
Вииад©) С указ ма президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната И гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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КАНДИДАТИ ЗА НАЙ- 
ОТГОВОРНИТЕ поето 

ПРЕДСЕДАТЕЛС 
ТВОТО И СКУПЩИНА 
ТА НА СР СЪРБИЯ

• ЦЕНА 100 ДИНАРА

НАШИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ДИСТАНЦИИ

Четете в броя:ВЕ В

ОБИЧАМЕ (ЛИ) 

СЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ
Сурдуличани предлагат:
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА С ЧЕТИРИ
ГОДИШЕН МАНДАТПетар

Грачаннн н 

Борисав 

Нович

СТр. 4

Митническата афера 
една година по-късно

В общинската органи
зация на СК в Боси- 
леградскоРезултатите на най-новото югославско изслед

ване на етническата дистанция показва, че в об
ществената база е запазена и развивана тенден
цията на сближаване между хората напук на по
литическите, религиозни, социални и етнически ра
злики и напрежения.

Виновни, но 
строго наказани БЕЗ РАБОТНИЧЕСКО 

МНОЗИНСТВО

стр. 5
етническата дистан 

пия V ваботешитс в обществения сектор в СФРЮ” 
е названието на научното изследване, което е из- 

Драгомир Пантич от Ин

„Характеристиките на
Приключват работите на ГПП „Градина"
НЕПРЕОДОЛИМА БАРИЕРА ЗА КОНТРАБАН
ДИСТИТЕ
Производителите на чорапи в Босилеград
РАБОТЯТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Председателството на 
Републиканската конфе
ренция на ССТН в Сър
бия поез миналата сед
мина евидентира кандн 
дати за най-отговорните 
постел в Председателст 
вето и Скупщината на 
СР Сърбия. Кандидат за 
председател на Предсе
дателството на СРС е ПЕ 
ТАР ГРАЧАННН. а АЛЕ 
КСАНДАР МИТРОВИЧ 
е евидентира" като -кан
дидат за подпредседател 
на съшия орган.

вършил миналата година 
ститута за обществени науки в Белград. В изслед
ването от Пантич е обобщил отговорите на 4500 
югославяни от извършената една година* по-рано стр. 6

СЪДИЯТА ВАСИЛ ТОДОРОВ В ДЖАКОВИЦА
стр. 8

анкета л получените резултати е сравнил с резул
татите иа подобно изследване от 1966 година.

Във всички среди, забелязва изследователят.
е намалена дистанцията към друпи нации когато 
става дума за избирането- на личен приятел. То
ва най-мйого е видимо в — Словения. Процентът 

имащи 'дистанция например къмна словенците, 
сърбите е намален от 23 на 6. а към'албанците от 
28 на И. Броят на жителите от Сърбия без пок- 

по въпросите за брака тгроявя-раинините, които 
ват резерв към хърватите с спаднал от 26 на 9, 
към словенците от 25 на 6 на сто. Този вид дис
танция към албанците е преполовена (от 31 на 17 
на сто), но все оше е голяма най-вероятно под вл<и 

косовските събития. Напук на изселва-

Д-р БОРИСАВ ЙОВИЧ 
е -е ви ден ти ран като кан
дидат за председател на 
Скупщината на 
бия. Зя подпредседатели

СР Сър- янието на
нето. натиска и политическата и гражданска неси
гурност. сърбите от Косово* не са големи противни
ци на брака са бланец или албанка. По* положител
ното си отношение към други нации косовските сър 
би превъзхождат сънародниците ои от Сърбия без

Скупщината кандила-; 
КРЪСТА АВРАМО-

на
ти са
ВИЧ и ВЕЛИМИР ВУК- 
МАНОВИЧ. Кандидати
зя председатели на скупио покрайнините.
/нинските съвети са:
ВАМ НИКОЛИЧ (Съвет 

тпул). ДР

е антагонизмът 
албанците. Броят па Македон

увеличил ссЗа съжаление 
между македонците и 
литс. които
албанците е увеличен от 48 в 1966 на 58 процента

на сдружения 
АГАН НИКОЛИЧ (Съвет 

и ЖИКА 
РАДОЙЛОВИЧ (Обшсс 

съвет).

проявяват изразителна дистгишшя към
на обшинитс) в 1986 гонина.

(Според „Борба")
тесно-политически лгКАЗАХА

обща опасностБюрокрацията е
Кои са тези обществени предпостав
ки т I) овшсствсно-икономическитс от 

пазар, ло-маико про 
бюрокрацията*. В полита 

шуб 
ио-ма

опасност в съв* 
универсална... Но 

воля на опре 
нито лък

Бюрократическата 
рсменния свят стана 
бюргжрапията

обществени групи 
бъде неизбежна сЬаталносг.

шиления: повече 
странство зане с зла

колко .по-голяма еделени 
смее ла

чеокия ЖИВОТ:
лимжлетта в работата, толкова 
лкиеавт.зм1гаж,п,ос'пгпе за решаване зад

избор-би могло ла. ос 
втт връзка с 
бяха утвърло- 

в Програмата 
Всъщност.

Нс виждам какво 
добави на
бюрокрацията.

на Седмия

затворени врати, Доколкото в
бихме имали откровено 

виждания
становищата 

които 
конгрес и

комунистите.
пренебрегнем нито т- 

употрибявала

пия процес
съпоставяне на различни 
на обществената

бъдат възможностите за кално
В неделя (20 март) и 10 часа и 35 минути при

стигна най-хубавото годишно време. „Ура-а, пролет!
това момче (иа чертежа па 

откъсва 
тихо се

си берем гайле няма ли 
_ох цените, когато се

ни обета! гайка. по-мална Съюза на
смеем да ки ше

ва комбгаиаторика.
ние не 
но средство.

ис-което е — радостно се провиква 
Димитър Димитров), а неговата 
първото пролетно цвете. ,,Ах, пролет!"

срошу бюрократи 
трябва да 

на обшс

другаркаборбататооията в 
ята. Обаче много (Д-р Александар Фира. председател 

иа Конституционния 
съд на СФРЮ. в интервю ни сараевско 
„ОслоОоджспье")

повече
разоря вале рпдвамс нно. възрастните, и 

да ни сполети наводнение 
„рвзмръзнат".

се застъпваме за
предпоставки- 

бюрократичеоката
КОИТО *ПРОИЗ*

отвените
в-ежлат

опасност.

V.



СКУПЩИНАТА НА СФРЮМИСЛИЛ ГОРБАЧОВ ВПОСЕЩЕНИЕ НАМИНАЛИЯ ПЕТЪК ЗАВЪРШИ ПЕТДНЕВНОТО 
МИХАИЛ ГОРБАЧОВ В ЮГОСЛАВИЯ_______ _В Силата иа социализма 

е а различиетоСЪРДЕЧНО, ОТКРОВЕНО И ПЛОДОТВОРНО
1948 година нанесе голяма щета на 

СССР и социализма. Нови предложения за у Р
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СФРЮ И СССР ЗАНАПРЕД: БЕЗ БРЕ- 

НА МИНАЛОТО. БЕЗ ЗАГРИЖЕНОСТ. СЪМНИТЕЛНОСТ. НЕДОВЕ
РИЕ И ОБИДНООТ
МЕ

на мира в света.
По воемс ма петлнев- 'тичеоката система. Обми

" как най- 
раз граничим

атмоюферата по време на протокодар- 
иите и официалните разговори, но и 
всичко моето е могъл .да. вили. почув
ствува ,и доживее в контактите с хо-

. В сърдечна и откровена атмосфе- 
хагоакгверггзнращю всички

сл-я-ме, .каза той, 
добре ла 
функцията на държавпи- 

очис-

гюто1 си посещение, теме
ла. Ц Кр п. която 

ореши и раагошори на генералния ое- 
крегап на ПК на КПСС. в миналия 
петък в Купили завършиха югослав- 
ско-еъветоките разговори на май-яиоо-

ралният секретар
КПСС Михаил Гербапа

пот между другото изне
се печ в Скупщината на 

Изтъквайки 
СКШб)

те органи, да ги 
тим от Формализъм, 
усъвър п те нствувам е 
патели айа

сата ,н;а. югославогаите грашове.
фг.- ь - , . .-Лчя.| о --г.. - - ”

Заключителна реч даде 
Мойсов. Целокупната ■югославскю-съ- 
ветока раз1й1Я1иа на опят той оцети 
като твърде съдържателна и насърча
ваща като изтънена, че тя 
стабилни основи за. оте по-дълбоко' 
запознаваше и оа, ио-па.татъшпо раз

на СЪТРУДН ЩЮСТ1ЮРО

ла

Лазар
изби 

система, ла 
нео бходим и-

Югославия, 
че идаадисите ма

Иифопмбюро гшез 
1948 година върху Юго-

ко .равнище, т.е. между председателя 
на Преиюедател-ството на СФРЮ Лазар 
Мойсов и председателя на Председа
телството на ЦК на ОЮ.К Бошко Кру- 

Михаил Горбачов

обезпечим 
те п реши оставки

икономически, мо-
п па

свания са били нсо-стюда- 
телпп и. че са панели ще 

Юг-осиями я. Съвет-

вони.
палне тю л ит и че ски 
развитие 
ческо самоуправление на

о юешла/ганич от една и на 
от шоута страна, в пргжлючителвште 
раато-зоои Крунич изтъкна, че всички 
проведени .разговори са били твърде 
съдържателни и значителни. Защото. 
както кава той. посещението на Гор
бачов в Югославия бе м!омеят да се

за
на сояшалисти-та ма

ехчя г/ьюз и на оопиали-наигиряване 
всички равнища.

В резултат иа. югосладаско-съветски- 
те ОТЯ01ШЙПИ.Я и сегашните разговори 

най .високо равнище в миналия не- 
отош1иц.ите на СФРЮ и СССР бе 

.по време ма 
Юго славско-съветска де-

обмеяят твъипе полезните мнения и 
опит за процесите в евета в. социа
лизма. а особено в 
Михаил Горбачов се еьглаои с тези 
оценки и подчерта. че с виоока оцен
ка оценява не само съдържанията и

на.
СССР и СФРЮ. тък в 

оповестена приетата 
оазгозопитс
клапани я.

ИЗ ЮГОСЛАВСКО-СЪВЕТСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

В демократичен н равноправен дух
0 В Декларацията, ко- 

гато ее касае за по-ши
роки отношения/ СЮК и 
КПСС са потвърдили уши 
юеосалното значение 
дамо кратическите 
ципи в отношенията ме
жду
работническите. 
етическите.
■кратическите. 
но-осв.обошителните и ос
таналите прогресивни па
ртии и движения. Двете 
страни особено подчерта 
ха неотчуждимостта 
правото всеки 
телно ла решава за избо-

0 В този документ ко
гото подписаха Мойсов 
и Горбачов между дру
гото се .изтъкват основни 
те принципи за по-ната- 
гьшното сътрудничество 
и съвместни възгледи за 
най-важните проблеми в 
света. Подчертава ое. че 
ое уважават .различните 
пътища и облици в соци
алистическото развитие 
и различното междуяаоо 
дно положение на двете 
страни. Тъкмо с последо
вателното уважаване на 
тези принципи се према
хват несъгласията .и бре
мето на миналото между 
СКШб). ИнфорМбюо о и 
ЮКП през 1948 година.

ф В Декларацията в 
преден план ое изтъква, 
че ОКЖ и КПСС високо 
оценяват постигнатото оа 
Енише в отношенията и 
считат, че те са значи
телен Фактор за стабил
но и всестранно взаимно 
сътрудничество и за ук
репване на приятелство
то между народите на две 
те страни.

коимБие и. -взаимно раз
бирателство.

В Скупщината на СФРЮ: Крунич, Горбачов и Мойсовнеоб-Движени-етс- на 
вързаните страни е оце
нено като. независим, из- 
вънбл-ок-о.в 
Фактор. насочен към ра-

народа. Той каза-, че ико
номическата и пелитиче-

зма Горбачов подчерта.
— С югославските друга
ри обменихме мнения за . ската система ше могат

на
поин- глобалени

съдбата и проблемите ла ла се менят с изменен 
социализма" и изтъкна, метод на

КПСС. за която подчер
та. че е ..инициатор на 
перестройката" и че Пар

комунистическите.
сс-циаии 

.оопиалдем.р- 
наии-ояал-

зш-и-оя т.ане на междуна- 
сътрудничество. работа на.солното. .че силата на социализ

ма е в различния му цв
ят в богатството на ин
тернационалния опит".

Съветският водач об- ши отговорните 
Шио.Но .говори за лес*)- не с команяуване и зами 
стройната, като полчео- нистоиоане но като въо- 
та че процесите й на ви начело на масите за 
дневен ред са сложили и революционно обновл-е- 
реконструкщията на поли ние на- обществото".

© В онази част ла Де-
клооа-п-ията. -отнасяща се

тлята може да иззъо- 
задачи

до най-актуалните между 
народни въпроси. Юго- 

■ слазия и Съветският съ- 
на юз са изразили убежде

нието .си за ..'Достижим 
свят без ооъжие". За-ало 
разумението между СССР 
и САЩ за унищожаване 

' то на ракетите със сре
ден и кратък сбоег ое 
казва, че е отворило про
цес за реално ппе.махва-

сам-ест-о-я-

ПАРТИИНА 
ГОТОВНОСТ 

„Потвърдена е готов
ността отношенията меле 
ду двете партии занапред 
да се развиват и съдър
жателно да се обогатя
ват върху принципите 
на независимост, равно
правие и ненамеса, отго
ворността на всяка пар
тия пред работническата 
класа и народа на своя
та страна, взаимното ува 
жаване на различните пъ 
тища в изграждането на 
социализма и в междуна
родното положение".

Допълнителни предложения 
за Средиземноморието

не на спаон-остта от ядве 
на катастрофа. Неотдавна тук, в Бел- 

каза Горбачов
ни в този регион, а след 
това те да се лимитират.

— Няма и не 
изцяло да има мир в Ев
ропа локате в Палестина

град
в Скупщината — бе про
ведена първата в исто
рията среща на министри 
те па външните работи 
па балканските страни. 
Тази среща показа, че 
без оглед разликите, мо
гат да се изнамират ос- 
новн за сътрудничество. 
След кагс посочи, че Юго 
Славия е и балканска и 
со ад извмном опака 
иа и че СССР е заинте
ресован Соедиземн-омощи- 
ето да бъде маршрут

© Потвърдена е при
вързаността на духа и це
лите :на Конференцията 
за, европейска сигурност' 
и сътруд-ш-гч-еств-о (КЕБС). 
Особено е подчертано, че 
положителните 
които' укрепядт в Европа 
трябва да обхванат и Со-е 
дизем номор ието.

@ Двете страни са убе
дени. че интересите за 
стабилно ■ иа<г01ню'М:ичем<о 
развитие на всяка стра
на изипкват -коренен пре
лом в езерата на между
народните иконом иче ски 
откошемия. При това се 
добавя, че опешво-то и 
същинско решаване на 
изострените 
които- 'всъщност са- осно
ва на кризата в тези от
ношения. би било от ин
терес за- стабилността и 
прогреса в света.

може

владее насилие локато съ 
щеетвува криза- и война 
на Близкия Изток, дока- 
то южноафриканските па 
систи
срещу Ангола. Мозамбик

процеси.
Оообено значение ое 

дава на икономическото 
сътрудничество. Занапред 
ще то характеризира ста 
бил-ен и уравновесен сто
кообмен. От значение са 
и останалите цели в тази 
област: съвременните об
лици на сътрудничество. 
слещиализипанеФО и ко
оперирането на дългосоо 
чни основи, .а и други ви
дове съдържащи се в 
Дългосрочната прогоама 
за икономическо сътруд
ничество между двете 
страни, която съшо така 
бе подписана в Белград.

вършат агресия

и други африкански стра 
нй от ..първата фронто
ва линия".стоа- лежато трае 
и п а кс ко-ир ан-ската война.

Косато се касае за об
становката в Афганистан 
Горбачов.
Готови сме да изпълним

ра на собствения път на 
обществено .развитие.
• За пръв път в един 

такъв билат-еоал-ен доку
мент необвързаната поли 
тика получи изтъкнато 
място-. Изтъкнато^ е. че 
в съвременния ав-ят.^ об- 
о-гмвнан с опасни и м,но 
гобройни проблеми, 
чителна р-ол я има полити
ката н.а необвързването. 
чиято цел .е: мир в света. 
сигурност за всички, рав

на
мира, а не то.аса на- вой
на ,Горбачов
— Потвърждавайки 
ята

подчерта:
подчерта:

сво-
готовност за оттег- задължеиията. които по

ехме в 
волството на Република 
Афганистан (за 
на военните 
СССР) — разбира се. до-

ДОУГИ

договор с оъко-ляне На военните флоти 
на СССР и САЩ от Суе- 
диземномерието оттегляне 

-сили напроблеми. предла 
гаме от първи юли тази 
година да се ограничи 
числото на корабите и 
потенциала на военно-мо 
реките сили на двете стра

зна-

кол.кото и всички 
з.аинте ре совани 
по следоватслтг-о 
съгласуваните условия.

