден преглед за (не)щ: исъствието на де 
легатите в отборите: за местните общнос
ти, за- стопанство и финанси, за обществе
на дейност и за -обществено-жжитическа- 
та_система._

Известно е. че делегатите от сдруже
ния, труд трябва д@. напуснат работните си 
места, за- да присъствуват на сесията на 
Общинската скупщина, 
тите и отборите. Често задълженията в тру 
дозите организация

Има и други задължения, които не дават 
възмо-жн-о-ст всички делегати да приеъству- 
ват едновременно.

Но а-к-о- отделни делегатите '(напр. де
легатите -от Радини-це, Мезграя, Вр-ело- и 
Нащушковмца) не присъствуват на нито ед
на от общо .12-сесии,на -скупщината- п-рез 
годината, п-о-ставя се въпрос: каква функ
ция вършат те? Не -са ди п-о- този- начин ли
шили своите избиратели да- бъдат запозна 
ти с най-важните въпроси, проблеми;, които 
-решава скупщината? И не лишават ли гра
жданите п-о тоя начин да се запознаят с 
най-важните решения на .скупщината от 
боияки области на обществено-политичес
кия, стопански, и културен и дру-г живот в 
общината?

Всичко това е налице! Изн-енадва оба
че фактът, че нито една от общественснпо 
литичеоките организации в тези села не 
е поставила този въпрос на дневен ‘-ред и 
не е предприела' съответни 
бездейните си делегати.

Прибавим ли към тези: делегати и оне
зи, които са при-съствув-али веднаж, дв-а или 
три пъти на сесиите, тогава числото на ме
стните общности, -които не са запознати е 
рабо-тата на окушдината ж нейните съвети 
значително ое разширява. ,

В светлината нй- по-оочените данни 
но изпъква въпроса за ПРОМЕНЛИВ ДЕ
ЛЕГАТ; относно избиране на -делегати о-т 
делегациите -да присъствуват на 
скушцини, - на които те като професионал
но -о-ап-особени биха мо-гли да дадат значи-- 
тел-ен принос в решаването на отделни въ
проси.

яс-

отделни

Макар че изготвения списък 
цел само да даде преглед са присъствието 
-и неприсъствието на делегатите на сесиите 
на скупщината и заседанията на съветите, 
-скупщината7 реши от ©бщественснполити- 
чеоките .организации в тези села да лре-дло 
жат нови делегати без да се провеждат до
пълнителни избори.

има за

заседания на съве-
мер-ки срещуне позволяват това-.

Ст. Н.
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ленСсъветИМИТРОВГРАД заседание нл ОБЩИНСКИЯ СИНДИКА В СОИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛНА 
СТ В БОСИЛЕГРАД

ДЕЙНО

"и здншшеост Са-моуправителната об 
щиост на интересите за 
жилищн-о-комунална . дей 
нает в Босилеград, която 
миналата година постиг
на значителни резултати 
в дейността си. през тази 
година е запланувала но- 
'ви програми. Покрай до 
урото т-ук е запланувано 
-иап раждането' на една 
жилищна сграда с шест

поддържане на местните 
■и некатегссизирани пъ
тища са запланувани 50 
милиона динара, от който 
ка-кт-о се очаква 45 милио 
на да -г^езлечи Републи
канската СОИ за пътища.

@ Адам Георгиев повторно предложен за пое 
дседател на Общинския нувани за изграждане мо 

шнюсти и др. причини.
НЕОБХОДИМА Е ПО-ДО 
БРА ОХРАНА ПО ТРУДА

синдикален съвет
не на работа- — се кон
статира в отчета — Съю
зът на синдикатите се е 
ръководил от конгресни
те определения, като- са 

. правени усилия да 
създават услоеия за про
дуктивно заемане на ра
бота. Правени са също 
н усилия за по-пълно -мзп 
©лзуване на съществува
щите шю-и двойствен и мо
щности.

Днес.
Общинския' 
съвет ще.обсъдят 
за двугодишната

делегатите на
синдикален 

отчета 
дейно- През изтеклия -отчетен 

период синдикалните оп 
га шпации значително вн 
ммани-е са посветили на 
-охраната по труда. П-сра 
ди твърде 
условия за работа :в- ня-

О-т особено значение е. 
че и местните общности 
и занапред за дътщцата 
в селата ще обезпечат ед
на п-ол-овина1 о-т не-о-бходи

ст на синдикалните г 
низа-цни в" Ди-митров-гра 
дека -община и ще прие 
.мат акцио-нна програма. 
Ще бъ-де -избран

о-рга
се

апартаменти, главно за 
дефицитни кадри в сдоу 
жения труд в общината.

и пред
седател на ОСВ, за който 

повторно е предло
жен Адам Георгиев-.

В отчета за двугодишна 
та дейност

затруднените __ мите средства, а лредимс 
' тв-о- ще имат онези, които 

П-р-еценява се че за целта тг-о-д-обп-с се о-р-ган-изират, 
ще с-е изразходзат 120 
мил-и-о-на динара. За п-ро

п-с-ст кои цехове на ТО „Дими
тро в-град" на-пример. 300 
работници са осъществи
ли право на бенеф-ициран ! -карване. разширяване и
тсудо® стаж (валяра и га | ____
лжтизация). В

т.е: извършат необходи
мите п-одротощ-ки.

на синдикати
те в Димитровградска
шипа е -изтъкнато-, 
постигнатите 
не можем да -бъдем 
лни, защ-ото- стопанисвай 
ки при затруднени 
в-ия. ое е стопанисвало на 
ивицата на доходността-, 
често и за сметка на лич 
ните до-хс-дн и акумулаци 
.ята. Така например 
датг-е доходи (средно) в сб 
шината през 1986 година 
са били 53 .000.'
42 1987 година — 90 000

В. Б.
1 Го- също така е имало 

известни о-пущ-с-ния. Пр-с
-о-б

че с-т ок-о-ро вре 
ме би трябвало да се об- СУРДУЛИЦАрезултати 

доза ди всичко имало е заема 
не на рабс-та миели за прилаган.; на по 

доб,ш-г мор-км и в тъкач
ния цех в „Свобода’'.
ДГ.ТО- също се работи при 
затруднени условия.

Партийната школа 
започна с работа

чрез връз
ки и щшятел-ство като .е 
■нарушаван и Обществе
ният договор. Инак в мо
мента в община-та 
4559 заети, от които 
стопанството ‘3983 -уши, 
а в -обществените дейно
сти — 576 душ г. От е-5- 

бсой на

усло къ

има Инак през -отчетния п-е 
т.-и-од синдикалните орга
низации с,а били 
-отзивчиви при природни . 
бедствия, -а оказали са и 
•помощ ,на ученици -оста
нали без родители.

В Сурдулина на 5 т..м. 
започна с работа- осмият 
випуск на Политическата 
школа при Общинския 
комитет на ОК. На устро
еното по т-сви п-с-в-од тър
жество за значениет-о на 
та-зи школа и за актуал- 
ните въпро-си в ияеолож- 
-ко-тт-о-литичоск-от-о и марк- 
сическо издигане говори 
Стам-ейх© Янко-вич, пред
седател н-а ОК на СК в 
Сурдулица.

Школата посещават 33 
курсисти, главно -млади 
чл-сиове на СК. инак ра
ботници в организациите 
на сдружения труд. В 
пр-едст-оягшке три месе
на и половина те ще се 
готвят за успешно включ
ване в работата па обще-

ст:вен.о-п.о*литичеоките ор
ганизации .и само-управи
телните органи, в делега
циите ка-кто и -в други 
важни задачи.

Лектори са- изтъкнати 
. обществено 
ки дейци в Сурдулишка 
•община, а за отделящ те
ми ще бъдат ангажирани 
и членове на МОК на СК 
в Лескозал и членове на 
ЦК на- СК в Сърбия.

в
лич твърд-е

щия
1737 са жени. В края на

заетитеа в. края

сгптемв-ри миналата го
дина пабота са търсили 
722 души. от които 434

политичее-динара.
Синдикалните Със създаването па от

дел медицина -по труда 
са жени. а за пръв път ра пои Здравния дом в Ди
вота търсят 618 лица. От митоовпрад 
общия брой незаети 339 

' са неквалифицирани. 65- 
полукЕалифиц-щзапи 5.6 
квалифицирани. 203' са 
със средно образование,
35 с полувисшо и 24 с ви 
сше образование. С плана 
•е било предвидено в 198,' общественото 
година да бъдат заети 
454, а заети са- 225 душщ 
тъй като не са били реа-

огганп- 
зашга чувствително са съ 
действували в интеграци
онните процеси в Лимит 
рс-зградска -община, 
бившата трудоза органи 
зация „Услуга" — „Пека- 
ра" ое е приобщила към 
Инзкс— ..Сточар". а тъка 

..8 септемз- 
конфекция

значително 
са намаляли отпуските по 
болест, щосъществена и 
л-о-бро сътрудничество с 
ра ботн и че оките к-о-нтр-ош и. 
Синдикалните организа
ции полагат големи гри
жи и за яс-юЗрение да 

-хранене. 
расозшаЕанег:; на жилиш 
ни проблеми и др. в-ъп- 
па та.

От

Инак. досега този об
лик на идейно-подитичес- 
ко и маркоич-еско образо
вание в сурдулишката пар 
тайна организация завър
шиха около 200. - а Поли
тическата школа на МОК 
на СК ,в Леокозац 50 чле
нове на СК.

чнйят иецх 
ри"

Свобода".
НАРУШЕНИЯ В ЗАЕ 

МАНЕТО НА РАБОТА
В политиката на заема лизирацм всички за-пла-

към

М.А.—А.Т. с. м.
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ ВСЕ ОЩЕ СЕ НАМИРАТ В ЧАСТНИ РЪЦЕ

ЗАБРАВЕНИ" ИМОТИ 54 по-малко, а в Барне от 300 об
ществени площи ..изчезнали" са 
71, т.е. толкова са вписани като 
частни. Гор-оката секция и „На- 

] ■ тгредък" все още не са приели 
зем-змери. често не знаят кои пло 
щи и кой -ги е отчуждил. Обаче 
не предприемат -по-зна-чителн-и 
мерки и когато им е известен 
оня, който им е взел нивите; ли
вадите «ли горите. Досега само 

- в десетина случаи е потърсено

По време на новото землемер 
стго в общината, което бе извър
шено през 1972—1973 година, еД- // 
на четвърта част от обществени
те площи минаха в частни ръце. 
Причините посади които те „ме
ниха" собственика си са различ
ни. Някъде са станали грешки, а 
голям брой площи са

Преди десетина години — когато в сила бе старото 
землемерство — в общината имаше 20 831 обществени пло
щи, а по време на новото землемерство това число спадна 
на 16 313 площи. Трудно и бавно се откриват присвоените 
площи и ако акцията върви е този темп под въпрос е дали 
те ще

нарочно
просто 

Грешкитс и злоупо
писани като частни, т.е. намерят същинския си собственик и след 15 години!са присвоени.
требите сега трудно се премах- 
ват. Особени проблеми създава 
присвояването! Съществуват две се
основни причини, крито затрудня -т.е. на -опипа

проблема, та с.ошия. През миналата година 
Общинското гоощстск» управле-

въ-в в-ръщането на площите да
върнат на собствениците им, -повече ’ да ое ангажират в защ-и- участвува и Общинският съд. Ос- 

„Напредък" и ма Горска- тата- на'точа обществено имуще- тшшлите площи като-ч-г ли са за
спи)-. Тези решения обаче или бранени. Но и -съдебната проце- 
частячцо. или пък изобщо- не се -аура дълго трае. често и по ед-ват и арешаването 

Първо, за това е необходимо от
носително по-дълго време и вто
ро, тези които са задължени да

на го-дина. ко-ет» също та-ка за- 
За сложността па чпроблема .и бавя решаването на проблема.

(в списъците) на за неефикасното- му решаване съ 
па ра-бо- щ-сстдуват няколко неща. Обир-ш

според които- реализират.мер, взе решения 
тези две организации да изн-ър-

иму- шат контрол
и-мотите ои, да приематсе стараят за общественото 

Щество бавно иди -изобщо не се 
пткугиво-поставяаат срсшу присв-о- 
яадне-ло.

Имайки
иа ироблема, общсств-стютюлити-
■ «.'оките организации в -общината 
нседи две-три години -размвижи- 

г'еЛиад в-ъпроси е една и съ- 
а йел; обществените плаши да- ат нр°

Ако акцията за връщането на
з-е-мемер и да утвър- ск-ото гсод-стско управление, на обществените площи продължи 

п-римет.. досега извърши контрол с досегашния темп. поя въпроста по един
кой е присвоил пл-о-д.ят къде иим а местните, общности, и сравнение ,па старото н и-о-во с дали тези -шкущи ще намерят 

г |околч> 'продстоио утраяло- з-амломерегв-о в Долна Ръжена, -сътчпюкщ! си стопанин и след 
-мупиштвспочтрановата сл-уж Ба-рие, а сз.шото поиквпочва в Га 15 гримци! За Дродължа-вано »Р«> 
' ОС общинският общо- А'(Ивовци. В Д. Гъжнпа-мрели но- своя валето на. този -обществен -ка- 

'‘тетагшитник. общински- п-о-во землемерство е имало 195 ‘ нятал това е-дълъг период. 
ир,.и_. ■ • о,0цъитшкият съд обществени площи, а след него - В. Божилов

значението щит-слпе-двид

-пие. и 
бл към 
егиец
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В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА КЪМ КРАЯ НА МИНА
ЛАТА И НАЧАЛАТА НА ТАЗИ ГОДИНАБАБУШНИЦА

В строеж са десетина обектиТекстилната промишленост 

— носител иа по-нататъш
ното развитие

две — (2,3 на сто от це
локупната стойност) са в 
извънстопаноките дейно-. 
ст.и( в образованието и 
(културата). В стопански
те капиталовложения ин
веститорите участвуват с 
19,4 на сто лични .средст
ва. а в извънстопаноките 
с 4 на сто.
средства главно са обез
печени от Фонда за. наем:

С изключение на две, всички капиталовложения 
са в областта на стопанството

Към края на миналата , Горското имущество), из- 
■и началото на тази годи- гоаждането на мост на 
на в Оурдулишка община Рсмаиовска река, прокаР- 
в ход на изграждане или ването на улици в Сурду- 
реконструкция са трила- лица, реконструкция на 
десет обекти. Позначитс- ветергина.рмата станция и 
лни всред тях сл 110-ки- н-р. Спорел п-рое-кт-осмет- 
ловоштния.т „далекопровод ката стойността на капй- 
от „Върла И" .към Вело та-ловиоженията възлиза 
поле, реконструкцията на 
технОложкия процес в це- нара. 
ха за елементи от масив
но дърво, пунктове за из
купуване и преработка, на 
горски плодове (ноеитйл 
на -капиталовложението- е стопанството.

