
ШШЯо С указ на президента 
СФРЮ Йосип Броз Тихо 
14 февруари 1975 година 
дагелство „Братство” е удо- 

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

стоено с
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НА СФРЮ С
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ЧУЖБИНА В 1^ГОДЙнГШЕНИЯ АКЦЕНТИ

Кому пречи акцията на СКС?по-малък 

търговски дефицит Акцията на Съюза на 
комунистите ® Съобия по 
ечи на 01НСЗИ групи и ли
ца. които- са изградили в*л 
ияиисто и позициите си 
върху дотматизма и бю
рократизма — заяви Зо
ран Сокол о^ич. ое,крета р 
на Председателството на 
П'К на СКС в инт-ервю на 
..Еечерне ново-сти".

на комунистите в Сърбия 
пречи на онези групи 
липа. които са изгради
ли влиянието и позици
ите си върху досматиз- 
ма и бюрократизма. с 
помощта на временен 
или прикрит съюз с на
ционалистите в собствена

та и други среди, с лер- 
и сЬиггните методи на стали 

низма...
На някои кръгове и 

лица не им уйдисва и не 
им е в интерес демокра
тизмът и публичността 
в работата. единството 
и отговорността, демок
ратическият централи

зъм на дело. а не като 
лозунг, а именно това е 
същността на Осмото за 
седание и на дейността 
след него. Нанесен е се
риозен удар на някои ..на 
мпирясали- се" методи на

ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЛЕД 
ЯТ ИЗНОС „ПОКРИВА"

1948 ГОДИНА НАШИ- 
НАД 90 НА СТО ОТ ВНОСА 

намален износът 
жито. обувки и

I В югославския' стоко
обмен с чужбина 
лата година

бещ-е 
кораби, 
метали.

нав мина-
ое забеляз

ват значителни подобре
ния заяви съюзният Вносът' Велик е дългът нът да 

в тър- избавим обществото- от 
е лоч- кризата, развивайки 

по-малък — | нататък социалистическо- 
долара в \ тс> самоуправление като 

основно о-б ще стаено* ико

„ ни е намален с 
а дефицитътсекретар на 

търгс-вия Ненад Кре кич 
пред делегатите в Съве
та на републиките 
кгайнишгге на 
ната на СФРЮ.

външната
гозекия ни баланс 
ти двойно 
1178

по-

И ЦО-
Скупщи-

ммлиона
1987 срещу 2062 милиона 
долара в 1986 година. За 
пъцви път след 1948 г-сУ* казва Сокс-лович и доба

ви: — Изхождаме от фак 
та, че СК е исторически

комическо отношение — стали низма и р а нков ши
ната в СК. Подмятанията 
няма да минат защото об 
ществеността правилно 
лазбира кой е за-, а кой 
против по-нататъшното 
развитие на социалисти
ческата

Износът
личен с 5,3 на сто в 
сравнение с по-миналата 
-година. Това увеличение 
преди всичко е резултат 
на увеличения износ на страни 103,5 и със социа

листическите страни 105.

дина нашият износ ..по
крива" 90,7 
вноса. В обмена с разви-

на стоки е уве
на сто от

о тг овее ен з а оо ц и а л и сти 
тите западни страни про- че окото самоуправ1ително

..покритието" развитие.центът на 
е 80,2. с развиващите се ; Тази акция на Съюза Зоран Соколовия демокрация.

ПРОРЕДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В СР СЪРБИЯконвертио уем ите пазари 
(17,6 на сто). Изнооните 
ни резултати щяха да 
бъдат и по-високи ако не

ТРИ МОДЕЛАСпоред данни на Наро
дната банка на Югосла
вия към края на ноември 
миналата година е осъще 
стген сусЬицит в платеж
ния ни баланс, възлизащ 
1180 милиона долара-. Уве 
личени са и приходите на 
нашата страна от услуги
те. особено от 
(1535 милиона долара) и 
транспорта.

Предлага сс ново организационно устройство на общинските управле
пия. въз основа на което броят на общинските органи и служби ще бъде 
намален от 820 на 632, а числото на служащите 
гашният им брой е 21620)

I ще се намали с 4600 (се-

И НАМ В Скупщината на СР 
| Съобия с направен прое

кт на ново организаци
онно устройство на об
щинските управления, за

равлеиски работи) и две 
управления (за -обществе
ни приходи и геодетска 
дейност) общо с 80 зае
ти. включително и сЬулк 
пионерите. Тази група 
наброява 40 общини:

Втората група съчин
яват 40 общини, в които 
живеят до 60 000 жители. 
Те ще. имат но 5 управле 
пия, ко-ито ше сс занима 
пат и с въпроси от значе 
ние за стопанската и из- 
къпетоюпокп дейност. В 
об! пич 1 оките упоавлени я 
па ччгз!-! обииш-и ще рабо

тят максимално от 100 
до 140 души.

Останалите 34 общини 
ще имат и служби за ур
банизъм и жилищно-ко
мунална дейност, секре
тариат за скунщиноки ра 
боти и завод за планира
не. Максималният брой 
на служащите в тях мо- 

,жс да се движи от 200 до 
450.

НИ туризма

ДЪЛЖА! рациоша-Мина-логодишният юго- да-сс извърши
лизания на общинските 
с-ргаии и служби па терк 
тори ята на СР-С вън от 
покрайнините. Предлагат

стокообмен с чуел авегеи 
жбина сс характеризира 

на стоки-Според предна ри
па На-

с пренасочване 
те към пазарите па раз- . 

страни поради тс-
телни данни

сс три модела.родната банка 
Югославия 
на пашата страна и 
1987 година с дости
гнал 21,330 милиар
да долара. . В 
вепти руими 
дължим

на витите
положение па раз- 

ое страни и тру- 
обмеиа

дълп.т Обшитите, в които- бпо 
ят па жителите нс е по- 

! г-олям от 25 000 ше имат 
клиринговия | два секретариата (за 

I всенародна отбрана и уп-

ж-крто 
вивашите 
дноститс в 
страните- 
пазар.

Броят на общините ше 
остане същ — 114. а вся 
ка община ще има секре - 
тариа-т на вътрешните ра 
боти. ■

със
от

,коН-
валути

20 милиар- ПЮМЕНИ, ПРОДИ
КТУВАНИ ОТ ОБЩЕ
СТВЕНИТЕ ПРОТИ
ВОРЕЧИЯ

Прокурорът предлага следствие Белутскнте младежи и 
девойки

' Кратко- 
и дълго- 
вьзлиза

да долара.
ОРОЧОНИЯТ

какво състоя- 
41 юиета, 

свиня в
„Специалисти* 

за първо място
Къде и « 

били 
и една

инвентариза- 
" ООСТ „Иапрс- 

Босилсград, за

стр. 2—3ние са 
12 крави 
момента на 
цията 
дък" в 
1986 година;

срочен етап
на 18,7 милиарда ДО 

На страните Босилеград
БОЙЦИТЕ РАЗДВИ
ЖВАТ ИНИЦИАТИ-

лара.
г/г клиринговия па-

1,330зар дължим 
милиарда долапа 

Бог.члии сме.

11 димитровградското 
средно училище

ВИвънIIа този
намерен и

следствието,
предложение на

Отговорът 
бъде стр. 57 ГО

рос ше
рамките

сЯрбещуДяреДсеДПтеля па ип 
„"„гарната комисия,

• .дължат Кабинет за 

компютри
нани Отзшши нам

3,834 милиарда 
лара. Всъщност 
ва са кредити,

оТп-уонали иа 
чужби

до-
тр-то ИСТИНАТА

СЛУЧАЙ
В МОЯ

СТР. 8

то сме 
-партньори от «пети стр. 10Стр. к
на.



• /

И У НАС |[ПО СВЕТА
ИЗ ИНТЕРВЮТО НА РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ ПРЕД ТВ 
САРАЕВО ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩАТА СРЕЩА 
НА МИНИСТРИТЕ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ В 
БЕЛГРАД

ФЕВРУАРИ Т.Г. В СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАОТ 4
РИАТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

нов секретарБудимир Лончар
Укрепва добросъс- на- на Скупщината 

Съв-ета на републиките и
Съгл а с но пр ав или и;ка

едската политика СФРЮ1 делегатите на
покрайнините (ад 4 февруари) и делегатите 
Съюзния съвет на Скупщината; на, СФИЮ 
февруари) наименуваха БУДИМИР ДОН 

' за съюзен секретар на външните работи, геогаго 
пред вях той даде и клетва.

Преди пр-вманетто «а н-овата 
мир Лончар бе заместник—съюзен секретар на 
външните работи. На сегашната длъжност той 
дойде след като досегашният съюзен секретар 

работи РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ . бе
СФРЮ.

мттг ‘ * Ч
на

Подпредседателят на Председателството на 
СФРЮ Раиф Диздаревич каза, че са създадени 
гоприятни условия за успешно провеждане на пред
стоящата среща на министрите ма външните работи 
на балканските страни. Очаква се, че срещата ще има 
положително влияние върху целокупната атмосфера 
в отношенията, между балканските 
това ще бъде крупен резултат на предстоящата среща. 
Тези оценки Диздаревич изнесе на 8 т.м. в емисията 
на ТВ Сараево „Паралел-е”, посветена 
на министрите на външните работи на балканските 
страни, която ще ое проведе от 24 до 28 февруари 
в Белград.

Между другото Диздаревич изтъкна: — Коса
то се касае за политиката на Югославия, трябва да 
кажа че постоянно чувствуваме

бла-
■ , А 

ЖаФ*.1}
длъжност Буд-и-* Ч щ

страни и тъкмо
.' :

V и а вън.шнит-е 
■избран за член на Председателството наУ,на ореш ата

ГОРБАЧОВ ЗА ВОЕННИ 
ТЕ СИЛИ НА СССР В 
АФГАНИСТАН

НАМАЛЯВА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ДЪЛРУМЪНИЯ
ГОВЕ

че политиката на Оттеглянето ще 
започне на 

15 май

добросъседство — която ние провеждаме и укрепва
ме — не може изцяло да се реализира без развитие 
на по-широко балканско сътрудничество. Подпредсе
дателят на Председателството на СФРЮ подчерта, че 
.по време на почти една година (откакто бе предло
жено и прието предложението на Югославия за про
веждане на срещата) дойде до значителни

продължава
През последните четири години Румъния е вър

нала половин дълговете си. но с непонятно 
себеотрицание

голямо

Тезисът за изключител
ното облягаме на соб
ствен ум. и ориентацията 
за износ и за драстично

Съветските военни си
ли ше започнат да се от
теглят от територията на 
съседния Афганистан от 
15 май тази година кое
то ще продължи 
месеца. Това в 
оповестил Михаил Гор
бачов. като подчертал че 
същото може да се из
върши и в по-късо вре
ме. Условие за това е ако 
Афганистан и Пакистан 
по-рано подпишат опора 
зумение. Да припомним, 
тези две страни водят оа _ 
зговори в Женева.

положи
телни промени в отношенията между, някои бал-кан- ,Крачейки по ..неаофал- 

тния път към ■ комуни
зма". .Румъния днес е из
правена- пред 
н ай-тежките икономиче
ски и политически кризи 
в съвременната си исто
рия. През 1983 година- на 
международни финаноо- 

Пз този ви инстйту-ии тя бе длъ
жна. 12 милиарда долара, материали. 
Тогава 'председателят Ча- 
ушеску взе съдбовно ре
шение да не се вземе ни

ски страни.
На въпрос какво очаква от срещата Диздаревич 

каза.-. — Очаквам срещата да даде силно насърчение 
в развитието на икономическите отношения и иконо
мическото сътрудничество на Балканите, особено в 
■стокообмена. Очаквам инициативи в областта на нау
ката и технологията, в областта на енергията и съоб
щенията. По повод предложението- Балканите да ста
нат зона на безядрено оръжие той каза 
въпрос съществуват несъгласия. Затова на срещата 
трябва да съсредоточим силите си.

една от намаляване на вноса , на 
румънското
въздействува като буме
ранг. Лишене -от инвести
ции. нови технологии, за

стои амств-о девет
Москва

весим а от вносни сурови 
ни и възп роизводствени 

■индустрията 
н-е е в състояние да из
пълнява високо поставе
ните цели в" износа. До
ри началото на следващо 
то десетилетие и да по
срещне без дългове и но
ви кредити: трудно е да 
се повярва-, че румънско- то ръководство за огтегл 
те изтощено стопанство яне на военните си сили 
ще може да действува е взето съгласно догово- 

финансова Трите с правителството в 
! Кабул.

АМЕРИКАНСКИ ПЛАН ЗА БЛИЗКИЯ ИЗТОК
то един долар крейит, а 
дълговете да се върнат 
до края на това деоети- 

съобщи на шефа на съве лети-е. През изтеклите че 
токата дипломация по тири години Румъния ус- 
време на разговорите и-м пя да върне половин от 
в Москва, които ще се дълговете си. Това обаче 
проведат към края на направи с немислими от- 
т.м. рйадния на народа.

Какво ще каже Москва?
Решението на съветскоИдеите на Вашингтон 

Шулц ще съобщи на Ше 
варднадзе на срещата им 
към края на този месец 
в СССР. ■ без свежа 

кръв от чужбина.
В израелски поллтиче 

се узнава. гски кръгове 
че САЩ п-ра®и опит да 
подговори СССР да при 
еме най-новата инициати

СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТОАМАНД 
МАНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ

кюнституциокност и законност, морала, недейству 
ванет-о на делегатската система и пр. се заканваха 
срещу развитието на самоуправлението.

Субективните сили. особено Съюзът на кому , 
нистите, постепенно формираха съзнанието, че ко
рените на посочените проблеми не са само в отно
сителната неразвитост на
идейния коноерватииизъм ■ и партикулаЬистичното 
съзнание, но и в нормативните и институционални 
конституционни решения и в тяхното практично 

Необходимостта от съответни проме
ни (в- стопанската и политическата система, като съ 

, тестван и предпоставки за гю-у око ре но излизане 
от кризата, ясно бяха изразени

ПРОМЕНИ ПРОДИКТУ
ВАНИ ОТ ОБЩЕСТВЕ
НИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

ва на Вашингтон за мир
но решаване на пробле
мите на Близкия изток, и

производителните сили,дори да ое включи в -нея. 
Обаче преди това е необ 
ходимо американците да 
подготвят терен за тази 
инициатива в аюапския 
овято Затуй' с това се 
овързва и сегашното бли. 
зкоизточно турне на аме
риканския помощник дъ
ржавен секретар Ричард 
Марфи.

Основните принципи 
за този план са известни: 
най-налюед би се намери 
ло> преходно, решение за 
палестинците, а след това 
ще се мине към преговори 
в рамките на междунаро: 
дна конференция за Бли 
зкия изток. Тази идея. 
както се узнава в израел 
ски източници, амеиика 
накият държавен 
тар Джордж Шулц ще

Пише: Мил-е ИЛИЧ. член на Председателството на 
МОК НА ССТ-Н в Ниш.

Работническата класа и югославските наро
ди и народности очакват стопанската и политиче
ска система да стане по-ефикасна, да се създадат 
нормативни предпоставки за по-динамичен, съгла
суван и вссстранйн материален и обществен прог
рес. Всичко това ще даде подтик на по-нататъшно
то развитие на непосредствената социалистическа 
самоуправителна демокрация.

. Осъществяването на основните определения 
И цели на югославското общество през изтеклите 
години бе затрудня®а-но с -редица трудности и про
тиворечия. Общата дезинтеграция и автаркия. те^ 
хноложкото изоставане, опаданото на произволите 
лността и на личния -и обществен ста-ндар.т,. рязко
то увеличение на инфлацията, валутната неплате' 
жс-способност. различните несполучливи кагпитал-о 
вложения и п-р. н-ар-уша-ваха пр-оцесите на общест
веното възпроизводство-. Тези

прилагане.

в- конгресните до
кументи на СЬОК и на СКС. Критическия анализ 
за и-ействуван-ето -на политическата система на соци 
а-листическото самоуправление и по време на пуб
личното ■ разискваше по повод -рчзи д-о-кумент и 
партийното- разискване по повод становищата 
Тринадесетото

на
заседание на ЦК на. СЮК.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ СИ ОСТАВАТ 
Въз основа оценките бев тези документи,

инициатива за промени в Конститу
цията. Трябва да се подчертае, че съществува един 
ствено становище основните принципи да сй оста
нат и занапред. Тези принципи са: федеративното 
устройство на страната, необвързаната 
литика, самоуправителния характер на социалисти- 
ческото общество, властта на работническата кла-

раздвижена

външна паотрицателни тен- 
у^денции заедно с принизяващата се о-тговор-ност.секре-
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ЗАСЕДАНИЕ НА пкттт,,, ция нд ссгн в вЖЙЙЙ КОНФЕРЕН-
дейностТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД ЗА изборната

Проектозмандпаните - нз
публично обсъждане

С приемането
абшеетве 

дейност нд.
ССТН в Бабушница 
блично

ЧУВСТВУВА СЕ П0-Г0ЛЯМ0 

ЕДИНСТВОна щисхг 
н-сипо-

щерама за 
литмчеока

продължи до края
котато- ще се 

. и по проектоа- 
мандмамите н,а Конститу 
йията на СРС. В 
'Публичното .

Щ“ се организират 
магични разиомвания 
оху отделни' теми 
ектзам андм а ните.

Членовете на конфере 
нцията
от 4 Февруари 
ха със състоянието 
мо-жностите на 
иионно

"Д апоил. 
Разисква

Изборната активност в по-толямо единство при то както- и досега наброя- 
общинската организация предлагането и избиране- ва 21 членове, избрани в 
на Съюза- на комунисти- то на лица за новите ръ- 10 първични партийни ор 
те в Босилеград приклю- доволства. Охрабрява ганизачии. В началото на 
чел. Поренето първични факта, .че .между новоиз- март изборната акшив- 
паютийни организации браните секретари и чле- лост ше обсъди й даде 
критично' са оценили дву яове на секретариатите окончателна оценка и Об 
годишната си работа и повече са работници от щинокият комитет на СК

в Босилеград, когато тря
бва да бъдат избрани 

производители. От председател на ОК на СК 
и секретар на Председа
телството. Първичните 
партийни

_ за пу
обсъждане на 

прое1КТоа«мандманите на 
Конституцията на СФРЮ 
и,Конституцията на СРС 
на заседанието ои от 4’ 
Февруари т.г. Общинска 
та коншаогишия 
ст откри публичното- пп 
зиокване по

хощд на 
обсъждане

и тг-
въ

от поо-
всъщно-

въз основа. на това са на
сочили * активността ои за 
предстоящия изборен пе
риод. Обаче, изтъква се 63-те секретари 10 души 

за пръв път са избирани 
на тази функция.