страни
спаздат
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СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА и а 
ОБЩНОСТ В НИШ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА МОК НА СК В НИШ

Трудно до
лабиринтите

Оживяване иа стопанството 

главна задача
правдата 

на предписанията
Един от по-важните въ 

по-оси на сесията на Оку 
пищната на

п оедп-исанкя. 
опее на оставане 
ж,нена -пооцедуоа. 
по|дгпом-01гната от 
сЬссионално 
не на задачите.

ят защ1ита шашавата. ои
на по-високо оавнише. 
Често обаче има непра 
(вилно алоесирани обжал
вания на оешшия на об 

шииоките ооганн до 
•М-РО. :в чиято компетен
ция не са тези спорове.

Освен с -представките 
и обжалванията лелега 
тите на скупщината. при 
■еха отчета за работа на 
регионалния завод за усъ 
въ!ршен1ству1ване :на възпи 
тая ие то и об оа зован ието 
.Прошка Павло0ич" в 
Ниш за 1987 голина, ка- 
кт-о и информация, за ре 
ализацията на Опеоатив 
ната трограма на скуп
щината на Межпуобшиетс 
ката регионална общно
ст в Ниш по осъществя
ване на становищата от 
Огмото' и Деветото заое- 
ла-ние на Централния. <ко 

® митет на СК .на Сърбия.

сложен пю 
•и усло 

често 
непоо 

изпълнява-

Цялоетно гледано по
литическата 
на Съюза на комунисти 
те в Нишки регион в про 
веждане на становищата 
на Осм>ото .и Деветото'лл 

заседание

меяатите пленум)и на 
ЦК на СК в Сърбия без 
никакво бавене или отс
лабване на интензитета 
на тази първостепенна и 
дългосрочната политиче 
ока задача.

Междуобщ 
регионална об

активност
ниската 
щност (МРО). състояла 
се на 17 ма от т.,г„ бяха: 
отчетът за табота на 
ганите на МРО в Ниш . Останете 
по решаване на дела от

оо
наенао.но 

ЦК на СК в Сърбия има 
положителен ход. През

на окущци- 
не мо В уводния доклад на 

изпълнителния секретар 
последните месени на по- на Председателството .СЛ 

АВКА ИЛИЧ бе под чер

ната в та-зи насока 
управите гат навременно да реша 

ват делата и поради иесъ- 
брой заети в

в тооостепенна
лна процедура -и 
зът на представките, об
жалванията и предложе
нията на труделицте

а-нали- ‘Висско равнище се издиг 
на партийното съзнание, тано. че (интензивирането 
лиспиплината и готовно- н;а производството и сто 
стта за промени чоез панисването е найчважна 
раздвижване на конкоет- та задача поел к-омуяис- 
ни акции. Това налагат тите и ръководствата им 
потребите иа настоящия във всяка среда. СК тря 
политически момент във бва соед трудещите се 
всяка спеда и на всяко па създава съзнание да

ответния 
тези органи.

ое ненце на предписанията, 
отпоаве- които регулират тази ма

тория. Делегатите затуй 
приеха

често изме

и гражданите.
ни до съответната 
сия на Скупщината.

Констатира но бе. 
гражданите и

коми
програма от ме 

оки за ускоряване 
ването на представките 
и обжал ващи ята на граж 
даните поел второстепен
ните оогани.

пешаче
трудещи

те се трудно стигат 
правдата.
го УСИЛИЯ*'

до
относно С МНО 

осъществяват 
правата си и задължени 
ята. произтичащи от уп 
павителната 
а които водят пред сб- 
птинските и органите на 
МРО.
това са много бройните

:Х:Ш.
Известно 

ние" към трва бе и ана
лизът на представките и 
обжала:нията на гражда
ните и трудещите ое. 
който се посочва, че все 
по-гол ям брой хора тъпе

..допълне-
л.процедура. !*В*2

\.Х:1
5Последицата за

Ст. Н. 1Щ1Г
ОТ ЖИВОТА В ЮНА

Дълбокият сняг ие мм пречи
.

- -т*ШШт шя, и
дзляваха на различни начини. Пране 
ха импровизирани шейни за лвиже-

Зкмата и дълбаният сняг са иде
ални условия за проверка на боевата 
готовност и физическата издръжли
вост на войниците и командирите. В 
такива условия най-добое може па се

търсят спс-собни проФеси 
спални ръководни кад
ри. особено в ония сто 
лански организации, ко 
ито не осъществяват поо 
|ИЗводствените си програ 
ми. Защото част от от
говорността за стопански- 
те неуспехи палат, и на 
ръководствата на обше 
ствено-пол етическите оо 
ганнзаиии. преди всичко 
нл Съюза на комунисти-

равнище, на целокупната 
обществена 
V нас. Но. тази широка 
активност нч“ тече с елна 
къз темп м интензитет, 
така че и резултатите от 
среда до среда са оазли 
чни: от 
конкретни постижения до 
тъпчене на място и вер
бална подкрепа на закл 
юченията от двете заоеда

обстановка
т:аз по снета и под.

В деня на заключителната част 
на ученията времето много се слота. 
Но всичко' заплануван.:) бе 
изпълнено. Освен завидната подготве 
кост на войниците и поделенията, со • 
лидната координация в течение на 
боевете действия — нл ученията осо
бено се изяви отличната физическа 
псшгственсет на армейците, познава
не на терена, справяне в условията ко 
тате- се слабо вижда, отговорно схва
щане нл задачите и мотива на войни 
пито и командирите.

На ученията присъствуваха и тс- 
,майорите Тихомир Груич

уопешнопрецени подготвеността на поделени
ята за изпълняване на поставените за 
дачи. забележителни

Пребивавайки неотдавна на вла-
синското плато войниците и команди 

Иван Усмия-рите от поделението на
показаха, че нито зимата, нито лъл 

бокият сняг ся пречка за успешно про 
ученията и проверка

ни
вия.

Тази оценка произти
ча от подробните отчети 
за партийната активност 

15-те общини на Ниш
ки регион, както и от оа

те.превеждане на
боевата готовност. Първата част 

от пребиваването на лагер в зимни ус 
приспособяване и сви 

условия на живот

В заключителната си
на печ поелсенгателят на 

МОК на СКС ВЛАСТИ- 
МИР ПОТИЛ съшо та
ка подчерта че най-важ
ната задача пред комуни 
гтите в региона е оживя 
ванс на стопанството. За 
шото стопанското поло 
жоние в региона не е 
лобпо и основните опре 
доления освен износа 
зари. не се осъществя
ва конвертируемите па- 
ват. Особено тревожат 
загубите, които минала
та голина ое покачиха- 
иа 66,5 милиарда дина
ра (само в Нишка об
щина 47.2 млд) и са шест 
пъти тготолеми отколко- 
то л> предходната годи
на. Потнч отделно под
черта необходимостта от 
издигане па отговорност
та и утвърждаване на не 
тимокйте причини за нас 
тоянттс процеси е стона 
н1СТВ'Ото и изнамираме на 
най-еФикисни начини за 

развитие

вловия протече в 
кване със зимните 
и обучение. Трудностите от лълоокия 

командирите прсо

ииерал
Андрия Симич и ги оцениха твърде

Г. Ф.положи гелно.войниците исняг Председателството 
потвърди предложени 
ята за председатер на 
МОК на СКС отново 
на се избере Властн- 
мнр Потнч, а за секре 
гар па Председателст
вото на МОК па СК 
Владимир Станковци, 
досегашен 
тел на 
Ниш.

ВЪТРЕпт ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В ОБЩИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА 
1 ' НИШРАБОТИ ВШИИТЕ

Расте стопанската престъпност
по гпадовете, са загубили 
животите си 168 лица 
(и)ай-грля(мл беше злопо
луката мри Долсваи край 
Ниш). Срил пострадали

съобщителните злополуки
с предишната

Големи Щети от
го-;ние 

дина.
1 (ай-голомите шети по 

ез изтеклата голина са 
стотанство- 

съобшени.ята. 13 226

секретариат
работи » 

17 ма

Обшият 
на вътрешните 
Нишки регион на 
рт беше 
конференция, на 
бяха изнесени данни за 
работата на този орган 
през изтеклата година.

нредседа- 
ОК на СКС в

те или ранените и зло,по 
голям броят 
—- 2301 Обща

устроил прс-с 
която лулеите е 

иа децата 
та сума та материалните

.н ре тъп рел и
то и
углавни леля па. отоплис 
ка ппосъпност са участву 

778 лица. а ианссс- 
шета от 1 милиард 

.динара.

зжквглигятп на паошиос 
нота засолдаие па. Пред: 
•седателегвого иа МОК на 
СКС в Нишки регион съ 
стояло се на 16 март т.г. 
ю Ниш.

шети. 1Ю.ИЧИ1ПОИИ ш зло
полуките надминава 1.5 
милиаяи динара.вали 

.на е
(1ШСЗрегионВ Нишки 

1987 голина са били Ре-
5500 
4,4%

Беше изтъкнато, че за
напред ше трябва ля, ос 
•посвети 
.ма,шие на превантивните 
мерки, г 1к,о1игпо па ое п>- 
ксйстоува за 
ив условия за 
по движение.

и .26
Н ай-чости нарушения 
злоупотреба тла служебен 
пост. злоупотреби, отрие 
пане. сЬалшисЬикаггй и не 
позволена търговия.

Н,а магистаилмите.
и местните ггь

■милиона
обшо са:1'ист.рирани 

углавни дела. или с 
в повече от 1986 гашю. 
а дом със 17,5%) л ан» 
пение с 1985 гошииа- 
Най-голямо 
на престъпните
имало в Пипогока 
на — г. 15,8% в ср»не-

П оацоаиателст-ПО-ГОЛЯМО впи
лото заключи, че са пот 
побий ■ допълнителни ус 
илия (в първичните парти 

организации за бе- 
осъшсспвява

съзнаваше
лобезопас 1К)-,ГШ)ЛМ\\ЧН(>увеличен* 

леяпия е 
обши-

йшипе- мз стаианството.зоетатьчпр
1 ка стлнов ни «ата от спо Ст. Станковгиои-алните 

тиша « М. А. нерегиона,, както м
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НЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪИ3 “Ж^РАДСКА ОБЩИНАюз вПРОЕКТОЛМАДМАНИТЕ П ПУБЛИЧНОТО ЦМ ОБСЪЖДАНЕ

ДВЕ АКЦИИСУРДУЛИЦА

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА 

С ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ
избран Иванда бъде 

Христов, ръководител на 
л -швообр аботвателии и 

Горската секция.
ои Прел

Социалистическият сь
об-юз в Босилеграшока 

шина. понастоящем орга 
низи до и води- лве твърде 

обществени за- 
публичиофо гоазиок 
върху тгоооктоамал

мост. Участниците в рази 
скванията анализират ко 
икоет.но 
промени и 
с конкретни 
мия. Тук ше 
само най-.важн ите 
лоокения.

Няколко местни общ
ности предлагат 
въведе

На Н събрания в местните общности и трудо- 
организацин присъствуваха 1570 граждани и

цех в
Предложен и ето 
оетателството на ОК 
ССТН подкрепва с Фак
та. че посочените липа. 
поез' изтичащия лвугоди 

мандат са се погвър 
изпълнили задачи 

им налагали

вите 
трудещи се

важни 
дачи:

на[предложените 
ги допълват яаме

.имамите за иоомените в 
Конституцията и за поел 

избоона лей-

предложе- 
опоменем 

преш-
В СФР Югославия тря

бва. отново ла се въведе 
функцията президент на 
Републиката с четириго
дишен мандат. Възмож
ността. за такова реше
ние трябва ла ое създа
де с предстоящите про
мени в Конституцията 
на страната.. ,

Това предложение с 
изнесено на първите 11 
събрания на гражданите 
в местните общности и 
на трудещите се в орга
низациите на сдружения 
труд в Сурдулишка об
щина. на които са обсъ
дени предложените про
мени в най-важния до
кумент на Югославия.

Разискванията по про- 
ехтоаман иманите .в Сур
дулишка обшина. ,н.а ко
ито са обсъдени предло
жените промени в най- 
важния'документ на Юго 
славия.

Разискванията по про- 
ектоамандманите в сурду 
л мижите местни общнос
ти и трудови колективи 
привличат голям брой 
граждани и трудови хо
ра. На събранията, кои
то ое състояха ло опела
та на март пнисъствуваха 
1570 души.. Косато сс пое 
ме предвид Фактът, че 
повече от тези събрания 
бяха проведени по села
та.. това число свободно 
може да се третира като 
показател за висок инте
рес за конституционните 
промени соел население
то » общината. Събрани
ята преминават ,в кон
структивна атмосфера и 
при завиши а ангажира
ност на над 70 членове 
на сформирания при ОК 
на ССТН Политически 
актив. Едно качество на 
дискусията заслужава ла 
ое подчертае: ко-нкрет-

шеггстоящата 
пост в ССТН. В местните 

па ССТН се
лили и
те които сз 
тези Функции.

Що' се пък касае за из 
лейност за оъ-

организашги 
провеждат събрания 
гражданите, на .които те 
обсъждат 
гсоисг итуц йон 11 и п помени

л.а се 
единна образова

на

смс-
СФРЮ. Остро е 

..бюрократи^ 
тсомин ■ .език 

обтцоствената опела".
предлагат

тстп-га -възп итател на 
тема в

барната
.ксвошн-и

предложените
функции в мес 

организации накритикуван тните
ССТН (председател и сек 

която опооед пгю 
трябва ла пюик

пролло-
Нагоел

и изнасят опои
чеюкият” жсипия .и мнения, 

с това в местните 
низации на ССТН. сс по- 

публгачно оазиск

на •петао. 
грамата 
лючи

орга
Този „език", 
граждани от ОуодуЛишка 
обшина. трябва ла бъде

ло края на .април.
ОК наовежяа 

ваяс и за иай-отговопни- 
Обшитжата

предселателят на 
ССТН в Босилеград. Си 
меон Захариев ни уведо
ми. че в рамките на та
зи дейност, местните оо 

' трябва ла об

конкретензаместен с 
език. който шс сс изуча- те постове в 

скупщина ппелселател на
ва в основното училите. 
На събранията е прояло 
жено в Конституцията на

О.С и председатели на 
тачте й съвета.

Инак Ппедоедателст- гянизании 
Общинската кон съдятСФРЮ да се внесат раз

поредби за
досегашната -е ив-осго назашита на 

Йо-името и делото на 
сип Броз Тито. Предло
жено е ла ое/ изхвърли 
четвърта алинея от 
тионашесетия 
ама.ндман.

че-
п рректо-к. г

БАБУШНИЦА

ИЗНЕСЕНИ ПОВЕЧЕ ЗАБЕЛЕЖКИ
здаване на Съвет на сд
ружения труд в скупщи 
ната на СФРЮ. почгоешг 
знр. ла ое регулира «ан- 
дядатиран-ето, да се' да- 
тат по-толеми .пълномо
щия на Федерацията и 
измени начинът на из- 

и биране членовете на 
Председателството .на 

СФРЮ и ла се .изостри 
отговорността на всички 
и на всички рав-ниша.

Разискванията по прое- каквито са. тежкото ико 
|Кгоамавлманите за про- нюмичеоко положение, 
мени в Конституцията на проблемите в Косово, ка 
СФРЮ в Бабушнинжа об кто и развитието на оел-

окюто стопанство, все по
честите нападки в някои 
средства за «масова кому
никация срошу 
нейното ръководство 
концепцията па военаоо^ 
дната отбрана.

Във връзка с това гра 
жданито и трудещите се 
юг -Бабуш нишка / общи
на търсят от съюзните и 
останалите 
о.о г.аки ла

Босилеградшина продължават е неог 
слабващ интензитет. До 
средата на меоеца (15
март) са проведени 12 
обсъждания в самоуппа- 
вмтелните организации 

.и общности. 28 в мест
ните Общности. 3 в об
ществените организа

ции и сдружения и 7 ра
зисквания са организи
рани от останалите су
бекти в общината.