стопански обученост на младата ра- 
Бабушнишка . ботна ръка .и пр.

Едно обаче е съществе
но: средствата, които от
деля Фондът за насърча 

над ване развитието на недо
статъчно развитите краи- 

СР‘ Сърбия, напъл-

В ' общите
процеси в 
община добри резултати 

- постига текстилната про
мишленост. В този отра- Останалит-е
съл общо са заети 
800 души с изгледи в на
стоящата година да с.е ша на 
приемат още стотина но- но са оправдани и че по
ви работника. най-добъ-р начин- „се из-

В този отрасъл работят плащат". Едно работно- 
място в „Текстилко-лор"’, 
„Л:исца-; или „Първи май"

около 4,9 -милиа.ряа ди- чазан-е развитието яа„ико- 
изостаяалите 

сто.
но-мич-еоки 
краища — 43,4 на 
или чрез банкови креди-

От целокупното ' число 
капиталовложения повр.- 
чето са в -областта на 

т.е. само

три стопански организа
ции: трудовата организа-

„Текстилко-л-ор" (една е много- по-евтино в срав- 
обгци- н-ени-е -с другите работни

ти.
В. Б.ц-ия

от най-старите в 
ната), основната оргалк- 
зация на сдружения труд 
„Лисца". стопанисваща в ни организации, 
състава на едноименната
организация от СевниЦе, следните го-дини -значитсл 
СР Словения, и трудовата -ни капиталовложения са 
единица „Първи май" от дадени именно в този от- 
Пи.рот.

Характерно за този от- текстилната промишле- 
раюъл е, че повече от по- но-ст и занапред да бъде 
лов-ината своя продукция но-сител на по-нататъшко- 
лласира на чуждестранни то стопаноко развитие. Ед 
пазари. При това средст- на от възможностите за 
вата. ксито отделя за аку теза. е откриване на мал- 
мулация са сравнително щт производствени цехове 

- високи, а и личните до-хо- в по-.-гпдемите м-естни о-б- 
ди на заетите тук са меж- щно-сти. В тази насока, 
ду най-високите в общи- „Текстилко-л-с-р" започна 
ната. („Лисца", „Текстил- мероприятия за открива- 
кошор" -и „Първи _май"). не на производствен цех 
' Естествено и в този от-, р 60 до 70 души в Стре- 

раюъл се явяват редица- лац. В ход -са -и някои 
проблеми, които в-пр-о-ц-е- други .акции в това начи- 
са на производството не нание да се включи и 
позволяват още дв-широк „Лиоца". 
размах.,Тук следва да ге Едно е ясно: възмож- 
изтък-нат интервентнлте но-стите ' на текстилната 

■промишленост в община
та са големи и този от
расъл може да поеме най- 
много свободна работна 
ръка. като по тоя начин 

н-остта на чуждестранни смекчи проблема за неза
етост.

места,, които се откриват 
в останалите промишле- В ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНИЯ ЦЕХ В БОСИЛЕГРАД

Производственият план е преизпълненИменно- затова през п-о-

Запла-нувано е и възоб
новяване на -отделни дъо- 
в-о-обработват-елн-и маши
ни и съоръжения, какт-о и

Въпреки ч-е изтеклата . Свърлиг, фабриките „Сим 
г-оиина се характеризира -по" и „Алфа" във Рра- 
с редица неблагоприятни ня, а една част на чужде- 
у-слови.я на 'стопанисване, сть-анния пазар в Италия, 
които, зле ое отразиха . -Резултатно е и тоза. че 
върху стопанската лей- откритата нова произвол
ност, в дървооб.раб'0-твате- ствена линия в началото 
лния п-ех н-а Го-роката юек- на миналата година, про- 
ция в Босилеград. очак
ват сравнително- добтс де 
лови резултати. Ръководи 
телят на цеха: Иван Хри-

- -расъл и общината очаква

довършване, на складови
те п-о-мещения. С други 
дум.ч казано в дървообоа- 
ботзател-нйя цех в Б-оси- 

изв-одетвото на паркет-, л-егчад са запланували 
успешно издържа всички- производствения план в, 
производствени изпити и сравнение със-същия през 
че целокупната миналото изтеклата гошин-а да" бъде 

стов, ни уведоми, че фи,- ди-иша продукция -о-т 4000 увеличен е 40 на сто и -. 
зйческичт сбе-м «а произ- квадратни метра е прода- па бъд; осъществена над 
Бедствения план през из-‘ дена. Фила Симеонова, 550 милиона динара об- 
текла-та година с деоетж- ща продукция.-отго-вориа за произв-одст- 

во-то- на паркет, подчерта, 
че търсенето е било- по- 
голям-о от ..-производство-

на процента е -преизпъл
нел. В цеха очакват и фи
нансовият план- да бъде 
преизпълнен и да отче
тат положителни дело-ви 
резултдти. Факт е' че 
целокупното ероизвощ-ст- 
в-о -е паси пано. част за до
машни потреби на дърво- 
о-браб-отвателния комби
нат в -Лесков-ац. мебелна
та фабрика „Прогрес"

м. я

то. ГО „ДИМИТРОВ
ГРАД"мерки, непозволяващи да 

ое съгла-оуват произволст • 
вените с продажните це
ни, конкурентноспо-ооб-

В цеха казват, че мина
логодишните им резулта
ти не са случайни. Впро
чем в Горската секция и 
нищо яе е случайно-. На: 
вр-ем-е приемат .производ
ствени програми и същи
те редовно в, течение на 
годината анализират. При 
това иматрна предвид. со
бствените суровини, т.е. 
суровините които .ое . на-

Сказка
и наши ,пазари, еносът на 
-суровини. недостатъчна заСт. Н. в

СУРДУЛИЦА химицитеПредлага се: СЪЗДАВАНЕ НА
СОЛИДАРЕН ФОНД мират на територията, на- 

Босилегоадска Неотдавна в трудова 
та организация ..Дими
тровград" д-р Миленко 
Плавшич.

община. 
Така е и за' производстве
ния план през настояща
та година. Хр-истоз ни

В Общинския синдика
лен съвет на Сурдули-шка 
община ♦ съставена про
ектопрограма за защита 
ва жизненото равнище 
на работниците. Изхож
даше ое от обстоятелство
то-. че известно число от 
общо около 5000 заети 
обществения сектор не 
осъществяват 
но средства за живот.

Най-застрашеяи 
ботниците с низки лични 
доходи, на които работа
та в трудовите организа
ции е единственият извор 
на приходи. Опоред дан
ните за- стопанисване на 
стопанството в общината

доход ' фонд. Предлага ое: сред
ствата да ое обезпечат ка-

средният
пред „деветмесечния пе
риод на м.г. е 113 589 ди
нара. Обаче средният ли
чен доход, в няколко ор- тсгаи, чиито среден личен 
ганизации нд сдружения 
труд, като: „Власина-про- 
ДУкт", „Зидар", комунал-

яичен
преподава

тел на Технологичес
кия факултет в Бел
град изнесе сказка на 
гема: „Нови материа
ли и проблеми в обла-

то ое отдели еднодневна 
зараб-отка в онези колек- уведоми, че за настояща

та дело-ва година, са за-
дохош^над сродното-рав- планували 
нище в стопанството, г 
о-ггредел-еви средства' биха 
о-тделили и самоуправите- 
лните общности на- инте
ресите.

Тази инициатива е съв-

щ> ойзвоиство 
а на паркет 6000 ква-дра-

етта на технологиятатни метра, над 500 куби-в ната организация „Влаои- 
-на". „Народна радино-ст" 
и д-р. е_значително, по-ни
сък от средния личен до
ход в стопанството на об
щината.

на еластомерите". 
Сказката

чеаки , метра 
за Италия. 6000 парчета 
комплекти за фабриката 
в Свъълиг. над 50 000 раз
лични. видове амбалаж и 
около 150 кубически ме
тра дърЖки.за метали. В 
цеха и занапред ще рабо- 

дърводелокият 
по поръчки.

изделия-
предизви- 

ка интерес сред слуша
телите. Подружницата 
на химиците в Дими
тровград. "наброяваща 
към 30 души, поддър
жа тясно сътрудничест 
®о С. Дружеството на 
химиците в Сърбия.

достатъч-

са па сем оправдана, понеже е 
налице необходимостта 
на все псьголям брой ра-Същноетта на програма 

та- за защита, на жизнено- с ниски
то равнище на работници лични

ц-ох-оди да се -окаже соли
те • с ниски лични доходи 
е интересна, че предлага 
създаване на солидарен

дарна помощ.
. ти цех М. А.С. Микич
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• ПЪРВА КОЛОНА г л
Ннто хайка, 

нито непри
косновеност

ПО-ДОБРЕ НИЩО, 0ТК0ЛК0Т0 НЕЩО?
Н ствена, която причина моок-е да ое означи като€ би трябвало да се драматизира фактът, 

че в 1988 иавлезнахмс без резолюция 
обществено-икон ом и ч еокото 

Има повече причини, но да вземем поне една. 
Документът, около който в края на миналата 
година толкова се измъчваха делегатите в Окуп 
щината на Югославия заедно със Съюзния 
пълнителен съвет.

криза на решаването на равнището на Федера- 
за цията. Какво още би трябвало да се случи, коя 

цена да юг плати, че най-после да се признае и 
разчита и ,на този факт? Да вземем сам-о- обсто
ятелствата свързани с оформянето и приемане
то на плановите документи, относно решаване 
за икономическата политика. Това което ста- 

републиканските и покрай- ваше в Скупщината на СФРЮ 
нниските окугадини и с ,,останалите субекти

развитие.

Председателството на ЦК на 
СЮ.К в самия край на миналата 
година -почувствува- из-нужда да 
предупреди за едно явление. кое: 
то би могло

в -края на мина-
на лата година (и в предишните) у-бед-йтелно гово- 

договаряне и изясняване , по своя подход, цели- р„, че коп-секвентцо ое прилага логиката опоред 
Г1 средствата, с една дума по досега си не за- която интересът на страната като цялост е ре- 
служава да се нарече резолюция за -годишното зултанта на републиканските относно (и) 
обществено-икономическо развитие. Това всъщ крайни-ноките 
ност е компилация на подобни документи 
предишните години, ,.завита" с общи места (да 
не кажем фрази) без ясна

да нанесе вреда на 
Съюзадемократското битие на 

на комунистите — на ..извиква 
не и позоваване на отговорност 
на отделни членове на ЦК на 
СЮК поради мненията, които 
са изнесли в разискванията по 
повод Предложението на стано
вищата и заключенията, или в 
уводната реч на 11-то заседание". 
Въпреки че в случая се спомена
ват ,,членове на ЦК", очевидно 
става ду>^ за едно принципно 
становище което . се отнася до 
всички членове на Съюза на 
комунистите и до тяхното право 
в демократичното изграждане на 
политиката свободно да изнасят 
своите гледища, но и за тяхното 
задължение приетите заключе
ния и становища последовател
но и предано да осъществяват.

на по-
аспирации. От теорията за систе- 

от мата е познато, че с оптималното функциони
ране на частите (в нашия случай това- би зна- 

цел и гаранция, че чило дори и абсолютно уважаване на техните
може нещо по-значително ща се раздвижи и тръ интереси) не се обезпечава и оптимум 
гне от мрътвата точка и което е особено важно, 
без прецизно поставяне на отговорността за то

на рав
нището на цялостта. А ние. например, с годи
ни се опитваме да опровергаем теорията пот- 

ва, което се прави и как се прави. По-инак и не върждавайки поправо нейната правилност, 
може да бъде, защото и изходната точка и под
ходът в предложения текст на резолюцията са 
дефектни. Впрочем, балансите върху които тя 
се обляга са несигурни, а тръгнало се е от това, 
като че ли к-риза почти и не съществува и че 
има и функционира пазар.

С години говорим за вредата от партикул- 
яр-истичните интереси, 
ки, за -потребата от уважаване на пазара и един
ството му и т.н.. а практически -дори и не съще
ствува нито титуляр (носител

националните икономи-

артикулятор, ка- 
кто и да го наречем — все едно) на интересите 
на Федерацията. Ако твърдим, че това е Скупщи
ната на СФРЮ, това не е на място, защото ней
ната структура и начин на решаване по множе
ство жизнени

Все -пак, понякога е по-добре нищо, откол- 
кото нещо. Опитът ни учи, че с плановите доку
менти досега -не сме имали щастие. Просто, по
харчи се огромна обществена енергия и след
ствено на това и не малко пзои (толкова засе
дания, договори, разговори, -преговори, убежда
ване, при което с години се ползува същият ар
сенал на аргументи), а резултатът е: липсата на 
материални резултати и — -никому нищо. Не 
ни е познат яито един пример, за едно такова 
положение някой да е отговарял, било да се 
-касае за -институция, орган, тяло.., или отделен 
човек. Познато е, обаче, че точно тези. -които оа

въпроси от интерес за страната 
като цялост, това просто, го деманти-рат. Това 
не може да бъде нито Съюзният 
лен съвет, а нито и Председателството на СФРЮ

Повод за такова предупре
ждение бяха зачестилите изви
квания и безпринципни нападе
ния срещу отделни членове на 
ЦК, чиито изказвания на 11-то 
заседание на ЦК на СЮК съще
ствено бяха в разрез с огромно
то мнозинство на членството на 
този партиен форум а може да 
се каже и от общото настроение

изпълните -
защото практиката очевидно потвърждава, че 
тяхната роля, -поне когато се касае за икономи
ческия живот на страната по правило се свежда 
на интервенции (когато друг избор няма, отно
сно когато изостане, — к-оето прекадено мното 
се случва, — съпласм-ето на републиките и пок-

отговории за едно такова състояние с години райнините. 
обясняват защо е така и какво и как би трябва
ло да бъде. Повече и не е съществено, дали Дали най-сетне страхът от унитаризма, цен 
обясненията оа релевантни или не, но нспонят- трала-гама да не посочваме други атрибути—

да се спре -п-ред потребата от оптимално функ- 
цицо-киране на стопанството4 на страната цялос-

на обществеността и извън пле- 
«умна-та зала. И разбира се пос
ледваха реагирали? с цел да се 
защитят и обезпечат условия за 

не на блокиране на 
отношения

но с, че въпреки ескалация и» кризата, малко 
от това се променя в положителен омгесъл в об
щество но-иконом иче ската и политическата сис- таю и хармоничното развитие на националните 

сам-0'бипнисти или ще се продължи с л-езпнтегра-развитие. а 
демократичните 
Съюза на комунистите.