Да кажем че според подкрепиха предложение - 
приетата изборна актив- то Иван Василев да бъде 
поет. тези дни ще бъда преизбсан за предоеда- 
учредг1ни Активът на ко- тел, а Любимка Бееели- 

първични мунистите — непооредст- нов. за секретар. 
01рга!низации, вени производители, кой- 

чиято изборна активност 
не е била в унисон с це
лите и задачите на общо
приетата изборна дейност ^
— т.е. само частично са 
съ бл к>д ав а л и положение - 
то. което не дава гаран
ция за добра и съдържа
телна дейност и в пред
стоящия период

непосредственото произ
водство и се л скостоп а н - 
ски

на заседанието 
се запозна 

и въз

проектоама- 
об шината. 

координаци-
ндманйте в 
Формиран е 
онен комитет пои ОК на 
ССТН. който Г 
да на публичното

организа в анализа, който бе пре
дмет на обсъждане на 
проведеното през мина
лата седмица заседание 
на Председателството на 
ОК на СК в Босилеград, 
има и такива 
партийни

устройство наЩе следи хо организацииор г ами з ациите 
жения труд. занимаващи 
се със

на сдру-оазие-кване. ще систематизи- 
забе- се локостопаноко л р 

Създаването 
на единна земеделска 
операция ..Бабушница" 
досегашната си работа не 
■е внесла съществени 
возъзедения. така че 
редица отрасли, 
пример в животновъдство

ра предложенията, 
лежките. мненията 
жестиите за

о извод ство.и сюг копромени
Конституцията. При 
петнадесетдневно 
отчитат

в
М. Я.втова

ше се 
Резултатите нл 

обсъждане.
но-, НАСКОРО

публичното 
ОК на ССТН

в
като на

Сборник от спомени 

на 7 сръбска бригада
ше гшазс 

обсъж-жда публичното то. не са се почувствува
ли никакви 
И оаботата на

дане в местните общнос
ти. д-схато подобрения.Съюзът на досега ш-сггндикатите ще устрои ните земеделски коопе-таютва разисквания в тру 
дозите пации не лава желаните 

резултати. Тази инФорма 
ция заедно с проектоама 
няманите ще бъде обсъде 
на на събранията в мест 
ните общности.

На последното

организации, та- 
стгзворна за 

дача на настоящия поли 
тлческл момент 
менно ше водят и Социа 
листическият съюз. и Съ
юзът на синдикатите.

В 63 първични партий
ни организации са избра
ни нози ръководства. Но
ви ръководства са избра
ни и в четирите акцион- 
ни конференции. Избра
ни са и делегати «а Ак
тива на комунистите — 
н епос родствен и 
дители. Обща оценка, ка- 
кто се подчертава в изто

ка че тази
Бойците и старшините Белград. Босна и Херце- 

ка Седма сръбска Наро- говина. Хърватско и Сло- 
доосЕ-обздителна брига- , вения и стигнаха до Соча 
да. първото оперативно и Триест, 
поделение на НОВЮ. съз При събирането на' ма- 
даде.но в Югоизточна териали бойците са на- 
Сърбия. са събрали сло- правили опит да спасят 

произво- мени и наскоро ше бъде от забвение подвизите «а 
дадем на печат като Сбор овоята бригада .както и 
ник за боевите действия подвизите на отделни бо- 

твеиия анализ с: настоя- на то-за славно поделение, йци и старшини, привсе- 
шата изборна активност В своя победоносен по- огдайна и всестранна по- 
потвърди идейно-полята - ход от Лужнмца и Цър- мощ на народа на тери- 
ческото и акц йонно един- и» трава през Ябланица, торните на които брига- 
ство. В оравнение с пое- Топлина. Расина. Соко дата е водила военни дей 
пиптите избори сега има баня. Тпмошка крайна, отвия, отношението към

населението, осганите на 
народната власт и 
Ще бъдат публикувани и 
данни за падналите бой-

еднозг.е

заседа- 
Общинската конфение

пезшгя обсъди и прие и
В публичното разиск

ване ше се включат и ос 
таналите организирани

отчети за работата 
Конференцията и нейно
то Председателство за пе 

социалистически сили по- пноп юни 1986 -— декем- 
едимно Съюзът на кому ври 1987 година, както и 
листите, както и префе 
сигналните сдружения и 

общината, 
обсъждане

на

орентацианна програма 
за г.абота за настоящата 
година.дружества в 

Публичното Ст. Н.

щ>.са, обществената собственост върху средствата за 
производство и пр.

мичеокото устройство са-: по-нататък да се разви
ва конституционният концетт на общественото 
имущество и същото по-ефикасно да се защитава, 
да се създават по-изгодни условия за прилагане 
на .икономическите и пазарни закономерности и за 
спмоупрдаителпю свързване на сдружения труд. 
приспособено към тези закономерности и на изис 
квлнията па съвременно иаучно-техиоложко ра
звитие, да подтикват сд ружаването на труд и сред
ства за обществено възпроизводство и да подо
бряват по-нататъшното изграждане и рационализа 
цията на сдружения труд. Предложените консти
туционни промони в тази област трябва да обез
печат ио-щелотворио обществено шиниране. по- 
пълно осъществяване принципите за свободната ра 
змдна иа труда и по-широмо да ос ползуват разпо 
лагаемите човешки и професионални потенциали в 
областта па стопанството, а особено личният труд 
с лични средства иа гражданите. Те трябва да дл- 
дат принос в по-ната'п>ишото развитие на банкова 
та система, коопарирамсто. ангажирането на сред
ства на чуждестранни и наши граждани дг органи
за цимте иа сдружения труд и пр.

работата, т.с. подготовката 
Конституцията ? П'рсдос'датслството 

година раздви- 
К’ьм промени в Кон

Как ос отвиваше ци.
Сборникът ще бъде по

светен на падналите бой
ци, а предназначен е за- 
преживелите и за семей
ствата на падналите и по
чинали бойци, училищата 
и библиотеките, за обще- 
ственошоогитшюоките ор
ганизации и местните об-

за промени в 
на СФРЮ на 21 януари миналата
жи инициатива за пристъпване

СФРЮ. След това Съюзният съвет 
30 март миналата реституцията на

” г»„
решение да сс пристъпи към промени. Консти

туционната комисия, след иягкшгкомесечна 1-авота, 
гуционната к от 18 и 19,август формулира кон

амаидмаии като изтъкна, че за отдел 
съществуват разлики и алгер 

съгласуване.

взе

ня заседанията си щности и до.
Цената на днитата — 

з.а абонати е 5 000 дина
ра (ако абонаментът се 
анесе до 1 май 1988 го
дина) а след тази дата — 
12 000 динара.

Абонирането на Сбор-

ституциоини 
ни въпроси, за които

извърши допълнително 
и „ на 29 декември миналата

и на СФРЮ
нативи, ше се 
Тази работа приключи

Съюзиият съвет на-
ггрооктоамандматги
публично обсъждане.

Огсупшината
Конституцията и гигодш/а 

утвърди 
пусна на

на

изменения, т.е. проектоаманд 
СФРЮ са групирани 

устро 
отно-

,ника може да се извърши 
СУБ-

П ре дл ожените
маните на Конституцията,о_яко110Мичсси0то 
в три области: обще та СИСТсма ийство. обществено политическ

Федерацията-

ма слепнияг аднес:
НОР Бел прал. на следна- 

60802-

на

та джмпо-смстка 
678-495. като ос малом-

шенията яъв ОБЩЕСТВЕНО йко ни. че сумата сс внася за 
абонамент за „Сборни* 
спомени на 7 сръбска бри 
гада”.

‘ПотойОТОПРОМЕНИ В
КОМИЧЕСКОТО

I! тази област ос предлагат и конкретни |х:-
пюния.||«ШСТИ'1'У-„редлФкеиито но иади<у (Следва)пели на 

областта У А. ВОсгиданитс
циани и промени в

и а
СТРАНИЦА 3

19НН12 фенруаРиБРАТСТВО *,



ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ РАЗИСКВАподготовка за 11СЬЮ31«АТА и републиканскатаСУРДУЛИЦА:
НИЯ ПО ПРОЕКТОПРОМЕНИТЕ В 
КОНСТИТУЦИЯ

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИН
СКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БАБУШНИЦА

МАСОВА, КРИТИЧНА И КОНСТРУКТИВНАДИСКУСИЯЗа председател е избран 

Слободан Иовшвич
нките. мненията и стано
вищата от разисквания- 

общности.
трябва да бъдат 

инициативи за
Публичните разисквания 

използувани и за излъчване на
или усъвършенствуване на норма- 

разпи области, които ни пре 
да работим по-добро, да укрепваме демокра

та в местните 
организациите на сшруже 

окупшините.
1',

премахване 
тивните решения в 
чат
цията и да изостряме отговорността

НИЯ ТРУД. 
об шественонполитичесми 

обшестф За секретар е избрана Лиляна Панчич, препо
давателка по физика и химия

те организации.
1 организации, одврните

ружонията на граждани
те. самю управителните и 

органи и са-
та няма да бъде ограни
чена на изпратените ..от
горе" ' проектоппедложе- 

бъде използу-

където На съвместно засеяа- 
състояло се в ,нача- 

пред-

На 5 февруари тд\ в 
Бабушница ое състоя от- 

. четно-изборна 
реиция на Съюза на син- 
ди1катите в общината. Ос
вен с отчета за двугоди
шната работа на Общин
ския синдикален съвет, 
неговите органи и тела и 
с реферата за предстоя
щите задачи на общин
ската синдикална органи
зация. членовете на съве 
та се запознаха с инфор-

стопанисваяе. 
цената не може да 
бъде основният извор 
иа увеличение на до
хода. намаляване на 
потреблението, намалява

ние,
лото на февруари, 
оедателствата на ОК иа 
ССТН и Общинския син вана и за „излъчване на 

Сурдули- инициативи за премахва 
за не или усъвършенствува-

държавяи 
моуправителните о.бщно 

интересите. След
конфе-

ния. а ще сти на 
публичните разисквания 

направидикален съвет в 
па приеха програма 
провеждане на публични 
разисквания по проекто- 
гтромените. в Кбнституци- 

СФРЮ ,и Конститу

това тяло ще 
преглед на изнесените ст 
анозища и предложения 
и при това. разбира се, 
ла запази автентичяост-

не броя на заетите в тру
довите общности, органи 
те на управление. СОИ и 
обществено, - политичес-

ре-не на нормативните 
шенйя в разни области.

(решения) ни пре
работим по-доб-

които 
чат даките организации... —

изтъкна между другото 
Димитриевич.

В разискванията се из
тъкна
ПО на Съюза на синди-

ята на
. цията на ОР Сърбия. Ка- ре. да укрепваме демок-

нацията, 
говорноелта и

та И!М‘,
Сформирам е и ш>офеизостряме от-

подо бр яШ' ои сн ално-ролитич ески ак
тив. който ще оказва- тк> 

местните конфе-

то организатори на дие- 
Соци ал и схичес-кусията.

ки)ят съюз и Синдикатът . ме практиката", 
ще създават условия за При Общинската кон- 
мас ово участие, критич- феоонция на ССТН в Сур 
но- и конструктивно изказ дулица е сформирано Ко 

и орди наш йон но тяло. от 
представители на всички 
организации във фронта

необходимосттаманията за състоялите се
мощ на 
ренции на Социалистиче
ския съюз и на първич-

избори в първичните син-
организации. В катите. с оглед на пред

стоящите промени в Кон
ституцията и Закона

дикални 
работата на конферен
цията взеха участие Ми- органините синдикални 

зации при 
ната подготовка за 
сквания по проектоаманд

за в-ане на трудещите се 
гражданите, в Сурдулти
ка община по предложе
ните промени в най-важ
ния документ на стланата 
и републиката. Дйскусия-

организацион 
рази

на социалистическите си 
ля. което ше следи дис
кусията и ще приема оие

маните.
К. Г.

БАБУШНИЦАСЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В

Разгледани са 16 отчета
но стопанство, инспекто
ра по урбанизъм, строи- 

инспекцията по 
приходите, както и отчет 
'за работата .на референ
та по комунално-жилищ
ни въпроси и комуналния

На съвместната сесия 
на тоите съвета на Об
щинската окушпина в 
Бабушнишка община, съ съдени са всички отчети 
стояла се на 8 февруари на обшинокит* органи 
тази година, делегатите на управление, 
разгледаха и приеха 16 
отчета. Делегатите ое за
познаха с отчета за рабо 
тата на Изпълнителния 
съвет на ОС за период ал 
рил 1986 до януари 1988 
гошйна. отчет за работа
та на ' общинския секре
тариат за общо управле
ние и обществени дейно 
сти през 1987. отчет на дани и приети и отчети- 
ойщинежия секретариат те иа инспекциите в об- 
за стопанство и Финанси шината: на инспекцията 
за 1987 година, отчет за', по труда, санитарната ин 
работата на общинското 
управление по общест
вени приходи, за 1987.

отчет на секретариата за 
окупшиноки .работи за 
1987. С друпи думи. об- телсТЕО.

Родом с тях са обсъде инспектор.
Всички отчети, с изклю

сдружения труи. дейно да 
съвет допринасят за ианаммра- 

яе на най-целесъобрази- 
ните решения, които ще 
водят към преодоляване 
на сегашното кризисно 
положение.

лисав Пеич, секретар на 
Междуобщински я 
на Съюза на оиндикати- 
те от Ниш. представите
ли на останалите общест
вено-политически органи 
зацим и Общинската ску
пщина. председатели на В продължение на засе 
по-големите първични си- данието Общинският си 
ндикални организации в ндикалея съвет за нов 
общината и други. председател избра Слобо-

Реферат за предстоя- дан Йованоиич. машинен 
шите задачи на Общин- техник, а за секретар Ни
ския синдикален съвет по ляна Панчич. преподава- 
днеое досегашният пред-, телка по физика и химия, 
оеда-тел Иван Димитрие- СЛОБОДАН ЙОВАНО- 
вич. който между друго- ВИЧ е роден през 1945 
то изтъкна, че пред Съю- година в с. Горчмнац. 
за на синдикатите в Бабу- Днес живее и работи в 

община стоят Бабушница като маши
нен техник в ТО „Лужни- 
да" . — трудова единица 
„Металкрилат", асато уп
равител на ТЕ. Член е 
на СЮК от 1972 г. Зае- | 
мал е отговорни постове 

система и самоуправлени- в трудовата организация 
ето и организационно-ка
дровото устройство.

— Дейността на синди- . ЛИЛЯНА ПАНЧИЧ е ро- 
катите трябва да се на- дена през 1952 година в
оочи към .съживяване на с. Камбелавац, а понасто- което стана дума за оеа- 
прбизвошетвото. спиране ящем живее в Бабушни- лизацията на заключения 
на увеличението на жиз- ца. Работи като прело- та от Оомото и Деветото пример, 
нените разходи и създа- давателка по физика и 
ване условия за излизане химия ,в основно учиши- 
от кризата. Това изисква ще „Иво Дола Рибар", 
създаване на условия за Член е на СЮК от 1979 
ускоряване на стопанския 
и- обществен живот 
нови капиталовложения.

ни и приети и отчетите: 
на общинския съд в Бабу 
шница. 
прокурор, на общинския 
съдия за нарушения, т.е. 
на 'воични праюосъини оп 
гани.

Също така бяха' разгле

чение на'отчета за рабо- 
Изпълнителнияобщинския тата на 

съвет се отнасят за пери
од от една година, относ 
но за изтеклата 1987

на

го
дина.

Делегатите , разгледаха , 
и информацията за явле 
нията и проблемите, по
сочвани в представките и 
обжалванията на гоажда

опеклия, пазарната инспе, ните през миналата годи 
мция. .инспекцията по на. 
селско стопанство и юоа- Ст. Н.

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК 
НА СКС В СУРДУЛИЦАш нишка 

крупни проблеми за ре
шаване в областта, на об
ществено - икономически

Първи крачки в рационализацията
Изпълнителният съвет на ОС е раздвижил ини

циатива за намаляване броя на трудовите общно
сти в органите на управлението от 11 на 3
На 9 Февруари т.г. в 

Сурдулица се състоя раз
ширено заседание на Пре 
дседателството на Общи
нския комитет на СКС. на

щинюката конференция 
на ССТН върши анализ 
на организационното ус
тройство на самоуправи- 

- телните общности на ин
тересите. а Общинският

те отношения, социална
та политика и жизненото 
равнище, политическата

тез!и наистина важни за
дачи се подхожда с не
достатъчна ОТГОВОРНОСТ. 

В дискусията бе изтък-

и общината.

синдикален съвет ше при
еме програма за защита 
на жизнения стандарт на 

На- Работниците е малки лич- 
доходи.

нато. че в някои орели са 
направени първи крачки
в рационализацията.

Изпълнителни- 
заоедаиие на, Централ- ят съвет на Общинската 
ния комитет на СК в Сър 
бия. Оценявайки дооегаш 
ната дейност на този

ни
На заседанието бе при

ето енергично становище 
па не ое допуска никакво 
отклонение от 
нията на ЦК на СКС.

скупщина е раздвижил 
инициатива за намалява
не броя на трудовите об
щности в органите на 
управлението от 11 на 3. 

към Председателството на Об

заключе-гоиина. Била е член на 
чрез редица общински тела.

Ст. Н.

план. председателят на- 
ОК на СКС Стаменко Ян- 
кович подчерта, че С. Микич
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ОТБОР НА БОСИЛЕГРАД: ОТ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕ 
НЦИЯ НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАЦАСАБойците Раздвижват Заплануваните 

задачи са 

реализирани

инициативиПриет отчет 
на програмапредседател сда^пдище ”Р®3 НасТояЩат1а го ДивдИ°За 
йчев, а за секретар ЦонеТодор^ ИЗбра« Симеон Пе

та му участвува -и прелее 
дателятна Междуобщин 
ския отбоц на СУБНОР 
в Лескова ц МИЛИЯ ВЕЛ 
КОВИЧ и секретарят на 
МОК на СКС в Лесковац, 
БОЖИДАРич;

Съюзът на бойците.
революционни

сили.