Феозниия на ССТН в Бо 
силегоая. утвъожшайки 
изборната програма, вее 
следното становище: Ва 
оиш Таков. председател 
на Общинската скупщи
на. Крум Велинов, пред
седател на Съвета на ме въз 
стаите общности, и Дан изготвят конкретни поо 
•ка Стоянова. поадсеша- гоаоти за работа поез сле 
тел на Обществено-поли лющите лве години. От 
тиче.ския 'съвет ла бъпат пелно внимание тпяб- 
поаизбрстш на тези Функ ва ла се посвети върху 
ции. вместо Пенко Най дейността на онези, кош 
д.еною, който опоозл из- то се предлагат за ръко 
бооните документи не волните по.стС'ве в овоите 
може ла .бъде преизбран- организации, ла бъпат из 
за председател на Съвета брани активни и тези ко 
на сдружения труп (тпе- иго имат авторитет ® сво 
т-и мандат) на този пост ит,- спели.

активност. като при тоса 
■отделно подчертаят 
чки 
блами.
или друг начин са небла 
геприятно
ли върху работата им и 

основа на тоза ла

вси
обременяващи поо 

които по елин
ЮНА.

въздействува-

Ра.зиек1Еа1н.ия по проек 
компетентни 'поамаидманите се .п.оове 
•предприемат ждат и в организациите' 

енергични мерки за раз
решаване на посочените' 
проблеми, и за стабилизи информация 
оане на икономическото 
.и политическото положе 
.ние в страната.

Изнесени са и повече та седмица, 
забележки на отлелни 
прсе.кт.оаман.п'мани. Те
зи забележки главно се 
•отнасят до последовател 
ното прилагане на кон
ституционните разпорел 
би и 5акон'01поедп|иса1Н:и;я- 
та за по-лзуване на селско 
стопанските площи.. след 
това за зашита на обще 
стаеното имущество, оп
ростяваме на изборите 
за републикански и съюз 
ни Функционери, поодъл 
жаваяе на мандата- на 
председателя на Прелее - 

тр дагелств.ото. н.а СФРЮ 
на четири годии, изме 

-голям интео- нежия в устройството, сд 
ружаването и намаияване 

които измъч на самоуппавитедните об 
щноеги на интересите, съ

ма сдружения труд. ноОбщо през този пеои- 
събпания ксе още «яма о-бобщенаод на всички 

се подкрепя инициатива
та за промени в Констипу 
шията на СФРЮ и СРС, 
но ое оценява, че е необ

за хода на 
тези разисквания. кояг 
тю. иайчвесвятяо ше бъде 
изработена през ищуша-

хо-димо ла ое направят 
по-радикални изменения 
в Конституцията и че по 
оектоамакдманите не об 
ешават това. Всички съб 
рания в местните обшню 
сти .са пооетени маоой-о и 
те преминават в делова 
атмосфера. Трудещите се 
и гражданите проявяват 
голям интерес, за което 

гол-еми-

Ст. Н. м. я.
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

Върволица" от отчетип
Обемиста задача има 

ха делегатите на Общ
инската скуп-ши-на в Сур 
дулмца на 18 март: днев 
ният пе.д на скупщинска 
та се-сия беше побрал 
около 40 точки! В про
дължение на 3 часа Клу 
бът на Влаеиноките водо 

и бе ...площад", 
цяла

крит от информацията 
за миналогодишните ре
зултати на стопанските 
•организации й извънсто- 
панските дейности. В Су 
рдулишка община всич 
ки организации (и стопа 
нски. и нестопански) им
ат положителни баланси 
за 1987 голина. Успехът 
е осъществен с голям 
труд и лишения, особе
но в стопанството и злоа 
ъното дело. Стопанските 
организации вече не мо

гат йа носят тежкото бре 
ме на обществените об 
латания. които убиват 
мотивите за повече и по- 
качествена ПРОДУКЦИЯ. 
Личните доходи на здоа 
®ните работници са на 
критично равнище. Ос
трото безпаричие оее гол 
ям-о незаловолство. За
това и на обшиноко. оав 
нише трябва па ое поел 
приемат мероприятия за 
сЬи.наноов.ото 
здравното дело.

ов.илетелстЕ-УЕат 
ят боси вътпжои • и учас
тието в разискванията- на 
тези събрания.

Наред с лиокусията по 
прюектоаманлманите 1 
удещите се -и гражданите 
про-явяват 
ес и .за лоуги ключови 
проблеми, 
ват нашето . общество.

центоал
поез който мина 
.върволица" от отчети и 

важни и дребни въп
роси.

Отчетният папал бе от здраве нак. г.
СТРАНИЦА 4
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ЗАСЕДАНИЕ НА 
НА СК В Димитро1граС1ДАТЕЛСТВОТО НА ОК ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИ

ЛЕГРАД

Конкретни задължения 

за всеки член
Без работническо мнозинство

В общинската организация на СК в Босилеград, 
през изтеклата година са приети само 29 нови чле
нове.

дични п ар пийни органи
зации -от организациите 
на сдружения труд са 
приемали но©и членове.

Изхождайки от Факта, 
че , осъществяването на 
работническо 
състав в Съюза на кому
нистите е съществен иде
йно-политически въпрой 
на това заседание бе из
тъкнато че занапред в си 
чки субекти, а -преди вой 
чко първичните партий
ни организации трябва 
много повече да ое анга
жират върху този въп-ч 
пое. отделно за приема
нето1 на млади работни
ци. Особено сега след 
Осмото и Дезето заседа
ние на ЦК на СК 
Сърбия, когато. Съюзът 
на комунистите започва 
ла възвърша доверието* и 
авторитета си. -

Приет нов метод в работата на последното заседание
Общинският Въпросът във връзка с 

приемането- и социално- 
класовата структура на 
Съюза на комунистите в 
•общината, оше повече 
загрижава. ако ое има в 
предвид.- че има и таки
ва първични партийни ор 
гаиизации. които някол
ко години н-е са- омасов-я 
нали партийните си редо
ве. Наистина-, в едни пар 
тикни организации има 
и обективни -причини за 

организации това. Вследствие на ряз
ката миграция в отделни 
села няма младежи. Из
ненадва обаче Фактът за 
що пренебрегват този ва 

само жен въпрос първичните 
партийни организации в 
организациите на сдру
жения труд. През изтек
лата година само 6 пър-

комитет 
на Съюза на комунисти
те в Босилеград на про
веденото отчетно-избор
но събрание, оценявайки 
всеобщата си активност

Общинският комитет 
на СКС в Димитровград 
както е швз-естно на 
следното заседание 
н-и едно число1 свои н-еак*

телств-ото да 
на по-високо 
Понеже 
ботено

се издигне класовия
мините, 

в плана е разра- 
конкретло как и 

кога с първичните 
низапии ще се 
дат съвместни заседания. 
то- и връзката между ба
зата и Председателството 
тпябт.а да бъде много по-

по-
сме-

през изтеклия двугоди
шен изборен период. ме
жду д-оугото Полчер.та. 
че работническо-класо
вия състав в организаци
ята на СК в о-бшината 
все още не задоволява, и 
че повечето първични 
партийни
пренебрегват този важен 
-въпрос. Така' например 
през изтеклата голина в 
общинската организация 
на СК са приети 
29 нови членове. От таза 
число 13 са младежи. 3- 
селскостопански произ
водители а само 2 работ
ника от непосредствено
то производство. От об- ис лд ос в ДИМИТРОВГРАД 
що 63 първични партий
ни организации , само 14 

,са о-поесншш своите, ре
дове с нови членове.

орга- 
поовеж-ти®ни членове. както и 

тпима на Председател ст- 
бото П о ос-г ден ите 
зи начин 
избори в Комитета и Пое 
д оел ат-ез&таото са 
дени реални прелпостав- 
ни за тю-добра работа. 
Приет -е и нов метод на 
работа и на 
телствсто и на Комитета, 
и ое очаква- ла се нама
ли Фооумната активност.

по то-
допълнителни

създа- силна от кол кото досега.
Председателството об

съди и отчета за досега
шната активност на Об
щинската скупщина и не 
шште органи и тела кон 
статиоайки че съшият съ 
държа доста незначител
ни Факти, пека то много

П редее да-
на

Изхождайки от 
Председателството на 14 
март обсъди новоприети
ят начин на работа и ве
днага зя почна да го лой-- 
лага на дело. Председа
телството разчлени акти
вността си в три части: 
активности за разрешава 
не на идейно-полхтичес-

тоза. постижения пред измина 
ли те две години не са 
споменати Що се отна
ся до предложенията за 
носители на най-отговоо- 
ните Функнии в Общин
ската скупщина Предсе
дателството ги прие със 
згбележка по Еъпроса за 
предложението за прелее 
пател на обществено-по
литическия съвет. Пред
ложен е Б о р иво е Чирич. 
стоматолог, който се на
мира на специализация. 
Изтъкната е неговата досе 
гашна активност в рабо
тата на Скупщината. Не 
трябва обаче ла се пре
небрегне Факта, че него
вата първична партийна

М Я.

Да се заплаща или не?
труд в общината то 

напетиРазисквайки еърху от
чета за работа на Самоу 
пра!В1ителната 
за трудоустрояване 
пълнителният съвет на 
Общинската скупщина 
в Димитровград на 18 ма 

непосредствени прс-изво от констатира, че при ус 
д ите ли. а числото и про
центът на селскостопан
ските производители е 
още по-малко — 240 или 
21 на сто. Има 183 же- в 
ни или 16 на сто*, а 154 
или 11.8 на сто ел мла
дежи и девойки. От лру
га пък страна през изте
клата година поради ед
на или друга причина 12 
пуши са отчислени от 
редовете на СК.

ния
ва представлява 
на добър резултат. От 
общо

За незд аволител пата 
струк-

ки въпроси в извънстспа 
леките и. обществени де- ' 
йкости, активности вър
ху идейно-политическо и 
акнисно ослособяване на 
Съюза на комунистите и 
активности в реализация 
на идейно-политически
те въпроси в стопанство
то. С така поделените ак 
ти внос ти са 
членовете на 
телств ото. относно

са той групи.

со ци а л но- кл асова 
тура на общинската орга 
низация на СК свидетел- 
ствува следният Факт: от 
общо 1138 
266 или 23,4 на сто са

общност
внозозаетиИз

.промишлеността са нас
танени 310. в извън сто- 

дейности 35.членове папските

Най-много нови 
ниш! са приети в ..Сво
бода” и ..Димитровград”.

работ-
ловие когато в цялата ст 
рана броят на нструдсу 

увеличава.задължени 
П ред седа- 

гЬоп-
Членовете на Изпълни 

тел н-и я съвет много по
вече време изразходваха 
в разискванията дали 
трудов? гте о рган I гз а ц ии. 
конто не приемат стажа 
нти. трябва ла заплашат 
определена сума или не 
(за всеки н©приет стажа
нт сума от среден личен 
доход в стопанството).

строените се
Димитровградска об- 

намалява. Н ай
организация го е н а ка за

прел упрождение. Кала с
кто бе изтъкнато в раз и- 

и този пооб- 
време на публич-

щина
сти 11 а. М ИНаЛОГОД! 1 ш н иятми рани 

Очаква се. че с това ше екванията 
лем по 
ното обсъждане сигурно 
ше бълс

съсплан е осъществен 
76,4 на сто. но в трудни

се аФирмиоя много по- 
ангажипа-вече лианата 

ност на всеки член 
Председателството, а съ-

на разрешен на усло-тс икономически 
вия работа са получили 
347 незаети. За сдруже

на й-тюл ходиш начин.
и колектив- 

работа на Прелеела
щезременно 
ната

А. Т.

СЪРБИЯ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД „МИТНИЧЕСКАТА АФЕРА" Обаче
вIг ако трудовата 
низания публикува кон
курс аз стажанти, а ни
кой не ое обади на кон
курса? Дали и тогава тря 
бва да заплашат или не?

какво да се пра 
орга'ВЪРХОВНИЯТ съд ил

Виновни, но строго наказани
години и 8 месеца, Любчо- Христов 2години н 9 
месец», Сга.иул Плискан — 8 месена. Рлшко Стлвров 
— 6 месеца, а Душат I сортов « Непал Стояновци

присъдата на Върхов- 
повечето от участни- 

афера с изме- 
Пирот. Освен

Неотдавна бе обнародвана 
ния съд на Сърбия, с която на 

„ така наречената
лена присъдата на Стоянович. на които
на Душан Георгиев и ) * потвърдсно, на оста-
наказанието (усл 1» значително намалени, 
налите наказания

ка декември 1986 да 1»
гъл в Пирот бе в цешъра

димитровградската. па и на
Най-иаирсд причина >а 

1986 година в след- 
работ-

митническа
с условен затвор.

Присъщата :пц Окръжния съд обжалвала окръж- Тъкмо на товн въпрос 
Изпълнителният съвет не 
бе в състояние ла лале 
отговор, понеже се съмн
ява. че някои организа- 
шш търсят такива кален 
какшито всоед нстоудоус 
ените няма. Да ли има 
такива ..оаботн" или не. 
остава ла изучи спецна 
лно оФоомсьга за тази 
нел комисия, съставена 
от представители на Из 
пълни гелиия съвет. Син- 
л 1 псата. Самото наш пал
ната общност и младеж 
ката организация.

обменените и техните адвокати.МИЯТ ПРОКУРОР, 
отшаина Върховният съд па Сърбия каза последната 

обниикнш са, виноншй. по наказаният 
на този съд Издума — вси}Ч|КИ

са твърде строги. Според мнението
А. Борисов са заспущнли наказание затвор 

6 меооцЬ, Н. Борисов от I година и 4
Став-

От нам а лото 
Окръжният

на
гелав1 и 
ог 1 година и
метена, Христо» 8 месец»., На1Ц|код 6 месеца, а 
ров парична глоба от 200 000 лидера. Следственият

Ран-

гояина
вниманието, ле само наобществено*: г.по-широката

б- 'вестта, че на
0-,-г.в.ор в ГГирот се-=^ГиЪ7руГГслод

ката -в Димитровгр ^ окръжният съд в
ната постъпка, коя ГО вод ? година, краят

Тога» ио-гогого на 19 трт^з11с0с € присъда,
(главно за

опорел която за " ' пост и търговия със злато
злоупотреба ла сяг “ )<ш бяха наказани: Георги
и валута) с нажазаяие за Аяеисянщър Бори-
Рангеяов с 5 години и цстайна Борисов — 3

4 дексм®Г>и:
намират няколко

работи, па митми- 
това и; съдеб- 

Пи-

т-ова 
с тения 
утаи

и. предварителен арест са заюметнати. така че
А. Борисов, .шито повече о-т една година ос 

црс1Д!В1И!ритсл'6и арест, слеш 4 5 месеца щс
1ГСЛОВ и 
намират в
из дър ж-ат а гакаваитистр.

И така', с присъдата ла Окръжния сп»д стла 
дебна хроника, получи, спмлос. Мсйтите следи 0С1а- 
наха на мпото места и у много хора да служаI 
за тример и шоука.

съ-
рог.
бе .известен:

А. Т.В. Д.
— 5 години И СТРАНИЦА 5соъ
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ишшгаи1Я!1:1ммпппизводстввЩШЕЕПШ пунктГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ
ПРИВЪРШАВАТ РАБОТИТЕ НАБАБУШНИШКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 1987 ГО

ДИНА НЕПРЕОДОЛИМА БАРИЕРА 

ЗА КОНТРАБАНДИСТИТЕБез значителни 

капиталовложения пленени■тази голина са 
' 163 килограма хероин! 