тома. в механизмите и. инструментите иа иконо
мическата политик^ във филооофията на раз- ни ята с хоро-вото пеене за национал ните, попра- 

Възмюжио ли е в самоуправителното во за регионалните интереси, за правото на вся-

»
витието.
общество, което трябва да -стои върху отговор- «а нашия да разполага със „своята" принадена

стойност, като че ли доходът не е интегрален 
работническата класа-, на нейните

Не с за пръв път всяка прог- 
акиия постта като факт. са-м по себе си е много ясен 

_ всичко да бъде възможно. Приказките, как резултат на
ре-сив_уа и уто-пешител-на 
на- Съюза на комунистите да 
опитват да „съпътствуват" -и нс- 

съюзници" на догмати-

се
сдружени усилия или ефекти, които може да семного 'от това е сторено <чс се -полагат усилия,

по-дирята на сигурни рошения и т.н. па изцедят от капитала, с който разполага. Самоу-желаци
чно-бю рок-пат# чсскитс, национа- 
листичеокд или гражданска

Целта им е. раз
но осъществяване на 

програмата и политиката на 
СЮК,

и-с сме
дат във- водата, прел така- очевидните аргументи, правнението м националното 

размерите иа растежа, жизненият
равноправие у 

нас нямат алтернативи. но нима е алтернатива 
зациментира-кето на бюрократичеокпте отноше
ния (което дава възможност за лесен живот на 
ония сили, на които едно такова- отношение от
говаря) и по-нататъшният замах ца полицентри 
чния статшъм? Това, разбцра се, -не желаем -но 
го имаме и едно такова „удоволствие’ се плаща 
с обедняване иа ония, конто създават дохода — 

класа, което неминуемо води 
-Към задълбочаване по кризата.

оп- каквито са
стдщарт. външноикономическите отношения, 
безработицата.

ределености. 
бира се.

Да повторим, -не е д-р рамата в това, че го- 
залючиа без плановия документ.

там, ако (покрай редица други съ- 
индикагмвши явления) ис сс съгледа и

— противо-«0 напротив 
поставяне на тази политика. За 
това ии

Обаче,дината
такива „съ- тра-гедията ссе случваше

кхзници" борбата на Съюза 
комунистите за демократизация 
иа отношенията в собствените ре 
да>®е и •» обществото да се опи- 
гат да обърнат срещу самия Съ- 
ч>з иа

па що така
__идейно и политически — всичко онова,

връзка с това ставаше в Скупщината -работническата 
По лично, дълбоко убеждение,

оцени 
което във

Югославия.ша съществена -причина иа същсствува- 
н-олитичооюа', обще--касас се за 

щата
комуцисти-ге какъвто е

1Г<>-решителният Слободан ИГНЯТОВИЧ-криза (икономическа.СК за Укурс на

(На 2-ра стр.)



2 Комунист
Е Н т А Р*

Програма катопредпоставка

КОМПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

ОТГОВОРНОСТ ЗА 

ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ
• КОСОВО

на ка в-страната. Затова Поедседател 
си стврто посочва на леобходимост-

ПРЕДОБДАТЕЛСТВОТО 
ЦК на СЮК, на заседанието 
от 30 декември 1987 родина, на та, че времето на действувдяето 
когто предоедателствуваше. Бош- на временните, мерки- да ое аве- 

актуа-лнотс де на минимум и съгласуването
политиката- дълготрайното дей 

албанския на-циона 
и ренштел-

(юо Крунич, разгледа сл-г-дстви-е наОсвен многобройните задачи, 
мерки, платформи, становища, ствуване на 
заключения... приети в толкова лизъм и с^Ра™зъм 
органи тела форуми... в Скуп- но да ое осъществява политиката
щината на СФРЮ, в кр,ая на ми- на пълно 
налата година -бе приета и Юих> вие. и на афи/>™а1^* 
славока програма за -спиране иа то и единството единението и . 
изселването на сърбите и черно- на аамоуп-равитглното обшемз. 
торните о-т Косово, за по-бързо но-икономическо развитие, като 
връщане на напусналите Косово незаменими оенрзи за преодоля 
и връщане на всички, които са ване на -к^изисдото п~ш,е 
г.о напуснали ,а биха желали да в Косс-вО: Или пък. ,, 
живеят и работят в Косово. В на сърбите и черногорците от Ко 
този документ сс говори за ц-ели оо-во е засилено в един по-дълъг 
те, крито в някои други времена период, а сле-л контрареволюци-он 
и -обстоятелства биха представ-л ните събития в Косово 1981 го- 
явали факт. за -който е' излишно дина продължава- с неотслабващ 
да ое г-о-вори. Но, в положение- интензитет, което води към круп- 
то което имаме днес, косато се ни тревожещи промени в\нацио- \
касае за Косово, важно е че тък яалния състав на населението в 

такива щели да се поставят в САП Косово.

политическо положение във воъ- на документите за 
зка със затрудненията възникна- на обществено-икономическото 
ли около съгласуването на стано- развитие в 1988 година да стане 
витата-на републиките и покрай- през януари 1988 година, 
ншгите във връзка с приемането 
на Резолюцията за- обществено-

Пт.едседателството подчертава, 
че е дълг на комунистите в Окуп- 

икономическото развитие на стра щината ва СФРЮ, в скупщините 
ната в 1988 година, бюджета за на СР и САП и в д.рупите о-ргани 
Федерацията и други планови до- във "Федерацията, републиките и 
кументи. на-покрайнините, че в рамките 

Председателството е изправе- делегатската система, а изхождай 
но пред факта, че приемането на ки от потребите на ефикасното 
резолюцията- и другите докумен- функциониране на всички йнсти- 
ти в Скупщината на СФРЮ се туции в омстема-та й хода на сто-

пълнатасрещна със сериозни трудности, ланската активност и 
констатира, че и тази ,година, въ- отговорност за общите интереси 
преки усилията, не оа преодоле- във Федерацията да -се съглаюу- 
ни познатите слабости в лейству- ват становищата и обезпечи при- 
ването на субектите на делегат- ©мая-ето на плановите документи, 
ската сиоема: че имало натиск. Председателството на ЦК на 
изнудвания, недостатъчна отгоро- окж п^сп т комунистите най- 
риост за общите интереси, готов
ност за взаимно доверие и необ-

мо
пръв план. Целите -са само пред- ■ 
поставка за нормален ж-ивот на 
всички жители в Косово. Спо
койните Iдебати. рационални и

Такива констатации и пре
ценки представляват основа 
всяка акция в Косово и във ръз 
ка с него. Успоредно с 
констатации 
ценява всеки уопех и.-резултат 
на субективните 
и-в Косов©- и в Сърбия, но и -от 

юго-слав 
■При 

■предвид
и - опита спечелен в миналото. 
Касае ое п-реди воичко за фак
та, че съгласието- -със заключе 
нията и мероприятията свърза
ни с уреждане на положението 
в‘ Косово
бе постигано, Но трябва да

енергично да се застъпят и избо- 
рят, че а документите за разви- 

хоиимите усилия за да не се сти- тието през 1988 година без-о-ста- 
■гне до приемане на извънредни 
мерки. По-дългото траене ка из-

за

такива- 
трябва да -ое пре-

тъчно да ое реализират опо-ед-е- 
л-енията -на Тр-инаиесетият

вънред-ните мерки, приети съгла- гр,ес на ОЮК и на дългосрочната 
сво Конституцията би действува- п;р0,грама щ> икономическа слаби 
ло твърде небнагоприятно елеци- лизация и_ заключенията на XI 
ално върху ОСТ, които ве биха 
знаели условията- на стопанисва
нето-. Същевременно може да се 
стигне до бавене на реализация-

аргументирани, не могат -да. нана
сят в-реда, обаче те «е би тряб
вало да заемат мястото -на пра 
ктическата" и творчеоката акция, 
мито могат- да -бъдат параван’ за- 
Лип-оата на -добра воля, -без коя
то не може да ое -замисли уреж
дане на положението в, К-ооово.

Непр-аведно би било да се ка
же, че обстановката в Кооово -не 
се променя. Все пак нещо върви.
Оправданото недоволство с об
щото дюло-жение в тази покрай
нина е нещо друго. Затова -е яс
но защо в югославската и-рогра.-' 
ма ое констатира: че са постигна ?***• и това. че практическите 
ти определени, резултати.. При- °^ултати все -пак не са в уни- 
нбе .за-тези „определени резул- ??н с потребите и 
тати" -разбира ое. дадоха и Поли а края' зашо и т,|Ма' да -не ка 
тюческата платформа на ЦК на 
ОЮК и останалите споменати ре
шения заключения, становища и 
т.н. Не «б:и. трябвало да юе съмня
ваме. чек югославската, програ 
ма ще-има значителна роля в

кон-

сили и кадри

заседание на ЦК на ОКЖ. ГЬред- ношението на цялата 
ска общност към Косово, 
това трябва да имаме

«оедателстро-то- пеши в течение на 
януари 1988 -година всестранно 
да се разгледат и преценят идей- 
но-полмтичеокитета на цялостната програма . на 

мероприята и обществените ак
тивности зча намаляване .на ин
флацията и стабилизация на 
стооанств-сш>. а с това цялостно

въпроси във 
връзка с приемането на планови
те документи за 1988 година и 
задачите на комунистите в прео-

стнооително' бързодоляване сегашните затрудне- 
и до влошаване на иконюмичес- НИ1Я ,и за това да инфо.рмира Цен 

• оката и политическата обстанов- тралния комитет на СЮК.
се

желанията.

Нито хайка, нито 

неприкосновеност
жем, имаме голямо количество 
заключения.; решения.
Р-иятия — и партийни, и държа в 
ни .и самоуправителни — обаче

мер«оп-

иЗселването на сърбите и черно
горците -от Косово и нататък ос
тава „най-тежък морален, поли-' 
тичеаки, правов -и обществен«о-

(От 1-ва стр.) по-нататъшното разширяване па* 
вече постигнатите резултати. Об ,
аче. трябва да ни бъде ясно едно икономически проблем в югос- 
обсто-ятелств-о-, - един акоиом: ни- лавокоФС> общество'. Затова се 
какви платформи, решения, ме- |ПОСТавя един логичен обезателен.

може би прост, обаче горчив 
рос: Дали е проблемът в доку-

вяване «а _ едно гледище с "дру
ги и по-инакви. Това е елементар. 

«прогресивни изменения в общест- «о условие, без което няма ,демо 
вото, са се опитвали да изп-олзу- 
ват да осъществят

кратичен диалог, па ни възмож- * 
пост за изграждане на единнинякои свои

въпрки, заключения нямат перспек
тива да се. осъществят все дока-
то в Косово* не се обезпечи без- '^'оНТИТ'е‘' Дали е грешка в* тяхното 
прек-орно. . зачитане на, крнститу- 
ци-о-нността и законността. И то- та ла •В'0!ЛЯ- на готовност и реши- 
ва не е нищо ново, обаче поради т'^лност- ч'е тъкмо - -
своето значение трябва по-ст-оян- ’0- ш:€,СТв'0 ,да стъпи в безкомпро

мисна 'борба

■цели. становища.
А това означава, че нечие мн-е 

идейно и политически трябва да ние не може да бъде защитено с 
бъдат оспоюобени да различават функгщята, 
истинските борци за прогрес 
интересите
класа и социализма -от случайни

•Поради това комунистите

прилагане или ое касае за липса-нито с членуването- 
и в било кой форум/ Всичко тряб- 

на работническата ва ща^бъде подложено <на съда 
на обществеността. Затова се и 

и нежелани поидружници, които борим, макар не винаги с жела- 
комп-реметират акцията на Съю-

юго с л а.в ок-офо

• с врага, 'комуто

-ма ое констатира, -ч© в унисон ка югославското общество' я 
със заключенията на Деветото за нататък да продължава ? Казали 
-седание на ЦК на ОЮ-К © нужно бихме: нито първото нито второ 
с енергични м-ески ва сам-оупра то, нито третото, но 

органи да- ое касае за нещо
това и още «много други работи. 7 - 
Фактите и цялото положе-ние из/ 
глежда потвърждава'1' един такъв 

за оериоз-. извод, 
ните нарушения в междунацио 
налните

30 да се повтаря.
ния уопех за публичност в рабо
тата на- всички функции и воич 

в-а да се осуетят и хайкаджзиите ки форуми. Да ое види кой кол- 
да не -ни тревожат, и да не откло- 
«няват вниманието от главните за ое бдр.и и какви резултати пости 
дачи. към които трябва да на-

за на комунистите. Затова тряб

ко знае. за ка«кво и колко някой

га в своята работа.
Не смеят следователно да 

-ое позволят хайки срещу хората, 
«представяне и ио и неприкосновеност 

постъпка не тоябва да бъдат по- те функции 
дложени на съда на обществено 
стта. Но не като нападение сре 
щу личността, но като стъдкно-

оочим своите сили.
Това «разбива ое не значи, че 

всяко, публично

ВЪЗМОЖНО с 
От всичко-вителните и държавните 

САП Кодово, СР Сърбияв и ця
лата югославска общност, във 
възможно «по-кратък «срок да се 
«премахнат причините

на техни- 
и техните отговорно

сти.

Саво Кържавац отношения, настъпили с. игнятович



Комунист 3
КНЯЖЕВАЦ

СЛЕД ИЗБОРИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК

ПРИЧИНИ ЗА ЗАПОИТЕ Организатори и мобнлизатори
Стопанските резултати в Кня- 

жева-шка -о-б-щи-на през изтеклата 
'пощина не са розов-и. .И по-ната- 
тък е в сила во-лунта-ристичн-ия 
подход в разрешаването на и роб 
лемите в собствената 
си и

беше изтъкната необходимост
та -от намаляване на отсъствията 
по болест. Затова беше изтъкна, 
то на заседанието на Общинс
кия комитет, че становищата на 
0-омото заседание на ЦК на СКС 
трябва да. представляват изход
на основа в изпълняването на вси 
чки запланувани зада,чи.