като част от
те социалистически
активно се СТОЯНОВ-

аключта-а във 
За Укреп- 

социалистиче ско 
то ни развитие и за 
миране на

всички акции Командирите от запаса 
в Бос илетр адска 
на. между шито 63 
сто са членове на Съюза- 
на комунистите, през из 
теклата 1987 година са 
отчели всестранна и съ
държателна дейност. За 
плануваните задачи 
активности цялостно са 
реализирани. Това. меж
ду другото бе изтъкнато 
на проведеното през ми
налата седмица годиш
но-отчетно събрание на 
Общинската конферен
ция на Съюза на коман
дирите ог запаса в Боси 
ле град. на което освен 
отчета за работата си 
през изтеклата година, 
делегатите разискваха и

Тиловата концепция по 
общи- общонародна отбрана и 

на обществената самозащи 
та, със своята всестранна 
дейност дават голям пр. 
и нос В1 укрепването .на 
тази концепция. .Те в сво

Освен това, през отчет 
иия период Общинският 
отбор- на СУБНОР. него
вите органи и тела., отде 
лно внимание са посвеща 

■ (вали върху таченето на 
рево л ю цион ните тради
ции и върху редица въп
роси отнасящи се до жи 
лищния въпрос, матерна 
лиото състояние и здрав 
ната защита на бойците, 
преди всичко на тези, с 
нарушено здраве и - слабо 
материално състояние.

И през настоящия из
борен период, подчертава 
се в акционната ' програ 
ма за работа, пред бор
ческата организация в 
Босилеград се намират ре 
дица сбще ствено-полити 
че'оки и стопански въпро 
см които търсят пълна 
мобилност на всички су
бекти.

На събранието ое чу- 
хг и няколко твърде ин
тересни инициативи, вс
ред които: занапред да 
се премахнат функционе- 
рските добавъчни, а те
зи средства да се използу 
юат за други цели, по-го 
лямо внимание да се пое 
вети на икономиите във 
всички среди. по-малко 
да се ползуват обществе 
ните коли, а срещу всич 
ки посегатели срещу об 
щсственото имущество 
да се предприемат съот
ветни наказания.

ване на
изна

най-подходящ 
път за излизане от 
та. С богатия криза 

и 'Рсволюци 
вое страннатаонен опит и 

си ангажираност 
ват влияние 
къде то ое решават 
мат обществени

ите среди са между пър- 
и в.ите в която и да е ак

ция. Тяхната активност 
се чувствува и в обществе 
но-политическите органи 
зации и общности. Гол-, 
ям е и приносът им в 
■развитието на революци
онните традиции и укреп 
ването на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.. 
В това отношенйе Общи." 
ноката организация на 
Съюза на командирите 
от запаса в Босилеград., 
участвува на традицион
ния събор Братство и ед 
инство на Власина. има; 
тясно сътрудничество с

те оказ 
. навсякъде 

и прие 
и поли- 

Това 
изтъкна 

председат
ел на Общинския отбор 
на СУБНОР в Босилеград 
ЦОНЕ ТОДОРОВ, 
дното изложение на отче-

тически решения, 
между другото 
досегашният С. Пейчев

тно-изборното събрание 
на Общинския отбор на 
СУБНОР, състояло .ое на 
3 февруари т.г. В работа

в уво

ок Д™енн„аопсрвдседателсгвлта НА
ДИМИТРОВГРАД

Договор за конкретна 
активност за акционната програма 

за работа през настояща 
та година. Председател- граничното поделение в 
ят на ОК на командири- Босилеград. Общинския 

Радомир Йо ща® по териториална от 
брана и останалите субе

-Макър че промените в 
Конституцията не .могат 
да разрешат натрупалите 
ое обществено-икономи
чески и политически про
блеми. без съмнение е че 
те представляват същест
вена предпоставка, без дат възможност граж- 
чието осъществяване не даните и трудещите си 
е възможно да се излезе най-масово да изнасят

мненията си.
Въпреки -значението, 

предстоящото публично 
■проекто-

обсъждане фронтовата си 
роля трябва и да дока
жат. А това ще потвър
дят ако в провеждане на 
публичното обсъждане 
на прозкт-оа-манлманите 
на Конституцията създа-

те от запаса, 
йич в отчета между дру-

кти в общината.гоого подчерта, че коман
дирите от запаса, като ва 
жен фактор в провежда 
нето и укрепването на

В продължение на съб
ранието. делегатите об- - 
съдиха и приеха акцион 
на програма за работа 
през настоящата годи
на. като приоритетно мя 
сто се дава на военно- 
професионалното усъвъ’ 
ршенствмване. При това. 
както подчерта Йойич 
ще се изнамират нови ме* 
тсии и съдържащия. И 
занапред в' изпълняване
то на всеобщите задачи 
ценна помощ ое очаква

На заседанието бе 
раздвижена и една твъ 
рде важна инициатива 
не само за обучението 
на командирите от за
паса. но и изобщо на 
подрастващите поколе 
пия. Именно, става ду 
ма за формиране на 
стрелческо дружество 
— въпрос който по-от
давна се протяга, но 
ето все още не се прие 
гъпва към разрешава
нето му. Ще остане ли 
и този път само като 
инициатива остава да 
со види.

на път на дългосрочна 
икономическа, политиче
ска. социална и морална 
стабилизация на нашето 
общество.

Това посочи в уводно 
си изложение председа
телят на Общинския син 
дшсаяен съвет в 
тровград Адам 
на съвместно

обсъждане на- 
амаядманите на Коиститу 

никой олучай.цията в 
както бе изтъкнато, не 
трябва да повлияе и да 
забавя провеждането на 

активности в

Съгласно утвърдената 
изборна процедура, за 
ноз председател на Об
щинския отбор с ман
дат от две години бе из 
бран СИМЕОН ПЕЙЧЕВ,

Ди.ми-
©стакалите 
Социалистически я 
и Синдиката.

Георгиев
заседание съюз

нана председателствата
Общинския 
съвет и Общинската кон
ференция на ССТН про- 

мсссп.

За следете и коордгша- 
актишноеште е

синдикален сслскосгои [аптеки п ооизию 
Дител от село М-илсвци. а 
за секретар ЦОНЕ ТОДО 
РОВ.

от граничното поделе
ние и Общинския щаб 
по териториална отбра

ния на 
форм и ра I ю КОРРД И И ат ти 

тяло от седем члена-.велено на 4 този 
Целта на заседанието, на 

ред бяха

оио на.м. я. м. я.А. Т.
което «а дневеи

напроектоама/ндматтите 
Конституцията, бс да се ИЗБОРНО 

.направи конкретен дого
вор за политическа акция 

публичното 
п роекто-

СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

ПРЕИЗБРАН ДОСЕГАШНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
по време на 
обсъждане на 
амаядманите. Времето, в 
което публичното обсъж
дате се провежда.'
КЛЮЧИТСЛНО ТРУДНО и л:реразисквания

та .че за посоченото съб
рание .не бяхме осв-сдоме 
ни. Може би за Общин
ския синдикален съвет, 
трнсъствтсто на предста
вители на орещепвата за 
масова информация на 
такова" събрание; което 
има отчетно-изборен ха
рактер, е нежелателно. 
или пък. за .неговата дву
годишна работа не тряб-

везе му са разисквали и 
за оперативния план за 
работа през 'следващия 
двугодишен изборен пе
риод. На събранието съ
гласно предварително ут 
пърлените изборни крите 
рии. досегашната предсе
дателка на Общинския 
синдикален съвет. Васил
ка Петров, е преизбрана 
на тази лължност и за 
следващия 
период.

Изненадва обаче фак-

оедми-Прсз миналата 
проведено

събрание ма 
синдикален

ВСЪЩНОСТ

огчетно- 
06-ца е 

изборно съ-е из- щииския
с .коетовст,

приключи 
и тияя-оет

Община С-ьгжюно 
“ щхмшДУРа е разис- 

„ЪРХУ отчета за 
работа на 

е И'1 рси/калс 11 
органи и 

член ю-

и изборната ак 
„ Съюза па син-
„ Бооилепрявюка 

из бор-

Д стоящите 
не трябва да п ре л стаил 
ват само формалност и
изказване за пешо. 1Соезнае. а—Фронт на орга1МИЗИра1ги общинския
ооцна-листичеоки сИЛ^г сънст. 1 ■|опо»и,гс
Съюзът на ои./дикагтте. ^ освен нова. 
по време на лУбличног

ва да знае друг извън ра
мките на този синдаоса-м. я.

двугодишен

Василка Петрова леи съвет.
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самоуправлениепппизшствостопанство
' ВСИЧКИ СЪБОТИ САВ „ДИМИТРОВГРАД' 

РАБОТНИНА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ОПЛАКВАНИЯ• ПО СЛЕДИТЕ
МАГАЗИНЕРИТЕВИНАТА Е ДО Трябваше ли 

да бъде така?
понастоящем е сравнително до 

ата селскостопански 
алати и други пряко не 

стоки са вино®

Делегатите от местните общности 
Босилеград ока община често ое оп 

проблеми ю снабдява 
Оплакванията им

селата 
,бро. За липсатав съоръжения, 
обходим-и теничеаки

магазиневите по селата, които не 
интерес за дей-

лакват от разни
нето на селата, 
най-много ое отнасят за недоимък на 
стоки ,от първа необходимост в селски 
те магазини, ,но също така засягат и 
липсата на селскостопански съоръже- 

и други пряко 'необходи

ми
ненавременно реагиране на отдел-проявяват достатъчен

потребности на • Касае се за 
ии служби

населе-
Съответ-

ствителнмте
н-ието и не правят поръчки, 
ната служба в нашата организация се 

обезпечи достатъчни коли
производството.следят

Често липсва някой -Мате
ва пример кутии за

Имайки предвид, че ое 
закъснява с износа на ке
цове погали недостиг на 

неотда-

ния, гвоздеи 
ми дреболии.

Какво е снабдяването на босиле
старае да
чества стоки. мо Чри това държим сме 
тка да не създаваме 
защото трябва

г.иал
о-па-ковка и подобни ..дое 
болии". без които не се

големи запаси, 
да плащаме високиградските села сега? — 

директора на търговската
..Слога-" ВАОИЛ ЙОВАНЧОВ. 
Йованчов се съгласи, че гама о-пла 

квания и направи забележка, че ня
кои от тях не са .реални, а слод това

попитахме
организа-

ре п-ром атсриали,
работническият съвет 

на ТО „ Димитровград" 
прие решение всИчки съ- 

сЬевруари и

в на може. Все ош-е не сме 
от работата на

ЛИХВИ.ция Благодарение ма меката зима вси 
чюи селски магазини. с изключение на 
магазин,ите в Го-леш и Плоча., редовно 
се зареждат със стоки.

доволни 
нлбавната служба. Напейботи във мер в момента имаме -го- 
тозй кецо-ве за Франция, 
а нямаме 
тии за
тири получени 
от Италия можем да ра
ботим само за две. дока- 
то за останалите няма 
ластик. Не получаваме и 
цялото количество плат
но, но само една част. 
Затова изработваме срав
нително малки оерии и 
правим чести преооиента 
ровки в производството. 
А това не е така просто

настоящата година 
бъдат работни. С то- 
решемие работниците 

в цеха за обувки ше 
опитат да -наваксат про
пуснатото. За този и дру- 

-проб- 
Иван

март
изтъкна: дам. я. съответни ку- 

опаковка-. От че- 
поръчки

— Снабдяването на Босилеград и ва
се

ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ИНТЕГРАЦИЯТА НА „СВОБОДА" И „8 МАЙ"

ШАНС ЗА ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ ги производствени 
леми беседвахме с 
Петров, технически дире
ктор на трудовата оога-

Измина една година от присъединяването на тъ- сЬ-екцията парчетата се 
цех „8 май" към конфекция „Свобода". Къде ушиват и изсичат на лен-

е перспекти- -ти. с-т които сетне става-т
качния
днес се намира тъкачният цех и каква 
вата му?

— След
изучихме пазара и уста
новихме. че интересът за 
жакартови килими ваои-

низа-ция.
прекрасни килими.

ПОЛОЖЕНИЕТО С РЕП- 
РОМАТЕРИАЛИТЕ Е 
МАЛКО ПО-ДОБРО

интеграцията

— Шо ое касае до по- 
репромате-

и лесно в трудовата еди 
нида „Обувки, платна и 
фелии". къдет-о работят 
около 400 работника. Ако 
съответните служби бяха 
навое-ме реагирали на на
шите искания нямаше да 
се стигне до тези проб
леми. а в-ер-ятно .нямаше 
да закъснее и износът — 
счита техническият ди
ректор.

■казва .комеоч-еокмят 
директор на „-Свобода" 
Арса Тодоров. Макър че 
55 тона материал мина
лата година са напълно 
използувани, факт е. че 
той от клиентите не при
стига- редовно, така ч-е ни 
създава определени проб
леми.- Зато-ва правим 
опит да внедрих! нова 
програма.

А тази нова п-оограма 
на тъкачния цех. сега тру 
дов-а единица на „С-во-бо- 
да", са -изработката на 
ръчно възлови килими от 
вълна и от кожа. В мо
мента от 15-те стана в 
цеха. жакартови килими 
се произвеждат на 10, а 
останалите пет. са анга
жирани за оромзв-0|дст1в>о 
на споменатите нови ки
лими. Според думите на

ра.
ложението с 
риалите. в последно вре
ме то е -малко по-добро 
— каза Петров. Получих
ме по-големи количества 
платно от Италия и Фра
нция . Отчасти по-оедов-
гаите доставки са -резул
тат и на разговорите, ко
ито през средата на януа
ри водихме с представи
тели на „Тогишчинвест" 
от Белград. Доставените 
количества главно са ми
нали митническата пооне 
д-ура и са влезнали в прю 
изводствения -цикъл. Пла
сментът на кецовете е 
обезпечен по-р а но и това 

западноевропейския 
ла-зар. Но. вое Оше има 
проблеми с набавдата на 
реп.р-оматеоиали -и рабо
тата на службите, които

компетентните в „Свобо- тази работа вършат 10— 
да" тази програма е шанс 12 работнички в конфек- 
на някогашния тъкачен цията.. а цената на ква- 
цех, -о-ш-е повече, че тези дратен метър е 60 хиля- 
килим-и -могат да ое п-о-о- ди дина-ра. Въпреки висо- 
изш-еждат и по домовете 

общности, 
т.е. да ое диолоци-ра про
изводството им. Главиа-та 
суровина — одпадъци от 
кожа ■ •— се обезпечават по поръчка, 
от ТО „Братство". В ко-н-

ПО-ДОБРО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО ЗАНАПРЕД

Проблематиката в ТО 
„Димитровград" през яиу 
ари бе разглежда-на и от 
колегиума за икономиче
ски отношения с чужби
на и валутно стопанисва
не към сложната органи
зация ..Тигър”. Решено 
бе един път меоечно да 
заседават отговорните ръ
ководители ® „Димитров
град", Тигър -иромет" и 
„Малопроиая" за да- раз
глеждат проблема за сна
бдяването с материали, 
залежалите стоки, произ
водството за текущия ме

ката це-на. килимите^ са 
търсени на пазара, а пла
сментът им -е сигурен. Мо 
же да се изработват и

в ме-стнит-е
на

А. Т.

РАЗВЪРЗВА СЕ ВЪЗЕЛЪТ НА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ В ЕОСИЛ-ЕРРАДОКАТА КЛАНИЦА?

ПРОКУРОРЪТ ПРЕДЛАГА СЛЕДСТВИЕ
Следствието трябва да бъде възбудено сре

щу Васил Захариев, агроном в „Напредък", ко
йто е бил председател на инвентарната комисия 
за. 1986 г. порадз^-основателно съмнение, че е 
фалшифицирал инвентарни листи

та .на ООСТ „Напредък” е и-мало 41. юдата, 14 крав-и, 
11 агнета, една свиня и едно прасе. Обаче 
ва основателно- съмнение, че в момента

съществу-
на инвента

ризацията на депото е имало само 2 крави, 11 агнета сец- плана за- следващия
месец, проектоплана за 
следващото тримесечие

и едно .прасе.
, Където и в какво- състояние са били 

на инвентаризацията- 41 юдата, 12 
свиня?

в момента 
крави и ..една

-Мира Петров-гач, заместник—прокурор от Оур- 
дулгаца, е отправила и-ок до- Общинския съд в Босиле
град да бъде възбудено- следствие срещу БА-СИЛ ЗА
ХАРИЕВ, роден през 1935 г. в село Г-руинци,- понасто 
ящем а-проеом в основната- организация на сдруже
ния труд „Напредък" в .Босилеград, поради основате
лно съмнение, че е извършил углавно дело фалшифи 
циране на служебни документи (инвентарни листи). 
Искът е направен въз осова на подаденото на 14 де
кември .1987 год-и-на заявление сг страна -на Секрета
риата на вътрешните работи в- Босилеград.

Захариев е бил предоедател 
инвентарна комисия за 1986 
ла, поне така е написано в инвентарните листи, 
.момента на инвентаризацията на депото

и пр.
— Смятам, че това € 

д-о-бър начин за преодо
ляване на -проблемите. За 
ш-ото нашите клиенти на 
Запад н-е са ни най-малко 
сантиментални. Те тър
сят преди всичко качест
во и да се зачитат сроко
вете за доставка на сто
ките. Ние сме поели за
дълженията и трябва -да 
ги изпълняваме — каза 
накрая Иван Петров.

I

Това е централният въпрос, на който в рамки- 
следствието- (разбира се. доколкото го възбуди 

Общинският съд в -Босилеград) трябва да отговори 
председателят на инвентарната ком-нсия. Точният ' 
говор на въпроса трябва да бъде 
щта"

те на

от-

ЧО ГТПЙНРНДРОВ' Ше<Ьа На сче™одство-го СЛАВ
НО СТОЙНЕВ, счетоводителя ЗАХАРИ МИЛАНОВ и
шефа на кланицата ЕВСТ-РАТИ ГЛИГОРОВ които по 
предложение на прокурора трябва да бъдат ракита 

че в ни като- — свидетели. разпита

на тричленната
година, която е установи

на кланица- К. Г. Предраг ДИМИТРОВ
СТРАНИЦА 6
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С л

Слух за нови тонове
Ц ребивавайки преди няколко години ще се движат -към свободния пазар 

в нашата страна вождът на китайс
ката партия (тогава в качеството 

министър-председател) Джао Цзя-нг 
жду другото, че за неговата 
на Югославия,

повече нашата страна, проектът бе формално от- 
откюлкото десничарските. За него обяоне- хвърлен защого в законодателно-правните 
-името е ясно от политически аспект: „Х-о- тела бе протълкуван негативно, тоест, че 
рата от левицата и левите правителства ня няма основа в Конституцията на СФРЮ. 