Тези завил ни успехи са 
постигнати: със сравните
лно ма лъх брой заети на 

Затова
К021-

Когато към средата на април /Р*™’пропус- 
пункт „Градина" край Димитровград 

употреба, това ще бъде наи-съврс- 
гранмчен пункт в страната

• ВЪПРЕКИ ВИСОКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
РЪСТА НА ОБЩИЯ ДОХОД (106 НА СТО), ДОХО
ДА (89) И ЧИСТИЯ ДОХОД -(85) АКУМУЛАТИВНА- 
ТА СПОСОБНОСТ НА СТОПАНСТВОТО НАМАЛЯ-

квателният 
бъде предаден на 
мепният

разни 
Кон- 

11 кило* 
17 кг среб-

гоа:нИ/Чн ия пункт. 
лни завърши

ар-аа л шшрл за
М ИТТИИ ЧССК1И
ф доказан и са

Както ни: осведоми уп-ВА такси. - тези
кур-с за приемане на ошерушителят па* димитро в-

Милоинфлация и значително
то покачване ,на пените 
на съоръженията!, 
средства всъщност озна* 
чават реално намаляване 
на ^кумулативната спосо
бност на стопанството. 
Личните пък доходи ка 
заетите 2230 души (бро-

Стонаноките 
ти на бабуишишките тру 
дови организации 
изтеклата (1987) 
бяха обект на оазисква- 

оавни- 
Об-

резулта- градската митница 
,рад Чирич строителните 
работи са почти 
Ш'ОИ‘11 и тези дни започва 
монтаж на пай-съв осмей-

гр-амл злато
а през миналата и

пет души.
тезипрез

година
А. Т.завър- по. напървите два месена

ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАДне на различни 
ща: на сесията на 
шингаката скутгш ина. 
събрания на работничес
ките съвети и пр. Харак-

СЪОРЪЖСНИЯни уреди и 
за аооагпрол на .пътници и 
превозни средства. Да ка.

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
на

Работят за второто 

тримесечие
ж-см веднага, че

са , производство 
бройни организации 

от цялата страна.

всички
ят мм е увеличен само с 

,2 на сто) средно възли- ур-еиги
терно за всички трудови 
ооганиза ц и и е. че оазхо- зат на 135 231 динара и

са между най: ниоките в 
регион Ниш и ое-п-убли- 

дохоз. ка Сърбия.

на
дите по стопанисване от
читат п-с-уокооен ръст от 
ръста на обшия 
което свидетелств-ува за 
стопанска дейност.

В' реконструкцията и
разширяването ма пранм-

ПУИ-Харажтерно за изтекла чно-по-оусквателния
че по-заб-е- кт особено значение има 

лежителни капиталовло
жения в промишлени мо 
щно-сти няма. Общо през 
1987 година са се стро- блюиавайки значението 
или 15 обекта, чиятопро | на граничния пункт ..Гра

дина" и приноса на Юго 
милиарда славия в борбата срещу 

разпространителите на на 
пански обекти, а между окотиччи веш-ества. Обе- 
тях най-числени са обек- динените нации, по-течно 
ти на електросгопан-ство- тяхната специализирана 

селското агенция за борба ср-еш\ 
наркотиците, е дала о-ко- 

съб- ло 500 хиляди долара За 
изграждането на споме
натия обект. За-ш-ото те
жките товарни камиони 
са удобни за контраба-н-

за първите три месеца еПроизводственият план 
изпълнен 15 дни предсрочно

та година е.
един обект. Касае се 
обекта за контрол на те
жки товарни камиони. Сь

за
От общо 13 органглза- 

ТРУДции на сдружения 
и 4 трудови единици, са
мо ..Балкан" въ® Велико 
Бонинце. стопанисваща 

МИН от ектосмстна стойност въз
лиза над 1.8 
динара. От тях 13 са сто-

,в състава иа 
Ниш. има загуба от при
близително. 96-3 милиона
■динара. Инак целокупно
то бабушнишко стооан- 

осъщ е отвило обш 
16,3 милиарда

ствз- е то. водното и 
стопанство.

Почти .на всички 
раяия на които се рази
сква по стопанските ре
зултати се изтъква нео-б 
ходимостта от изнамипа- 
не на нови ппоизвопетве-

дш-яГ
динара, което е със 106
на сто повече от преди
шната гешена. Разходи
те по стопанисване въз
лизат на1 над 12,1 мили
арда и отчитат увеличе
ние 127 на сто. Пои та
кова положение е реали
зиран доход към 4,2 ми
лиарда (89 на сто повече 
от 1986 г.) и чист доход 
от приблизително. 3 мили 
аоиа динара (85 на сто 
в повече).

да не само на наркотици, 
но и на о-оъжие. Пошо-б- 

оейоовете. за
ни програми с високопоо 

технология. •месеца пос-изводство на 
около - 500 000 чисЬта чо
рапи е осъществено 15 

ппоб- дни ппедстхз-чн-»! От 16 
.март бзс:А легналските по 

на оизв-ошители на чорапи 
и чорапогащници реали
зират плана за второТО 

проми-шле- тримесечие. 90 на сто от 
осъществената ппез този 
пеоиод продукция ше бъ 
де измерена на чуждес
транните пазари.

В момента, монахо гол
ям брой .стопански 
нивации и цехове ое стъл 
кновяват с педтша 
леми и трудности, от це 
х.а за производство 
чорапи в Босилеград ко 
йто работи в рамките на 
текстилната 
кост ..Зеле Велковкм" от 
Лосковац. съобщават не- 

Запла-

но е и с 
които съшо- се ловъоша- 
ва отделна сграда за кон-

■дуктивната 
зашото в сегашния 
вид стопанството на об
щината
п поработвате ле н 
тер. Че е така. свидетел- 
етв-у-ва Фактът: към 900

оргаси

има предимно тсол.
хаоак- Миналата година 'през 

поопусквател-г.ранично 
ния пункт ..Градина" са 
минали близо 6 милиона

През изтеклата година 
за акумулация и резер
ви са отделени към 335,5 
милиона динара, едва 7 
на сто повече от преди
шната1 година, но ■ като 
се има предвид високата

души са заети в трите
конфекционни оогани- 

„Лиоца". ,,Тек- 
..Първи

пътници, от които мили
он и половина, са домаш
ни. Направени са около 
1200 митнически .наруше- ежедневна 
ния, платени са 23 мили

зации — 
стилколоо" и 
май". вест.

чуваното за първите триСт. Н.
Добрите ■ делови резул 

тати през първите три 
месеща получиха- естест
вено отражение и в за
работите на рабохеши 
т-е в цеха. ко-ит-о оега_се 
движат от 124 до 283 хи 
ЛЯД1И динара.

„ДИМИТРОВГРАД" В 1987 ГОДИНА

И ТРУДНОСТИ, И УСПЕХИ
разходвани 2 708 -628 193 
динара, или с 21% д пов-е 
че. като средният личен 
доход е бил 127 000 ди
нара.

— За отбелязване е и 
каза Милев — че 

голиХа 
доход е 

осъществен от износ в 
чужбина.

. В началото на настоя
щата година се чувству-

Найтохлямата трудова 0,3% ткнголям в сравне- 
ОРганизация в Димитров ние с 1986 година, общи 

община ТО ,.Д:и ят доход възлиза на 
11 074 688 306. или С

по 87%; доходът е бил 3 710 
184 095. или С 90%; и 
чистият доход — 2, 860 

шеф 494 651. или с 96% в по 
вече от 1986 година. Де 
довият Фонд на ..Димит 
ро1вгоаш" е по-богат с 2 
милиарда динара.

За лични доходи са из

ва стремеж към повече 
и по-качествено произво 
дство. 
ж-и това?

— Преди -всичко на сти 
мулативнюто възяагражда 
ван-е. Трябва да кажем, 
че значително намаляха 
отсъствията. Някои поои 

. звеиения. като кецове на 
пример, са разпродадени 
и за периода май-юни — 
казва Милев.

На какво ое дъл Така цехът за чорапи 
в .Босилеград запазва и 
засилва производствения 
си темп от миналата го
дина. когато бяха произ 
Г-елени около 1 925 000 
чифта чорапи. 4 на сто 
посече от заплануваната 
продукция.

градска 
митр-авград" и покрай за
труднените условия 
ез изтеклата година, ра
боти с успех. Това -изтъ 
кна Петър Милев

това 
през изтеклата 
31% от общияоек-на- икономическия 

тор, като,посочи, че фи
зическият обем на произ 
вОдството в ..Димитров
град" поеб 1987 е бил с М. А. М. Я
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^^ИРВ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград. 25 март 1988

г лп очни винаги. 
Съюза когато активността на 

на комунистите Цената на 

колебанието
възпитание на младисоциал1И1Сти1Ч'вак<уг.о 

те х-ооа. 'последица на нопоследователието, 
опортюшиютич-еокото и либералисткото от
ношение на Съюза на комунистите към си 
лите. чиито инт-ереси. разбирания и акции 
са противни на интересите на рабопгич-ес

секваше, ко- 
изп Бавени пюещ многогато бивахме 

трудности от обективно естество, свързани 
със степента: на нашето обществено-иконо 
мичеако развитие, с материалните 
жности. кай-хетеоогените възмо- 

сили в общество
тс-ва нещо в изобилие ползуваха. За 
сили това биваха благоприятни 
възможности, че с различни облици на дей 
ствуване Ро-малки

ката класа, на оошьал истическото самоуп
равление. а с това и на младежта.тези 

услови я и Ето защо тези дни с право бяха даде 
ни много остри оценки и подчертани кон 
черепните задачи на всички обшествено-по 
литически субекти, на само управителните 
организации в борбата против зачестилите 
нападки сп-еду единната система на общо 
народната отбрана-, срещу ЮНА както и

или п-о-големи части
от младите поколения да отклоняват от 11!|||||||1111|||||||111111111П«|||111и1Н
революционния път и откъсват от Съюза 
на комунистите. Тези сили I имат цел ,в мла уклони на младите хора загрижават. заплю
лото поколение да внесат скептицизъм и то- тези нападения са насочени против ог+ 
след това за всички трудности, с които се носните стойности на нашето- общество, 
срещаме в последните години да обвинят останалите неразделни части на нашата са 

Авторите на статиите в някои младе- моупюазителна социалистическа обшн-сст. 
жпси и друпи вестници и описания в Слове За-щото едно такоза действуване е насоче
ния очевидно нереално са оценили сегаш но към дестабилизация и подриване на

конституционния рзд в страната, срещу не

самоуправлението и нашия конституционен 
строй, системата на общонародната отбра 
на и ЮНА.

нот-о международно положение, което 
Затова е ясно. че никога с толкова за без разлика на отслабването на напреже- йния суверенитет, териториална цялост и 

гриженост не сме наблюдавали собствените нн-сто. още ле е такова да може спокойно независимост.
(изгледи за бъдещето, както това правим в да се опи. Югославия поради географско 
настоящия момент. Толкова повече, защо то и стратегическото си положение, п-о-ра- 
то в. последно време сме свидетели на съ- ди необвързаната си и независима полити

Особено тревожи, че в тези долни ра
боти са въвлечени млади хора. че умишла 

организирано' ги тласкат ино и добре 
подтикват към вражески действия прикри
ти вдъхновители, които трудно разоткрида 
ме. а оше тю рядко изправяме пред закона.

щинска вълна на националистически, кле- ка трябва постоянно да укрепва 
рофашистки и други вражески похитител- ксм-п-оненти на общонародната си отбрана 
ства зъв всички среди, чиито носители са и обществената самозащита, включвайки и 
млади хора.

всички

ЮНА като обща въоръжена сила на вси
чки наши народи и народности. Залитане Всекиму е ясно. че само с вербални 

осъди национализмът не може да се изкоСъюзът на комуниститеВ младежта то със статии в някои словенски вестници 
особено в ..Младина" са последица отчае л>елш. С младежта трябва да се разговаря 
ти на непознаването на
позиция на Югославия, а отчасти на влия ганизация. на

винаги имаше и има широка основа за сво 
ето кадрово обновление и развитие. Зато
ва се налага и

международната и Б семейството, училището, трудовата ор
всяко -място. Трябва откро-въпросът: как СК се отнася 

реагира на мобилнокъм тази основа, как
динамизма на младите поколения.

нието на силите на специалното воювай е Вено' да -се разговаря и премахват причи
нен рити чното пре- ьтлте за национализма’, скриващи се в об- 

на Запа- шествените отношения, там където не е 
не е развито самоупоавлени

стта и
Защото. успоредно с изявата на поогреоив

извън Съюза 
него. би-

против нашата страна, 
сажда не на- мировите движения 
да на наша почва.ността на младите хора- и внедрено или 

ето. Освен това. ние сме занемарили идейна комунистите, а тук—таме и в 
ват проявявани и Такива и подобни идейни дсзпнсЬзрманазадничави схващания

Отговаряйки на то- ции в някои части на младежта, особено 
комунистите би тряб в редакторските отбори на младежките в-е 

познанието, че граници стипци, до голяма степен са последица на
идейно-политическо влия- 
постоя(нни акции на Съ-

но-политичеоката работа с младежта, недо 
работцм върху развитието на брана младото поколение 

зи въпрос Съюзът на
статъч-но
тството и единството и социалистическия

в ало да тръгне от 
те на обществената и

патриотизъм.политическата зпя- недостатъчното
ни-с и липсата на национализма и войПри Борбата противхора са померени.

структурите и същина- Юза на комунистите, насочени към намира чки подобни явления, против -вражеското
актуалните действуване. може да се води ако полити

общонародна

лост на младите
това поместени са 
та на политическите 
та трябва .непрестанно ла ос търси, 
м и споровете, дебатите които тези л™ сс 

повош нападките срсшу ЮНА
общонародната отбрана, а 

която най- 
иапиондлис

•и фашистките явл,пето па

проблеми А съши па лС ла съшити ок и от1Ч>вори за 
Зато- обшоственото развитие, както чеоюи е организирана като

та отбрана за укрепване на братството и 
единството, за развитие на социалистичес

въпроси. на
шхжл ам пран ите I юл и. 

политиката на СЮК и тдеино-
и разреза между

водят по 
системата на

принципи и 
политическата практика на мнозина ноговн

ките самоуправителнтI отношения и за- пъл 
на афирмашгя на работническата класа.

Борислав Вучетич
лез и исЬо рм а ц и я та. 
манисЬосггира и в

и Форуми 1. зансмаопонякога и 
очевидно сс 
тичеокитс. кДсахкЬашиюткитс

членове. организации
ма-|жсич©окото образование и

логшГ. Не с казано, но се знае. и .къде ни во- 
1към криза с небивали 

Докъде може ла -ни доведат опортю- 
,колебанията прад натиска на против-

01ЮОТЮМИЗМЪТ н колебанието са ЛУ- 
.Ми, с 'конто ос опешаме на' повече места в 1е- 
зи-сите за «оюгопомоа на Конференцията _на 
С!ОК И тота не без причина, зашото с тези бо- 

'всяко революционно движение се сре- 
машагга обществена и

АНТУАЛНО д.и това отстъпване 
посл-одшци.
иизмът и
нищите на нашата политическа сиетема- —

твъше пресните поимеои от непосредст- 
Те действуват

по
лееш- на политическа казват
практика 1?.то защо всеки критичен анализ на 
причините за Обществената криза и изостата- 
нсто пък и на. ие редките шейни т политачес- 

колебания и конфузии, показа, че участието 
много голямо. ..Осно

ваната поочитнчеока практика.
атакуват сресцу фундаментите на 

Тнто. партията м армията- 
лозунга от 

— армия!"). Пър-

умишлено и
таи система: орещу 
(Да. си спомним за значението на 
войната:, революцията, нароиОпасна

болест
КИ
па 01П<лртюи1И13ма в тях е 
бог/идавяйюи ос от оОбст,вения см оиортюнизъм 
СЮК по-ефикасно ще отстранява явленията на

иитс-

ООСШКОСТ11ТС -ГОЛ I Ш‘1'Г. ТР ЪГ- 
делти егнфн-

1НО. от началото па
паха в акция за така нареченото 
циранс” на. Тнташ-га личност и дело. Натадна-

симвовгизиранизанемаря вапс на работническо-класовия
приемането на и1кошомичеюки и трупи вс-

Тозисите.
ха 'Птч> канч> ииея. щ която са 
трайните стойности на 
ция; сетне удариха оре-ШУ 
тите, «а му попарят пощещата |юля в

РОС :1«
щения" — пише покрай .другото ю

РО1КХЧ10-ютославоката
Съюза на .коотумис- 

обпк-ство-13 Тсвиюите се ,говори и за. „опорт н-истичес-
проташо- Аотстъпшаяю пред искаимята. на.

антиоаниалистичооки -ндео- (На 2-ра стр.)КС/ГО 
ШСТМТС на разши
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2 Комунист
ИЕ Н Т АК О

СКУПЩИНСКЛ ХРОНИКА
ЧИНОВНИЦИТЕ

Черен хуморОпасност от рутинерство
В юаагаоа на дискусията по е уопявая яа избяга поел зако- 

аманямани от ма. Сега -прокуратурата в Згни- 
свободен ПЪТ. <М31К*Ю чс 

от200сни воата.

почти .няма
окюдо 1иама1ггява.н.е- ок^пшшХГиГс^РЮ бе подне-

общесЕГСнюстта ошссдин ^™;,аНасЬа,та, че случаят
сам за себе си.