,,3а заключенията от Осмото- 
заседание на ЦК на СКС и ди
ференциацията де мо-ж-с да се го цип. 
вори вече сам© по принцип и де 
кл арати ш-го", подчерта Светолик 
Ди-митриев-им. председател на 
ОК на СКС. „Диференциация ще 
се върши въз основа на отноше 
н-й-ето към труда и осъществява
нето' .на програмата за излизане 
от «ризата. Крайно време е ра
ботата да се отлели от лентяйст 
вото и за всеки труд да се опреде
ли внедрител и да се утвърди ко 
нкретна отговорност Зарад това ' звърна доверието на членовете

Първичните организации на 
ОК » Съюза 
Сърбия три месеца

тините условия, но членовете и
на комунистите в организациите на СК трябва, да 

критически :ое потвърдят, преди всичко, ко 
анализираха активността- през -гато е най-трудно, 
изтеклия двугодишен период, 
съблюдаваха задълженията си и В тази насока, а изхождайки 

от съответната ситуация и - пров
ерели, до- 

защитличе окото станови
ще, ссновавгщо 
че за съществуващите 
ти -главно да оа виновни 
Упоритата

утвърждаваха задачи за пр-едсто 
ящия двурод-и-ш-ен -п-ержад. ГГрез лемите в своите среди, във вся- 
тс»В'а в-рме са избрани и . нови се
кретари и 'секретариати;, какт-о и 
делегати в акпионните «онферея-

с-е върху тези-са, 
труднос- к,а първична. организация 

'СК тряба да ое разработи план 
за рабо-та и конкретно ,д-а_ое ут-

на
други.

на- такива становища, 
членовете ,на Об 

атинският комитет на СК о: Бо- 
шк-о Миланогвда. са имали отри
цателно влияние върху десегаш 
нот-о ©то-п описване на княж-еваш- 
кот-о стопанство. П-о всички мери 
ла стопанството в общиг*тта е 
,на последно място в Зайчар-оки 
регион, а-до неотдавна- служеше 
за -щаим-ер как при добра органи
зация н.з работата и разумно 
тестиране 
забележителни . резултати Обаче

предявени на веде-ди кои са това въпроси, кои 
са целите, сооко-вете и -к-ои са 
носителите на задълженията. То- 
В1а е условие на време -и успеш
но ща се подготвят акциите и за

Значителен п-о-дтиж в засилва
не на изборната дейност даде 
-Осм-ото заседание на ЦК на СК 
на Сърбия. С откровено раздви 
жване на мно:©1 бройни актуални мооилизи-ране на работниците и

на воички трудови хора. Необховъпроси и проблеми, за разкъсва 
•не с опоотюн-изма. за изостряне 
на -отговорността и решителност
та в Съюза на комунистите -да се 
афирмипя демократическият ц-е трябвало да -бъде актив-ен, д-о- 
нтрализъм. Осмото заседание въ 'кат°- задължението на секретаря

и -секретариата е да разработят

димо е във всяка първична орга
низация да се зн-а-е -с какви сили 
ое разполага. Всеки член на ОК

ин
могат да ое постигат

на-чина за ангажирането на всич
ки членове, да подтикват а-ктивно 
стта .им и да изострят отговорно- 
ста за изпълняване на утвърдени 
те задачи и превзетите задълже
ния. Влиянието на първичната 
организация на Съюза на комуни 
стите в -обществ-ено-п-апитически 
те и обществените организации, 
самоуправит-елните -органи и в 
жизнената- и трудова среда, пре
ди всичко, зависи от.това -колко 
са активни членовете й А това 
дали всеки член ще бъде активен 
зависи и от отношението на ор
ганизацията към собствените си 
членове. Всъщност, активността 
и успешността в. действуването 
на първичната организация на 
СК -предимно завис.и от това как 
своите задължения изпълняват 
секретарят и секретариатът, кол 
ко те развиват, колективната рабо 
та и организират акциите
на организацията. Н-е -е необикно 
вено в първичната -организация 
почти всички работи да изпълня 
ва: нейният -секретар. Причини 
-за това трябва да ре търсят и в 
липсата .на организаторски опо 
-осбности на секретаря, относно 
в неактивкостта на оежретариата. 
В средите в които ое действува 
кс-лективя-о. активността на орга 
ннзащште е -п-о-уопешна. Воекн 
-член. на секретариата ое задъл
жава за определена област или 
всеки от тях е начело ,на -някоя 
от -постоянните работни групи, 
к-емисии и т.н.

в последните няколко години 
положението съществено- се про 
мени: развитието на стопанство 
то, наблюядвано- лпез -призмата 
на осъществения общ д-е-ход зла 
чително изостава зад фюгансо-ви 
те. -резултати на другите общини 
в региона: средният личен до- 
хса в първите девет месеца на 
изтеклата година възлизаше на 
97 000 динара и беше най-малък 
в региона; .много трудови органи 
зации отчитат слаби дедови ре
зултати в сравнение със средното 
равнище в групацията. което 
очевидно сочи за мнетобройните 
слабости в колективите.

Обосновавайки резолюцията 
за стопанското и обществено ра 
звитие на. общината в идната го
дина Миланович подчерта. че 
трябва да се прекъсне с -правене 
то -на „списъци от желания" и че 
е крайно време да се погледа на 
истината в очите. Съществуващо 
то стопанско положение сочи 
необходимостта от промяна на 
псиедени-гто на всеки субект на 
стопанисване и разкъсване на

и организациите в силата т/а ста
новищата и решенията на СК. в 
единството в редовете. им и укре 
пи авторитета на Съюза на ко
му н-и-стите.

В най-г-0'лям бро-й първични 
организации предизборните и из 
борми разисквания бяха -к-о-нкрет 
ми. Организациите, к-оит-р в кри

занапред месечно ще се анали
зира изпълнението на запланува 
ните задачи и ще се оценява по
ведението на всекц .участвуващ в 
процеса на производството. До 
сега такава -практика н-е същес
твуваше, защ-ото ръководните хо 
ра с-е плашеха от отговорност, 
зарад неизпълнение на си-оит-е за 
дачи. Има тенденции, казва Ди- 
митржевич „К-омитьт да се про
възгласи за дежурен виновник" 
за всички несполуки в избиране 
то на. -произв-одств-ен-ите -програ
ми -и за слабата организация на 

малката производ-итсл-

тич-сокия анализ предимно из
хождаха -о-т -положението в сре
дите. В' които действуват -и собст
вения опит и слабости, п-о-лесно: 
съблргд.авяха своите задължения 
н задачи. Техните про-грами за 
-работа нс са -самохописъци от те
ми. а -и -я-сно оатред-сл-еки-е за това 
как -да се -реализират утвърдени
те задачи- В такива -среди -може 
да оз очаква първичната- орга
низация та бъде успешен орга
низатор и мобмлизатор -на тру-, 

, пешите се -и гоажда-ните в акци- 
Таз.н актинност трябва да

наволунтаризма и изнамиранс 
изход -от съществуващата криза. 
На заседанието беше изградено 

” изход да се -потърси
труда,
ност, относно за всеобщата нс- 
ефикасп-ост и стопанисването.

В разискванията бяха. п-одкре 
тези -становища и -беше пол

стано-г-ище
-по-пълно използуване на съше 

ствув-ащите мощности и до края 
ф-евру-а/ри настоящата година 

ясни и

в
пени
чертано, чс трябва да взимат не 
обходимите мерки за -да

стопанство уоас

на научнода се изготвят може-програми па п-о-ла- 
развитие на вся-ка тру- 

Т©в-а особс-
.Джервин”. обу-» 

„Леда",

обосновани княжевашкото 
ш-н-о -да -преодолеетат ъшпо 

доза организация, 
но е валидн-о за .

съществува йте.
■продължи. Натрупалите ое цр-об- 
лем-и и -п-р акал-кно изродените про ганизацми що по-ля-ма степен за 
тив-оречия затрудняват акцията и от това какви са връзките
на -Съюза на комунистите м -оста и -отношенията с общинските4 ко 
палите прогресивни сили в о-бще митата са н-ео-бходими само на
етото. Н-о-. счлце-временн-О' това сърнения и насочване, но -на гол 
-е и пр-е-иизвикателстро за ко-му- ям-о- число ор-ганиза-цйи е нсоб-

А-ктивността на първичните орщата -криза.
„Решение не трябва да ос тър 

си -сам-о- в изменението н-а систс 
мата-, ио и в последователно из 
пъл.ияван-с на -онова, к-оето в ста 
пов-ищата ;на Осмото чаоадамис -е 

А иа задачите, -които

пата промишленост 
ООСТ „Инпос" и „Подвие".

задачи е и та-Срод основните 
Зи — всяка -о-рганизация ДЛ Ун^ 
личи -дохода за :вее«и -работник 

общината, да записано.
-гря-бва да изпълнява -регионът, 

трябва да ос разисква отго-во- 
р-но и конкретно, 
част -от нашите задачи, _ изтънча 

оречио Никояич, тред-с-еда- 
л" м-ОК -па СК в- Зайчар.

комитет накрая

нмстите '1а покажат силата на ах- х-одима и поетояниа непосредст- 
'ПМята си -с1п-0'С‘0-бн-остгй. си да ор- вена повйощ. Затова в общински 
гаиизират и да мобилизират »си те псомитети -след изборите би 
чки онези, които са готови да трябвало, -цялостно да се изучи 
-менят ое-га-шшж» положонис. полоокснието в първичните парти 
От -сскрста-р-ите -и секретариатите й,1т 0|тапюяшпг, -ла ^ разрабо- 
ое очаква да организират рабо- - 
тат» -иа -организациите, да да
ват -инициативи и да раздвижват 
аисгивност и шаоочват събитията то на- акциите.
.в споите срещите. Това отвипаги 
-бе трудна -задача-, особено в ое-га

на равнището на
ос намалят производствените 
зходи ияасс повиши произволи
тслността на труда. - 
на разходите п реални 
°и съдейетвувало за.. повишен,и-е 
на личните доходи, занлото досе 
ташното развитие на стопанст 
жуго ставаше зя сметка на лич
ните доходи, така че те сега се 
намират ,на равнище, което 
нана шкаква мяугивировка за -Ра' 
бота. В

ра
щ-с за-щот-о то-ва е

Свеждането 
граници

тел иа
Общинският ти -и обощ;ги досегашното взаим 

но -и-нформиразгр и кооряинайанеч-с иа следващото' за-ре 
се разисква за неа-кти 

членове па. ОК

заключи, 
данис 
вността на някои

ок-с.
ще

:нп Воислав РатковичГ. Цонич
мерки-Рамките на тези
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ч 4 Комунист
НОВ ШАНС ЗА МКС

Бремето на големия любимец
МЕТАЛУРГИЧНИЯТ КОМБИНАТ СМ-ЕДВР-БВО ПОЕ ГОЛЯ-

МА ККЖг В3ПРЕдаИДЕНИТЕ
СРОКОВЕ И С ОБЕМ, АСОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО НА 
ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ДА ЗАДОВОЛИ ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПО
ТРЕБИТЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

НА

Новият „Бринин град", както е т. се озоват в същото положе- 
мнозинството делегати в Рсиуб- ние, както- и о-сда-налитс рабоиш-
ликанската скупщина нарекоха ци в одружения труд да .не се гт,,па,ле пелина социални и има значителни задължения, ю-
М-еталургичн-ия комбинат Омеде- страхуват дзди ще има -коте, да- последствия зи разговори са раздвижени в
рево, строен дълго време и пре- ли ще има руда, дали ще дойде • ' има всйчко това пред- орещат-а на председателя на сме
лим но с помощта на държавна железницата от Бар, или не. „ лнителният съвет взе сения комитет за стопанско съ-
сила. от същите получи шаяс. с Членовете на временния ор- т. . Ск,уп. трудничество между Югославия и
помощта на освежена Програма, ган от работниците получиха без- н 1 сР^Сърбия да подкре- Съветския съюз.

. да консолидира стопанисването резервна подкрепа. Търсеха стро- Щ „п;1гп;1ШТЯ „а саниране на В реализирането на тази про
си дб 1990 .година. Миналата то- то уважаване на нормативните ак- 3* .““Лядир^е грама се разчита и на повече из-

развитието на Комбината. В тъл- точници на средства, -както са 
куването пред делегатите от трщ средствата. предвидени с ооще- 
те съвета бе казано, че са пред- стаения план за тази средносроч-

на програма. Става дума за- Раз- 
0,469 на сто от обществе-

ти, което до тогава не се случ- 
Скушцщгата на ОР Сърбия, ваше. На всички събрания заема

ха становища, че без -произв-одст-

дина за МКС три пъти се разис
ква в
за да пред края на миналата го
дина, когато републики окото пра во и качество няма избавяне от
вителство бе принудено публич- лошото.положение. Личните до- видени няколко важни мерки
но да бъде изправено пред недо- ходи свързаха с изпълняването -които-е необходимо да се ъзд- _ лпоизволство както и за
=Та=еИдКаГреш^ : ГТкГГ 0=7една част ~

^^ннГГвъзвГща^ ЛУРЙГ к=„а”дер^; бГза тскущо^ 
ните дни на декември 1987 го- верието на потребителите. опоред предложенията от заклю лотреоите н
дина, с намерение найчкхш-е да Такава насока работниците ченията на Изпълнителния съвет, бягат. Като втщ, източнин е
,се разчисти с най-голямата омет- п.риеяа, не силом поради врем-ен- би поел голяма отговорност, за- прието пр^з Д
жа, която в Сърбия е откр ита по- ните органи и техните пълномо- щото трябва да създаде условия да станат изменения в Закона за-
вече от 20 години. щия, а благодарение на разбира- за завършване^ла инвестиционно- задължително

Като обект за публично р.ази- вето, ч-е друг нач-ин няма. и че то строителство в предвидените средства на обществено възпро
окване в Скупщината на СР Сър- това е в -интерес на същите ра- сро!кове и да обезпечи обем. асор изводство за финансиране на -оп-
-бия, проблемът на МКС до голя- бо-тни-ци. собствен интерес. тиме-нт -и качество -на производст- ределени необходими потреби от
ма степен разбущава- делегатски- Същината на те-жк-о-то бреме, в-ото, во-ито ще задоволяват по- вое-о-бщо значение за Репуолика-
те (страсти. Същността е в това. обаче, не е в това, а във факта (голямата част от нуждите на въ- та, което- трябва да ооезтючм

1,5 тре-шния пазар^. Металургичният д-ства за финансова консолища- 
к-с-мбинат също трябва да увели- циця на МКС. След това ще се 

МК-С, ч-и пр-оизводит-елн-остта на труда, обезпечи и част безвъзвратни с.ре

сдружав-ане на

че от пресъхналите каси в стопа- еъвкуп-ният валутен дълг -от
нството трудно мог-ат да се изце- м-илиарда долара, и-ахарч-ен досе
дят -нови отделяния, а не в това, га в- мо-д-срниз-ит.ан-ето на
че делегатите не в-ярват в настоя- нит-о техно-логич-еоки. нито дел-о- да намали -разходите в ..стопани- д-ства съгласно Закона за саяи-
щия професионален екип. който в-о- -е стабилизирал про-изв-од-ств-о- сван-ето-. да намали числото
пристигна от Републиканския из- то -и стопанисването. Съшеврем-е- работниците, съглаон-о с нуждите на одруже-ния труд.