страна опитът мат друг път. Защото ако искат да разшир Така ще дочакаме съдбата на този дотсу- 
оригинална ят своята база. трябва да се придвижват мент заедно с развръзката на останалите 

ма на изграждането на социализма — вдясно. (На възражението на 
е твърде ценен и че тя ше

на
каза ме

която прилага
журналиста предложени промени, по-точно с изхода 

че е въпрос какво е винаги ляво, а какво на публичното обсъждане на същите, 
опит да приложи в своята практика. Нас- дясно Фрид-нан е съгласен, че се касае за 
коро се показа, че китайците много бързо
учат и че много добре са приложили мм- човека в заблуждение), 
сълта на Денг Сяоптшг. според която „Не 
е важен цвятът на котката, 
лови мишките”.

знае как този

Междуир еме н нотермини, които лесно могат да доведат светът ускорено 
развива и върви с гигантски крачки. Тук, 
недалече от нас. 12 западноевропейски дър 
жави според твърде конкретни планове ще 
имат единен пазар вече в 1992 година. Из
готвеният документ предвижда 300 рефор-

се

Разби.ра се. този пример трябва съв
сем условно да се чете. обаче в цялата не
гова същина, има нещо. к-оето е много за

преди няколко дни съветският седмич- нимателно от гледна точка на нашите опи
нци „Новое время" посочва, че някои про- ти да се излезне от кризата и да се утвър- 
цеси и явления, които изпъкват в рамките д.и пътят, който ни представи. Макар че 
на „преустройството” са подобни на прак- търсим решения в рамките на самоуправле 
тикаха в изграждането на социализма в нието-, тези рамки не изключват съвремен- 
Югоелавия. Подчертава се. че юго-славян-и- ни. най-ефика-они решения, които много мо

важно е как

ми и за всяка е прецизно утвърдена- дата 
на осъществяването й. Всъщност, това кое 
то в могъщата 
се иска не се различава много от това кое
то и ние като страна желаем. И те и ние 
се стремим към по-ефикасна и по-модерна 
икономика, която изключва 
ция. Те, обаче, «а дело доказват своите на
мерения ,а нашите намерения засега все 
още са прокламации.

икономическа групировка

те в практическата реализация на теори- гат да допринесат.на самоуправлението и 
ята на самоуправлението бяха пионери и да му обезпечат материална основа. Тези 
че опитът «а Югославия съдържа много ин- досези не са специфичност за една или 
тересни новини по отношение на позиция- друга страна, на тази или онази общест- 
та и функцията на предприятието и орга- вана система, но са постижения на сватов- 
низанията на управляването чрез работни- ната цивилизация. Като такива те принад-

при- 
Стоковото

всяка изола-

■Наокоро ще навърши десетилетие от- 
както сериозно се разчита на въвеждане 
на пазарни принципи в нашата икономи
ка. Правителствата помним по големите ду 
ми за „преломи" в икономическата полита 
ка и лошите изходи- от многобройните па
лиативни мерки. Съществените промени по 
стояншо се отла-гат. Най-отговорните орга
ни един на друг ги прехвърлят като горе
щи картофи. Ако това се прави поради ня
какво узряване на условията, тогава не е 
ясно дали това узряване се състои от обед
няване на стопанството и населението. Чу
ваме тези дни от компетентни места, че на
стоящият етап на развитието-ни налага тър 
сснс на пътища към общество, което няма 
да бъде -само по-справещливо. но и по-ефи 
каено-. Изходната ни основа за едно тако
ва общество днес е по-ниска отколкото бе 
вчера. Утре ще бъде по-неизвестна и есте
ствено е, че хората питат как ще бъде -след 
интервенциите мерни. Представителите на 
Съюзния изпълнителен съвет отговарят.

лежат на всички под услюви-е да се 
лагат по .най-правил-ан начин, 
производство и пазарът, а за това по-пра-

ческите съвети.
Има оше много примери на преценя--

ване и оценяване на нашия опит. не пора- в<> 1ХЖ0.ри,м^ не са монопол на напреднали- 
ди проста любознателност, но от твърде те дърЖа1ВИ обаче факт е. че тези държа- 
практггчески побуди. Нито един опит. а ви ^ ги приложили така. че от тях да из- 
особено във функционирането на дръжа- влеа<ат иай-гошяма "ошза. Обаче, към това 
вата ,не е за занемаряване защото всеки ^ стремят всички страни без изключение, 
опит е пропит поне с нещо ново. И точно които- от тази философия садори и ония
жизнеността на една страна може да с-с дягал1и като от враг.
.мери според нейната готовност да модер
низира своя обществен и политически жи тук обаче, правилата на -играта са ,пре- 
вот и да го приспособи към автохтонните цизи,раШ1 и ВСЯ|Ко произволно тълкуване на 
потреби на народа. Такива о"ити виждаме пазара и СТОково]Ч) пио-извод-стно може до- 
по целия свят. а и непосредствено около 
яас Що ое касае до яа-с като страна в нос
ледно време във връзка с това все поемал- за КОито говорим. Да посочим един пример, 
ко можем да се похвалим. Колкото и да дълго нс,вежо ^ вярваше, че капит-аловло 
сме авангардни и автентични в своите т- жсиията „а чуждестранни граждани в юго 
аии яа развитието- толкова сме -пропити славс1<ю,ю стопанство може да се осъщсст- 

съмиение към чуждите опити. Че това ЩЯ1нат аЮ1)от закон-см реитисами ята. конто- 
най-мъдро показа се п-рез последните СМ€ им иие измислили. В резултат па това 

леоетика гоиини. От кризата не мож-с да имахм<! замриоткимиисапт и кбткото ои ис- че изготвят програма за преминаване 
‘ излезне с решения, които ни Аовед-ока кахме, обаче ишсстторитс систематично К1М ц<яш> които <*. създават ш<>ма, уоло- 
ло нея а оше по-малко с о-ния ос* - - отминаваха. Ато- бяхме ио-рано това от- аиятя на паза1)а- както и други за-конопро- 
и-го ие отговарят на дадените ^ р_' крити м приети по-еластични закюно ред- екти и че из.етата ..кратка почивка” макси-
икономиката. стопанисването и разбира с- 1ШСШГИ1Я можахме още преди няколко но- мялж> доб,ре ще използуват. Уважавайки 

обществото изобщо. дини да почнем да -излизаме от -икюномиче целН|Я Т1>уД ,иа нашата съюзна ая-минисТра-
ската криза;. Ако бяха приети съответни 1>е 

преди половин година. то®а също 
нямаше да бъде лошо за и коном ите - 

нашата етраша. За съ

рп м да нанесе шепи. Тота дори важи и за
•наш ра в плата.лов ръх1НОС'Ш|Ите схваща н 11я

със

тоша
ция не трябва да забравим, че подобни из
явления даваше и предходното правителст-

дауреат^да Но&ло|Щ^>а^

нестниж" по- така и
Познатият 

да Милтои Фриднан
интервю за ..Стопански

илюстративни
УтлЪг>яеН;ИТе

Тези <угкла'аект иа развитие- ката.
посочва примера юзиият к-омитет за енергетика направи мо- 

М-итс-раш, ’ ва всроия (прОект) иа закопа за каииталов- 
чуждестранп-и граждани в 

Макар че този

В-0-, а ще ги дава вероятно и следващото. 
Защото. сегашният мандат продължавана окото положение -на

жалеиие и тук остлиах-ме
пошръхиостиото разбиране за икаи-юмм- 

II ред и повече от поло-вим година С'ь-

шую
сочи ,и я-кю-лко 
отклоняване ог 
линии в света

много разумни &

примери 
пол-ити-чеоки
се показали иа

последователни
още две години.

като 
то на отделни 
с Франция под 
която направи

;п»РЯ<ави.

пък ложе1тоя иа
на

тона, югославското стопанство:С ТЪКМОвнушително 
иа така

обстоятелства

подчертава че 
че п р аяктелетвата 

сегашните

от специалистите бе оценен ка-1Ч> 
полезен за

наречената леви докумеигт
вероятно- еластцчеш "оюмциалмо твърде Слободан Куюнджич

VV Да в
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2. Комунист
АКТУАЛНО

ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО Комунистите във 

вестниците
Нарушаване на 

предписанията
за-■ Нишка община днес яма над приеме като изпълнение на 

21 000 безработни. Тава е голямо дъ-лжението. Освен това , ' 
не само икономическо и ооциал- динка" н-е е приела 62 работни- 
но, но и политическо бреме. ка, КТК — 221. „Нана Томич

Една) от акциите, които бяха 103, „Минмонт" — 125, „Сърбия- 
преиприети за смекчаване на без турист" — 121. „Беля връх’ : 
работилата, е и въвеждането на 142, „Адрес" — 18, ,,Нипа" 35 
общинско самооблагане (1 про- и „Будучносг" — 121, макар че 
цент от личния доход на ,ра:ббте- са веели ттари от самооблагането, 
щите). с което ое набират сред
ства. за откриване на нови работ- организации естествено преиизви 
ни места. В скупщинокото реше- ка бурни реакции в Ниш. Град- 
ние отделно бе подчертано ..про-' окото младежко ръководство, ка- 
дуктив-но"; записано е. че о.р^а- то инициатор за въвеждане 
низалия, която ползува средства мооблагаие. е най-недоволно й 
от самооблагането няма да бъде найчо-стро протестира. Енергично 
■освободена от редовното задъл- е искането' на нишките, младежи 
жевие да приема нови работни- и девойки организациите, конто 
ши. Но, предписанията са едно. са везли средства и не са 
а практиката е друго. Повече ползували съгласно предназначе- 
трудови организации взеха- пари иието им, да ги върнат с валид- 
<и измамиха Общинската скуп- ната лихва, а ръководителите им

да бъдат подведени под полити-

,,Омла-
На 11 и 12 февруари т.г. се листите ше изпълнят своята за-

то в настоящия момент, в такива приносът на източниците за осве
обс- д-смя-вамето в това.обществени и политически

подчертават потребаПостъпката на тези трудови тояте летва 
та от провеждането на

Опитът от близкото минало 
успешни и безуспешниедна та- 

журнали- ■ни учи за 
събрания. Понастоящем всичко 

ореща да бъде ус
кава среща, на която 
стите комунисти в една важна
област на общественото дейстзу- ® да ^ тбетат примките
вале ще проговорят, преди всич- ностите която биха- могли
ко за своите задачи и отговор- ^^^нешолучлива. Преди 
пост -в обществото. в,сичк0, тоюа да не бъде рутинно

на събрание, изпълнено , с общи ме 
ста и повтаряния

тазина- оа

И самото планиране 
двудневните разисквания, 
ду останалото', говори за

пи на познатитемеж-
амбици становища в законите и резолю-

информаци- 
--• средства V нас. Една та

кава ореша и разговор в настоя- 
когато трябва

циите за ролята на-тазиите на организаторите на 
ореща, от ко-ят-о ое очаква да на оннитешина.

Да тръгнем редом.
, Към края на 1986 година със 
самооблагането бяха събрани 86 ОКС трите съвета на- Общинската 
милиарда стари динари. Диана- скупщина в- Ниш задължиха ко- 
десет нишки трудови 
ции предложиха .програми за про- 

. дуктивно трудоустрояване 
1212 новй работника и по 
начин конкурираха за споменати

ческа и законна отговорност. 
След Общин-окия комитет на

прави критичен политически ая 
ализ на ролята <и ангажирането тия момент —

да се дадат отговори на мно-жес 
тво актуалнм въпроси на обще 
стигната обстановка и политиче 
ската практика, покрай 

отношения в общес лото. и от аспект на ролята и ан 
гажирането на средствата на об

на информационните средства 
и специално- на комунистите в 
тях, в развитието на демократи 
чеоките социалистически самоу- 
пракителни

организа- д-активите. които са взели пари, 
а не са приели нови работници, 

на да изпълнят задължението си дю- 
този края на 1987 година. Обаче го

дината си замина, а -състоянието 
на н-ешата. както- ,ни ув-ешомиха 
юемп-етантните в ОС. не се подо-

остана-

твото, в търое-нето и намирането 
на решения за най-крупните по ществ-еното информ-ира-не — лей 
о-блем-и на страната, за по-бърз ствит-елно никому не е потребен. ■ 
изх-од от -икономическата и об- От друга страна, ясно 
щественат-а к^иза. Това бе удо- е потребно отделяй личности и 
бея момент за журналистите ко групи на това заседание да пре- 
м-унисти да кажат своето мнение несат и продължат с разплата, 
за со-бствеяите -ой слабости в из- която започнаха в своите инфор- 
пражщането и осъществяването маци-с-нни средства и които вече 
на редакторската политика, къ- 
дето работят, както и за други
те обществено-политически фа-

те средства.
Дотук всичко е наред.

. Във втората половина на ми- бри съществено-, 
налага- година Общинската ску-, 
пщина в Нйщ обсъди реализа- бре обмислена акция ще има не-

слагаен край. Може би парите ше 
бъдат върнати. Може би орещу

бе че не

По всичко личи. че тази ло

цията на програмата по продук
тивно трудоустрояване и утвърди 
редица непбавилности. Немалък някои ще бъдат произнесени по-

са лирически и законни наказания, 
н-о- това е малка утеха за несбъд
натите мечти на голям брой без-

ое показали като нот-ринпипни и 
шетни и за вестниците и за об
ществото (каквато. например, бе 
неотдавнашната анкета във ..Фе 
д-ералния" дневник, предюестена 

зависи- как вестниците и журна- уж като подготовка за Акционна 
--------—:--------------------------------------  та конференция на журналисти

те—комунисти). Такъв подход мо 
жеш-е само да компрометира та
зи среща -и да я превърне в тх- 
циде-нт.

брой трудови организации 
..изпълнили" задължението си та»
ка. шюто са приемали неквали
фицирани работници и стажал- работни, 
ти, а това никак не може да се

ктори, от които- до голяма степен
В. Филипович

ЗЛОДЕЙСТВОТО В ПАРАЧИН

Кърваво предупреждение С пр-а-вю ое очакваше това да 
бъде принципен разговор за 
актуалните проблеми и състоя- 

стражар му дал възможност да нието в юго-олавоката журналис- 
иабяга, -четвъртият ,не -искал 
съобщи за злодейството и така на 
татък.

Присъдата над ооемте млади сово. ч-е и най-малка- омраза е 
хора в съдебната зала на Боен- достатъчна да ое отиде в безд-на- 
ни-я съд в Ниш срещу войници- та, за. освобождаване от мрачни
те, които оа подпомагали » гнус- те мю-т-иви, които предизв1И1кват 
вото убийство на Азиз Келменди подобни трагедии -с несъбл-юдае- 
на 2 септември миналата година, ми послеикущия.? Какво правим 
когато уби четирима и нарани за тези млади хора да ги органи- 
пет-има свои другари с куршуми зираме чрез идейно-политическа 
на -овоя шмайзер, е още едно до- и възпитателна работа и да ги 
казатеиство, че националната ом- освобождаваме -от националисти- 
рааа- е пряк увод в най-тежко чю- чески зародиши, като насажшам-е 
вешко престъпление. Сигурно е, у тях човешкото и най-хубавото 
•повторното доказване на всичко у чев-ека? 
е платено' мно-го окъпо — с жи
воти и тежки рани на деветмина Но. да се върнем за миг към 
невинни млади хора. Какв-о ли онова .-което ое чу в съдебната 
още трябва да стане, за да раз- зала на Военния съд в Ниш в 
берем ведкаж завинаги-, че тряб- те-чени-е 
ва да (създаваме хора. в които да пр-о-цес. Осемте младежи, преди- 
не съществува омраза.

Пред такова тежко престъп-

ръкува с пушката, третият като

да ти-ка. Н-е трябваше, разбира се;. 
да се бяга . и от пояснения и на 
най-дел нисшите политически въ- 

е про-ои. отнасящи се до единство
то на югославската инфюомацио 
н.на система, и на преценките за-

Д-ожазано е, че Келменди 
бил заклет националист и преди 
да отиде в Армията и че негово
то намерение не е било да отне
ме животите на ония. с които се 
е -скарал, но че неговата омраза 
е достигала до- непредвидими 
мрачни цели. подтикната от жес
токото нащю-налиагичеаюо подсъ
знание-. В ие-повото 
нали още осмина 
предимно негови

антикомунистическия натиск и 
опити Съюзът на комунистите да 
ое изтласка от редакторската по 
литика на отделни информацион 
ни средства-, с особен акцент въ 
рху отговорността на комунисти 
те за напускане пред такъв 
тиск. Имаше, я-сно, и други въ
проси на които се очакваха огго 

^ во-ри и становища на Акциюнна- 
и та- конференция на

хоро ое хва- на-друш хора.
сънародници, 

кои,то като страхопълзьовци до
пуснали в-сичко това да стане 
на няколко минути -преди да из
върши тежкото престъпление из
лезли

на единадеоетдневния

журналисти
те, пък и на въпроса дали право 
то- на журналистите и информа
ционните средства критично да 
пишат за състоянието и огношет 
нията в ..друга среда" 
право на политикантска намеса 
и политическо арбитрира-не в те 
зи среди...

м-но двадесетгодишни хора. в-
края на ми-нашото лято-, не само 

ление. чиято организация беше че са знаели ч-е гнусният убиец 
разкрита напълно пред съда. тря- под-Ротая 
бва всички още веднаж' да

от спалните, оставяйки 
другарите ои.на милост на убие
ца. Техните имена остават, ведно 
с онова, което са направили, съ
трудничейки с Келменди, 
сериозно предупреждение зана
пред.