Голеш Въпреки това.Ако миньорите от 
край Лмплян не отидоха » Пои-
шмна. тук да изнесат своите не- то на чиною-гич-естшото яа върви

обществеността, не би уз- лесно. -Защото. както с известно, сой да - т
този адм инй стоа пи ята е силна бари- слу чаи без прецеден т. тгостагьчн® казва

почти кала .на бюрокрацията, а тя е детелствува. даи-мото ’ к т1>ул.Но може да премълчи
оабот- твърде жилава и шс защитава атомните лабиринти на д^егат човек^ неговите помели- 

тези .баоикали угношто Тя е за- ската система ,и 'ка./шовага по ”
говоо:н-и!К за 'Ш>о1пиаваи1С на вой- лцитшка. 
арки; обшост.венч! оаботи и въоху

шанс ааспията па >има

воли.
нала. не «а всеки минъоо в 
малък .отнмк ое падат 
трима нешоизводствсни 
ника. Но», ако оудаш-пе — юак- 
то казват — не са чтзб.июанш пи
то в оаботни^е.ския съвет, пито не

с такава основа за постоянно, оаз- Основната прокуратура в Зс- В тт
оастване на администрацията, шина «в надалото на март) поис- см“ пост-чв“ като духо-
Колкото повече са институциите ка от Съюзния съвет ла отнеме на окроъаани■ ~“ ЖЪСТВИ,„
и чиновниците, толкова по-малко делегатския имунитет на Станко ве. Незабеляза * пей,к”
има самоуправление и .работни- Томич. аоаа» пърди Ръково- „а Томим^ го- 
чеока .власт. Затова. ''Искът за дител на железолеяоната в Зени- в продължение на 
намаляване на администрацията ца, за ла може да 'възбуди сое- дина и половина ’

съдебен процес (поради да е лепитим-итет по драстичен
слабостите

тогаваш останалите органи, 
яоно. че в тази организация ад
министративният полип се е ра
зраствал до непоносими ■ грани:

За нещо подобно имахме 
възможност да чуем и по повод 
известната стачна на лабииските 
дащап-и. И статистиката дава за 
поаво на‘ онези, които твърдят, 
че административната надстрой
ка се е надвиснала над произврд- 
.ствения работник като 
бреме, не само материално.

В този смисъл инициативата 
в ОР Сърбия' администрацията 
да бъде 'намалена с 10 на 
привлече вниманието и в много 
среди получи подкрепа. На пъпд 
поглед би можало да се каже — 
а такива становища има 
чиновнишки се е постъпило в 
борбата срешу твърде обемното 
и ■ непотребно чин101вничество. 
Но тоша е само на пръв поглед

пи.

подразбира повторно изучаване ту него
на необходимостта от инетиту- вмешателство в аферата ..Агро- начин потвърждава
пии. организации на държавата ком-ерц"). А .копало мандатно- на делегатската система,
(общината, републиките), пара- имушитетската коотиоия откри
държавните организации и то от процедурата, настана обрат, ка-

тяхната леле- къвто не може .да се замисли ни-
то в най-добрите вицове на че©- бихме могли да попитаме:

ли може би оше 
, много по-важно.

Този 
еа ин гражд.а-път се случи, чс

е избрал себе ел за делегатншт
в Скупщината на СФРЮ Пътьомтежко становището ка 

съобразност, а. коват© става ду
ма за институциите :на здравно
то дело и културата, от станови
щето. на ползува пето иа самото

има 
такива? _Но. 

и запали пуб-
ния хумор.

сто 1Ьродсещателството па ЦК на 
|в‘ СК в .Босна и Херцеговина ув-е- личността, и заради пялата по- 

Окупщината на СФРЮ. че литическа система, е да разяс-
дело. отношенията.здравно

културата. Творецът в .културата, доми 
ла кажем, би трябвало да бъде на последния конгрес на СК в 

легЪвите тази република (през май 1986)
ним как са могли да ое скъсат 
връзките". Защото за сериозно 
поместване на поуки от .целия 
случай и не може ла стане ду-

че итатеед търговеца на
произведения, а- не обратното, а Станко Томич не е избран за 
това е само детайл в изопачени- член на ЦК на СК в БиХ. а та
те месила. които частично идват ка също и за член яа П-ред седа- 
и поради нерационалната орга- тел-ствс-то яа ЦК и .по този на- ма. д-околкото пристигне обясне 
низащия. в която, твърде обемна- чин е останал без делегатска 
т.а администрация не е най-мал- база. Това практически секач а- 
кият проблем.

Настояването -всичко, да 
предпише, като- отражение 
недоверието в работника и гра- е могъл да бъде делегат само до изпрати телеграмата или ако по 
жшанина. а което е .присъщо на 21 юли 1986 'година! 
всяка бюрокоатичегма- държава. във връзка с това никой -не е

и поради средите, където лични 
се провеждат шаблонно. ние. че ое касае само за яваш, 

а не и за- политически 
Какво да се каже ако например

искове
без разбиране на основната цел 
в сферата на твърде значителна 
обществена активност да .се по
добри ефикасността в работата.

мотиви.
6а. че му е престанал и -делегат-

ое шият мандат в Скупщината на 
на СФРЮ. Съгласно закона Томич някой чиновник е забравил да

изостри отговорността и дисци
плината в изпълняване на задъл
женията да -се спестят оазходи- 

-те за непотребните .непроизвод
ствени работни места.

Тъй като пътя от Сараево до Белград пи
смото се е — загубило. И това 
се .случваше понякога.у нас взема все по-гол ям замах, информирал. Скупщината 

Именно върху такава почва на СФРЮ; другарят Станко е полу- 
пр-екалено .регулиране на всичко, 
администрацията нараства. ■ И

на

чил 'възможността ла участвува 
в крзищаието на решения на Затова трудно може ла се 

приеме и оправдае постъпката 
страната все шо заседанието ,на на делегатите в Съюзния съвет.

Инициативата за намаляване 
на администрацията по ня;кл.къв 
начин благсгариятствува на иско
вете. които въз основа павиоква-

тук акцията за намаляване се най-високото делегатско тяло в 
сблъсква с бюрократиче оките те
нденции па засилване на държа
вната- -регудятива. Ако такава 
практика продължи, от акцията 
за намаляване на чиновничест-

к-омТО пели® случай изпратиха с 
без каквато и да

Съюзния съвет, .което се състоя 
през миналата седмина. мърморене —

било дискусия. И това казва
нето върху тази тема. заговарят 
поефтиняване на държавата-. За
белязано е покрай това. че в . 
трудовите организации обикнове
но ое зъбят на управителните 
органи, оамоурпашителвите общ
ности ,на интересите. банките, 
-обществено-политическите орга
низации и останалите, а не и на

Значи: -пито е имал база. ни- 
то е имаш мандат. нито пък е 

Дж. Джурашкович имал имунитет, а дооега винаги

н-елго.вето н-е мо-гат да ое очакват по
ложителни резултати.

Д. Кабадаич

ОПАСНА БОЛЕСТсобствената администрация. По- 
осченият прим-ер с минагга Го- 
леш. а той не е единственият, 
убедително говори до каква сте
пен такова становище може иа 
бъде деплаюирайо. от станови- и окончателно- върхлитат орещу армията, която 
ще то на реалните обществени за Югославия значи много повече от въаръж-е- 
потреби. Искът за намаляването на сила! А с народа, омятат те. би им вървяло 
на аимини-страшията е отп.равен много по-лесно, ако успеят да го обезглавят. 
д!о гаоеии стопаноки. обш-ествен

(От 1-ва стр.)
то -и да го изтласкал от политическата оц-ена;

Защото- от опит знаем, че всичко, което е във 
функция на укрепване на в-од.ещата идейна и 
политическа роля на СЮ:К. 1-соето е във функ
ция на., нейната акщ-ионна оюп.0'собеноет и ефи
касност — за опозиционната чарщия догмати- 
змът е и бюрократизъм, сталинизъм. дори съ- 
щ-0' което е и демокрацията, всич-к-о онова, кое
то е въз функция на отслабване ролята на 
СЮК и неговото1 разтуряне.

Олортюнизмът и колебанията освен в иде- 
- йна.та сфера ни нанаюят голяма 
всички други сиблаюти на обществ-ения н -иконо
мическия живот и шействуване. Затова трябва 
да се очаква, че Конференцията, на СЮК и по 
този въпрос ше заеме ясно политическо стано
вище.

Съюзът на югославските комунисти има 
и държавен субект. Без изключе- ясно становище към н-атиака. които упражня- 
иие. което означава, че във вея- ват върху нашата- система и от дясно.
-ка клетка на т.руда и стоиан-ис- зициите на буржоазната идеология, и -от ..ля- 
ването трябва да се съблюдае ®о" 
ролята, числото я реалните по- вдш. Оттам и постоянната задача пред комуяи- 
тр-еби аа съществуващата адми- стите да ое борят ,и на, швата фронта : и против. 
нистрация. Задължението е съ-в- Д01гматизма- и против буржоазната стихия. За- 
сем конкретно за аа се разсъж- това рпортюнизъм от най-лош вид е това, ко
лана,- за него обобщено, ако ое гато опозиционната чаишия ни натрапва оп-ен- 
желае задължението да бъде из- ки за това какво е догматично-бюрократическ-о.

а какво е демократическо в нашето общество.

от по-

от догматично бюрократическите пози-
вгоеша и -във

Саво Кържавацпълнено.



Комунист 2
ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НИШ

ИЗВЕСТЕН ОПТИМИЗЪМ
то заседание ЙЩцГЕаВгНЛ™ РЕГион след осмо-
ПО-ЗАСИЛЕНА АКТШНПГГ п мипБИЯ СЕ ЧУВСТВУВА НИЗАЦИИ лм КИВНОСГ -В МНОГО ПЪРВИЧНИ ОРГА-

Във всички общински 
н-изации в Съюза 
тигге в Нишки

орга
на «КОМУНЮС-

кюводства. пък ;и поелеедателст- 
вата., се отварят към базата. 

ня Н 'П‘0, шаме Станало..е практика, в Ниш. П-иьна 'Свежданото дейността :на СК 
през изтеклите две 
изтъква че съществува 
в действуването

ооо\ Овършадг. 'Куршумлия и т.н. 
голини, ое Ьочти редовно да 

разлика заюедания 
Съюза па Ь

>ое п.рювеждагг
на п редоед.ателетвата 

разширен състав*. През и зт екна
комунистите поели и след Осмо- 
то заседание на ЦК на 
Този партиен сЪорум. 
ва. съдействува да

лите две родини ое забелязва м 
СКС. повишена активност на комиюи- 

се изтък- кте при общинските 
ее стигне до Привежда се. че в Ниш комиои- 

много . итг са имали към стотина заое-

,ком,млети.
иоомени В‘ работата
ПЪСтТЧЙИ
на. ,Но от Осмого заседание

на
Ре 'Стопанисват, а пай-големи за- числени са учениците и студен- 
губи е имало ъ Прокупие. Алек- тите (22). а най-малко са работ
ени ан Бела паланка и .В' някои нищите (11). Или в Куршумлия 
тс«У1Д1С«В1И организации и ООСТ в за две години са приети обшо 
Ниш.

организации в оегио- дания. От значение е и актив,и- 
зиоането на работните трупи за 

и 'подготовка на засея лтгия та 
още не са ооективно преценени Партийните органи В Пирот на. 
всички резултати в работата на 
общинските организации на Съ
юза на комунистите. Обаче

ми
наха едва няколко месена на

75 нови членове, от които само 
дейнос- 13 са работници. Но и нишкатапример, редовна практика е най- 

много заседания да провеждат 
от работните груйи по отделни въ-

В извънстопанск ите 
ти. за които съшо твърде често партийна организация, която де- 

■ ое швдож на заседанието на об- йствув-а в голяма работническа 
щинските партийни ръководства, среда, няма по-добри резултати. 
Най-оа.труднено* е положението- -в а обективно <има много- п-овече

значение е това. че са видими проси, 
стремежите начина на работа 
на Централния комитет колкото

Това е. както ое оценява. на
чало на полезна практика която 

ое може по-вярно ла ое ..поене- и занапред трябва да сс .еазви- 
ое" в общинските и първичните за. За отбелязване е и повише- 
ооганизашги на СК относно за- ният брой на съвместните заое- 
©оеки проблем открито да се го
вори и решава, като при това 
расте отговорността за изпълня- Ните оък-авсдства на акиионните

конференции иа СК в сдружения

здравеопазването и образование- условия за -прием.
В Електронната п.ромишле-то в Ниш и Пирот. Тук -Съюзът

на комунистите, и покрай мд-с- н-о-ст в Ниш казват с-баче. че 
яа-ния .на гтоадоелателствата на гобоойиите оазиох-ваяи-я. -не ваа- след Осмото заоедатк тук се 
общинските комитет,., ,и партий- правиш много. Премахването на забелязва тенденцията за сш.ра

субективните слабости в здрав е- не напускането ка работниците 
опазването и образованието, ка- ка Партията, а повече са и:хс- 
кто е изтъкнато па няколко из- в-ете за прием в СК. Това 
борни заседания на обши,нските първите предвесн-ши на псо-ме-

ване на договореното. са

ВТОР МАНДАТ
Подготовките за избор на нови председатели и секретари 

на общинските комитети са извършени още в началото на декем
ври във всичките петнадесет общини на Нишки регион. Подго
товките бяха навременни, па кадровите комисии на общинските

предложат кандидатите.

комитети1, е само отчасти и на нит-е. 
късо 1воем-е. подобрило матеш- Вестители па промените са и 
ално-то състояние ,на тези дой- увеличения обем на 
поети. Причините за ■ кризата са ството през последните два ме- 
М.НОГО п-ондълбо-ки и те са извън 
обсега ,н.а дейността н;а партий- на тави година, -след това значи-

износа.

прошБоа-

оепа на миналата и в началото
комитети имаха достатъчно време да

Преди две години в комитетите е извършено почти ком- 
плектно обновление на ръководствата (избрани са 11 нови пред
седатели), па е преценено, че на „старите" председатели трябва 
да се продължи мандата за още две години. Затова този път за 

ОК са нови хора в Мерошипа, Ражан, Днми-

телното нарастване на 
Твърде е тежко положението особено в Ниш. ■ Освен тоза. поч- 

и в ООСТ ,на оелокото стсланст- ти няма Обшина. в която не 
во. В Понишавмето и Пом-ора- дойде по кадрови промени в ръ

ководещите структури на ООСТ

тите ръководства.

се ■

общините Дс-левап. Жн-председатели на 
тровград, Бабушница и в Ниш, а за секретари в Димитровград
и Ниш.

в-и-етю. в
торащжа. Пирот. Ражан. Алекси- н <>бщ.е-стоен<>-ткиштиче ските оо- 
нзц ,и други за оелското степан- ганизации. В Пирот доаи 18 лн- 
ство с разисквано няколко пъти. ректора ..отстъпиха" местата си 
Обаче загубите са останали. Ис на, по-млади и по-амбициозна 
тома с. че -салоните, стопанство е ,хоса_ а в Димитровград осем 
уд.ребпено, разединено и исор- членове на ОК на ОКС са оме
га-низи,замо. но заключението от ненп поради бездействие, 

разговори в общинските

Всички избори, с изключение на известни недоразумения 
партийна организация (кандидатът за председател

секретар на Мсждуобщин-
нав нишката

ОК на СК по-късно е предложен за
конференция) преминаха без проблеми и съгласно стату-ската 

тарните норми.
Ако тоои курс се отстои.всички

Такива заседания е имало комитети с. че доходът от а.гоа- СЪВС0м е известно, че сладЕаши- 
тю-малиитс обшити, Ражан, ря се прелива в друг;:, дейности. партийни избори ше бъват

а тук условията на степан поза- посрещнати с много по-добри ре- 
общинските „ис -са -най-трудни. зудтати. Велимир Филнпсвнч

Всички общински

ТРУД.потвърждават и доку-Това
менхи-те. подготвени за изборни
те събрания на -общинските ко
митети. В най-гошям брой случаи 
те не са стереотипни, без ,истин- 

«аквито

и в
Алс-ксинац. Прокумие и д-р.

Членовете на .комитетипартийни ръководства вос ето-чс-
трушонмтс н I [мижи регион, съгласил сга- ХРОНИКАсто са присъши и в 

колективи .в които с имало ста- 
1987 го-

живога. тутяинитс ои задължения, р-сшсю- 
ио са разисквали за класосо-оо- 
цишшии-пе процеси межлу члено- 
в-стс ,па -СК. Спо|К‘л о,нова. което 

материалите-.