Въпреки че. тези два източ

на пане и премахване организации

принуди- нно. загубите от, по-мин алата го- и същевременно да заздрави -ка-
тру- дина многократно- са наяхвърле- -пр-одите основи с високопрофе-си- ника н-е-съмнено ще имат като по,

лълнител-ен съвет като 
телно управление, както и
дозите хора в Металургичния ко- ни през миналата -го-дина. Това онални -кадри. С една дума каза- следствие намаляване средствата 
мбинат, за което Живора-д Г-ачи-ч. частично м-о-ж-е да г - -протълкува но, МКС ще трябва да се оспо- за -развитие на останалите 
щеле-гат в Съв-ета -на одруж-ен-йя с това. че н-е са построени всич- 
труи казва: „Точно е. че раб-от- ки капацитети, а на-стоящите 
ниците преди във-ежщането на псдзув-ат е по-малко от 70
вс-еменни мерки очакваха нещо- сто, както и в-ъв Факта, ч-е п-о-жа- -написва- както и всяка органи за 
да се предприеме -отвън, защото рът о-т преди две години, когато ция на сдружения ТРУД.

ча-рги
ос-би -от 1993 година окончател- на стопанството в Републиката в 

се но-сам да из-пълнява всички свои предстоящия период, в такава об 
на финансови задължения и да сто- становка е очеви-дно. че друг из

ход няма. Необходимо е да се 
-изтъкне, че с реализирането на

Съгласно разискванията за таза з.аключ-ение ще се увеличипреди въвеждането на временни изгор-я линията за хладно валцу- 
ме-рки, перспектива в Комбината ваната ламари-ца, о-стави ло-ши по проблематиката на МКС. от ооо- ръстът на задължителното сдру- 
не се чувствуваше. Затова работ- следствия., 
ниците на всички събрания са ое

бено значение са -дейностите във жаван-е на ср-еи-ств-а -м-ежду органи
Опирането -на работата в МКС връзка с репрограмирането на зациите на одружения труд. за-

о-пределяли за временни -мерки. би имало много, по-юолеми и ое- задълженията на МКС при чуж- щото досегашният ръст не може
Някой ще зададе въпроса: та -р-иозни, вреди за стопанството на д-еют,ранните партньори към чуж- да обезпечи -с Обществения план

за какво така са постъпвали, ко- СР-Сърбия, което трябва да-об-ез- -дестоанния па-птнъор. Ше ое ппе-п утвърдената сума оредства. При
гато -ое знае какво представляват п-ечи средства за наваксване - на приема-т мерки разговорите да предлагането на инструменти за 
временните мерки. -Приеха- ги за- съществуващите задължения в -ое проведат по повод всички чуж реализира-не на това. -бе казано, 
щото знаеха, че временните мерг Металургичния -комбинат Ом-е-д-е- д-естп-анни задължения на МКС, че ще ое веди сметка обременява 
ки са единственият начин проб- рево. -Само непосредствените -раз- включвайки и оне-зи. които са н-ето да не бъде линейно, а в 
лемите да започнат да се -пр-ео-до- ходи за покритие на тези за- -пр-едм-ет за съвместно влагане, зависим-ост ох икономическите мо
ляват и, док-одкото това. е възмо- -дължения възлизат към -1400 ми- Също така. особено значение ще прности и заинте-реоова-ността за
ж-но, да се преодолеят. Желание- лиарда динара. Освен това. пре- се отдели за разговорите със Съ- произведенията .на МКС.
то на работниците в Комбината късването с работа на Комбината ветския съюз, към когото МКС Й. Маркович
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пкпил?Л0тт^Т0ПА11СТВ0 В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЗА НОВАТА ГОДИНА В БРЕБЕВНИЦА I ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕ 

СТНАТА ОБЩНОСТ В 
ГОРНА ЛИСИНАС обновенНОВИ ПРОГРАМИ водопровод Успешно се 

решават 

комунално 

- битовите 

проблеми

За жителите на местна
та общност Бребевница 
тази Нова година бе 
на от най-щастливите. В 
навечерието на Новата го 
дина бе предаден на упо
треба новият водопровещ.

Бребевмичани и ■ досега 
имаха водопровод, с по
мощта на който се снаб
дяваха с питейна вода от 
каптажа на пъртопопин- 
скофо врело. Но поради 
некачествените търби, а 
частично и поради некаче 
стаения строеж, те имаха 
много повече проблеми о 
водопровода, 
вода. Сега проблемът на
пълно1 е разрешен. Поста
вен е напълно нов водо
провод както и към Сми-

ловци и Височки Од оров- 
ци и към Бребевница по 
ново трасе на дължина 
3,1 километра. Сложени 
са нови . водопровод™ 
тръби, а стойността на 
проведените работи е 14 
милиона. Средствата е 
обезпечила Регионалната 

общ-

Имайки предвид 
общината. природните

във „Власина-продукт в запланувано 
селското стопанство да обогатят с нови програ
ми: покрай

ресурси на ед-

изграждането на пунктове за изку
пуване на горски плодове, тук обмислят 
троят обекти

да пос-
за производство и преработка на

шампиньони.
-самоуправителна 
мост за водно стопанство, 
а предвидените работи . е Местната общност в се

ло Горна Лисина от годи
ла ’ на година, все по-ус
пешно разрешава кому
нално-битовите проблеми 
и подобряват жизнените 
условия-. Преди няколко 
години завърши акцията 
по електрификация и се
га няма махала в това 
планинско село, която да 
няма ток ' -

Трудовата организация 
..Власина—продукт" в Су 
рдулица" I 
стопанисват 
за селско 
изкупуване: ..Власина" и 
..Продукт") през

зводство ое намират и 
други запланувани 
рами. Една от тях е за- 

ООСТ плануваното изграждане 
и на нонеферма на Власи 
-- -на за 300 коне. Принос

изпълнила трудозата орга 
низания ..Комуналац" от 
Димитровград.

С изграждането ла то
зи водоп.ро-вод напълно-се 
разрешава проблемът в 
снабдяването с вода н.а

прог
(в рамките й

две
стопанство

о-тко-л-кототази го- в развитието на живот
новъдството трябва да 

стопанство даде и заплануваното из 
в общината. За целта до 
настс-яшем се реализират фузно брашно, в- рамки 
или са запланувани

Дина ще даде нов импулс 
на селското населението от . този ьа- 

й-оя на общината.гоаждан-е на силос за ре-
А. Т.

ня- те на която програма е 
в хлебопекарницата да се 
построят кратки лилии 
за производство на почи
ва. Стойността на тази ин 
вссти-ция е 100 милиона 
'.чнарл.

Тук се обмисля как въ 
зможно по-добре ла се 
гзлолзчраг природните 
ресурси, по-точно на гор
ските плодове Л това от 

ектите са готози и пс-нас- нопгение се планира изг- 
тоящем ое очаква Фон- раждането на обекти за 
дът за насърчаване раз- производство и преработ- ; 
витието на икономичес- ка на шампиньони. 
ки изостаналите краища 
и ..Агрсбанка" да отпус-

— Сега строим махлен- 
казваколко нов-и програми.

•През течение на годи 
ната, на пример. на няко 
лко места в общината ще 
бъдат изградени пуцкте- 

_ве за изкупуване на село 
костспански излишък и 
на горски плодове. Спо 
ред проектосметката за 
тази цел са необходими 
820 милиона динара. Про

ските 'пътища 
Славчо Лазаров, предеела 
тел на местната общност 
в X. Лисина. Махалите 
..Гложка планина" и „Ко
лище" са откъснати от 
центъра на селото- и труд
но ое стига до тях. До 
..Гложка планина" епрока 
ран път преди няколко 
година а до „Колшце" 
на 3—4 дни преди новата 
1988 година. Остава да 
бъдат свързани още ня
колко къщи. Обаче пътят 
ще трябва да ое направи 
през пролетта, за да бъде

БребевницаВ. Б.

годен за ползуване. - 
Друг проблем, който 

трябва да разрешат жите 
л-ите на Горна Лисина е 
построяването на сграда 
при селоките гробища, но 
възникват и трудности, за 

' щото селските гробища 
са на три места, а да се 
строят три сгради, -ще из
лезе много скъпо. Остава 
жителите на Г. Лпойна 
л.а се договорят къде огра 
пата да бъде построена.

—' И водоснабдяването 
на Горна Лисина е добро 
— казва Лазаров. Всяка 
махала си е довела хуба- 

'ва вода за пиене, и това 
е голямо облекчение за 
жителите на селото — из- 

. тъква Лазаров.
| В Горна Лисина мла- 
, дежта не разполага с по- 
] метения. Залата на коо- 
| ператилнля дем е освобо- 
■ дена от ООСТ ..Слсса" и 

сега гамо трябва да се - 
уреди за Да служи за 

I предназначението си — 
за културна изява. Със. съ 
адавешето на по-добри ус
ловия да живот, намалява 
и миграцията' на населе- 

, пиете от Горна Лисина. А 
, -местната общност » се

лото активно сьдейству- 
И,а да се създават такива 
условия и в V'. Лисина.

А. Антимов

на.т по-голяма част от 
средствата. Една от по- 
значителните задачи в 
селското стопанство е и 
заплануваното изкупува
не и уедряване на пло
щи за производство на 
храна. Според плана ка 
сае се за уедряване на 
500 ха. За този 
телен

л купуване на мляко, но не и в доста
тъчни количества.

Ако ежедневно в Драгоднта се съ
бират 80—100 литра наистина не се 
рентира да се събиоа. Количество по- 
малкс от 600 литра за нас не се „из
плати", защото средствата, необходими 
за един работник, който там да съби
ра млякото са много по-големи от 
финансовите ефекти от стотина литра 
мляко.

[ележмБ
Има - няма мляко!

Актуална тема в Димитровград ве
че дълго време, както и навсякъде, с 
с.набдяванет-р с мляко. За големите 
градове това може би е. .разбираемо-. 
Димитровград никога досега не е 
имал проблеми в снабдяването с този 
хранителен артикул. Обач-с това- лято 
едва ли редовно хората можеха с ис- 

което и-ма-

зиачи-
проект са необхо 

средства 
динара.

дими и много 
— 2,6 милиона 
Проектът получи зелен 
сигнал и досега са

Нс се съмняваме в твърденията на- 
компетентните в „Кбоперант”. Края на 
краищата и те работят според някак
ва си икономическа оправданост. за 
която малките деца и бебета изобщо 
нищо IIе знаят — а искат мляко. 
Но ма всеки с ноо-бясним-о обиш-

обез-.
снабдят. И това.

.недостига. Идва от Пирот! 
Димитровградска община надалеч 

е известна по произведенията от мля- 
кашкавшш. Ил тори- 

рб шината съществуват 25 
пункта за мляко. В ра- 

Пониила-

го да ос 
шс.

печени 1,1 милиард дина 
900 милио-ра, открито 

на от Фонда (640 без връ 
ща-нс и 260 кредит) а ос- 

вид на на, -която с изваеш -но животновъдст
во дл -не може да снабди, населен,чето 
с мляк-о. Ежедневно- докараните 600— 
700 литра от Пирот (а понякога и 
•толкова и яма) никак не могат да за
доволят нуждите па града. Недости
гът сигурно -би бил мн-ото П-ОнгОЯЯМ 

. лукашчани и от дру-

.ко — сиренето- и 
торията патаналате във 

кредит обезпечи „Агро- 
банка". 
лия

изкупвателни
йоните Висок, 3-абърдис и

млякото ос събира от всички села.
част .на общината- само

Полагат се усп
яа се обезпечат и ос 

Котата се ка пнетя палите, 
сяе за уедряване иа пло
щи трябва да ос подчер
тае, че към края на ми- 

ОС вее

В южната
има изкупвателен пункт, 

товаКуса врана
конте работи 'Непрекъснато, а 
може да ос каже и за Погаиово, Гор
на Не вля Борово. Боровоко поле. 1с- 

ияюои селскостопански про- 
от Драгови.та и Погаиово 

гласове. че мляко в тези села 
няма «Ой да го изкупи, така 

са пе-икудени да

мо градинчани 
■гитс крайградски села. не донасят все
ки ден мляко по домогчаг на половин 

Но какво- да
година 

за кома са пия 
обхва

налата 
гешение
иа площи, които 
ща построената .напоите
лна система в Масури рито 
поле (из Програмата 
Проекта „Морава П"). в 
случая ое касае за ком-а- 
сация в Алалсинце, 
бо^пс и Д угой пипа.

дшуштрошградчапи.
другите? Проблемът сигур-зи дни от правят

ио ще бъде още пенизразителен акоизводите ли
се чуват се 'има предвид, че само през .послед

ните няколко месеца от миналата го- 
„Кгоперант" е изкупил над 300

има, но
че производителите 
правят подеми количества сирене, ло

то дават и на свинете!

па .
дина
крави от селскостопанските произво
дители, което веднага значи определени иаКала. Iима въве чс мляко

компетентните в— Сигурно
ВкГпераЛт"Ка«о^0 се занимава с из-

ио количество мляко по-малко.
А. Т.в полагащите ое уси- 

лия за увеличаване иа 
солокедтша^окото прои СТРАНИЦА 7
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БОСИЛЕГРАДМЕЖДУОБЩИНСКА ОБЩНОСТ ПО ЗДРАВЕ-СЛЕД ФОРМИРАНЕТО НА 
ОПАЗВАНЕ В ПИРОТ Помирителните съвети се 

нуждаят от помощОбединяват се и здравните 

организации р*едица обективни:, ават и
и субективни проблеми. 
В местните общности съ-

На последната сесия на 
Общинската скупщина 
Босилеград,, делегатите на

вцинска о*П'Р>^да.еМ'Ост от
(в СМИСЪ'Л

трите -общини. На заседа
нието* -е обсъдено- пр-едло- 

ко-мишята

Въз основа изменения
та в Закона за здравна за 
■щита в СР Сърбия и рс-

инте грацията 
на функционалност и ра
ционалност). Т-ова ос тър 
сге защо-т-о достигнатото 

здравна за

ветите в по~голям случаи 
се срешат с липса на съо~ 

помещения за рабо 
не е разре- 

пр-о-бл-г-мът за обез

трите, съвета, между лт-У- 
анализираха раб-о-та-жениетс. на 

според което Медицински -гот®
та и проблемите на поми
рителните съвети. В .мест
ните общности са Фс-рми- 

дейетвуват 37 та-

■организацията на само-уп
равителните общности на' ят център в Пирот да се 
интересите за здравеопа
зване и формиране на ме 
жду общинска общност в
Пирот, като нужна се яви организации на

ния труд: Болница — Пи бъде нарушено, 
рот, Здравен дом — Пи-

в-етни 
та а все ощеравнище на 

щита в Димитровградска 
- община в никой случай 

не трябва и не бива да 
Изх-ож-

ор-гзнизира като трудова шен и
пе ч аса не на най-необхоии 
мите материални средст
ва за дейността им. Мест
ните общности, като- тех
ни основатели не т.азп-оиа- 
гат и нямат свои' оредст- / 

лза за тази цел. От друга

организация, която в със-- 
основни 
сдцуже-

рани и 
ки-в-а съвета —• във всяка 

■общност по- един.
тава си да има

местна
Обща констатация е, 

че помирителните съсели, 
въпреки че работят на до 
беовбден принцип, в до- 

пеоиод отчитат

необходимостта от инте- тт.айки от това становищеграция на здравните оога 
низации в- общините Пи- рот, Здравен дом — Ди- преДложе-н® е Здравният
рот, -Ба-бушница и Дими- 'митрозгращ, Здравен дом' дом да бъде ОО-СТ в със-

— Бабушшща, Медицина тава на Медицинския цен
на труда — Пиро-т. апте- тъп. но такъв какъвто е

сега. Това подразбира да 
остане болницата с роди-

тпом-рая. В този 
е фо-рмирана и комисия, 
която, е имала за цел да 
предложи начин на обе
диняване.