небивало злодейство 
се против -невинни войници, но все

ки на- овой начин допринася д,а 
защад-ем въпроса: колко ое анга-. ое стигне до тежката трагедия, 
жираме за да се пресекат пъти- По официални данни на -съда 
щата на подобни зладейства? един Му обезпечил пушка и кущ 
Дали нй е ясно, особено в Ко- шуми. друг му обяснил как ое

замислим всеки отделно и да си значи и
като

А. Маля Саво КЪРЖАВАЦ



Комунист 3
КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ

Самохранна работничесна
С конституционните 

ни се предлага ..най-малко 
вината делегати в Съюзния 
да бъдат от

амандма- За хакво отхвърлени, въпреки 
•всичките .начални призив и з.а пу- 
олич-ен диалог. Така и по-нататък 
•остава неизвестно как е извърше
на такава селекция.

съвет 
на ар-де ле гадните

ганизаниите на сдружения 
от областта на материалното 
изводство". докатх>

труд
П1РО

в -Съвета на
републиките и покрайнините 
легацията на

„Методът" 
очевидно не е биш добър, защото 
в публичното 
но се явяват същите
Н1ИЯ •

разискване повтор- 
предложе-.де-

репу ол,писаноката 
скупщина, т.е. автономна 
йнина най-малко покра- 

половината де
легати да бъдат от Съвета на 
сдружения труд на 'Републикан
ската скупщина.' т.е 
покрайнина". То-ва 
кто се смята, би трябвало

Всичко това създава впечатле
ние. че обществена енергия без- 
пютребно ще 
се насочи в задънена улица!? А 
поради такива 
п р офесион а л ни те 
структури или 
задоволително ще 
Защото нейният 
тане неприкосновен. Как 
що?

се харчи, а и ще
а втоно мнат а разправии само 

управлениеоки 
1 юлито1кра:цията 

трият ръце.

решение, ка-
да до

принесе за засилване влиянието 
на сдружения труд за решаване 
в Скупщината на СФРЮ. Но. с 
това не свършват всички

монопол ще ос- 
и за-

опоро-
ве на тази тема.

От началото 
за политическата система ведна
га след Дванадесетия 
СЮК все до днес. когато 
движено публичното 
за конституционните амандмани. 
сред. обществеността и на поли
тически заседания често пъти мо
жеха да се чуят и две по-инак- 
ви становища от споменатото. 
Според едното, влиянието на 
сдружения труд най-добре би 
укрепнало с въвеждането на съ
вет на сдружен труд в Скупщи
ната на СФРЮ. а- според второ-

Такова или инакво число де
легати в Съюзния съвет от сдру
жения труд, особено съветът 
сдружения труд, както и п ре раз

на разискването
на

конгрес на 
е раз

рази еква не
Стеван Шиникпред елен и ето на компетенцията 

на домовете в Скупщината на 
СФРЮ не могат да изправят гла
вната деформация в съвкупната 
политическа система, която е на
речена

Обаче тази опция подразби
ра и премахване на всички воа- ви. според предупрежденията на 
ли от отчуждените центри

Доколкото това не се напра

на проф. д-р Йован Мирич в своя- 
мощ, изникнали върху така на- та знаменита студия „Системата

и кризата", малка е крачката до„диехармония" между
битие. Речения национален суверенитет.класовото и национално

С други думи. .напразно може националните икономии и хеге- подреждането на социализма от
п артикул ар истич- страна на- национализма. Затова.

неговото
мониз пранитеда се очаква, че може да се по

прави на
снова, което става в 
щението на съвкупната^ делегат
ска система
на автентичните интереси на- ра
ботническата класа.

Според теза. основният въ
прос за конституцията на Юго
славската политическа система-, 
за която и по-нататък трябва да 
се търси отговор е — как работ
ническата класа трябва да бъде НИ1Ч> межщуиационална интегра- той значително по-инак

фици-ра обидата върху национал
на, отколото клаоова основа., Не 
разбрах още. че някой е иреслед-

федерално равнище, интереси. С една дума казано, 
кръвообръ- от системата би трябвало да

.премахнат всички механизми, ко

ката. парадигма звучи
ое духовито предупреждение за ед

на част от нашата действител-
ито генерализират превъзходство- ност: 
то на национален ..фолкор" над 
общите класови интереси. Защо- ческото (следователно, по общест 
то, работническата- класа трябва веността е решаващо) е онова

националното, а не класовото, за

ма р гин ал из а ц и яс преразпределение на ко
мпетенциите измежщу двата ску- 
пщинска дома — в полза на Съ
юзния съвет.

то „Това, че битието на полити-

ца бъде водеща сила на нацията. 
Без тази предпоставка не 
да бъде нито

може което шидетелствува не само на
шето обикновено политическо съ

Понеже
тези две предложения 
известна, понастоящем 
кажем, че никога официално не 
е можало

аргументацията за 
е добре 
само ще

'самоупр авмте л на. знание, а и наказателният занон!
квали-

да се чуе обоснованието хегемон в обществото? ция.

БУЯНОВАШКИ КРЪСТОВИЩА ван затова, че някому е поовал 
..работническа майка", а ако е 
и преследван, то тогава не е би
ло поради „работническа", а за 
майка". Напротив, ако някому 

н€ псувате майка, със споменаване

ПРИЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕ
За пръв път от 1981 година насам в Буяновац се върнаха 

сърби отколкото напуснаха вековното си огнище
атища ос изселват хопл. оценяват 
» Буяновац. за цялостно стабили
зираше на положението дума 
може да става.

повече
на национална принадлежност, 
то тогава ще бъдете обвинен и 

на то «е толкова пораши ..майката", 
колкюто поради национална ар-

Тази нова програма за връща 
на изселените и обезпечаване

то на добри условия за работа, 
неотдавна с приета На съвмест
но заседание па всички изпълни
телни 
тичеоките 
та. Тя е, ляма съмнение, амбици-

От Буяновашка община, об- 
южната част иа 

окуража- 
годи-

невШина,
Сърбия.
ваща вест: през миналата

среда се изселиха по- 
сърби отколкото се въриа- 

пръв път

,Мишс Огоши-ч, секретарпристигна Комисията за спиране 
ието, припомня че ОС в Буяно- битраоия! 
ван е взема решение, с което се
забранява продажбата на надви- __________

имоти между сърби ,и ал-

изселва-

Драган Кабадапчна от тази 
малко

тела на обществеир-поли- 
оргапизапии в общинаха! Тоша се случи за

1981 година и известните ко- 
тази

ЖИ1МИ
баици. Решението ше бъде в си
ла носа следващите три години.

след
совски събития, които в 
Южноморавска община, като 

Модведжа.

озна и привлекателна.
— Засега са 

работни места за втхжощюсЬоаи 
опашни каиши, а и за всички дру- 

които нямаме. Обезпечено е 
21 жилите и 35 строителни пло
щи за частно жилищно строите
лство, на оадсмостопашжи произ- 

н реллагал- стотина

■

обезпечени 00и в 
оставиха ое «шрушавано същото' често 

твърде перфидно. Отделни лица 
дори правят договори за уж до
животна иапържка. И тона е опю-

нрешово и 
дълбоки следи.

Наистина, числото на тези ко ри
скромно1, зашо- 

85 души (изселиха 
убедително п ока- 

климатът в та

ите сс върнаха е 
то ое върнаха

ва. което ,най-много загрижава и 
честни албанци, а ивсички

сърбите и числящите се към тру
пите нароиш и народности.

сс 83), но и то 
зка, че се менява 
зи неразвита община.

Ма-нич. председа-
тел на ОС в Буяновац казва ие 
хората вое по-малко сс «,а^;я“г 
от Буяновап. И че тъкмо поради 

по-маоово да ос 
идват

водители се 
хектара земя. а па занаятчии сс- 

помешеиия за работа — калем
зна 'Опира Дсякювич, председател 
на Изпълнителния съвет на ОС 
в Буяновац.

Назбира ое. в 'Буяновац не

Владимир В Буяновац ое меняват много 
меша. Заслужава да сс каже, че 
стопанството добре стопанисва и 

годиниче чрео следващите две 
планира да открие 1500 нови ра
ботни места. Това е и голяма па

па тетрудоустроснитс (око
'КОИТО

това се очаква крият че целокупното ноокитиче-
СКО-ОИ1ЛУРИОСТИО
виси от активността па всички

изселените и давръщат
други специалисти.

и работят,
_ вместо доклада, предлага

ме конкретни развойни програми 
и благоприятни условия пя всмч 
ки, онези, които желаят да Ж>и 

Манич.

ПОЛЮ'Ж€!1:ИС За-които тук да дежща
ж> 2 хиляди) и за онези,
1>шботит в чужбина (около 2 хи
ляди).

щ ГюмЖ1ИВОЯТ оу!&е1КТ1ив111и: оили. чс пърху нсич> 
дейстиунац-ето -на албашаки- 

те на/циона листи и оонацагиеги.
изселват.

влияе

ЧС СЪрби ВЮС ОШ(С ос 
3аощуро, д-оасато от чгогссишите ог- Д. Коцич

изггъквадат
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САМОУПРАВЛЕНИЕТОИНТЕРЕСИТЕ И ПЕРСПЕКТИВА НАПЛУРАЛИЗЪМ НА

С него или върху него
ЦЕЛТА НА. ПРИЗНАВАНЕТО 
НА ПЛУРАЛИЗМА

Конституцията, особено с 
обществ ено-по-

интересите но сПлурализмът иа 
се представлява като магическа

понастоящем в същно литичиския
въвеждането на до основната теЩо ое касае 

ма, трябва най-напред да се ка
цащата политическа ми-'

смет в окупшини- 
че многопръчка, а 

ст «е позволява по-ясно да ое те. Пашич отговори.

<бше процес. които 
казва Картел 

възможността за посте- 
надиеляжшге на плурализ 

политическия монопол от

разпознават политическите и
СФРЮ.ществените процеои в 

Признат, прекадено подчертан, мушистите -от 
но и частично изкривен,, плура- »аше това да 

на —■ както
телно става извън скупщините и „щетам, дори и другите легални механизмилизмът доведе и до осноюният П1РО- откриеинтересите решаването, че
блем са неформалните цеитро-

да не ое споменават 
на хората, правата или щастието пен но

Почти изпея в-е на решаването. ма на
,Имаше още родина пробл-е- истилгоки само^лравителни поли-

тоест от
на отделения човек.
ючителню се говори за правата, и
'интересите :на нациите, републи- ми във вид на въпроси и оогю- тичесии
ките и покрайнините рвания. Така например Вучина- плурализма на автентичните

Юго™™ общество с Еаоович каза. че в условията на, моу,градителни интереси на са-
моуп ра;в1ител.н,ите суоекти

плурализъм.
са-

кактопо- пълна мартин а лизания на скуп-плурал-изма на интересите е
вече конфликтно. Ако плурализ шините нищо не би мю*гш.о да про на частичните, така и

беше‘признат и зачитан мени ,и. въвеждането на съвета на вените'. Целта, очевидно 
потъвали бихме в мрака на ета- сдружения труд и че са по-ста- трудът да управлява общес ^ 

държавния социализъм, ри" и по-потребни дебатите за то. а не трудът да бъде управля 
с него оме в състояние на негтре- това защо окупщините не фуик- ван от частно-собственическа

конфликт Плурализмът ционират и как да ги оопоообим ил,и държавно-собственическата
сила".

, Тъй като тези хубави падеж

на общест 
била Богдан Йовановичмът не

■тизма и

тическата власт... и организациикъснат
не може да ни помогне да излез- за по-ефикасна дейност, 
нем от кризата, без него цзглеж

те на сдружения труд...
Вътре в отделни обществено 

общности съгцест
Многобройни забележки и

ди не се осъществиха през после 
все повече хора 

вярват, че до кризата се е ж>ш- 
че системата е

по-голяма въпроси предизвика изложение-
Й-овица Търкуля, който от дните помини

да бихме навлезли в -политически 
»ува симулиран плурализъм на 
интересите, с които ое маскира

то на
За плурализма на интересите говапяйки каза. че съществуват

а „два доминантни пътя за реализа- ле тъкмо затова.

криза.

би могло много да се пише. господството на тесните полити 
чеоки олигархии, които се фор
мират на върха на всяка общес 
■шено-политичеока общност. Те- 

0д_ зи олигархии се учредяват, като 
неформални, но действителни

възможност на плурализ-съшевое ция на социалистическия проект, дала
чрез държавата, с диктатурата на ма на самоу пратите дните

а рес,и и че от кризата може да се
всяка изключителност инте-менно да бъде неопростима гре
шка. Затова дебатата на „Карде пролетариата ,с партията

вторият е с икономиката, с раз- излезне 
„Плурализмът на лични реформи... И единият и 

друпият път днес са в задънена 
улица и възниква идеята за .не- интереси".

„ако ое установи повтор 
на решителна доминация на 
шмя ‘интерес над воичтш отделни

лелите дни" на неотдавнашната 
научна ореша 
интересите и перспективите на центрове на политическата мощ 

зая Фасадите на делегатските ск- 
упщини и другите демократичес 
ки органи и организации..."

Можеше да ое заключи, че 
югослаюокото общество ше из
трае в зачитането на плурализ
ма на социалистическите интере
си, но не бива да попуска на 
всеки негов натиок и примки, ооо 
бено не егоистическите и инте
ресите на тесните групи да се

самоуправително-ооциалистиче-
^исувайки обществения ам 

Радонич казва,
югославското що трето, което много неясно оеокото развитие на

общество" в Херцег—Нови върве изразява с тезиса за .-.цивилно об биежг Радован 
ше по много криволичеща ли- щество". 
кгля. или по-точно казано — по 
много разчленен път.

че ® „това общество ое явяват 
„бало- хора, чигото гледища са далечеКонстатирайки, че

нът ага социалните напрежения от комунистическите, а целите 
и недоволство" не може легал- може би и противоположни на 

УЗУРПАЦИИ, ОБЩ ИНТЕРЕС... но да от изрази чрез наличните осциалистичеоко-самоуправител-
канали на политическата систе- ните... а най-голяма част от пле- 
ма, Търкуля заяви, че този балон бса, изморен и изнервиран о-т на 
би могъл да експлодира ако не шия опоотюнизъм. сърдит и го- 
ое разширяват „възможностите те® да критикува, а тук—таме и

■На въпроса — какво е „ци
вилно общество" 
бори, че това е заимствуван тер
мин и че вероятно би трябвало 
да значи „цивилизисано общес- 
ство". и че загоюорниците .на до

стигнаха отго

представят като национални, ре 
публнкански, покрайнинаки... Пл 
урализмът на

за артипсулащия и легитимизация , руши, лесно приема тези водаче 
на различните интереси" и че то ств.а и търгва след оня. който' му 
чно затова е потребно значител- нещо предлага, често не водей- 
но обновяване на политическата ки сметка какво му предлага 
система, преди всичко „същест- къде го води."
,вена промяна на Социалистиче 
ски.я съюз. най-малко така както 
го кроеше Едваря Кардел".

интересите ше 
и укрепва демократическите об

ществени процеси толкова кол- 
кото биват премахвани крепос
тите на ‘Самостоятелната мош на 
уорагаленчекжите центрове. Ос
новата за изявата на плурализ
ма трябва да бъде от материално 
естество,

плурализъм на монопола на те- кто казва Пашич — "може да 
ритС'Р‘иалн'0-пол1гтичеоките орга- бъде единствено само-стоятелност 
ни- на властта (изпълнителните и

зи лозунг главно знаят какво 
под това не подразбират, обаче 
никой не знаеше, нито знаеха

Найиан Пашич постави две 
хипотези, които — както каза —

той това знае какво 
, се подразбира под

общество", как

конкретно 
понятието 

това 
бъде

трябва критично да се изследят„цивилно 
общество би трябвало да И за това какво е общоютос и верифздират 
организирано', как ща функцио- лавоки интерес имаше много ра 
нира и дали изобщо е възмож- зговори. Душан Янич запита, 
но в сегашните международни ус „дали е това някой общ интерес.

:
.... съществува Фактически: което значи, че — ка

ните сее на държавата, интерес 
Вниманието привлече и по- на работническата класа или

ЛСВИ1Я. на стопанските субекти, самоуп- 
равмтелно 
болното им свързване п€<д покро 
вителството на обективните ико
ном иче ски закономе о ности''.

М. Томашевич 
П. Яничич

управителните оогани на ^«пуб
личната между Владимир Гоа- всички национални интереси или ликите, покоайнините. общи ни - 
ти и Найдан Пашич. Гоати въз- е един национален

организирани и сво-

инте- те). Този ..полицентричен” етати 
рази на Пашич. че споменавай- рее? Иван Шилек каза. че общи-. зъм ,ое обляга върху системата 
ки сливане на държавата й пар ят. генерален интерес е югослав- - на патронно-клиентните отноше

ния между центровете на политията забравя, че това е позволе акият.
♦•тж нмм1ми»ни ................... мм*и
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БОСИЛЕГРАДСКА УСТРОЙСТВО В ОВЦЕВЪДСТВОТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАВобщина

И в Назърица 

„дойде“ ток
Малко са и 18 стари милиона

Известен като край. къ 
дето животновъдството 
винаги е било едно от 
основните препитания на 
населението, Димитровтр 
адска община днес ® то
зи отрасъл, се среща с 
основния проблем — 
недостиг на овчари. В 
основната организация 
на сдружения труд „Ни 
шава" нямат данни за
що броят на добитъка, 
особено овцете, от годи 
на на година намалява.

■ди две години. Досега е 
■бил ® обектите във В.раб-

месец имат по десет ;д.е-' 
на свободни, тогава лич
ните доходи не са малки. 
Наистина, и работата не

ча.
— Кой те накара да

е леска.. работи се дено- станеш овчар? — 
нощно. о<собено когато се тах се да провокирам то- 
обагват. В „Нишава" им- зи все още голобрад мла 
ат намерение в най-око- деж.
оо време да въведат и . — Никой не ме е нака
определени стимули за рал. Самичък си дойдох, 
всеки овчар, които ще задното само това зная 
;ое шават парично, а мо- да работя и задното оби- 
же би и в натура.

Но всичко това не по
мага и вместо 80 постоян има само яеоетина оице.

Пък и исках да стана 
свой човек! А да ли и 
след войниклъка ще оста 
на овчар, това не зная.