ска връзка с 
иначе материали по-юано имахме 
„в изобилие". Предимно, това са 

жална оценка за- 
62 000 членове

м НОЖССПйО

Животчки, (в Ниш е (Има-л-о :в
29 стачки. » които са уча- 

4500 души).
Политическият живот въ

рви нормално от -пленум до 
пленум, като че лн нормал
ните д-смокритическн меха
низми нямат свой ритъм и 
ио-следоватслно-ст. По-стоян- 
но о-т самосто ятсл и и- я връх 
ос очаква да развърже възе 
лите. -които съшест-в-мват и 
които не може да се разре 
шат. А не може заш-ото ч-ма 
ме пл-ура-люъм на интсро» 
сито. който не е политичес
ки облачоролсн от базата 
по демократически начин. 
Частичните -интсресн твър 
ле кораво се зашчшааат. а 
сблъскването иа тия частнч 
ни интереси не лава възмо 
жнюет за разрешаване 
това- но предвидения начин, 
но са яотпебшг интоп-вен-иин 
отют.н и отгоре. Д-Р Н. П.

дина 
ствували

Що ос ка-сае ;л,р съдъри<а,11ис- е н-ани-елшо » 
то на- работа иа обши,„оките мат нзбоигиитс заседания -м което е 
дийии ръководства, тук без кои- казано н разцисванията. а ос 
ку-реишия са разискванията- зк чу твърде малко, иа-и-лоши 
рбш.оствен<>1и,1<оиом-ич-с'окитс от- зудтати именно -са иа този план. 
Мсвшмия В -ал-ружсишя труд. Осъ- По олношенис -на -преаш^чшя 

н-роизводств-с- Ш-6-01РС, -пер-йод. бою-ят иа чле- 
ишюстип-и-шшата ш-ов-стс иа. -СК -в рсгм-с-на с м.пма- 

3536 1ДУ11МГ. Общото, ПР'-,е-

документи- с 
дейността на -над 
на СК в региона, с 
оцсш<,и и задачи.

за

произтичащи 
и лей-усл ов1и я реот конкретните

ор1'ан,изаниите.
трябва да им се па

метно. -точ
ност иа 

И ако
прави забележки за 
ти единодушни е 
ключение ло известна 

отчет" — че 
партийни лзъковолства са

лобг>с. а имало
път>ви-

шссгпня нашето 
нит-с 1пла!ноюо,
И! ттгштшипата пол,ит.И1ка. №- леи с

заемането ипа Ш'ботеи. и матю па люгаи члсшочш п.рез
(пол,игРИ!К.а'. го‘Д1И!М,а във изшчжтгк' 15 общи ши 

бил иай"1 пясък за июслодишвс 
т0|Дгемия '(пюи-гти са 1042). а

лшопопката. с из- 
сгогюи !Н& 

общиъ-
шшкля 

смит® . - 
«ш-боггшги глаяно

ЗЦЛИГИОФО.
особеяю 
най^иосто оа. билн гтодмот 

заозлапиятл

а^дихйпата
иа е

някои !МЛ: ДООСТслучаи
чии <юганизани»и ла ос

яиахшотизъм. 
най^яоко

обсъждане иа
об,11Ш,1Юките К01УГИФСТИ1. Обаче сън мушналата поиьиша п-оомепи по-чт.и 

известно. ч»с пюлкова ш- ие е имало йпюиети са' 1072). Ако 
засеша- ос? знае. че дори 72 па сто о*ога- 

1шза1цм,и) «през 1987 аодиша те са 
тогано

е и държат 
ял. ос

сем е
оазхш-нлма смечугия иа 
И.И1ЯТЛ ,НЛ Ш1РФИ1ЙН1ИГЛС ръккмюдот-

еиша1кви пезулта- шхиемади пояж членове.
в резултати и оте са мопл-и ла 

Гадж.ип хЛ',11. очакшат. В Л‘И1М'ИТ1)|овгпл1д д-н ка-

услешия на 
но е авоеобоазст!

Обаче омова. косгго
» този ма~та'нГойо нно! 
мените в работата пш 
те партийни ртжовол-ств-а

общинските

иа не -са. дали 
ти. Дока-го одружвн-ият 
П1И-Р01Т. Св-мм-иг.
Куршумлия. Бля-не. Жито-раджа и жом п.пот тоаи тюриол са и-Ри-с- 
Димит,р|0отрая относително «об- ‘пн обшо 00 моли членове. -Пан-

нл
Т|)УЛ

0И1ГУР-
пъ-ко с практиката



4 Комунист
КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ

Обезателно повече кандидати
ват от трибуна на трибуна Ед- вата порна граишала бъд<М5 
но от становищата гласи: ч*5ос- хектара, обаче пт>еллагаоепзда 
нованието на ппооктоаманимами- т определени •
■ге. особено в областта на обшс- уреждането на тозиви.

отноше- пък да се предостави на пепуб- 
л ик и те и аютомамяите

МЕЖДУ МНОГОБРОЙНИТЕ НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КОИТО СА ДАДЕНИ ЧЕСТО СЕ СПОМЕНАВАТ ПРЕДЛОЖЕ
НИЯТА: ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБОРИ. ОТ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ. ДА ИМА ПОВЕЧЕ 
КАНДИДАТИ, ВСИЧКИ ИЗБОРИ ДА БЪДАТ НЕПОСРЕДСТВЕ
НИ СКУПЩИНАТА НА ЮГОСЛАВИЯ ДА ИМА И СЪВЕТ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД ...

Публичните .разисквания за като. се почне от делегацията 
конституционните поемани от в местната общност до П.рсдос- 
Форумите ..минаха" в базата, в патслството на СФРЮ. 
местните общности, организаци
ите иа сдружения труп. профе
сионалните сдружения и така 
нататък. Резултатите от досегаш
ния ход на тези разисквания, 
както това обикновено бива. са 
различни. В някои среши ..па
дат" остри критики за предло
жените промени и се дават но
ви. наистина радикални и аргу
ментирани предложения; но има 
и сроди. ;в които само ое даза 
пошкрепа на предложените реше 
пия и изразява страхува,не да 
не се променят основните кан- 
‘ституциснни начала.

стве но-,икономическите 
шия. недостатъчно ясно и препи? 

тълкува п подложените л ро-
покпай-

и-ини.зно
мени. Предложените промени; в 
Конституцията иа СФРЮ обхва-

Предлага се също така да се 
произп1ита целесъобразността на 

решение, оперел 
само трудовата организа- 

бъле пазарен субект, за

цялата кон- предложенотощат оди,а трета от 
ституциониа материя, че е теж- което 

пия ла
разлика от сегашното решение, 

пазарни субекти са и ос-

становишето. 
промени д,а не

конституци- касая©
воините организации яа

«о да ое приеме 
че така обемни 
засегнат основните 
он.ни начала.

На заседанието иа- Ропубли- женил труд. 
канокия съвет за обществено ус-

СР МАКЕДОНИЯ:

РАЗЛИЧНИ ПРЕЦЕНКИ СЛРУ-

Въпреки че в настоящия мо
мент е рачо да ос дават прецен
ки за дебатата в СР Македония тромстло бе констатирано, чс

забелязал рали неадекватното обяснение за 
в отделим промени не може да 

се получи представа, амандма- 
ните значително изтласкват са- 
моупрагоитйлната' система и -кохе 
знойните функции на сдруже
ния труд от изходната функция 
на сдружения труд. А изходни
те промени се облягат върху 
преразпределението на обшестве

САП ВОЙВОДИНА:по-
ПАЗАРНИ РАМКИвос пак може да с« 

някои очеотамгая. от които 
течение на времето шс ое офор
мят конкретни предложения.

От размекванията в САП Во- 
впечатле- 

пие. чс заповедниците на паза-
йводина ое получава

За цялостта на поедложепи- 
мо- 

оценки.
па нямат истински съперник в 

покрайнина. И самият паз-
те решения в амапдманитс 
же да ое извлекат две 
Първата произтича от оазиеква-

тази
говор за -собствеността м нейни
те облици има еггюго 
Ьамки: ..набляга" ое за излиза

на предприятието без бюпо- 
•оратически ограничения, а една 
такава самостоятелност драстич
но ша се санкционира. Награда 
за добрите — наказание, вклю
чително _и пропаст, за лошите. 
За размишление е и поръката от 
Нови Саш за непотребното на- 
блягане върху прилагането на 
единен, когато се говори за па
зара. защото той и не може ла 
Зъд.е тто-инажъв.

В селскостопанската област, 
каквато е Войволина. до-минаци- 

НА ПРЕДЛОЖЕ- ята на такива теми бе с право 
очаквана. Земеделците и всички, 
които се занимават с това про-

пазарлинията в основните организации 
на сдружения труд. местните об
щности и някои форуми на об

орвани

СР ЧЕРНА ГОРА: ната мощ и влияние.
Ориентацията към непосред

ствени избори — бе казано съ
що — в проектоама,няманите не
последователно се провежда, 
предлагат се решения за .непо
средствено избиране на делегати 
в съвета на сдружения труд в 
окунщимите на републиките и 
покрайнините; а остава, съшеству 
вашият начин на делегиране на 
делегати в съвета на общините.

.1С
ОСТРО НАЧАЛО щеетвеночподитичеоките 

зации и общности. В тези сое-
В .разискванията в СР Черна 

гора има много нови предложе
ния и сюгжестии. Например, 
можа да се чуе мнението, че 
обемът и значението на предло
жените щроемни до голяма сте
пен не отговаря на тежестта на 
обществените проблеми.

ди ироектоамашгманите главно 
се оценяват като крачка, която 
ще допринесе за надминаваме 
на кризата, в която попадна на
шето общество. Втората оценка 
произтича от множеството, рази
сквания на правниците, икономи 
стите .разискванията :на кръгли
те маси и трибуните. От тези де
бати произтичат пз-инаквн и по- 
критични оценки, по-точно, че

Преценява се. че с промени
те в политическата система мо
же да се създал ат поадпо,ставки 
за по-нататъшни д емократически 
пробиви. Единодушно е мнение
то. че в Скупщината на Югосла
вия трябва да ое внедри съвет 
ра сдружения труд. че тряобва 
яа ое премахнат председателст
вата, на републиките и покрай
нините. които — както се посо
чва,
главни творци на полицентрич- 
ния етатизъм. След това. трябва 
па се закрият и обшестаено-ло- 
литинеоките съвети н.а всички 
равнища. заялото те огранича? 
зат самостоятелността на съвета 
яа 'сдружения труд. Председател 
сТвооо на СФРЮ да бъде избира
но от Скупщината на Югосла
вия и на нея да отговаря. Също 
така. участниците :в разисквани
ята мислят, че предложените 
промени в избирателната 'систе
ма не са достатъчни, пък се 
повитата за всички изборни Фун 
кции да има повече каниш шати.

САП КОСОВО:

някои от предложените решения ПОДКРЕПА 
не създават предуслов.ия за из- НИЯТА 
хощ от кризата. Някои реше
ния трябва да сс променят, а 
някои ла се преформулират. На
пример не са даиени закръгле
ни решения за единния югослав
ски пазар. Особено се набляга 
върху прецизното решаване на 
дохода, който е резултат на мо
нополна позиция, на естествено, 
изгодни условия :и на пазарните 
условия на единния югославски 
пазар.

Досегашните публични пази- извод,ство. най-полготвено доча- 
сквания в Косово' за проектоама- каха момента да участвуват 
няманите върху 
на СФРЮ главно тече чрез 
структияни и тематичеаки съве
щания.

в
Конституцията разискванията. Земеделският ма 

ин- коимум е най-важната тема. Но
неговите .резултати ще оа•зоча^ 
соват заговоонтште на оадикал- 
ново увеличение на същия. Про
блемите са в съотношението на 
цените в агпара. а не в нивите, 
а за това е потребно да ое ува
жава пазара и ,в ©етоко-стопан- 
сюото тр-оизвощетво. Разбира се. 
радушно е посрещната идеята 
за задължително компенсиране 
от отрана на Общественочполити- 
чеоките общности на трудовите 
колективи, ако решенията им 
променят условията я;а стопани' 
сването. Това 'инак '— както ое 
знае — е пряко свързано с вом- 
вощинския проблем .номер ©пно

дооега са били главни
В досегашния ход на рази

скванията бе проявена обща под 
крепа на насоките и облиците 
на конституционните промени. 
Предложенията и сюгжестиите. 
каквито разбира ое има. са на
сочени преди всичко, към усъ- 
вършенствуване на вече предло
женото. Те се отнасят до пред
ложенията за земеделския макси 
мум. статуса, положението на 

Конституцията трудовата и основната организа
ция на 1С|Д|ружен'ия труд и свобо
дната размяна ;на труда. Що се 

- |ДО земеделския максимум, 
приема се предложението, него-

СР ХЪРВАТСКО:

БЕЗ ТВЪРДИ СТАНОВИЩА

В СР Хърватско, още няма 
твърди становища по Пр-оекто-
амагадманите на 
на СФРЮ.
още са във Фазата ,на сказки: 
изтъкнати обшествено-политиче касае 
ски и научни работници госту-

Разиекванията всс
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НА СЕЛАТА”

ВАЖНО Е ДА ПОБЕДИШ
да продължат, ^е^ма^ъвмГстен^^селата" — няма кавчани Гоишгод ,яа бъ- 
да има, ще бъдат някячат Стен Д0Г0В°Р — няма цт-е наказан (това е шанс 
бъдат наказани . гоиндолчани — няма да &а се победи зашото не

е дошъл в посоченото 
воеме да изнесе овоята 
поотоама й обоатно — 
гоиндолчани няма да 
участвуват .ако бъдат ,на- 
казал-ш и т.н.

Коорд,И1на(цион1ият ко
митет за организация и 
провеждане на Спешите 
така се намери в незави
дно- положение, искайки 
същевременно да спаси 
Срещите и всички да бъ
дат доволни и ла запази 
авторитета ой. Накрая 
Срещите на селата ше бъ 
(ват доведени до .край. 
Обаче, псопозишиите не
пременно трябва да ое 
менят в смисъл ла се 
пренизипат ло крайност 
и да елиминират участи
ето само за да се побе
ди По. всичко личи. че 
отсъствието на Желюша 
и Градини е мотивирано 
от съзнанието, че не мо
тат ла бъдат победители. 
Наистина победата е мо
тив за участниците да 
ладат максимум, но ако 
в самото начало само на 
победа се инсистиоа. то
гава’ от соешите нищо 
хубаво и не остава. Вме
сто ла допринася за сбли 
жаване на местните общ
ности спешите по този 
начин ги отдалечават сл- 
на от друга.

А това никому не е 
НУЖНО.

ПО ПОВОД ..СРЕПП/ттт? 
ДИМИТРОВГРАД МАЛЪК ПОРТРЕТ

Когато всеки помага...
Поводът д.а 

Смиишовни беше 
друг но и срешата с ед
ин от най-добрите овце
въди .в това село не е по- 
малко интересна, 
дума за ИВАН НЕНОВ, 
редовен 
внованиете за високи до 
биви в селското 
ство в Димитровградска 
община. Досега Ненов е 
спечелил първа награда 
за производство на агне 
шко месо и втооа за про

посетим 110 овце и стотина агне- 
съвоем та.

Сега е сезон за из
купуване нз ха.гнета, защо 
те са оше тук? — питам 

Става бай Иван.
Това е само част от

разговорите, които 
често се водеха по

дошли на 
кълнат, че най-важното е 
да ое вземе участие. То
ва олимпийско М'Ото се 
повтаря по време на Сре 
шите и това е 
в УНИСОН 
за оюга(Н1из1-гоа1не 
шите. Защою .през

когато полските ра
боти мируват, най-важно 
за хората е развлечение 
й забава. Но

договора, сенай- — Имам над сто агне 
участник в1 съре та/, а продадох само де

сетина. Овцете се -обагни 
стоиан ха малко ио-късно така - 

че пои първото идване 
на откупчините на ..Ко 
с-перант" повечето от тях 
бяха малки. Мина дос
та време, а те не са ил

вре
ме на тазгодишните ..Оре 
щи на селата” в Дими
тровградска община ч ме
жду участниците от три
те села — Лукавмца. Бе
лещ и Гоиндол. Бие

напълно
с принципите 

на сюе- 
зимаочи. че между участници 

те не ое намират Желю
ша като- най-гол ям а 
йгоадска
ност и' Градини. И

та.