■смисъл самата актив-страна и 
кост на оделни членове в-сегашния 

сравнително добри р-езулт
Само през послед-ки — Пирот и трудова 

общност. Болницата в Ди
митровград и Бабушница лтгия дом -какт-с- и досега.

-макър че мощностите не

някои помирителни; съве
ти неблагоприятно се от
разяха върху

След избирането, им 
актив-

тати.
ките две години съветите 
е общината са посредня- 

123 спорове, от
работата

'След няколко проведе- според предложението ще. 
ни заседания на комисия
та:, ' на 6 януари тази го
дина в Пирот е проведе
но заседание, на което са

ям.
изостава тяхната

Мм а и такива ко
ито изобщо не се включ
ват при разрешаването' н.а 
отделни спорове. Без спор

се ползуват стопихтенто- чили в 
които с успех са решили 
64. Безспорно е, че с тази 
резултатна дейност поми
рителните съвети са ока
зали голяма помощ на 
Общинския съд в Босиле- 
пъ'{\ а на спорещите се 
граждани; са спестили не 
малки материални сред-

останат като част от ии-
теряото отделение в със- - в®, 
тасва на лиро-токата болни 
ца. Към ООСТ Медицина 
по труда би била и меди-

всст.Заседанието е завър
шено без приемане наор- 
ганиззцицонна схема на 
бъдещия межцуобщинокй 
медицински .център. П-р и- 
ето е предложението да 

изготви споменатия 
ела-бор ат.. а след т-св-а да 
се. проведе заседание на’ 
същото равнище. До1 то-.

присъствували директо
рите на здравните домове 
от1 трите общини, прелета /гр-овградекият 
винели на Медицинския дам. 
нентър от Пирот, аптеки 
те. Завода по здравеопаз
ване от Ниш и пседседа-

цината по труда от дими 
Здравен ■по м ИРИНО е и това. че 

т-ел-нит-е съвети се нужда
ят от по-г-оляма и съдър
жателна помощ, преди 
всичко- от страна на .съот
ветните офгани на управ
лението при Общинската 
скупщина и сдружението 
на юристите.

Поддържайки идеята се 
за обединяване на здрав
ните организации, пред

на Общинските ставителите на Димитров
градска община: се заетъ- • газа всичко остава почкта-

ства.
Инак, в работата на по 

ми-рлталните съвети, как- 
то се изтъква в инф-о-рма- 
цицята все още съществу

валите
ску-пщини. изпълнителни 
те съвети и на Общински -пиха. да ое'изг-отв-и пр-о-ект шм-у. 
те комитети на СК от ‘ за икономическа и айеяи- А. Т.

Изхождайки от ролята . 
и значението на помири
телните съвети. Общин
ската скупщина взе реше
ние. местните общности 
да предприемат съответ-. 
ни мерки за успешно пре 
•з-д-о-лява-не на субективни- 
те и- обективни причинит- 
-д.а търсят начини и възмо 
жнеоти за обезпечаване 
на . най-минималии сред
ства за наваксване на из
губеното време на члено
вете, отделно, когато из
лизат на- ..терен", а ком
петентните общински ОР- . 
гани да бъдат- по-активни 
и им оказват по-го-ляма 
помощ. Разбира ое. и в 
предстоящите избори, ко 
ито ще започнат през ид
ния месец в местните об-

Първ-о, к-о-таТО в Здравния дом са казали 
болният да се закара с колата на екипажа, то
гава то. (в Здравния дом) Ре .трябвало да знаят 
че в нея не. е имало място.

Вто.ро', пациентът който бе докаран до пътя 
не потърси помощ, а и естеств'0то на болестта 
е такова че изисква изследване и болнично1 ле
чение. •

Във вестник „Братство" от 11 дек-амв/р-и 1987 
година (в рубриката „По следите на една дис
кусия") бе публикувана статията на вашия жур
налист М.Я. в която ое посочва и омаловажава 
моето име като лекар специалист, името на 

}«■ още един мой колега и целокупната лекарска 
«а> етика и морал. По п-овощ това желая да- кажа 

следното:

й Трето-,. често- ое случва болните да. не ое 
закарват на време до Здравния- щом и .от Здрав
ния дом в друри места и .въпросният случай ле 
е единствен. Истини, има и случаи когато се 
закарват и такива, на които това не е необ
ходимо.

— По иск на роднина на един пациент, 
който не е в състояние да -дойде в- Здравния 
дом за да ое оцени' здравословното му СЪСТО

ЯЩ яние, на- 1 октомври 1987 година в .съгласие с 
дц директора на Здравния долтозаминах за Долно 
|у Тлъ-мино. Заминах с екипажа, който този ден 

работеше в здравната- станция в това оело. За
вет! върщайки се в сле-дсбея-ните ча-сов-е със същия 
^ екипаж, т.е. с колата на Здравния дом —■ освен 

мен и шофьора в колата бяха лекарят, който 
Щ работеше в станцията 
■V ма медициноки техници . и един фармацев- 

тичен техник
ка група х-ора,' от които един на шофьора 
каза, че в Здравния дом търсили кола, с която 

_ да се извърши транспорт на болния до Здрав- 
5 ния дом, където да му -се окаже съответна ле- 
™ карска помощ. Болният бе докаран от махалата 

до пътя. П-о-казаха и лекарствата, който той взи
мал и к-о-ито не са- менили здравословното му 

ре състояние. Шофьорът каза, че няма -мяст-о в ко- 
лата и се обърна към нас с въпрос какво да 
правим. Когато видях за какви лекарства ое ка
сае и когато разбрах, че се касае за болен от 
ишиас бях на мнение, а такова бе й мнението-

Четвърто, разбирам мъките и страданието 
на Крум Младенов, ко-ит-о той изтъкнал на за
седание на Общинския комитет на ОК. Но, спо
ред начина на който това -казал, както тов-а е 
оповестено във- вашия вк се вижща, че това той 
тенденциозно м твъ-рд-е капризно! е наоо-чил сре
щу мен. Целта обаче е д-руга — застъпвах ое 
и ое застъпвам да се реша-в-ат някои) -проблеми 
в- Здравния дом, а -от друга страна -има опити 
да м-е деградират като комунист, л-ека-р и човек. 
Искам, да кажа. че то-зй ден -аз не бях компетен
тен да давам заповед на ш-офьо-ра дали да за
кара болния или не, нито пък някой от м-ен е

в Д. Тлъмино, дв-а-

на пътя ни спря мал-
< Ф шно-сти трябва да -обър

нат по-голямо внимание . 
и да избират член-о-в-е с 
виоо-к авторитет, общест
вено-политически дейни 
и ■ по този начин те да 
станат в- .истинско — дру
гарско ..съдилище")

2нм
<■

X (8ии
търсил тук на пътя ща оказвам помощ, когто 
заключихме по естеството на болестта. Може би 
сгреших, че не излязох из колата да освободя 
Място, но това не направих пон-еж-е не се касае
ше за спешен случай, зад нас имаше рейс, има
ше кола в дрга смяна- и в Босилеград имах бо-

възможко

рци<
м. я.н< (0н • на останалите в колата, че болният трябва да се 

закара в- Здравния дом.
«■

- й X където да ое извърши 
д-опълш-телно изследване и съответно да се ле
кува. Шофьорът ое обърна към нас и каза, че 

__ няма- място в колата и че болният трябва да 
О почака или линейка, к-о-ято ще до-йще във втора-
й та смяна -или пък да дойде с рейса, -койт-о б^ше

непосредствено след нас. С това о-бразложение 
шофьорът тръгна -към Босилеград. Какво е ста
нало след това не -ми е известно. Н-алага се да 
подчертая няколко-значителни неща.

лен човек и се налагаше да замина 
по-бързо.

н<
В 0 Драган Андонов, специалист интернист 

Босилеград

(Заб. на редакцията: Надзаглавието и за
главието са редакционни. От текста са изхвърле
ни онези части, които не са от значение за съ
щината на въпроса).

X птптгттто
X

*•
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осъшегткяп0дБЩИ^ската конференция
ОСЪЩЕСТВЯВА — УСТАВНАТА СИ РОЛЯ? НА ССМ В ЛЕСКОВАЦ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ В ДИМИ

ТРОВГРАД ПРЕДЛАГА:

Успехи в две области: малко 

или доста за „живот"?
Конкретно разрешаване на 

наболелите проблеми
На последното си засе- згтечаване на ускорено юк- 

■дание. състояло се в края • дючваве на млади опеци- 
тга миналата година. П-ре 
лоедателството на ОК на- 
ООМ в Димитровград об
съди два твърде важни продуктивните дейности, 
въпроса и прие по тях да се обезпечи пълна афи 
конкретни предложения, рмащия на творчеството и 

рационализацията в про- 
Подкрепвайки развой- изводството чрез .отделни 

ните документи на общи- материални и обществени 
ната за 1988 година. Пре- стимули и максимално по 
дседателството предлага . лзуване на машинните мо 
в документа да се вградят щности. 
и постиженията в детска
та защита, здравеопазва
нето. средното насочено 
образование, физическа
та култура и социалната 
защита през 1987 г. В ос
новните цели на развитие 
за .1988 година също да

ГРДПИоН^ТлАпт,РАЖ НО П0 МНОГО ДРУГИ ВЪПРОСИ НЕ МОЖЕ ДА 
СЕ ПОХВАЛИ С ИСТИНСКИ РЕЗУЛТАТИ

алисти в. техническо-тех- 
нологичеокото развитие, 
■особено в стопанските и

В Междуобщинската 
конференция на Съюза 
на социалистическата мла 
деж в Лесковац е 
шен задълбочен анализ 
на дейността на този ре
гионален младежки фо
рум, за да се получи от-' 
говор на един. напосле
дък твърде актуален въп
рос: как МОК на СОМ 
осъществява- уставната си 
Функция? Преведено на 
обикновен език. това оз
начава: оправдава
МОК съществуването си 
относно имат ли реална 
основа все по-честите пре 
дложения да се- премах
нат регионалните общно
сти и обществено-полити
чески организации). Ето 
най-важните констатации 
от този документ.

■ловката, и провеждането 
на младежката трудова 
акция „Власина", ,и в иде 
ината работа* — шампио
нат на знанията ..Тито — конкретни 
революция — мир", поли ' -
тичеоки школи, школи на 
самоуп равител ите. 
щанмя и пр. МОК се е 
проявила и като успешен 
организатор на многобро 
йни младежки състезания 
— селски олимпийски иг
ри. „Срещи на селата", 
състезания на хорове, ре- 
цитатори. драматични са
модейци и други.

успех, теакто е записано в 
документа, са общински
те конференции на ССМ, 
защото или не са имали 

политически 
становища по тези въп
роси, или пък не са се 

съв-е- застъпвали за афирмация 
та и осъществяването им 
в дейността на общински
те скушцини. СОИ, трудо 
вите колективи и п.р.

Най-гол ям проблем в 
работата на МОК на ССМ 
в Лесковац, според доку
мента. е липсата на кво
рум на заседанията на ко 
мисиите. Затова е интен- 
зивирана дейността на се 
кци.ите. Още един проб
лем незабавно трябва да 
се подчертае: членовете 

на на МОК на ССМ идват на

извър-

П редседателството 
що така предлага ускоре
но разрешаване на неза
етостта. ускорено разви
тие на туризма, рационал
но ползуване на горското 
стопанство, демографско- 

се вгради: ревитализащия то развитие на общината, 
на местните общности, ус ползуването на жилшц- 
ксреното изграждане на ния обществен фонд и 
пътищата в общината, разпределението на лич- 
по-бързо разрешаване на ните доходи. Тези въпро- 
комуналните проблеми в си за разрешаване са ад-

съ-

ли

Обаче по много важни 
Междуобщин-въпроои 

ската конференция не мо
же да се похвали с ре
зултати. макар че тези въ
проси са обсъждани

ресирани до Общинскатаграда, да се създадат ус
ловия за структурни про
мени в производството и 
защита и усъвършенству- 
ване на жизнената среда 
на човека.

скупщина.
заседания на секциите и заседанията неподготвени 

През последните някол- комисиите и на „обикно- и не проявяват инициа- 
ко години Междуобщин- вени" и тематични заседя 
ската конференция на- ния на Конференцията.
ССМ в Лесковац твърде Става дума за обществе- 
успешно обединява акци- ко-политичеокого поло- информират общинските 
ите на общинските мла- жение на младите, сефор конференции за акциите 
дежки конференции в об- мата на образованието и и становищата на Между- 

доброволния възпитанието, безработи- общиноката конферек- 
особено цата и други въпроси, ция.

Най-отговоони за този не-

П с е доещателството е да
ло и конкретни предло
жения по въпроса за за
писване на средношкол
ците и тяхното лрофили-

тявносг, а когато се вър
нат в базата си недо
статъчно и несъответно

По отношение на сто
панското развитие на- об- ране.
шината предлага: кадро-ластта на 

младежки труд. 
активностите им в подго

во укрепване на ОСТ, обе Ст. Н.
К. Г

ЩАФЕТА НА МЛАДОСТТА — ДА ИЛИ НЕ?