Така говори найчмла- . 
дият овчар на фермата’, 
в Бачевско поле. а един 
от най-старите овчари Ге 
орги Владимиров от Пър 
топсоинци добавя, че

След оело Ярщщшк. и 
част от оело Назърица 
получи електрически ток. 
Именно, един от 
кото трафопоста са 
нати в действие, така че 
онези домакинства, кои
то са приключили с еле 
ктроиисталадията в до
мовете си. вече ползуват 
благощетите на електриче 
ския ток. Става дума за 
електрификация на -най- 
голямата махала в село
то — Калсюска махала.

— Общо взето — каз
ва председателят на мес
тната общност в Назъри 
ца. Асен Андонов, — еле 
ктрификацията в селото 
е завършена с 40 на сто. 
Именно, мрежата с висо 
ко напрежение цялостно 
е готова, докато с низко 
напрежение състоянието 
е по-друго. Стълбовете са 
побити, обаче жицата все 
още не е разтеглена към 
махалите Лазаровци. Го 
рна махала и Еленица. С 
сглед. че времето е не
подходящо за работа, ак 
цията ще продължим пр 
ез пролетта. Но и това 
дето постигнахме през 
изтеклата и началото на 
настоящата година е ус
пех.

опи-
■адсцията «и. 
че нямаше да успеем и 
толкова да постигнем, 
ако не ни притекоха на 
помощ войниците с вър- 
толета и Общинската ск 
упщина с механизацията 
си. Много махленски пъ
тища разширихме и ги 
направихме годни за де 
ижение — добави предое 
дателят на местната об
щност в това планинско 
село. Асен Андонов.

В местната общност 
освен електрификацията, 
която ще бъде задача но 
мер едно. в плаша и про 
г.рамата за работа през 
настоящата година са 
запланували и други ко-

Оигурно е

някод-
пус-

чам овцете. И у 
това работех, но баща ми

дома

детето е още младо, но 
как работи и обича ов
цете от него ще стане до
бър овчар". В „Нишава" 
също казват, че е добър 
само дано ое обади ооше 
някой като него гаа кон
курса. който постоянно 
е открит.

„Напредък" все още 
не иска да възобнови 
изкупвателния пункт в 
селото, въпреки че пре 
ди десетина години тук 
изкупуваха добитък. Ва 
гата все още е под 
открито небе. запустя
ла и ръждасяла, без 
да се намери някой да 
я стави в подслон. 
Гова е още едно пот
върждение. колко „На 
предък" небрежно се 
отнася към обществе- 
ното имущество.______

Малцина искат да бъдат овчари А. Т.
но все пак считат че ~ миг- ни овчари и козари, кол 
рацията на населението’ кото са необходими на 
от оело към град допри- „Нишава", днес тя има 
нася за това. Селата, не 58. Останалите вакантни 
зачитайки крайградски- места разрешава по на- 
тз. все повече стареят и чин като взима пенсио- 
намаляват. в някои са ос- нери за определено вре- 
танали само по пет—шест ме. но това ие е реше- 
старчески семейства. И ние. За заплануваните 
нищо не помага да се реални мощности на ов- 
цриБлекат младите да ста цефермите в Бачевоко и 
нат овчари, дори и прив Боровско. поле. Висок и 
лекателвите лични до- Забъодие и обектите за 
хеш и. които от първи яну летен престой, от 10 хил- 
ари тази голина са към яли овце и кози. ед.инст 
18 стари милиона динара, »ено решение са млади 
Именно, главен овчар хора. които наистина са 
има основна „заплата" заинтересовани за съдба- 
16,8 (милиона. помощ- та на овцевъдството и ко 
пик—овчар 13 милиона. ито разбира ое. обичат ов 
Козарите са по-добре цете. За сега на Фермата 
.платени. Така главният в Бачевоко поле най-мла 
козар има личен доход дият овчар с Драголюб 
19, а помощник—козар Стоянов от село' Скърве- 
15,6. стари милиона. Ако ницл. Роден е през 
се има предвид, че и ов- година, а в „Нишава" ра 
чаритс и козарите всеки боти като овчар от пре-

Г ЗВОНЦИ N

Съвещанне за 
пчелари

В организация на 
пчеларската коопера
ция „Мая" в Звонска 
баня на 20 февруари 
ще се проведе съвеша 
ние за пчелари от Ба- 
бушнишка. Белопала- 
нешка. Димитровград 
ека и Пирогока общи
ни. на което ще прись 
ствуват и известният оп 
ециалист пр пчеларст
во у нас проф. д-р БО- 
ГОЛЮБ КОНСТАНТИ 
НОВИЧ. На съвещани 
ето ще бъдат обсъдени 
следните теми: под 
готовка на пчеларните 
семейства за главната 
паша. производство на 
матици и рояци и за 
заразителните болести 
при пчелите и борбата 
срещу тях.

Пчеларите ще поду
чат и подробни сведе 
кия за условията за 
кредитиране иа пчела
рите. за развойните 
планове в пчеларство-- 
то в този край и други 
овеяения. които да ин
тересуват. 1

Във всеки случай пр

Сигурно е. че електри
фикацията на посочената 
махала ще мотивира още 
повече населението и ак
цията успешно ще дове
дем до края си.

За отбелязване е. че се

мунално-битови акции. 
Преди всичко, ще продъ 
лжат с разширяването на 
махленски пътища, ше 
уреждат селските гро
бища. ще разискват и въ 
рху проблемите по снаб
дяването. а прели всичко

ло Назърица е едно от
неелектрифици 

села в Бо сил епрадс-
четирите

все по-изпъкващи 
областта

рани
ка обшина. където

в ход. В акцията 
уведоми Андо-

върху,
те проблеми в 
иЛ интензивното 
тис на селското стонанег 
до. В това отношение из

ак-
разви-цията е 

както ни 
но®, участвуват над 40 до

купуването им с елин от 
възловите проблеми.

макинства.
— Отдалечеността на 

махалите и негодните до 
много забави

1971

М. Я.
тях пътиша

Увеличават се необработените имотир ГГЖГПКЯ331

трудно се енраюят с тежката полска работа и от ден 
Па ден — расте броят иа необработените имоти.

— Напоследък имаме случаи хора от града да 
идват и взимат имот пощ закуп. като заплащат по 
500—1000 динара за декар. А сетне като извършат жи 
тото. откарват по на воденица и Крупац и после, то 
продават на миото по-мооки цени. Така тс идват до 
значителни нетрудови доходи, а никой не ги закача: 
— споделя Ранпело®. .

Има и други проблеми, с които ни запозна Ра- 
мгелда. Така например мнозина синове и дъщери са 
позабравили своите родвдгли. ме ги нотощлват дока
то оа живи, не иапълняшат така наречения синовен 
дълг, а когато починат — тогава, с рошини ое разкар
ват по 1съиилища, за наслощство.. . М. А.

■крд игран ич I !о оело в Ди- 
нищо не се рлз-Село Мъзгош, малко

обшина почти по
_ „„ н този край ако со .1сасас доличава от другите сега нгшше „еблатоприятна-

селокото с'гопа»с™^1,„па „а „аюелеиисто. Или с ДРУГИ 
та възрастова с г'^ предимно остарели хора.

*а3оТ'56 домакинства. колкото сега има Мъз- 
_ °11 стопани са изпод 65-тодишна възраст 

И стопа! шпи,ро рдн ГЕЛОВ. секре-
Съюза на кому- 

в общината, 
блше,

митроиградока

думи.
сдстоящсто съвещание 
е удобен момент и за 
обмен та опит между 
пчеларите от 
Помиташе.

гот, само 
— ни

изключение на един
- кооперация „Сточдр" 
имоти се полага малка 

производители

и а
тар
пистите и един от 
Раигелов подчерта, че с

земедо ликата

Горно

М. А.който е създала №
» Димитровград за ^^ даа,,.1С1<и
грижа. Остарелите селокос
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ЕДИН НЕСЪВЕСТЕН ВОДАЧ ТЕЖКО ПОВРЕДИ 
ГАШО СТЕФАНОВ ОТ БОЖИЦА И ГО ОСТАВИ 
БЕЗПОМОЩЕН НА ПЪТЯ, А СВР ВСЕ ОЩЕ НЕ 
ЗНАЕ

босилеградска ОБЩИНА няма ДОСТАТЪЧНОЗА ПЪТИЩАТА В 
СРЕДСТВА

Фактор, ограничаващ развитието Кой е този идиот?
30, а Ю нал-ите краища

общинската СОИ за
вни 11 октомври 1987 го- 

с голяма скорост от 
село Божи да, минава на 
върхлита върху движещ 

Силен трясък!
Сашо

Ако на пътищата не се отдели дължимото 
мание, т.е. ако яе се отделят повече средства, ДО 
1990 година те няма да се модернизират. Тогава Щ 
представлявай ло-голям проблем.

Точно преди 4 месеца, на 
тъмносиня „лада" излита 
завой под центъра на

сто
де-жилищжжомунална

йност — но те ие са дос
татъчни за модернизира, 
нето на пътищата. При 
това все оше не е уточне 
но колко ще се изразход
ват за регионалните, а ко 

местните пътища.

дина.
един
лявата страна на коловоза и

обратната посока мотоциклет.
мотоциклетиста 
от Божица, ученик

„Иван Караива-

на пътищата. Общинска
та скупщина е на стано- 

се изграждат
До преди две—три го 

за пътищата в Бо- 
Обшина се 

незначителни

се в
Пряк удар в левия крак на 
Стефанов, 16-годишно момче 
първи клас в образователния център 
нов" в Босилеград

вдини 
оилеградска вшце те да 

етапно, т.е. да се строи 
докато има средства. Съ
щевременно. разбира се, 

търсят нови срсдс? 
Васил Таков,

отделяха 
средства; те едвам се под 
държаха, а за изгражда
нето им. Т.-е, модермизи- 

• райето и не оставаше. За 
това днес в общината от 
125—--те километра пъ

лно за
КоТато се касае за мес, 

пътища от значе- 
подчертае.

надпревара е ми-стокаМомчето остава на пъ
тя с тежки повреди. Ле
вият крак 
две места, под коляното и 

. Горната рана- е 
поток

да се
тва — казва 
председател на ОС в Бо
силеград. Това ста-нови- 

се реализира. Пр

тнмте 
ние е да се

йутите.
— Веднага го закарах

ме в Сурдулипа — разка- 
СтесЬан. —

е счупен наГОЩИ-че през миналата 
на Фондът отпусна сред 

общинската СОИ зва баша му 
Там му, оказаха първа до

пратиха в Ле-
в кълка
отворена. Кървав 
тръгва по асфалтиого шо
се. Водачът на „ладата" 
описа по-долу.

ще вече
ез 1 миналата година, на

тища с регионално зна
чение само 30 км са със
слабокачествена асфадто пример за пътища в

бяха обезпечени

ства и
набави необходими стро 

машини МОЩ и ни 
ск-о-вац. 
болница ни казаха, че не 

помогнат

об- ителни и други 
и съоръжения, които ще

В лесковашката
шината 
154,5 милиона динара, от 
които 100,6 за регионал- 

От тези средства

в а настилка, а голямо чи 
сло села все оше яе са 
овързани с регионалните 
пътища.

връща седават принос в поддържа 
нето и прокарването на 
местните пътища, 
ните общности ш-е учас-, 
твуват с 50 -на сто от не
обходимите оредства за 
поддържането и прокар
ване на пътищата и пре
димство ще имат онези, 
които на време ое подгот 
вят. т.е. регулират необ
ходимите въпроси.

могат лапротягапри момчето и
Местните.

89,8 милиона бяха заяла 
нугвани за започване мо- 

пътя
ЛОШИТЕ ПЪТИЩА — 
ОПРАВДАНИЕ лернизир ането на 

от Нибарци към Карама
н-ица и предприятието за 

Враня към
Въпросът във връзка с 

пътищата' в общината от пътища от 
винаги е актуален. Той края на миналата година 
това стана особено през започна да го разширя

ва. За прокарването на 
пътя през. с. Дукат, кой- 

Босилег-

пбследните 
то Босилеград
да се развива с по-уско- то ла свърже, 
рея темп, т.е. да се ин- град и 
дустриализира. Й пъти- обезпечени 10,8 милиона 
щата вместо да откриват динара. Тези средства не

са изразходвани и посо
чената организация то
ва задължение ше изпъл
ни през настъпващата п-р

години кога 
започна — Според развойните 

планове на общината и 
републиката. пътищат/д 
в общината трябва ,да 
модернизираме до края 
на 1990 година, подчерта 
ва Такев. Това значи те 
зи с регионално значение 
да асфалтираме. Но. за
дачата ще изпълним при 
условие да обезпечим мн 
ого. много повече средст 
ва. Няма обаче да чака 
ме да ги обезпечим отвед 
наж. През настъпваща
та пролет ще продължат 
работите на пътя от Ри 
барци към Караманица, 
а през годината ще запо 
чне модернизирането и 
на пътя от Босилеград 
към Горна Любата. Съ
щевременно ще търсим 
допълнителни средства и 
възможности.

Търговище, бяха

перспективи станаха ог
раничаваш фактор в раз
витието. Пътят през Вла 
сина е тесен, на повече - 
места- -развален и вое по- олет. 
вече не съответствува на 
изискванията на развива 
щата се община. На ор
ганизации
ната. той вече започна да 
служи „като оправдание 
защо; не откриват повече 
стопански обекти в об
щината". Регионалните 
пътища от Босилеград
към- Горна Любата и Бе- оше не е известно да ли 
сна кобила и от Бооилег- всичките ше бъдат обез- 
рад към Караманица- съ
що така станаха ограни
чаващ фактор в развити
ето на селата.

Имайки предвид съ

Саша Стефанов е в първия ред (посочен със стрелка)
и ни изпратиха в Ниш. От 
градската болница ни из
пратиха в болницата в 
Кнез-оело. намиращо се 
на няколко километра от 
Ниш. а оттам в Нишка 

не баня. Здравословното със 
тоя,ние на- Сашо обаче се 
влоши д-о-там. че се на
ложи да бъде закаран в 
Белград,

ръка да провери живо ли 
е. В този момент момче
то е пои съзнание и с по
следни сили хваща ръка
та на виновника -на тра
гедията. Моли го за по
мощ! Но водачът и 
мисли да му помогне. От
блъсква го -грубо и бяга 
към колата. Какъв идиот!

Пострадалият Сашо ос
тава да лежи на пътя без 
съзнание, а кръвта му те
че. За щастие няколко- 
минути по-късно по пътя 
минава съпружеежа двой
ка и оттогава 'започва же

ЗА ТАЗИ ГОДИНА СА 
ЗАПЛАНУВАНИ 330 

извън обши- МИЛИОНА ДИНАРА

През тази година за 
пътищата в общината — 
за регионалните, -и за ме 
стн-ите — са запланувани 
330 милиона динара. Все

печени — 60 на сто от 
тях трябва да обезпечи 
републиканската СОИ за 

Фондът за на-

В столичната ортопед- 
ока -клиника ■ медицински 
екип начело с пю-о-Ф. д-Р 
Иван Буткошич зав-ръзва 
дълга- и тежка битка сре
щу инфекцията. След 92 
дни младостта на Сашо и 
свръхчбвешките 
на медицинския екип -от
насят победата. Сега Са
шо Стефанов възстановя
ва здравето ой в тяхната 
къща в Ниш. обсипан - с 
майчини грижи.

пътища, 
сърчаване развитието на

I В. Б.стоянието и значението икономически изостана-

Истината в моя случаи уоилияОТЗИВИ

гледа делото доверена на ОбщинскияВ статията „Още едно убийство" и в отговорД 
, на Общинския съд в Босилеград на същата -статия 

се споменава и моето име. Това е повод да кажа 
ня-колюо думи във -връзка с темата на статията и от-

Т Точно,е, че в пътна злополука едно лице повре
ди .-.колата ми,.Срещу' виноватото лице бе възбудено 
съдебно .дело ог. страна на общинския прокурор в 
Сурдулица, което бе гледано в- Общинския съд в Бо- 
Тилепрад. Макар че бях претърпял материални ще- 
|и .без.;еабся?е)на..щина. съдията Никола Димитров 
Произнесе присъда,- е. която освободи от отговорност 
Подсъдимото лице. Разбира се, нито -аз, пито общин- 
ЗкиядкЛировсурор бяхме. д-оволни от решението -на 

тотобжал-ихме пред Окръжния съд-във Враня.

и задачата да
сщг в Сурдуляца, който въз основа на същите пока
зания произнесе присъда в моя полза. Въз основа 
на присъдата на Общинския съд -в Сурдулица К.
№ 138/87 аз осъществих правото си на компензация 
на щетите, понеже виновникът за злополуката бе осъ
ден, а не освободен в- стила на Никола Димитров.

Следователно не е вярно онова, което е написал 
съдията Никола Димитров- в отговора на статията 
..О-щ-е адн-о убийство", че по собствено желание се 
е отказал да гледа въпросното дело. На съдията Ди
митров и на Общганокия съд в Бо-оилег.ра-д бе отвзета ха ни. ч-е са предприели 
тази задача въз основа на -категоричния ми и-ок от мно-го-боо-йни мерки да 
'3 юни 1987 година, както е и написъл а-вторът на на-м-ерят виновника за

злополуката в Божица, но 
за резултатите на' а-кци-

Трагедията на Сашо 
Ст-ефа-нов е известна на 
о-тгев-оюните в Секретари-. 
ата на- вътрешните рабо
ти в Сурд-улица. У-веДоми-

статията „Още едно- убийство".(Цъда и
фъдътсчзастана. на становището, че жалбата ни е 
подкрепена с истински-аргументи и с решение К.Ж.
№ 290/87 от 22 май 1987 година анулира решението 
на Общинакия съд в Босилеград.
!' Н-а 3 юни 1987 година отп-равих писмен иок де- в архива на Общин-окия съд в -Сурдулица. 
лото да бъде гледано не в Общинокия съд в Боси- 

общински съд. Искът ми бе приет

Това е -действителната истина. Причините, които 
ме накараха да обжалвам решението на Общинския 
съд в Броил-е-гра-д и да отпра-вя пиомен -иск делото 
да не бъде гледано в този съд, могат да се видят

ята „в-ое още е раноЧда 
ое говори”: Тези дни ак
цията на СВР е тръгнала
,,-В НОВИ ПОООКИ. които
о-б-ещават уопех".Никола Гашевич 

Босилеградлеград, а в. друг
-А* ./"й *

к. г:
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ДОСТТА.ЕЗ ПЛСТОЯ1ЦЛТЛ ГОДИНА ще се чествува денят на мла-

Оправдателно исканевв
Тези дни Делчо Ги-го®, заемащ поста пред

седател' на Общинската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж в Д-имитровлрак 
изнеое, че младежката организация е отказала 
да подпише само-управителното споразумение 
по заемане .на работа-, защото в него и по-на
татък „има право на гражданство „практиката 
да може да се приеме на работа и лице, което 
е на второ или трето място на ранг—лйстата, 
ако се даде „дебело" обоснование.