кра- 
общ- 
двете

села са досегашни акти
вни и успешни участни
ци в Срещите на селата. 
Кои са причините за не-

местна въпреки 
клетвите в началото все 
пак основно и най-важ
но за всички участници 
е победата. И то не по
беда в истинска спортна 
бс-пба в предвидените с 
по отгоз и п нит е дисципли
ни. а победа на всяка 
цена. Затова и ултима-

участв\тането им не е 
известно, обаче ...

При първите тоговс/ри 
поели започване на спе
шите есички участници тквкето търсене на лу-

БОСИЛЕГРАД

поеоас-и0В'Сдстео на овче мляко 
вероятно- че и. за минала 
през 1986 година. Най- 
та 1987 няма па остане 
без награда.

СемейстЕОто на Иван 
се състои от пет трудо
способни члена. .Аз се 
старая за овцете а синът 
обезпечава храна 
зва бай Иван. показвайки 
ни стадото си от около

вали.
наха... Затова ше изгубяНови съдържания в 

състезателните програми
по два етапи милиона на 
агне.

— Нима „Коопераят" 
не иска да ги вземе?

— Той ше ги вземе 
но като вто-оо качество, 
по 250 хиляди стани, а 
за първо е 360 хиляди 
динара. Макър че съм ’ 
сдружен. не съм доволен 
от това отношение към 
нас. Освен редовно изп
лащане за .мляко, и снаб 
дява не с изкуствена той 
и царевица за семе. дру
га Файда много няма...
А не трябва да е така.

участвуват 7 села: Глож- 
йе. Раз чиловци. Бедут. 
Милевни. Долна Лйсина. 
Долно Тлъмино и Горна 
Любата. Както ни уведо-

ка.В тазгодишната култур
на манифестация . „Сре
щи на селата", за която 
паягогвките са в ход.

програми

А Т.
в

Новинисъсте зате лните 
се въвеждат нови съдър
жания. Именно, освен с 
разнообразни 
забавни програми, 
година е запланувано да 

различни 
викторини от об

миха в Общинската оога- 
ССТН и ССМнизания па 

вече са започнали да го
твят свои 
програми, 
комисия съш-о така вече

КУЛТУШЮ-
състсзатслии
Общинската

тази
ПЕТАЧИНЦИ И ИСКРОВЦИ — Жителите на тезп 

,двс села мъка, мъчат със съобщенията. И тезп 
ли и те наново .изд ишаха въпроса за подобрение 
на съобщенията, що центъра на общината — Ди- 
митроиграи. Те допи са съгласни, мажа© и сд.ин- 
ж«а пъти п седмица, а определени дни. да- нщза 
рейс и до тези оздалечени село. защото оста
релите ада хора оста бият път до Погановскн 
манастир (залцото пътят п.рез Одорокжо ждре
ло още не е спобоиен).

КУСА ВРАНА — Куоощрапщм пък надигат глас на 
исловошство от работата на- магазина « селото. 
Наистина е поеме ла ое пили дали може да се 
направи пешо. та снабдяването и обслужването 
ма жителите а люта село ла бъюс лто-июбро.

ПОГАИОВО — Още е далече лятото, а мнозина в 
Поганкжо ос плашат за в-ада. Поради сушавите 

, години, много от частните вошоировоии в оело- 
то играсъхиака. Пагашоючаьги преди лве-три гчз- 
аггеми не можаха ла ос договорят лъв- връзка е 
изграждането на селски водопровод от „Чела,", 
па 3 километра от ПоганОво, Сега- се снамират 
кой как момее. В някои макада хората се зана
ся,ват с вода в огромни бурета!, други почистват 
старите и напуснати кладенци, но тота- не мм 
гарантира да: имат хубава и здрава, вода. за 
пиене:

се проведат и 
СПОР.ТКИ 
яастта на селското стона 
нстао — отдел животно-

С десет х-екта-оа имот. 
от които пет са ливади и 
пва за гуненина и напеви 
на. Ненов обезпечава хи 
ана за стадото и три гЬа 
вн от които една сега 
има, две телета — близ
начета Синът му е зает 
в каФането на ..Балкан" 
в Омиловщи — като сер
витьор. Винаги когато е 
свободен гледа- и .дома
кинството. С кемплетна- 
та механизация, с която 
Ненови разполагат, той 
обезпечава храната. а 
Бай Иван с овчао. Че 
Ненови лобпс живеят 
се вижда и от хубаво об
заведената им къша а 
■строят друга в Димитоов- 
грвп по механизацията-. '

посетения иа 
дава

и върши оценка на

върши
селата. упътст-

вия
постиженията им в кому 
налио-битовото 
ств-о и селското стопаист- 

— области .които имат

/ГШСТВО.
В областта иа спортни 

те активности, запланува 
съоевноваии е

устрой-

вопоно е
футбол, тенис на 
шахмат, хвърляне на ка
мък и теглене на вт.же. 
а организатор на тази ж 

Секцията

важна роля при оумиря- 
обпгитс точки ко 

ВЪРХУ обшо-

ма.са.
пето на 
ито влияят
то класиране.

Финалният пък прегледзати в кост е 
спорт и

на Спешите ше сс про
веде » Босилеград през 
средата на- април, когато 
в голямата зала иа Кул

иси. зритслитс- 
народпото

физическа кул- 
Обцдаиската ко 

ССТН в
тупа пои 
нфсренпия на 
Босилеград.

Ново е и това, че за 
тази

турния 
любители, иа 
твор-чество ше имат Vдо

чуят и сс 
майсто.рст-

газлика- от преля
общинската коми 

провеждане
предвижда и 

гое тупан и я иа 
Сре-

година. 
сия за 
Срсшите 
размяна на 
селата участници »

в-о-лствие да 
наслаждават :в 
во .иа песни и хора- 
нг из че-о пасмото1 
но богатство и обичам на 

нашия

,на
от

(КУЛТУР-

шите.
Инаяс. в тазгодяишите

„Спеши на селата" я* Бо- 
силегоалока обшияа ше

отнаселението
край. А. Т.М. А.М. Я.
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КОМИСИИ ОБСЪДИХА ДЕЙ- 
РАДИО ИИШ И ТВ-БОСИЛЕГРЛД: ДВЕ 

НОСТТА НА „БРАТСТВО". 
ЖУРНАЛА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКСПРЕТВОРЯВАНЕ 

НА ЦК НА СЮК И 
ПРАКТИКА

НА

Крачки към по-анга 

жнрано информиране
И пои затруднени условия средствата за масова 

информация на български език успешно осъществя
ват сложните си задачи

Съдията Васил Тодоров в Джаковина
посрещнаха 

предеелател- 
ОК на СК Кязим

сведи .към Републиката и радушно ниоргани
СР Сърбия до

Прешосъ дните 
и съдове в 
сега са най-последовател

и приеха ипо-широко.
След почти -двуместно 

(от 2 февруари т.г.) пре
биване в Джаковина сре 

Васил Тодо 
п озаинте ресува -

ят на
Ругова и и редее датслят 

Общинската гаеупши- 
Джакови.ца Селями

нани в претворяването 
заключенията на Девето 
то заседание на ЦК на 
СЮК и Шестото заседа
ние на ЦК на СКС на пра

на ..Братство" и на два-три 
текста, прочетени на ТЕ-

На отделни заседания.
на 15 март.на в

Хусари. Тс придават осо
бено' значение на нашето 

работа

щнахме се с 
ров и се 
хаде за първите му оггити.

състояли се 
Комисията за иифбпмм- 

ОК на СКС и
журнала.

година.В настояшата 
бе подчертано н.а заоеда 
нията. средствата за ма
сова информация на бъл 
гарската народност тряб
ва па направят нови коа-

пан-е пии 
Секцията за информира 

ОК на ССТН в

сътрудничество и 
и спорещ своите 
жности създават условия 
тази акция на правосъди 
сто в Републиката да сс 
справи уопешно с всички

редица съдо-ве из 
свои съдии в Ко

етика: 
пратиха 
сово да окажат съдейст-

възмо-
не при 
Босилеград обсъдиха мм- 

дейностззие и помощ но. тпхшюоъ- лалогод долната
средствата за масова 

бългагн 
СФРЮ

дните органи в тази пок
райнина, 
кия секретариат за пс<во 

програма

наРапубликанс- по-ангажираночки към 
информиране не само от 
общините, в които

информация на 
ската налкишо-ст в 
— „Братство". „Другар
че". „Мост", предаването все 
на Радио Ниш и ТВ-жур 
лала -и приеха програм
ките им концепции за на 
стоящата- година. В оабо 

Комисията и Се-

заиачи.
Ог друга страна искам 

на изтъкна, че съдът п 
Джаковина е между най- 
;шурните в п-окоайнина 
Косово-. Условията за ра- 
бота са лобои. срешаме 
разбирателство на всяка 
крачка и от сво-я страна 
се трудим да оправдаем 
доверието, е .коет-о ни уло 
стои поели всичко Ниш 
к.ият общински -СЪД и Ре- 
.публикаиоки-ят секретари 
ат за правосъдие 
дели съдията Васил То
доров .

Инак Общинският съд 
в Ниш и Общинският 
съд в Джаковина са при 
ели съвместна пр-огпама 
за дългосрочно сътруд- 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД ни-ч-ество. която обхваща
взаимни делови посеще
ния. запознаване с мето
дите и начина на работа 
делово - ооганизанионно- 
т© устройство и прочие.

жи
лав ол- 
да се

съдие е приел 
и е оешил да изпрати пс 

20 ©б-
бъл гарската 

пост. Те трябва 
развиват и укрепват в ма 
термално и кадрово о-тнб 
щение, за да станат 
Формати.вни средства на 

българска- народ- 
Югославия. Необ-

ти-ма окръжни и 
шшгски съдии в Косово.

В рамките на тоза Ни 
шкият общински съд е 
установил контакти с 
джаковишкия общински 
съд. На лобно-волни нача 
ла и по свое желание из 
прати съдията Васил То 
допов (бивш председател 
на общинския съд в Ди
митровград) в Джакодеи- 
ца. Основата на това сът 
рудничествс- е 
на опит. 
на помош. сближаване и 
отваряне на косовските

ин-
тата на
кии-ята участвуваха и гла- цялата 
внитс и отговорни педак ност в

хещимо е и по-тясно съ
трудничество с оста-нали- 

маоова

тори на споменатите ин
формативни средства.В. Тодоров

. те средства за 
информация, преди вси- 

Воаня. Пирот п

И на едното, и на дру
гото заседание бе изтък
нато. че и при затрудне
ни условия

Преди всичко ис
кам да .изтъкна изключа 
телния прием о-т колети
те в Джаковина: предсе
дател я на съда. колегата 
Джергал Вува. с който съ 
трулнича пряко и от ос- 

Твъвде

спо-
чко от 
Лесковац.редакциите

И този път бе подчео-размя.на 
лпоФесионал-

за масова 
на българ- тана необходимостта от 

изнамиране на трайни ре 
преодолява/е

на средствата 
информация
ски език успешно осъше 
ствяват сложните си за
дачи. В работата им ня- - на

щения за 
тежкото

идейно-политически положение 
отклонения. Някои уча
стници в за-оеданието на 
Комисията за информи
ране при ОК на СКС на
правиха забележки ла 
някои
типични текстове във в. равнище.

та палите съдии. материално 
на инФорма-ма

на-гивните средства на 
шата народност. Тези ре
шения трябва да се тър
сят не само на- 
ско и 
но и на

Увелнченн наемите за 

обществените жилища
обшин

междуобшинско.
републиканско

М. Я.
хумористи.чно-са-

Ст. Н.

Въз основа на всички досегашни определения 
наемите да достигнат икономическа цена до 1990 
година. Изпълнителният съвет на Общинската скуп
щина в Димитровград на заседание от 18 март взе 
решение наемите да бъдат увеличени със 72 на сто.

РЕКА ДРАГОВИЩИЦА ВСЕ ПОВЕЧЕ Е ЗАМЪРСЕНА

Безотговорността мъти водата
нозе за зашита на река 
та. 'включвайки и вграж
дането на уреди за пре
чистване, 
се отнася до автотоанопо 
птната организация. Им 
айки обаче предвид це
ната на тези уреди й без

ност. възлиза на 3 788 332 
395 динара., а съвкупната 
повърхнина на квартири
те е 16 294 квадратни ме
тра. то новоприетата стой 
ност на наемите от пър
ви април ще бъде 29С 
динара за квадратен ме
тър. Досегашната цена е 
била 168,68 динара. Сро- 
оед така определената 
цена ползуващите .едно
стайни квартири ше за- 
повърхнината на кварти
рата. около 
плашат, в -зависим-осст от 
двустайна квартира око
ло 19 000 динара.

За сравнение да кажем 
на края. че .до оега по- 
високи наеми о-т Дими
тровград са плащани са: 
мо в Ниш — 234 дин/м" 
■и в Гаджин Хан — 249 
дин/м2. Но за сметка на 
това. за ла достигнат пое 
двишените 1,5 ,на сто. на
емите в останалите общи 
ни в региона ше бъдат 
два пъти покачвани през 
тази г-ошина-.

Това е първото и — 
к-акто бе изтъкнато от 
представителите на Меж 
ду общинския завод за не 

- последно увеличе
ние поез тази година 
(„ако нищо непредвиде
но не се случи").

При определяне на ни
вото за увеличаване на 
наемите, в Межиуобшин-- 
ския .завод за пеня са

Организации на сдружения труд. които за- 
мръсяват водите на Драговищица би трябвало 
да вградят уреди за пречистване, но тъй като 
средства за целта нямат трудно е да се повяр
ва. че ше се възвърне някогашната й прелест

Това особено
ни

негодува -се потвърждава ..преле
стта' 'на реката.

Понастоящем водите

Досегашните 
ния и полемики за отпа- 
пъчщлге води и боклука, 
които без официален ко 
нтоол и отговорност 
изпускат и изхвърлят 
Драговищица (от Босиле 
град и Райчшювци) поо 
дължават и занапред. То 
зи въпрос.
-отпадащните воли обсъди 
ха на последната сесия и 
делегатите на ОС. Въпро 
сът във връзка с боклу
ка на. несъзнателните гп 
ажшани и с. отпадъчните 
материи от 
които често не се изхвър 
лят на предназначените

паоичието. под .въпрос е 
дали такива- ще бъдат вг 
вадени. Но. тов-а не е при 
чина да не ое предприе
мат други мерки.
-всред тях бе боклук 
всички отпадъчни мате
риали да се 
на предназначени 
а не в

на някогашната чиста 
06 река с-е замърсяват с от- 
® паиъчни води от Авто

транспортната орсаниза 
ция. цеха за сушене на 
оветия и зеленчуци, ка

Еднатръгнали от приетите ста 
републикан-новиша на 

ско равнище наемите 
1990 година, да- бъдат 2,5 
на сто от сегашната ое- 
валориз-иоана 
на жилищния Фонд. Из
хождайки от това. пред
видено е ппез тази- годи
на наемите да бъдат 1.5 
н,а сто. а поез 1989 го
дина два на сто от стой
ността
фонд. Тъй като 'сегашна
та оевалоризиоана стой
ност на жилищния Фонд 
в Димитровградска общи

и
14 000. зав

ИЗХВЪРЛЯТ
местапо-точно за нализаодията на кланица

та и градската Фека-лна 
канализация. Наистина, 
във водите на реката ня 
ма както това бе посо
чено в изготвената ин
формация за състо я име
то на водата, жизн-еноои 
асни вещества, -каквито 
са Фенола, оловото и 

за това места, а в пека-. П0. Има обаче (яе)значи 
та по всичко личи сам телно количество невт.

стойност реката.
В. Б

кланицата.
жилищнияН.З:

ше се наложи ппез н*> 
тъпвашото лято-. Всъш 
ност. тогава най-много

на. според сведенията на 
Сам-оуп ратаите лната общ
ност за жилишна яей-

Ситурно е. че ооганиза 
циите на сдружения трущ 
трябва па изготвят пла-А. Т.
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ТРАДИЦИИ

Несекващ извор 

на вдъхновение

МЛАДИТЕ И РЕВОЛЮЦИОННИТЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В 
ЮГОСЛАВИЯ

зове младите
и освобождаване на младите селско
стопански производители от някои 
данъци и др. облагания.

За ша ое подмени; дългогодишното

Над 9000 югославски ргла полека 
и тихо1 ОФМиюат. Едва всяко четвърто 
семейство тима млад потомък, а 
село щори 160 хиляди еоте:н!и не мо
гат да си .намерят булка.. . Това 'са 
само някои от данните, които тези 
дни бяха изнеоони. :на Конференцията 
на. млад-ежта на Югославия, илюстри
ращи незавидното' положение на под
растващото поколение на село.