Лукс, без който се може
лата страна. По-добре е 
да се организират култур
ни. научни и спортни ма
нифестации, които да 
бъдат символ на младост-

Сред югославската младеж се водят интен- 
връзка с Щафетата наизвни разисквания във

Засега доминират две противополо- 
мислят, че Денят на младо- 

без щафетната пал- 
любимият младежки 

текст ще иа-

младостта. 
жни мнения: едни
стга трябва да се чествува 
ка, а другие настояват

бъде запазен. В този
представим аргументите и на 

си послужим с една 
„Всчернс

та.
I

Парите трябва да ое из
разходват за цели, много 
по-полезни от грандиоз
ната манифестация на ща 
Фетмого бягане — пред
лагат Марина Фратуцан 
(19), също студентка от 
Нови Сад. С пея са съг
ласни голям брой анкети
рани младежи и девойки. 
Ахмет Шехович, студент 
от Сараево, смята, чс пои 
сегашните трудности с ни 
що не може да се оправ
дае харченето на силни 
милиарди в името па мла 
дежта. И много милиар
ди за други тържества 
трябва да се харчат за 
по-полезни пели, нагари- 
мер за различни видове 
социална помощ па най-

символ да 
правим опит да 
едните, и на другите, като 

на белградския ежедневниканкета 
новости"

младите да бъде 
щаФста.

пикът на 
чествува р без 
Искра Бсндсвска (20), ст.у 

Скопие, омята.

Щафетата на младост- 
казва то ми е известно, е Ти- 

това идея —- тогава този 
ден трябва истински да 
бъде младежки. Нека бъ
де ден на успешни кон
церти. добри филмове, 
спорт, танци, тематични 
разговори по жизненото е- 
птящп проблеми на мла
дежта — счита Игор Ко
лар, ученик .в IV клас в 
Математическия образо
вателен център в Загреб.

застрашените слоеве.
В сегашната обстанов

ка носенето на Щафетата 
е лукс, без който сс мо
же. Нашите стремежи не 
са като стремежите на 
младите от шестдесетте 
години и затова чествува- 
ието на Деня на младост
та'трябва да сс съгласува 
с духа на времето.— под
чертала Александар Кос- 
тич (20) от Любляна. Ако 
вече чсствуваме Ден на 
младостта — това. колко-

та има традиция,
Игор Йовановски, 19-го- 
дишен студент от Скопие 

това нс с причина
дентка от 
че братството и единство- 

младите поколения— но
да не бъде премахната. 
Докато беше жив друга
рят Тито, тя имаше сми
съл, сега някак ни стана 
странна. Подобно е и мие 
нието на Гордана Петро- 
вич, ученичка и селскосто 
оанско училище » Баня- 
лука, и затова тя тюдкре- 
пя предложението на вой- 
лодинската младеж праз

но на
могат да сс отразят и с 

и яо-оришиал-по-малки
манифестации, на кои 

трябва да фигури- 
палка. Не

ни
то нс
ра щафетната 
■съм съгласна 
18-годишната 
<уг Нови Сад

__ палката да се по
па ръка по ця-

,изтъква 
студентка

Ясмина Та-
— Следва —дич

си от ръка
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*ткхттупяяо щдстбетя & иък&етбу
босилеградска общинавСЪСТОЯНИЕТО НА КНИГАТА, ИЗДАТЕЛСКАТА

НИШКИ И ЮЖНО МОРАВСКИ РЕГИОНКРЪГЛА МАСА ЗА 
ДЕЙНОСТ И ПИСАТЕЛИТЕ В СОбучението на деца 

душевни смущения 

под въпрос
Необходима е по- голяма 

обществена грижа за книгата
е
на ро-Когато става дума за шита с -помощта

" дентирани като деца с ду
шевни смушения.

Като такъв

изтъкна-• ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ 
ТРЯБВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА/СЕ АНГАЖИРАТ ВЪР
ХУ -ПРОМЕНЯНЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО, ЗА ИЗДАВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ -НА -КНИГАТА И УВЕЛИЧА
ВАНЕ ИНТЕНЗИТЕТА НА НЕЙНОТО ИЗПОЛЗУ
ВАНЕ

На 24 декември, в Ниш дат-елисите
•е все по-трудно. недоста-

чет-о участници 
ха. че цената на книгата 
■е твърде висока, и ч-е я 

онези, накупуват само 
които тя наистина* -е не
обходима . Също така бе 

необхо-
възпитаниеюазов-ание и 

трябва да посещават пр-е 
дназначени за тази цел 
училища, резултатите 
стават. От 8 такива деца, 
колкото са евадентир ани 
на територията на Босил-е 

община само 2

изтъкнато, ч-е е 
димо -организиране -на по- 
в-ече литературни срещи 
и разговори. както -и вза
имно, превеждане и про
смуква I то на културите на 
нар-ездите и на р-озд но-стите. 
С материалното -състоя-

този въп-
о-рганизации р-о-е -от година ка година 

и съвсем ебе организирана кръгла 
маса- на тема: „Състояни- тъчно е развита книжар

ската мрежа, книгата ста-

ое повтаря
сигурно, че ше бъде ак
туален и занапред. ако се 
н-е предприемат спешни 
решения за трайно раз ре 
шаване Преди 
трябва да ое 
инициатива за откриване 
на една паралелка от то- 

сб-учени-е в Боси-

сто на книгата, издател
ската леност и писатели
те в Нишки и Южномо- достъпна до читателя, 
равски регион". Органи
затори на кръглата- маса 
бяха - Секциите за култу- ратурии.

образование културни -дейци от Ниш
ки и Южно-моравски ре
гион, Бе изтъкнато, че, в-

ва все п-о-окъпа и п-о-н-е-
градока 
посещават такива учили
ще. Три от тях -са' обхва
нати е останалите деца, 
докато тси на еа обхвана
ли с никакъв вид обуче-

В -кръглата ма-са
участие голям брой. лит-е- 1 ние на книгата и издател

оката дейност -неразривно 
,е свързано- и пол-оокение- 
то на писателите в обще
ството. Говорейки за по
ложението- на писателите, 
участниците
че в процеса на реализа
цията на елпа книга, въз-

вз-еха всичко-
раздвижи

обществени и
ра. наука и 
към М-ОК на, ССТН в 
Ниш и Л-е-ск-ов а-ц и Оек- зи вид 

л-згра-д. Още п-овече ч-е се
га, с изграждането- на учи- 

интернат при Ос-

ние^
Два о-сно-вни проблема 

за това-са: прав-о-. недо
стиг на материални сред
ства. Според закона, 
дуван-ето трябва да Фи
нансират общинската са
мо-управителна 
на интересите за -основно 
образование и в-ъзпита- 

за възпитателно-о-б-

лвата .региона -с издател
ска дейност се занимават 
няколко издателски орга
низации и че (покрай из
дателската . дейно-ст на

цицята, на- Дружеството 
на ггисат-елите на -Сърбия 
за’ Нишки и Юж-ном-орав- 
ски регион. Преди започ-

изтъкнаха.
лишен
-новн-ото- училище в Б-оои-шко
л-еград. помещенията ня
ма да бъдат п-од въпро-с. 
и че сам-с- един. ученик, 
ако -ое школува във вътре

за създа-граждавангто-; I.-.вацето на кръглата маса. 
а- в самките на ознам-ену- 
в.ането на Буковия юби- 
лей,- Естъпително- слово 
за Буковото д-ело про-из- 

Томислав Цветко-

• ■’ « -общност

жнс-стта, ловеч-е струва от 
работи единкс.-лкото да 

учител в Б-о-силеград.
ние,
сазо-вателния про-ц-ес. и 
Центъра за социална за-

неое
вич, п-о-ет и директор на 
издателство ..Наша реч" 
от Леокойа-ц.

м. я.
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА НЯМА НЕГРАМОТНИВ-Встъпително- слово- за
АКЦИЯТА, ВСЕ ЛАК ПРОДЪЛЖАВАтемата -на кръглата маса 

изнесе Димитрие Милен- 
кович, поет и директор 
на издателство- ,,Гради
на" от Ниш. В речта си, 
т-ой изтъкна, че -отноше
нието към книгата не съ- 
отгетств-ува на нейното 
значение -и необходимос
тта на -обществото от та
кава ценност, х-оято- 
намис а между нейните 
корици. ВЬе по-вече1 изпък 
ва дв-ойнбто -положение 
на книгата, от -една стра
на като културна дейност, 
а ~ от друга като стопан
ски отрасъл. С -години не

• През 1981 година до 50-годишна възраст в 
общината имаше 507 неграмотни лица. Без оглед, че 
този проблем е премахнат, полагат се усилия той да 
не се актуализира.

До края на току-що за 
вършилата се година в л-ото на неграмотните не 
Сур дули пъка- -община е беите малко. През 1981 
премахнато едно голя- годи-на на пример, в ор 
мо обществено зло — 
неграмотността. Органи
зираната акция, която ра 
ЗДВ1ИЖИ Социалистичес
кият съюз, а която с по м-о-тни ли-ца. Да прип-ом- 
м-вщта -на- финансови сре
дства 'на общинската 
СОЙ за основно- образо
вание и възпитание в 
Сурдулица реализираха 
осно-вните училища - е 
още по-значителна ако 1

с-е има предвид, ч-е чиеването на трайни култур
ни ценности е между най- 
малките разходи.

На края. участниците в 
кръглата маса заключиха, 
че -организираните обще
ствени сили трябва още 
повече да ое ангажират 
върху променянето на 
-общите условия за разви
тие на творчеството. ■ за- 
издаване и разпростране-

сърбо-хърватоки . език се 
публикуват кни-ги и спи
сания -на -езиците на на- 

-повеч-е насе подностите,
български, а по-малко на 
албански ,и р-омски. Участ

ганизациите на сдруже
ния тр уд и в ме-стните об 
щноети до 50-гО'Дишна 
възраст имаше 507 н-егра

ни-ците в кръглата маса 
се съгласиха., че е необ
ходимо по-гол-ям-о- сътруд 
ггичеств-о между тези -ос-, 
-ганизации за да м-огат по- 

действуват

ним, заветите в организа 
циите на сдружения труд 
■до 40-годишна ^ъзраюг, 
коит-о бях-а неграмотни 
или нямаха пълно основ
но образование трябва
ше да завършат основно 
училище, а тези в-Мест
ните -общности до -50-го 
дишна възраст трябва- 

■■ ше да научат п-о-не да не

успешно да 
върху подобряване на оо-

се отделят -п-оеголеми сре
дства за развитието на 
издателската дейност. Той бственото си състояние и 
също подчерта, че -мате- в (приближаването на кнм

гата към читателя. Пове-

ни-е на книгата -и увеличе
ние интензитетата на ней 
нот-о използуване.

Д. Р.риалнот-о ■ състояние на из

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Започна подготовка за манифестацията „Срещи на селата тат и пишат.
Без оглед обаче уопе 

шно приключилата зада
ча. акцията срещу негра
мотността вее още продъ 
лжав-а. Координационни 
ят комитет -по ограмотя
ване и за -о-сновно обра 
з-с-зание на възрастните ' 
към ОК на ССТН в Сур
дулица и занапред ше 
полага .дължимото 
мание, 
могяване на 
ол<> роми.

ци, Белут, Долно Тлъмино, Дол
на- Ли-оина, Горна Любата. До- -ок-о-стапаноко 
гов-оренО е тазгодишната -мани
фестация „Срещи на селата", на 
общинско равнище -да приключи 
към средата на април, ,а победи
телят да участвува на регионал
ното състезание. Формирана е 
и оценителна комисия от 5 ду
ши, която има за задача да пре
цени всички активности от кому

Секцията за образование, на
ука и култура към Общинската 
-конференция на ССТН в Босиле
град;' на неотдавна проведеното 
разширено заседание, между дру- 
тог0‘ “раздвижи инициатива за 
провеждане на културната ма-ни-' 
фестацйя ..Среши -на селата". На 
заседанието присъствуваха и пре 
дставители на някОлко местни об 
■щноети, които в -досегашните кул
турни манифестации проявяваха
най-голяма дейност: Райчилов- татепно-обоазователно, общест

вено-политическо,- здравно, сел- 
производство 

друга. начинания, съществени за ■ 
всеобщото 'класиране в рамките 
на манифестацията. Договорено 
е: .онези местни -общности, ксиито 
имат намерение, да участвуват в 
тазгодишната манифестация тря 
бва най-късно до 20 този месец

и

да дащ-ат пиоемно съгласие при 
Общинската конференция ка

нално-битово устройство, кьзпи. ОСТ-Н В Босилеград.

внм-
осо-бено за огра-

известно чи
В.Б.м. я.
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ошЗД ЗАПОЧВА РАЗВРЪЗКАТА С ЛОВДЖИЙСКИЯ 
„ИЗЛЕТ" * 'Шизичвска куптура^С(пу ДИМИТРОВГРАД

Две углавни дела 

и две нарушенияУспешна футболна година
Може 

Футбол пият 
Балкански"
Еърцщ есенния гголуюезо-н 
в 1987

да се 'каже. че в рзги'0|на. Успяха в ква- И през есенния сезон бя- 
клуо „Аоен лкфикациите. но както- и 
успешно за- преди няколко години, по 

р ад и липса на финансови

ха успешни (загубиха са
мо в ОВабудгница с 4:5).. 
Пионерите след свършва-

ф Петър Савов не е подведен под отговорност*
Започва развръзката с 

негаавния „излет" на гру-
ло. края на януари преД 
съдията за нарушения ц 

па ловджии от Димитров- Димитровград Славчо Ста 
град на 29 ноември ми- нков ше трябва да кажа/* 
палата гошина и убиване- каквото имат за своето 
то на една сърна. Имен- участие, в този непозво

лен лов. ' <' *

година-. Състезава- ерешетва. останаха да се 
състезават в същата фут
болна дивизия. Както в 
първенств-ените. така и в 
куп-мачовете

не на пошуоезона ое на
мират ,на предпоследно 
място' в своята група. 
През пролетта ще трябва 
да положат големи уси
лия, ако искат и зана
пред да останат :в същия 
ранг на състезание. ,

ше се д;ве състезателни се 
и то в пролетния 

1986/87 и есенния 
1987/88 година. В
пия дял завършиха с ус
пех особено в по-младите 
категории. Първият 
бо-р

зони

гаролет- младежки- 
ят състав на „А. Балкан
ски" то от петимата участву

вали в излета до с. Пета- 
чинци — срещу Опасен НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Стойчев и Лацко Па-найо- БОЖА ИВАНКОВ ' 
тов е възбудено следствие 
за углавно дело бракони-

нямаше съперник. аот-
в чепая н.а състезател

ния сезон се класира 
десето място в м-еждуоб- 
щинската регионална фу „А"-група и в 
тоолна дивизия — Ниш 

«сред 16 отбори.
_итр при отбора 
са се

Пио-не-рокият -отбор ое 
състезаваше в регионална 
та футболна дивизия в

През изтеклата година 
всичките футболни селек
ции на „А. Балкански” 
отиграха общо 68 мача, 
5 куп-мача, 10 приятел
ски мача и 1 'Междунаро
ден мач. от които повече 
от половината спечелиха.