-С такава алтернатива се дава възможност 
за разни машинации, считат в Общинската -кон
ференция на Съюза на младежта в Димитров
град. И, струва ни се., с пълно основание.

Добре е известно, че именно в много трудо 
ви организации, вместо да приемат първите 
от ранг—листата' отварят вратата на намиращи 
те се на второ, или на трето място лица, като 
по такъв начин ои пробутват свои хора. И така 
се случва- — заемащите първо място и по-дата 
тък да си останат първи но си остават без работа.

Искането на младите хора е на място.
Нека добре се премерят всички критерии 

и като някой стигне до него — да бъде сигурен, 
че ще бъд-е ,и приет на работа.

Ако се отмени „алтернацйята" — ще бъде 
много по-лесно и на комисиите по приемане на 
работници в трудовите организации. Няма мно
го да си бдъсжат главите, щом кандидатът изпъл 
ня-ва всички предвидени в конкурсите условия. 
Така се пощсичат и корените на една злина, на
ричана приятелство, връзки или кой знае още 
как.. - >

... шт

Физкултурният преглед си остава
стп„!1БЕЗ ЩАФЕТАТА. НОВИНА: научно-политическа среща 

^•?Г^7ЖМЕ и ПРОМЕНИ". МИРЕН ИЗЛЕТ. ПАНАИР НА НАУЧНО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО

ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ НО СИ ОСТАВА 
ТЪРЖЕСТВО

Младежката- организа
ция сложи точка на ра
зискванията вг,в връзка с 
Щафетата й без оглед на 
забележките за нейното 
премахване няма основа
ние наново да ое внася в 
дневния ред. И да е при
ето друго решение, сигур
но някои би били против. 
Определяйки ое за новия 
кон-цепт за чествуване на 
Деня на младостта счита
ме. че в него не може да 
се включи носенето на 
Ша-фетата и затова я 
„спряхме", преди да ста
не късно.

дите ще бъдат уточнени во на младите хора. На 
на 15 февруари на заюе- този панаир, който ще 
давие на Съюзния' коми- стане в Нови Сад и ще 
тет за чествуване Деня започне на 25 май, ще 
на младо-стта 88. Онова, ое съберат около 5000 
к-с-ето положително ое младежи и девойки, к-ои- 
зна-е още сега е. че няма то са -постипна-ли забеле
ла ое изостави заключи- жмтелни резултати - в та- 
телното тържество на Ста зи област., 
дисага на ЮНА в Бел- . — Майските орещи —
град. а как ще изглежда пдчерта Брапимир Бър- 
— ще ое реши с общо- 
югославски
цялата страна- ще се ор
ганизират 
прегледи
труд. каквито искат мла
дите хора. Югославските 
срещи ще
град. а фестивала на тру
да — в Марибор.

— Тази година ще ор-

клячич, председател на 
.конкурс. В П-ок-р а й н т гската конфе

ренция на Съюза на мла- 
състезан ия и дежта във В-ойвод-ина, -ко
па творческия йто ще започнат на 6 май 

с научно-техническата'Сре 
ща „Съдружие и проме- 

станат в Бел- ни". Ще се водят разго-

Именно затова гласът на младите не бива 
да остане глас в пустиня. М. А.

ДИМИТРОВГРАД

Един кандидат за председател н двама за секретар
Новата програма е мно 

защото се 
тържестве- 

за да

вери за излизането- от 
кризата и развойните про 
грачи, с които ще влез
нем в 21 век. Това няма 
да бъдат само теоретич
ни -разисквания, но ще 
бъдат предложени и кон
кретни проекти. ..Счита- 

съдъожа- 
ния. които щс придружа
ват майските манифеста
ции, щс бъдат много по- 
привлекателни. а обша 
оценка е. че старите вече 
са избле-лняли".

го по-тежка, 
отказахме от 
ните програми 
се насочваме към труд и

на Съюза на социалисти
ческата младеж е предло 
жен ИВИЦА МИЛАНОВ, 
ръководител на младеж 
ката кооперация в Димит 
ровград. а за секретар са 
утвърдени двама каши- 
дати :
НОВ. работ-ник в „Дими 
тровтгоад" и 
ДОНЧЕВА, незаета, овъ 
рщила Виеше строител
но училище.

Приключва подготовка 
та за провеждане на от
четно-изборна конферен 
пия която ще се проведе 
на 22 февруари, в Дими
тровградска община. Ве 
че. е утвърдено преиложе 
ние и новият състав на 
П редоешателството на ОК 
-на ОСМ да наброява 11 
души.

За но-в председател на 
Председателството на Об~ 

(М. М.) щиноката конференция

ганизираме и мирен из
лет до мястото на проби
ва на Сремокия фронт — 
изтъкна Милан Янич, лре 
дседатгл на Съюзната ко
нференция на Съюза -на ме, че новите

творчество — изтъкнаха 
представители -на Съюзна 
та конференция -на Съю-

социалистическатаза на
младеж в Югославия на 
неотдавна' проведената ко 
нфеоенция за чуждестра- 

наши журналисти 
прес-

НИКОЛАЙ МИЛАсоциалистическата мла- 
Югослаяия. Оттамдеж в

ше отправим послание до 
младежта в Югославия и

МИРЯНАнни и 
в Международния

ло световната младеж.
Н-свина представлява и 

Панаирът па научно-тех
нологическото

център.
Всички подробности за 

чествува- 
лразн-ика на мла-

пролра.мата на 
не на

М. А.творчсст-

чналата комунално-бшй‘ 
юа .акция, прокарване на 
■мрежата с низко напре
жение за електрифицира 
не къщата на съселянина 
си Александър Петров

датсд ни уведоми, че пр дълж!ина от около 
сз настоящия изборен пе метра. Започнали са и с 
риощ. тази младежка ои подготовки за предстоя- 
гаи-изащия щс -продължи щата общинска маиифе- 
с вече добрата младежка стлц-ия „Срещи на оела- 
дейност. като обърнат и та", където белутчани и

досега участвуваха и се 
програма 

н-а високо равнище. По
настоящем амбициите им 

пюи.и-е казва Григоров. ше ^ на щ-ьщзо място. Ня- 
п-шгожат усилия, младеж- ма съмнение, че белутча 
кото-си-кътче ошеню-щоб- ви не ще уапеят. 
р-е да уредят, да обезпечат 
г-адиогоамофон и някоя 
ко шамхатни табла. Ше 
продължат и с вече зано

ОРГАНИЗАОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА 
ЦИЯ В СЕЛО БЕЛУТ

изборен ОТ 
мла-

През изтеклия 
период първичната

организация в се- 
бо-гата. Специалисти" за първо мястодежка

ло Белут отчита 
разнообразна и съдържл- 

особе-,
П на

1500телна активност. то на. 1ПРОВСШ-С1ЮФО тези 
отчетно-изборно съ

лт-ур-но-забавпа дейност, 
по За държавни 

организирали 
културн-о-забавни програ 
м-и. Месечно по един път 
си, гша-вили игг.анки,

почти винаги -идва

дейности.но спортните 
На трите турни-ра 
футбол, организирани от 

Общинската 
СОМ и

дни
бг-аиис, -иа -което за поел 
оодател е избран 
ДАН ГРИГОРОВ, а за се 

РАДА МИХАИЛО

празници
подбради

Й-ОР-
страиа на 
-конференция ча кретай

ВА.
иа

„Мл п-о-гол-ямо внимание на ко 
муиажю-битешото устрой- пр-едставиха -с 
ство и идейно - пооштичес 
кото издигане. В това--очно

спортното дружество
!изтсклата 
спортният 
Белут от

ровели и 
три турнира

които
презадост"

1986 година.
и другари и другарии 

от близките села -и Боои 
ле-грал. Активно уча-ству 

и в разрешаването 
комунално-битовите 

проблеми е местната об 
Един младеж с 

член иа Сч.юза

ли На заседанието бс -при 
п-рогра-ета и а-кциопша 

ма за дейността през слс 
д-вашия -изборен период 
от дш-е години. В програ 
■мата с запланувана бога 
та и съдържателна актив 
-мост във шоич-ки Области. 
Новоизбраният

отбор от село 
белязвал, само 
на всичките 
убедително спечелил пър
вото място Младежите 
и девойки ог село 
лут. през изтеклата голи 
иа ое проявили и с из®'®“

съдържателна ку

вали
на

шност. 
станал и

10о<м уи петите. Това. мс 
яолУ другото, б-е -изтъкна

М. Я.
иа ттедос-

гюд на и
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В ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД
ОЦ „ВУК КАРАДЖИЧ" В НАЧАЛОТО НА ВТО
РОТО ПОЛУГОДИЕ Кабинет за компютриМерки за подобрение 

на успеха
е л е кт 1>о н на е дими ца.лна

Средствата' -е -обезпечи
ла регионалната самоуп- 

обшност за

ашиташш&л\

■рашт-елна 
спално образование 6 
милиона динара, сдруже 
ни средства на Димитров 

трудови орга 
и общности

вря
, дай?

работници 
осъвременяването

проовстцитс 
върху
и усъвъ-рш-енствуваието 
на учебния процес. При

В образователния цен
тър „Вук Караджич" в 
Бабушница не са довол
ни от успеха на ученици
те през първото' полуго
дие. От общо 388 учени
ка само
на сто), ученици 
слаби бележки,
223 (57,4,7 ,на сто) имат по 
една. две. три или пове
че слаби бележки. Състоя 
нието и по класове не е 
по-добро: в първи клас от 
144 души без слаби беле
жки са 53, а със слаби 
бележки ■ 90 ученика; във 
втори клас от 148 положи 
телея успех имат 72, а 
отрицателен 76; в трети 
клас от 77 ученика с по
ложителен. успех са 26 ду
ши. докато останалите 
имат слаби бележки и в 
четвърти 1клас от 19 уче
ника — 13 с.а без слаби 
бележки, докато само 6 
души имат отрицателен 
успея.

. В училището оценяват, 
че основната причина за

градските1 отнизации 
5,1 милиона- динара л оаб 
етбени сродства ст около 

динара. За

това дебело ое подчерта
ва реализацията на въз- 

състарка в 
процес;

г—-ь. I-
•-Т[164 (или 42,27 питат-елната 

об р азователни я 
Отчита се. че © дооегаш-

2 милиона 
реализация '№Я пр-еддяде
ната програма в така на
речена блок—система -от 
60 часа годишно,, оспооо 
бени са твс преподавател

атнямат
докато

- -««ад*'
^ V т шната работа имешго- (въз

питателната роля на учи
лището е изтласкана 
заден -план. 
се повече работа на <поо- 

самоул-

т
на

Предвижда от 1-Гиш. Към д-еоете 
„тшисъеди

второто- 
учениците от

рия 
компютри са

Началото- и а ки.
полугодие
образователно - възпита- 
телната организация . 
сип Броз Тито" започват 
с още един съвременен 
кабинет.

Именно, на 28 януари 
тази година на малко тър ДИМИТРОВГРАД 
же-ство' н-о то-зи пов-од. и 

МОМЧИ

Неш о 'подобно н а ско ро 
трябва да започне да ра
боти и в Основното учи
лище в Димитровград.

А. Т.

феойоналните и 
равителните органи в учи 
лището върху изпълнява

не ни" три цветни те лев и 
Йоч зора. а набавен е и оше 

един по-гол ям компютър
нето на задачите.

Инак оп-оред 
нормативи за средни учи
лища -обзаведе костта на 
училището- с учебни по
собия и нагледни средст
ва е сравнително добро. 
Според новите пък прог
рами за профилираното • 
образование обзаведено- 
стта е твърде слаба. Освен- 
ко-мпютори за първи клас 

десетина

щам-с така нареченият 
пан. какт-о и една ц-ентрастарите

Училищата закрити, 
селата празни

в присъствие на 
ЛО ВИЧЕНТИЕВИЧ пре

Статутаатадюедател на 
комисия на ЦК на СКС
какт-о и представители на 
обществейочполитичес- 

кмте организации и 
-щинската скупщина, 
употреба б-е предаден ка 
бидета- за компютри, в 
който съвременни знания 
по основи на техниката 
-и производството ще по
лучават учениците от 
първи' клас. Кабинета е 
оборуден с десет най- 
съвременни -електронно
изчислителни машини 

„ПЕКОМ". производство 
на Електронната индуст-

нат от града. Сигурно е, 
че път и електрически 
ток са двете неща с по
мощта на които ое опи
ра миграцията на населе
нието-. Но- не по-малко ва 
жно- за хората е дали има 

само по училище за детето
СЕр-еео ем-е нн-о проведена 

паралелки та рационализация на
училищата в общината 
е. какт-о- бе -изтъкнато на 
заседанието, най-р евно-с- 
тно проведена в Димитро 
в-градска обшина. Закри
вайки училищата в Каме
ница. Кри-в-сд-од. Окърве- 

ствя1ване на оеню-вно-то- ница, Н-евля . затв-аря-
образование. културата и. ни са и домовете на с-ел-
фиаическата култура, ско-сто-пан-оките произво-
върху посочения въпрос дители. Д-ецата са идвали
.най-много се разисква, на училище в града, а оо- 
От -ик-о-ном иче ока гледна пилелите на оп-исъка на •
точка паралелките в Ку- незаетите. От друга стра-
са врана, където- има са- на селата ' са останали
мо 4. Виоочки Од-о-ровци празни и ое-га е още по-

т-ова липав-ат и съответни и Гра-динье с по- пет уче- трудно- някой да се вър-
каир-и. Музикалната сек- нотка-, трябвала бъдат за- н-е назад на угасналите
ци-я без музикант не мо- крити за една или две го- о-пни-ща.
>ке уойешно да разгърне Ди-ни. В Омиловци от V 
своята дейност. То-ва пря- До- VIII клас има само 33 е 
ко се отразява- и върху леща. За година-две или 
работата на останалите три и тук щ-е се постави

На територията на Ди-_ 
на м игров градежа

има 42 местни общности. 
В над 30 съществуват учи 
лишим сгради, а само в- 
о-с-ем още се чуе училищ
ният звънец. В няко-и от

Об-(набаш-ени са 
бройки, но все о-ше -не са 
инсталирани от Електрон

община

слабия уопех е недостатъ 
заинте ресовано-ст вп ромиш леностчпата

на учениците -и недоста
тъчната им подготовка в

ната
Ниш) други съвременни 
пособия няма. Материал
ната изостанал-о-ст обаче 
не позволява в- скоро вре
ме този въпрос да ое раз-

основното училище, къде 
то почти няма
йте деца. а няма съответ
ното- сътрудничество меж
ду родители и. -преподава
тели.

им.- тези осем има 
ч-стири-пет ученика. Дали 
и тези мал-ки 
трябва да бъдат закрити 
или н-е?

Макар че иа заседание
то на Секцията по обра- 

. зозани-е. ку-тука- и физи- 
днеюен

-по-втаря-

реш-и. въпреки че в учи
лището пола-гат усилия 
да създадат всички пред
поставки за 
обучение.

съвременно
Ст. Н.За сравнително . слабия

успех на- първи клас е ви
новна и ли-псата на учеб- 

(п ъ-р в и
ч-е-ока !култура на 
рей бе анализа на осъщ-е-ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СКХД „МЛАДОСТ" 

В БОСИЛЕГРАД-клас сеници
обучава по нова учебна 
програма). Изтъква се. че 
има редица слабости и- 
при п рсп-одават-елския ка
дър. Ниските лични дохо
ди д-ести-мулати-што- възде 
йств-у-ват -върх-у материал
ната сигурност На п-роеве 
тните работници, -които 
во? повече ое паоивиз-и- 
рат и не про-я-в-яват необ-

Актнвностнте под въпросителна
Въпреки и без .най-не

обходимите материални 
средства и нужни съоръ
жения, самодейното кул 
тур н о-художествено дру
жество .,Младост" в Бо
силеград , з аплануваните 
задачи и активности през 
изтеклата година уопеш- 
н-о е. реализирало. Уча
ствува и на 25-мя съб-ор 
на гораните на Власина, 
където- сп-еч-ел' - трето мя
сто. И-нак. в рамките на 
Дружеството работят дра
матичната. литературна, 
музикална и фолклорна 
секции, а член-ове са пЗре- 
ди всичко ученици от 
Средношк-о-локия център 
и бо-силеградокото основ
но- уч ил ище.. Д-ейно сът ру 
дничи и с граничното по
деление .и градския актив 
на ССМ. .

Заплануваните 
и активности през настоя

щата голина дружеството 
едва ли ще може да реа
лизира. Тук изтъкват ч-е 
нямат и най-необходими 
средства- и нужни съоръ- 
ж.е н и я за т абота. Освен

заинтеоеоова-х-сдимата 
но-ст за усъвършенетвува- 
не на учебния процес.

Крайната сметка обаче
мно-го по-пол ям а на 

вреда- не само -на общи
ната. но и по-широко л

ико-н-о-мич-есасата оправда общността Тъкмо затова
И-нак, през настоящата но-ст -от -по-нататъшното

година -о-овен участвущане- същ-еств-уване
то вшв ’воичк<и общински шето.
културни ман-ифестац-ии, 
член-овет-е на СКХД „М-ла 
до-ст" щ-е -вз-е-мат участи-е

П ре-падават-елският съ
вет в училището в нача
лото на второто п-олу-го- 
дие е приел оперативна 
пр-с-прама на мер-ки ,и дей- 
ню-сти за- стабилизация и 
рационализация на обра
зователния център. Осно
вата на'тази гшо-г-рама са: 
повеч-е труд-ова -д-Иоципли- 
На И ПО-ТЮ-ЛЯМЙ- ОТ1ХЖОР- 
нс-ст за. изпълняването на 
трудовите задачи в пооце 
са на обучението. Изтък
ва се -необходимостта о-т 
по-голямо ангажиране на

с-екции.
и присъств-уващите -на за
седанието от ■ член-овете 
на секцията д-о предоеда- 
теля на партията и Об
щинската ежушц-ината бя-. 

Ом-илоюци ха единодушни, че съше- 
стЕуващит-е о-с-ем учили
ща в местните общности 
извън Д имитровград в ни
кой случай не трябва да 
се закриват, до-ри и да ос
танат. само с по един уче
ник !

-на учили-

От д.руга -страна, 
вят се. максимални 
ли-я тъкмо- в 
да запо-чне най--напред да 
работи -един малък ц-ех.

да бъде 
своеобразна 1 спирачка за 
п-о-нататъшно 
на селото, -д-о-ри и да пре
дизвика някои да ее въо-

пра-
уси-

и на традиционната ма-ни 
Фестация „Среща -на се
лата". Запланувано е 
да бъде организирано съ
стезание ,,3а най-добър 

задачи ' глас" между певци -само
дейци и пр.

и който трябва

напускане
м. я. А. Т.
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®изичевка куиура^ В^<о^Т) Човекът н жизнената средаПРЕД ЗИМНАТА ОЛИМ 
ПИАДА В КАЛГАРИ

Очакваме хуоави новини за Матев Свет, 
пнишай, Рок Петрович...

Туризъм, що е то?
Много пъти досега за 

Димитровград сме казва
ли. че с прелестите си 
изпълнява всички въз
можности 
лък крайграничен грам ла 
започне малко да се за 
нимава и с туризъм. Но, 
както и винаги, онова

чивка. чешми, пъцкинзи 
и п®. А за съжалеше е 
и факта, че в града няма 
ме в употреба даже ни 

този ма- то една чешма, оовен ок 
ази в Строшена чешма и 
че туристите най-вероят
но ше ни помнят тю това. 
че оме град без чешми?! 

..НО" се изтърсва к от За продаиници на 
време на време ни задава нири и дума да не става! 
големи главоболия. А ка Нито сме ги имали, ни- 
сае ое именно за това, че то са ни нужни! А тоико

От 13 до 28 Февруари 
в Канадския шал Калга- 
ои ще се гацоведат 
десетите по 
Олимпийски

дал ... В Калгаси -ще бъ- 
мдопо тежко, 

петна-; , всеки състезател 
зимни боли за тоофей 

игпи. щзи

най-добрият състезател в 
гигантския слалом у нас: 
В Кал гари ще ое боря да 
ое -класирам и в супер ти
ган тския слалом.

Роберт Жан: Класира
нето- сред 15 ‘най-добри в 
слалома или гигантския 
слалом ще считам за ус
пех ...

Миран Тспеш: На пре
дишните две олимпиади 
нямах успех. С оглед на 
това. че съм в добра фар 
ма. в Кал гари очакв-ам 
по-добр успех от Сараево.

Примож Улага: Онова, 
което* н-С” успях в Сарае
во-. датго усп-ея в КаЛГа-
рИ . . .

Матяж Дебеляк: Не
очаквах. ч-е ще отида. в 
Калгари. Сега имам шанс. 
Ще видим . ..

Райко Лотрич: Ще бъ
де тежко. Всеки в Калга
ри ще се стреми да по
стигне и най-гол ям успех.

Матяж Зупан: Прогно
зирането е трудна рабо
та. Ще се старая да оп
равдая доверието.

Яни Кришнар: Калга
ри е шанс да поправя 
впечатлението от Сарае
во. Клаисран-ето- до 20 
място за- мене ще бъде 
успех.

защото
ще се. 

Нами
рам се в добра форма, 
ще се боря ... и ще ви

рел

участието -на 59 
което ще бъде

сувс-страни.
нов р-е-

.кюрд в историята на бе
лия спорт. Очаква 
Калгари 
1750

ии-м след няколко дни.
Вероника Шарец: Же-

ое в лая да се намеря сред 
16-те най-добри.

Мойца Дежман: През 
изтеклата голина всичко 
п одчин и х н а подтотю1В1к а- 
та за слалома в Калгари. 
Ще се боря от все сърце.

Катра Зайц: Осъществи 
ми ое желанието да дой

на да в Калгари. Какво ще 
стане - 

Боян
след Олимпиадата ще ка
же сбогом на велеслало- 
ма: Ще се старая да сс 
класирам от първо до 
четвърто място-.

Рок Петрович: Как ще 
се класирам? Нека засе
га остане тайна . . .

Грега Бенедик: Моето 
голямо желание да дойда 
в Калгари се осъществи. 
За класирането — ще ви
дим. Конкуренцията е си
лна ще бъда доволен ако 
се наредя срод първите

този малък градец из
пълнява всички възмож

ен интересни идеи 
работка на оуве-нири 

започне гат да се намерят, че люо 
дажбата им през летния

за изда участвуват 
спортисти мост цял -нюоти поне да 

(ако досега не е) да Т-азг
овят.

лежда идеята за поило сезон .би дала завидни .ре 
биваме на бройните тури зулт;ати. Просто каза- 
сти и домашни гости, ко- но. туризмът не ни ле- 
ито главно са на пюопъту жи! А от друга страна че 
ва-не из нашия град. Те- сто вината сваляме вЪс- 
зи възможности открай ху небрежните гости, ко- , 
време е с лице пред нас, иго наистина много не се- 
с-баче като такава най- стараят да запазят чисто 
вероятно никога не е взе та с която се срешат (ако 
мана предвид. И тъй ка наистина и ние държим 
то по нищо туристите, ко до нея) Главно ние има 
ито минават из Димитро

Преди няколко дни за 
Калгари заминаха и на
шите спортисти, както и 
делегация на гр. Сараево, 
което беше домакин 
четиринадесетите зимни ще видим. 

Крижай, койтоолимпийски игри.
За пръв път в история

та на зимните олимпий
ски игри организаторите 
са обезпечили безплатно 
пребиваване и за родите
лите на спортистите, с 
цел да се задълбочава и 
разпространява духът на 
олимтшзъм и дружба сред 
народите. Нашите състе
затели в Калгари дадоха

ме възможност да ое 
позанимаваме с този ®ъп. 
рос. защото летният се
зон доближава, а с него 
и ново нашествие на чу-

вгра-д не могат да ни по
мнят. оовен по митница
та нямаше да е излишно 
да им -оставим впечатле
ние. с -природата и тогава 
м-оже би турските гастар 
байт-ери не ще хвърлят и 
замърсяват и града- и ав- 
то-пътя. Най-често вина
та хвърляме върху тях. 
но ако по-реално съгледа 
ме -обстановката, ще ви
ним. че и ние не много 
сме се заели на работа 
на направим подходящи 
къмпшнзи. места'за по-

жденци и домашни гости. 
Димитровград и този ее 
зон няма да ги привлече 
да го вшят. В краен слу 
чай и зашо са му тсогато 
няма какво да им пока
же. Но. не се знае — з* 
всичко има време, тая» 
че и за тази идея дано се 
намери малко време за 
разискване!

кратки изявления, в кои
то не обещават че ше се 
борят всеотдайно и спорт 
сменоки.

Матея Свет: Зная, че десет, 
мнозина вече ...ме виж
дат" с олимпийски ме- през настоящия сезон е

Томаж Чижман; който

3. ТодороваФК „ЛУЖНИЦА": ПОДГОТОВКИ ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН

Недоволни от есенното класиране ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И 
ХИМИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ „ЗДРАВЕ"

ЛЕК О В А Ц
СЕКТОР ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩНИ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ БОСИЛЕГРАД 
Комисията за трудоустрояване при ОО.СТ 
Фармацевтика, обявяжа

спортен център, който ве
че СС СТРОИ 'НЯКОЛКО го- 
пньи и за чисто изграж
дане миналата година са 
отделени към 20 хиляди 
динара. Тази година съ
що сс предвижда ю стро
ителството' на обекта да 
со инвестират още 20 хи
ляди динара .относно съ
щият да бъде завършен 
до есента.'Освен съблека
лни и други съпътства
щи обекти, в новата огра 
лл ще има (пометения за 
работа па шахматния 
клуб. тенис ла маса н за 
друпи опорни и дейности. 
Основното обаче с да сс 
уреди теренът, чисто уре
ждано вече е 'започнало 
и през пролетта шс се 
иптопз'мв1щ:л.

По мнението па. икмю- 
под- избраното ' ръководство 

па клуба, очаква се с 
възможности са всестранна дейност иа 

всички

съпътствували клуба. То
зи проблем се промъква 
и в настоящата година и 
е заключено ла се потър 
сят постоянни финансо
ви извори.

Тези дни в Бабушнтща 
се състоя ъодозна избор
на скупщина на футбол
ния клуб ..Лужница". На- 
скупщината е поднесен 
отчет за работата на то- 

'дружество КонкурсВ пролетния полуос зонва спортно
1987 родина, финан- с клуба и занапред шс 

работят треньорите Раде 
Зоран

през
сов отчет, а е приета и 

работа през 
година. На-

■ За приемане на ЛАБОРАНТ в цеха за 
производство (за неопределено време до 
(връщането на работничката от отпуск 
майчинство) в Сектора за преработка на 
овоиция .п зеленчуци в Босилеград.

УСЛОВИ Я: Средно образование— хй- 
мнчдока специалност,(IV .степен).

Конкурсът с открит в срок от 8 дни от 
даня па публикуването му.

С молбата кандидатите са длъжни да 
'представят и следните документи: удосто
верение от книгата по гражданско 
яи 1 ис, диплома за свършено образование и 
удостоверение от са1МОущ)авнтелната общ
ност по заемане иа робота за броя на точ- 
1КИТС.

Анджслюжич ,и 
Спася ч. С подготовките

програма за
настоящата 
края бе избрано нов® ръ
ководство. като гари това 

гареиз-

по
се започне (веднага, 

тъй 1сато пролетния моду- 
сезон шс

ше

започне през 
половина ма

за председател е 
бран ГГстар Спасич, пре- 

Изпълнител-
втората 
март. а периодът от око- 

мосеи трябва да 
се използува така. че люи- 

иелоста- 
отстраият. Без 

че в отбора .не шс

доещател на 
.пия съвет на Общинската 

за секретар 
Избра

ло елин
скупщина, а
Влада Петрович. чки досегашни

Прсдседател- гьт да сспо е ново 
ство от 11 души. оглол

има съществени промени 
треньорите и 

клуба

състо-
Оцснявайки минамолго- 

работа делегати 
спортните дейни са

в състава, 
ръководството на 
полагат,усилия да

футболния отбор.

дишната
те и
изразили недоволство от 

класиране иа младятесенното 
Футболния отбор, които е- 

от обшо 
14 в меж-

чиито
далеч по-толеми и реал- 

би било ла ос клаои-
межшу петте иай-доб- - ,ис па стабилни мрака и

от челни-

ее.Молбите е посочените документи 
изпращат на следния адрес: ФАБРИКА ЗА 
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ИЗДЕЛИЯ „Здраве", 
Лесковац, Валкова 199 — до Общия сектор 

Напълни и закъснели молби иятла д« 
сс взимат в предвид.

заинтересовал ш
зася 10-то място 
състезаващи се Ф К „Лужница" да заста-но

патдивизия
„Сснср".

луобщинската 
група

л.а заеме едно
Една от важните зала- те места в 'пролетния по- 

ЛС1Р1И- луссзош.

отбора в групата.ри11иш
Изтъкнато е, че през ю- 

финансовите чи II ППСДОТОЯ1ПГИЯ
од е и доизграждането ;на Ст. Н.зи период 

проблеми постоянно са д
СТРАНИЦА 1»
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Уб&Аъ&ф?* СаТиРа «забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Скъпо му излез/ю гостуването
Убаво, ма дека 

су младите?
— Жеиюю-о-1 -Слагай тига-ня, нося в-и- 

осичка пъстърва!...
Щом съпругата му отворила торба- 

— -камъм-и!
матем-а-

Ще ии разкажем жива историйка за 
един преподавател по математика (кой
то е от височките села), живеещ в Нищ.

Дошъл той, да пообиколи имота си 
във Висок и се отбил на пости при Илко 
Димитров в с. Брайк-ав-щи, който имал ня 
какво тържество. Поканили то, качето му 
е -редът, да им се приключи. Като вид
ял хубавото агнешко печено, математи
кът се приобщил към комтаиията. „От
ложил" багажа ои малко встрани, като 
се похвалиш, че носи 5—6 килограма ху
бава планинска пъстърва. На закачките 
«а някои от компанията да даде от пъс
тървата, математикът ое правел на „глух".

Затова пък, когато той пийнал, един 
майтапчия взел че му извадил рибата, а 
му сложил камъни в торбата.

Пили и се веселили и ...нишл-ията" 
си заминал. Когато ои пристигнал в къ
щи в Ниш, бил му дошъл шурей на 
госта, а той още от вратата:

та — имала що и д.а види
Кане после е минал нашият 

тик — той ои знае, обаче сигурно е на
учил один урок: недружелюбивият пла
ща, двойка сметка. Еве чет.им у веоници кико у нашете ои 

си осъмнайес до дв-айесе и 
гощине кой-и ору. сейу и жню, нема

м-ла-

щинс за млади 
оедам
да плачайу гюр-ез. Тека че се накара 
диията да се върне на село и да почне със

М. Андонов

зом/ь-о-радто.
Убаво, ама дека су младите? Одавма 

отидеше по градищата. Ожените се там, 
, задомише ос, иже' си яапраише и деца од- 

Съга тинята деца баш су у тейе 
осъм-найес до двайес и оедам.

гледаше, 
године: ощ
Она уче п-0' разне школе. усмеруйу Ьи за 
вабрийе и тешко дека нещо че променимо. 

Я ,къв съм аи Йибритлия, вати та седо
и -написа писмо иа унуксатога-:

„Дете догади си на село — ти обичаш 
при деду и зиме и лете да дойдеш. Я имам 
имотчък, че га оремо и че га копамо 
йедно, а и на тебе че га препишем тека не
ма да плачам-о по-рез... Може и стадо да 
завъртим-о, а съга сам видиш имаш ли «то
ку — може добре да се живейе. Я наггущи 
ония голубаршж на йединайести спрат, па 
си йела овамо, широко тй пехгье, чие въз
дух...“

г л
Афоризми за-

Бързо, затворете вратата!• Който се пази и бог го пази — 
особено ако вуйчо му е бог.
• Окончателно узнах, че и от нож 
в гръб могат да ое получат родил
ни мъти.
• Защо на някого да говорим, че 
утре ще живее в изобилие, когато 
вече днес умирй от глад.
• По-умният отстъпва, особено ако 
Физически е по-слаб.
• Казват, че думите са вятър ра
бота. Само да знаех откъде духат.
• Парите дълбаят там, където връ
зките изневерят,
• Аз го избирах, а той, той остана 
бюро.
• Казват: „Няма хляб без мотика". 
Има, има, само трябва малко- пове

че шум да се -надига.
• Двама лоши — убиха предпри
ятие.
• Добро прави — добре ще ти из- - 
ползват.

При едни нашенци дошло- съседско 
маотчугашч-е й започнало -да се играе с’ 
големия -им к-отарак. По едно време мом
чето и котаракът се „сдърпали съглам.".

I Настанала голяма олелия — и котара
кът, и детето пищят „до- •небето". „Боят“ 
се развил д-отам, 
върлия срещу мо-мч-ето. _

Тогава до-макинът изкомандувал, тре

Кве ли съм йо-ш глупости намлатил не 
сечам се в-ечи-мка, ама онядън доби пиомо 
оди у-нукатога. Он ми връча о-дго-вор:

„Дедо, ишъ-л ли си скоро при доктура? 
А-к-о- не си — ся-ма да идеш и да видиш да
ли главата ти йе у ред. Нещо се йе збър- 
кал-о.

че кота:ра-кът се на-х-

вожно-:
Бърз-о-, затворете вратата!

Обаче домашните ое струпали около 
момчето да го отбранят от агресивния 
-котарак. Домакинът станал и сам затв-о-' 
рил вратата, но- та-зи негова по-стъпка раз 
сърм-и-ла съпругата му.

— Сра-м -да те е! Котаракът, щ-еше -да 
изкопа очите на момчето, а ти затваряш 
врати!

Пишеш ми дека обичам на село да 
досадим. Истина йе. Ама я дойдем лете ки- 
га й-е -вре-м-е убаво-. поседим дсв-е—три неде- 
л>е док да ми с-е н-арадуйете, па п-о-сле ва- 
чам путат. Това що- кажеш -да орем. ко-пам; 
оейе-м, жгьем — ветър работа! Гледаш ли 
теле-в-изийу ко се п-ише на пол>опр-и-вредуту, 
а ти са-каш й-о-ш и стадо да заватим-о... Е 

. дело-, дело. о-дърте, ама акъл нема да- ти 
дс-йде. Мл-ого- пути си ми оратил 
дойи ко що се блейи. Това 
спици йе празна работа. Истина жгавейм-о 
по голу-бар-ници ко ти кажеш, 
йе по-иоуго да- си у голем град: има дис
ко-, иа кафяви, па -кино, 
р а спра ям мл-о-го. Йо-ше тата побегъл о-д.и 
село-, та я ли че се върчам съга... А за о-ра- 
№-е нали знай-еш де-ка я ич нищо не разби
рам... Па нали учи-м е-дектротехнику — тре 
ба ли да зарежем школу и да дойдем да 
ое .акам п-о- п-о-лето...?"

И йоще млого ра1бот1е 
тето. С-е-дим съга

— Видя ли ти луда же-на! Ако не 
бях затв-о-рил вратата-, котаракът щеше 
да изне-се мо-м-чето- на та-вана!

: не се 
що пишу по ве-Ст. Костов

V.. кг. ама св-е си

па... да не ти

Мнение
/^з+- 3 С(5* 7<^С?РР)г
РЛБотиге ггичяф )

Ч Р-ЛБ С"7?/7/// у
злепвгб

БР/РЯБ ОБ
V РББ?/

НИ
ТГРО&ЪРЗИ"' м'и написало де-

и си мислим: тека ои'йе! 
Ама защо- тия що иокаруйу теклия закони 
не си помисле малко, па тъгащда лъжу на
род. Що недойде по опщинете да виде де
ка младиня нема. Овамо ръгнули порезйе 
на ония що поеокоче оди град и посиру йе- 
Диу или две н>ивете да стойу неизоране ко . 
що* беше проди «екойу годин-у...

Изгледа детето има право: че требе да 
отидем до доктура.

■ч
‘ч

Г
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