Финансовото 
кие в- клуба беше добро 
след като СОФК пое гри
жата .за него. -

на-
Ловджийското дружес-' 

ерство в ловуване, а сое- тво „Видлич" в Димитров 
щу Светислав Джурич' и 
Велин Йоц-ев е съставел 
акт за нарушение и с те
хния случай ше се зани- по-ста

края на 
есенния сезон зае четвър
то място. Пред него се 
класираха „Раднички" от 
Ниш. „Раднички" от Пи
рот и „Железничар", То

тото трудности клубът ус- ва беше едно уопешно по 
пя да се спаси от най-’ коление футболисти, кои- 
лошото. За половин 
на от редовете му се от
лъчиха треньорът Алек
сандър Петро-в и 
ложи да се намери време 
нно решение, така че за 
треньор беше поставен 
еагин от най-отандартните 
играчи Новина Алекссв.
Дисциплината при някои 
играчи не беше на рае- 
нище. Но и покрай бор
бата за „съществувание", 
играчите на „А. Балкан
ски" имаха само 9 жъдти 
И едно чопвепо КЗР-

"тонче.

п ад на извънредно засе
дание -на 19 декември 
1987 -година освободи от 

председател Свети* 
слав Джурич и на него- 

провежда-1

сред ко-
по-рано 

състезавали в по
виеш ранг. И покрай м-но мава съдията за наруше

ния :в Димитровград.
На 'компетентно място 

бяхме угедо-мени. че засе
га срещу Петър Савов не 
са взети никакви наказу
еми деяния, тъй

положе ното място до 
не "на редов-на конфереш 
циця избра пода ред сеш а 
теля Божа Иванко».

годи- ■ то от идния сезон вече 
минават в по-висша кате
гория. В Кушсъстезан-ие- 
то пионерите също стнг-

]Както ни уведомиха в. 
като. в Секретариата на вътреш-1 

предварителното следас- ните работи в Димитров- 
ТЕ'ие по делото, ре ока
зало. че Са вс® не искал

Работата насе на- председа- 
телств-ото ка .А. Балкан
ски". както и пскрано. па-

наха до региона-.
град като (пр евантивна мя 
ока е предложено на. про
винилите се ловджии да 
бъде отнето оръжието.

В скоро. време се очак
ва дружеството да ттред’- 
гюиеме и редица други 
мерки, с които час по- 
скоро да се излезне- от

В разгара на 
дина две-три селекции ча 
каха своя шанс в един и 
същ па_рг.

1987 го та ше върху трнма-четири 
ма души, ксетс- не беше 
достатъчно за воденето 
на всичките селекции. За
напред ще трябва в пред
седател ството да се анга
жират повече хора. които 
да поемат . немалкото от
говорни задачи. В клуба 
има- нужда и от още два
ма треньори за работа с 
по-младите селекции: Зна 
чи. предстоят сериозни 
задачи в, настоящата го
дина.

да стреля ранената сър
на, която минала само на 
десетина крачки от него). 
За тази своя постъпка 
бил наруган от колегите 
си). Също така — Савов 
е единственият, който не 
търсил никакви ходатайст 
ва. държал се честно и 
достойнствено и с това до 
голяма степен е смекчил 
вината ой.

Какъв ще бъде краят с 
тази ловджийска история 
— ще видим наскоро. За 
Стойчев и Панайотов сле
дственият материал е от
правен до прокурора в, 
Пирот, който \след като 
претегли всички релевант
ни дан-чн. ще .оцени дали 
ще издаде обвинителен 
акт. а Джурич и Йоцов

Първият отбор на .,А. 
Бал кански". _д твърде сил
на конкуренция, през из
теклия сезон зае осмо мя
сто. въпреки че имаше и 
лош ..календар". В този 
лял на първенств*ото игра 
чигге имаха само 12 жъл
ти картончета (без черве
ни ). Младежите пр одъл- 
жават да нижат успехи.

хаоса, създаден * през по
следните няколко годияй. 
така че ловуването от 
'спорт се е превърнало, в 
нещо друго.

Очаква се в скоро вре
ме да се огласи -и

За разлика от сениори- 
те. по-младите категории 
имаха много по-големи 
успехи. Младежкият със
тав няколко, години на
ред се класираше на лър- 
ео място в своята диви
зия (МФС — Пирот) и 
получиха право да ое съ
стезават за ло-висш ранг

дисци
плинарната комисия й си
гурно е. -че ония. които 
са нарушавали правилата'

Д. Ставров

БЕЛЕЖКА
и са нанасяли4 вреда на 
ловното стопанство — ще 
получат заслуженото на
казание.

Може и без петиция
Какво решение е пред

ложено. на заинтересова
ните още не е даден от
говор и както 
;■ яисои от тях ое готвят да 
пишат петиция до ренуб 
л писан ски 
да съдейотвуват да се на
мери щатно решение.

В „Братство" от 20 но М. А.ември миналата година - 
нашият читател ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ 'От Димитро 
вград, улика „25 май" 
№ 1 ни ииоа за проблема 
пред който са изправени 
собствениците ма имот » 
„ Кеосм и дж и й» и па" след 
изграждането ,на новия 

конфекция „Ово-

ЯРЕШНИК иаучихме Изминаха четиридесет тъжни дни от внезапната, 
преждевременна смърт !на милия ниУбита вълчица Симеон Славов ‘органи, които

Гоше Танчев. 28-го- 
дишн.ият управител на 
пощата в Бистър «тзи 
дни убил вълчица.

Ганчев е получил на-

1 Не ще .и съмнение, че 
сега с Ред огдавоонитс 
хо1Г.а от Димитровград. ко 
ито са уведомени но вън. 
роса, действуват малко 
ПО-СНОРТИЧЩ) и ПО-бъРЗО,
за да отоже ща ср ущошиет 
вори иа искането на хо 
пагга.

ц ех на 
бода". шеф на железопътната 

гара в гр. Суботица 
По този повод на 

януари 1988 година (в събо
та) в 11 часа на православ
ните гробища в Суботица 
ще дадем

Именно с Изграждане-
града от 5000 динара. 

В последно време ое- 
Бооилеград-

то на въпросния цех към 
собственик/ на 

„Ксроммщжийни-
16

стотина
липсата в 
ска община все по-чес
то . Доог/цават" вълни 

би ловджийско 
Бооилс-

им.о т а 
ца" останали без път за

пее ят на р. Нишава:идото
и, може
то дружество в 
град би трябвало по- 
сериозно да обсъди то- 

органи"-

ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВНО ВЪЗПОМЕНАНИЕ. 
Поканваме приятели, близки и родюпщ в този 

ден да дойдат, за да посетим неговия гроб и да по
ложим цветя.

край „Свобода е 
■.ген.

затво-
Иде пролет и на хора

та трябва път да стигнат 
по имотите си. Мпю'го пози въпрос и ЛЯ 

зира хайжа за изгоива- 
дили

С този проблем на ди 
е запоз- 
обшноет

Опечалено ремейство:
съпруга Мария, син Саша, дъщеря Славнца, баща 
Ангел, майка Младенка, сестра Данка, зет Георги, 
ссстрична Биляна, зет Тошо и останали многобройни 
роднини

добре е ' въпроса да- се 
уреди без ща се мига по

ти’№от'РЯЦпаип
нс на тези вредни 
животни, а .и наградата 
за убит вреден дивеч 
би трябвало да бъде

пата и Бодната 
в Ниш Тя тези дни изл- ;всче шум, без да се пи

шат жалби и петиции, 
нали?

свой лредстааи- 
можо иа „място" 

въпроса.
ратила
тел ако 
Ла ое разреши

го-висока.. М. А.С. Е.
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Две жени черпиха ЛЗЛОБОДНЕВКА
■ ■ ■

ти онази' мъдрост:— Знаеш ли 
„Зад всели уопешен политик стои ДО- 
Еолна жена"?

— Де,' да видим кой ще кара ко 
г-ош-орим друг път 

Бонко.

Автомобилната колона на ка-д-р-ова- 
Ран Бел тръгна към 

мандата. Оглавяваше я лук-
та политика в
края на
осхз.на обществена кола. Караше я Тон- 

Ваюкнн. а на предната гадалжа се
деше Бонко Т-аскмн. Като първа .и вто
ра цигулка. Тонко и Бонко определяха 
кой коя кола ще кара. В колите след 
главната се возеха секретаря на ,.ся- 
зовете", ,разни функционери я нахал
ници, директори на стопански колек
тиви, и ведомства и други малки .голе
мци. Около колите вървяха, пеш раз- . 
ни ’ секретарки, нужни и ненужни слу
жащи. леви и десни помагачи и други 
дребни късметлия. След колоната се 
мъкнеше дълга ..опашка" от трудещи 
се и гражданя, които гордо крачеха, 

.към по-хубавото си бъдеще.
На първия завой по тежкото шосе

лата, за жени ще 
— меко се противопостави

— Именно затова' ри споменавам. 
— Как? Не разбирам 
— Погледни къде са жените ни! 
— Твоята е сред пешеходците 

ло колата, а моята в,..опашката" след

ко

Здраво ба^а Манчо!око-

Сви мо') и старя —■' препреде да Пав
ле предела Мана. леда- Владимир и -- 

- су славу Све- 
Пантим како. б еше:

колоната.
— Могат л.и те да бъдат доволни 

от такива места?
— Когато го вземеш обективно. . .

ба-
шта Владислав — славили 
ти ^ован Крстител». 
до)ду .родни не 
л-е-му ообу. Мезе в-урду. пи|у грфа-ну ре- 
Ьи]у, орате си, по)у... Милина!

и пр|И]ател>и, напуне го-н-е -м-отат, >га-.. .
— Тогава слушай: шофьор на „сто 

ядинката" ще бъде Еоща-чът :на .мал
ката кола. Когато размърсим застоя 

за-воя, моята жена ще бъде водач 
на малката кола, а твоята жена ще 
мине на предишното й място.

Али, д-оад-е нова уредба: иема 
да се слави! Што, бре? „Тека! Нема ви- 
ше Бог. -нема ви-ше св-еци и ДРУЬе -п-раз- 
нов-ери-ц-е!" Добро, како ви кажете !

Дън п-о- дън. стилов и ти] а дън - 
Свети }ован. Мои Цвета ои опрема ]’е-

пол-ошйе

в-иш-е
на

на кризисното ежедневие настана голя 
ма бъркотия. Тонко и Бонко ведн-ага 
се довезока на мястото.

— Какво става? — грмъна Тонко.
— Тази ,,-стоядинжа" остана без врънаха намело на колоната.

— Д-а побързаме — намигна Тон
ко и натисн-а газта. — Две жени“ имат

Водачът на малката -кола мина в 
..стояиинката”. а Тонко и Бо-нко- ое

дн-о по {-ад-нс-:. питще. пушен-е 
-със йигоело зел-е... ]и IV пита:шофьор.

—- Има ли кандидат да я кара? 
— Има: 6 + 1. — А], м-ори Цв-ето. кво тен работиш?

— Опр-емам )-ед51ье.
— За кога, мори?
— За наша деца. Нели ч-е да издо-

то-лям л-овощ да черпят.
(Послесловие: женит-е черниха — 

коя с какв-о имала, коя с -какво- могла. 
Язък за хубавия план! Оня водач вед-. 
наг-а заб-еляза. ч-г ..стоядинката” ка- 
шле и по най-малкото нагорнище,

— Сериозно питам! Кадровата по
литика не е лото. Защо 6 +1 ? •

— Шестима са от тия около кола
та. а единият кара малки, -кола от сде па...

— Кая а , мори?
— Када оу научила! На-Св-ети +ова-н! 
— Па. таели ]'е речено да не слав-и-мо-. 
— Т-с-шо. зава-лицз! Ми нема да сла- 

вимо, него чем-о да----служммо!

„задника" на колоната.
Тонко ое замисли за миг -и дръпна дръпна ръчната, тресна вратата- и ое

върна в малката кола.) К. г.встрани, Бонко.
V.
КОЛКО ПАРИ — ТОЛКОВА СВИРКА ПОКАНА И, ба]-а — Манчо. кая би дън Свети 

^в-ан, куйа ми ое нашуми: д-о-ще Вица из 
-Пирот и н>-его1ви: доще Лека из Сур-о- 
чево; дощоше сестре със унуч-етща; д-О]- 
доше уй-еви...

Т-ези дни в- ловджийското дружест
во „Видлич" в Димитровград пристиг- 

З-а-ф-и-ш. -с който- ловджиите 
и-Лкгват да участву- 
■ртна вълци, която ' 
:а Златибор.

Мат-ери-аллют-о л-схпож-е-ние на заети
те в срещното -образование доста вре
ме е -далеч -от добро, още по-далеч от на по
желаното. Имайки- предвид последни- од то^ 
те ЛИЧ-Н11. доходи, чистачите в обра 
вателно-възпитателна-та органия 
„Йооип Броз Т.ито" в Д 
-полуш-е-швито казв-азм*4е I

0!
-■I

Да'си бабата- не беше ©премила ]е- 
И-ен>е имало -би д-а ое обрукамо!

Кай би даищ-веч-ер, децата ое рази- 
-до-ше ко]е куде а ми, стари, по-ч-емо да- 
-си врев-имо 1кико ге дещнимо. ко-га какво 
бо-ли. како че прежи-ви-мо- ове] окупе г-о- 
дине...

знад дали димитровградчани са 
кА|^ приели поканата й дали са. били

Златибор. Засега дако-и са ое „заели" 
първ-о -да изтрепят сърните по Стара 
-планина и край Петачинци ...

:

> оеТа получават 
Ши-она, ще започнат 

да преподават само първите два реда 
от лекциите? ' 4

на-д-а чистят от пра:
- наистина това 

препей а-вагел-^ 
по 13—15 -стар:

то

Т-амън се реша-вамо да л-егнемо, -баба 
распорецу^е кош куще че да спи, кад куч-е 
ула]'а-, ула]а. Цвета рече:

— ТО]' мора да -не]е ни-к-о) наш, кад 
-г-а кучето ле познава. Кош ли [е?

}а мвлезо. Упалй видело. Он-и — на 
врата. Непознати. Ц-рвен-е ма-шьье. Ул-е- 
зоше. „Зд-ра-во, домайдае!" Здрав-о сам 
в-им, здраво ли сте ми? ..Сл-ав-иш ли?" 
1а — ^ок! „Ако! Ако!,.. Него, ми се см-р- 
зом-о, па..." ]а -скну

М. А.\

Шпт&Фоош! Лозунги

с

— Цвето! Да], мори. запре] рей-щу!
, По-сле... Да ти нкиричам св-е кво ]е 

-било! Таневи горагье н-есъм -ни-кад имал! 
Што )еду! Не наида]у се! Што пи]'у! Осу- ' 
ше -буре!
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