— Крайно време е след многото 
направени грешки в развитието на 
селското стопанство 
да работи по-инак.

Необходимо е не само застъпване 
за правилна политика в селското сто
панство на думи. но трябва да се 
внесат изменения и допълнения и в 
законопредписанията — преди всичко 
премахване на поземления максимум, 
промяна на Закона за наследството, 
инвалидно-пенсионното 
релфирмация 
ственост, преразглеждане на действу
валото на системата пазарните ресуп- 
си, по-стимулатиЕна кредитна полити
ка и пр. Необходимо е да се въведе

на

неправилно отношение към този въп
рос е необходимо съша да ое посвети 
по-голямо внимание на образование
то (едва 1,2% от беленото насел-еиме 
имат полушиоше или виеше образо
вание. а 2,1% са орадииеги).- Трябва 
да се прояви и по гол яма грижа за 
подобрение на жизненото- оавнише на 
населението .на село. Дадена е ини
циатива за оинд'икално ооганизиране 
на селскостопанските производители, 
а трябва да се подобри и дейността 
на Съюза на младежта ,на село.

За да може Съюзът .на социадис- 
тичеоката младеж да се превърне от 
общ политически пред ставител на 
младите в организация с ясни поли- 

амбиции и истински субект 
сц-ена.

да започне

осигуряване, 
на кооперативната соб-

тиг-юски
на югсолавсакта политичеока 
ше трябва да ое внесат й някои про
мени в действуването нц Конферен
цията на младежта.

(М. А.)

ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 
ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД

3 милиона динара за озеленяване
град. отговор оше не сме 
получили.

Кажто е предвидено в 
проекта за озеленяване 
на площите около обоа 
зователно възпитател

ния център ..Йосип Броз 
Тито" ше бъдат засаде 
ни черен бои. клека, пла 
тани. кестени, явор. бя
ла бреза и до.

са получени 3 милиона 
линаоа за тави цел.

— С тези средства — 
както изтъкна Ценхоз— 
ше ое уреди и озелени 
само входната част на 
училищния лвоо, локало 
за целия комплекс ще се 
необходими към 8 мили 
сна линаоа. Отнесохме с 
молба за соедства и към 
Републиканското движе
ние на копаните в

От пъпки април — Дс 
Опакапят на тпулганте 

. ди — ше започне акцияна извидниците в обши- 
ната..

Нешо повече: въпреки 
57 па

метника и тпайно обозна

В период когато оаз-
лични алтернативни дви
жения и някои списания 
днес открито или прик- 

системата

по озеленяване на учили 
шния двоо в обп аз сватече са построени лно възпитателния цен
тър ..Йосип Б,роз Тито" 
в Димитровград. Ка:кто 

МИЛЧО ЦЕ

п-ито атакуват 
на всенародната отбрана 

самоза-
чени исторически възпо
менателни места, бойпи- 

15 ме-
и обществената 
шита. кегато амалозажа- н и увод см и 

НКОВ. директор на пейте изтъкват, че в 
стни общности това 
дължение към загинали
те в НОВ-а и оазстреля- 

от Фашистите не с

за-ват или подценяват при- 
кгобй.Е:<итг от 
взбодителната

тъпа. от Регионалната са 
общност. 

Ниш
Нгосде-ос- 
вой.ча и

моуппавителпа 
по конско дело в М. А.Бол

ните
изпълнено. Така

мястото па 46 раз- ДИМИТРОВГРАД

рзвр-с 241 из. тел сти ческата 
люция. младежта и бой- 

СВ Об о-дол ю б и в и я
напри

мер
стреляни патриоти от с. 
Стол нс е тра йно обоз иа- 

Съшото полож егI ие

пито от 
Лужнипгкп край в хс*ла на Среща на деца н 

пилоти
разискванията по пгкхж- 
тсам:намалите за пррмс- 

Кспстлтуцията
че но. 
е и с Формирането на 

партийна клеткапани в 
СФРЮ. 
ните* и 
гани па 
на такива, 
за но. нелепи явления.

първата
Лужнишюия к-рай. ртно 

Рссник. Елинст- 
I С ър п о

търсят от съюз- 
компетентн.и <ю- 
се пресече пътя 

най-меко

Род акциите на л-стския 
вестник ..Другарче", пали 
опрелатамето на

спо в с.
вено в момента в 
ма Ябука са събрани сре
дства и избран проект за 

Има

б'ЬЛ1Т<Г 
в [Ото

ка-
ската народност

Радио Нини иСлавия по 
ВИ 7833 в Ниш някол
ко РОШИШ успешно СЬТПУ

1ИП.ИПШ- 
и н местната обш- 

Раков лол за по-

паметник.
тшш 
пост в
стопяване

Младите от Бабушни- 
изтькват.па о гордост 

чс тяхната дейност в та- 
и задълбочаване^ 

псюолюижжн/итс 
ПОВ-а зас- 

Особс

учшшшата в 
обшити По слу- 

Дсмя па

дпичат с 
нашите 
чай 21 май 
пое I Ш'0'възд V11 ги имч;
съвместно
накраден конкурс за 
лобни твооби. посветени 

летците ча нашата Ло

на бюст па по- 
т>г)воборел о-'' 

«рай Вгаписо
ченето чиналия
то на 
тпатшши от 
ма почетно място

Лужпишкия 
Богдаиювич.

Инак всяка гоимта мла- 
Бабуш-

сили
организират 

н«1й- бс" и филм за' школува- 
втодухоплавате-

кллс и членовете на литс- 
патупипте и журналисти
чески секции и техните 
преподаватели, за значе
нието на сътрудничество
то и нагпадиия конкурс 

Денко Рангелов,

насокана поля в тази
вид им и р.юулта-

извидн.ичсски-
и бойните от пето на 

ли.‘ Сноп това поел уче-
дитс . _
нишка обшила в чест ма 
борческите празнини ор- на 
ганизират маршове, похо- мия. 
ли. излети, лагерни огньо- 

вишопе |ДСЙнос- 
се ,и отсто

играе и
ги I гост ига 
ят отряд ..Лужнишки паР 
титани". наброяваш

циците за живота и оабо-
ия- ■въздухоплавате-тата на 

лш'с говориха старшини
те Славолюб Живановнч 
и Бранно Барич. които 
бяха изслушани с голям 
интерес.

С цел да се зъдлбоча- 
на това м-лоловито сътру- 

16 март т.г. 
. ,'Мо-

млалежиколко десетки 
и девойки не и други 

ти. Организират
учзши се.

сел- ГОЧЮРИ
млади работници и дничество па 

н основно училите
Пияие" в Димптров- 

гпал се проведе среша на 
-цъзлухоп шшватсл и.

чаоогое с нионе- 
мла;лежта1. на ко- 

въз-

главен м отгонопсп оела- 
..Другарче".

ричоски 
ритс и
ИТО 1 
кпесяиат
„ните дни ма

произволискостопайоки
Осжен отряда нато- 

об шината
ктор на в.
След тпна бе щрожоктн- 
раи филма ^3’цто снел па

шаом слели боиши
спомени за сла- 

НО|В-а.

тели.
питорияТа на

дейност разгръщат
изкишничоски

Стиоза
№ М. А.1Ле:на и 

Пред учениците от осми зителитс на емпьою пеел зя Ст. И.и няколко 
чети в състава па СТРАНИЦА 9
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*-кялтУ1&& * тш&сбетп" и^кует^_
НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Сътрудничество на Нншкня и Велино 

търновския университет (НРБ)
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА^УПЩИНАТА, НАШ
ЖДУОБЩИНСКАТА 
В НИШ

Културно
изоставане

литепапрофесионална 
ТУРЯ.
■размяна на студенти при 
провеждане на практика

Дого1>ово-. са подписали
сътру д н и че ств-о.

Във Велико Търново. 
НР България. трима рок 
тори на Ни-шкия 
-всрситет :и университета 
..Кирил и Методи" вън 
Велико Търново и Висш- 

машиш-о-слоктро-тсх-

учебнини. както ив-о-Р за 
Както сс предвижда с то

сътрудничс
уни

зи документ 
ст'в-от-0 ше ое развива в 
областта на научно-изс
ледователската

и специализация.
Университетът в Ниш

С ВСЛИКОТЪРНОВСКИЯ 
верситет 
тоди" ше сътруднича^-а 
областта на

Скупщината на Меж- 
дуобииснската щешонал 
на общност и представи 
тели на най-важните ку 
лтурни институции в 
Ниш тези дни обсъдиха 
състоянието на култура 
та в Нишки регион, въз
можностите за развитие 
и реализацията на обтца 
културна програма. И в 
уводното изложение, а 
сетне и в -разискванията, 
дебело бе подчертано, че 
състоянието в тази обла 
ст е -незавидно. Поез по 
шептите години е о-ше 
по-зле: инвестициите са
ограничени. средствата 
за редовна дейност на ку 
лтурните институции са 
минимални, а и -кадрови 
ят състав не съответст- 
вува на потребностите.

Някои данни кра-гноое 
чиво потвърждават това: 
в пеотиюиа на 1000 жите
ли се пада по един кул- 
гноен -работник (в някои 
общини и до 2000). съ
ществуват само 3 култур 
но-ппосветни общности 
вместо 15. на територия 
та работят 40 кул^рни 
институции, повече от 
половината в по-големм- 
те центо-о-ве Шиш. Пи
рот, Похжупие) с 637 кул
турни " дейни и по. Зна
чителен принос дават и 
59 самодейни дружест
ва с около 4000 членове.

Всичко това обаче е 
недостатъчно. Има проя
ви на затваряне в обшин 
ски рамки, относно всеки 
център действува сам за 
.с-ебе си. Изостанало е 
поонизването на култур
ите от една среда с пру 
гз- В общинските нентро 
в е главно действуват до 
м-ове на културата и ки
на. чиито р-епертоари 
със съмнителен худ-ож-ест 
веню-естетичеоки харак
тер.

в коя среда се постигат. 
Реномираните пък култу 
рии ведомства по пентро 
вете трябва да ос обър
нат повече към по-малки 
те соЬди в региона.

По отношение на кул 
туштитс общности бе 

■ и'зтъ1кн.:«*чх -че о-ше не из 
пълняват ролята си на 
място за обм-ен на труда 
межщу стопанството и ку 
лтурните институции. По 
едстпяшс-то им преустро
йство трябва ла бъде на1 
регионално иа-внише (е-д 
на културна общност за 
целия оегио-н) а не по 
субоегиони. ко-ето отдав
на е надживяно.

Делегатите ма Скупщи
ната нои-еха и обща по-о 
грама, ко-ято и в рамките 
на оаз-полагаем&те ореш 
ства- открива по-широки 
перспективи Набеляза
ни са 169 културни ма-ни 
фе-сташ-ги. за чието поо- 
вежша:не и -поддържане 
са необходими минимал 
ни средства. Част от тях 
трябва да обезпечи Фон 
дът за развитие на изо-ста 
вашите, зашото културно 
то изоставане на някои 
общини може да има ла 
л-еч по-тежки послешипи 
-от стопанското им изос
таване. Във всички оре 
ди трябва- да се сфо-рми- 
юат културни активи, 
които да оползотво-рят ен 
тусиазмз на мно-зина кул 
турни радетели, без чия- 
то дейност културата в 
Нишки регион би била в 
още по-бед-на.

-Подкрепвайки изцяло 
предложената обша кул 
турна програма, аелега 
тит-е приеха и заключе
нието- тя да се обсъди от 
всички общински скуп- 
шин-и. които да дад-ат 
св-о-е Мнение и поедлож-е 
ни а за евентуалното й 

-пълнение. Сл-ед това 
ше ое пои-стъпи към ней 
ката реализация.

Следва да се изтъкне, 
че поставянето на този 
-въпрос на дневен ред на 
Скупщината е яшео до
казателство за нообхоши 
м-остта да -се мени неза 
видното положение в ку 
лтурата на Нишки реги
он -и че се търсят пъти
ща и начини за култур
но съжителство на разли 
чни културни среши в ре 
гиона.

дейност. уни
..Кирил и Меня размяна наобучението.ничсски институт в

английския
соци 

философия. ик 
математика, ин 

Физическа

език и литература.
ол-огия и
онс-ми.ка 
Фог-матика. 
култура. Ш; бъдат орга

летни школиниз и па ни 
и курсове.

Кс-гатс- става дума- 
Ви-сшия

за
машинно-елект

ротеоснически институт 
Габрово, сътрудничест 

вето ше се развива в ма
шинното дело и електро-

в

никата.

(М. Р.)Нишкият университет

ПРИЕТ Е ПЛАНЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ЮЖНОМОРА 
ВСКИ РЕГИОН

Препнмство-на производствените професии
Скупщината на Самоу- 

пшвителна-та общност на 
интересите за профили 
ра>но -образование на Юж 
иом-о-равоки регион прие 
пла-на за записване на 
редовните и заточите уч 
епици. -през учебната 
1988/89 го-дина-. по кой
то предварително бяха 
в-ощени широки раз-иск 
вангия. В дискусията се 
-откриха различни име
ния и предло-ж-ения. от 
които повечето бяха по' 
иети. Изтъкнати бяха ис 
кове за увеличаване

бо-о-я на учениците, в ня 
ком места и бпоя на па
ралелките. бе потърсено 
и въвеждане на нови об

и непроизводствените по 
офесии 
в полза на производство 
ните специалности. Рани 
онал-изанията на 
щната мр-ежа и специали 
зацията им — бе подчер 
тано — не трябва ла оз
начава и закриване 
училищата в по-малките 
места-. То-ва обаче не зна 
чи. че по всяка цена тря 
бва да се запази всичко 
и в-секиму да с-е удозолет 
вери нокът.

70:30 -на сто

пр-осЬили. учили-.пазссателни 
•особено в подпалките ме
ста. Става дума главно
за н-е-п ооивводств-е.н и поо 
Фе-сии. на

Скупщината 
ключение. ч-е 
-п-свече е в-с-дена сметка 
за нуждите на сдруже
ния труд. за което свиде 
телствува и съотношение 
т-з- н;а производствените

поие за 
този път

М. Момчилович

ПРЕЗ ИДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

паралелки
През учебната 1988/89 

година в средношколския 
образователен 
„Иван Караиванов-" в Бо
силеград е запланувано 
да приемат общо около 
410 ученика, разпределе
ни в 13 паралелки, от 
то-ва в първи и втори по 
четири, в трети три и в: 
четвърти по две.

Директорът на учили
щето Т-о-нче Василев ни 
уведоми че споо-ед реше
нието на скупщината на 
Регионалната само-управи
телна общно-ст за сводно 
нас-о-чено обоа-з-ование и 
възпитание, 
има ученици има възмо
жност в първ-и клас ла 
бъдат записани пет пара
лелки. В случай вместо 

машинна спецйал-

втоои клас са запланува
ни също- те паралелки 
със съшито три специал
ности.

център

В общите наст-о-ява- 
ния за рами-о-нализалия 
недвусмислено бе п-ошче 
отано-. че в тази област

В трети клас. където 
■обучението се 
по стария учебен план и 
-програма са запланувано 
тр.и паралелки със следни 
те специалности: машин
на. икономическа и при
родно-техническа. а в че
твърти клас две паралел
ки: икономическа и при
родно-техническа. За от
белязваме е. ч-е машинна
та опе-пиално-с те с трета 
'степен професионална по
дготовка. а останалите с 
четвърта степен.

провежда
локолкото

тя означава преди вои-ч 
ко по-разумно ползуване 
на инак -екго-омнит-е Фина 
некдаи сюед-ств-а. размен
ни гостувалия на театри, 
културно-худож-ествени др 
ужества и сам-идейн-и юо 
ле-ктиви от една ср-едя в 
друга. Всички лискуган- 
ти -се застъпиха за по-ши 
п-око отваряне -към култу 
рнит-е постижения в ре
гиона. без оглеш къде -и

Да кажем, че според 
вече утвърдения план за 
записване, в първи клас 
се предвиждат ч-етипи на

две
Скупщината нано-ст.

три. а искът на Центъра 
РСОИ предлага да бъдат 
•е да бъдат две паралелки 
и при природно-матема
тическата ап-ециалноот.

ралелки с три специално
сти: папа-лека ПРИОО-ЛНО-
математичка. икономиче
ска и две паралелки ма
шинна специалност. ВъвСт. Н.

М. Я.
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регионална футболна ДИВИЗИЯ — НИШ най-Поражеиие на старта добрите

излъчени кандидати
републиканско

ЛБА ЗА „АСЕН БАЛКАНСКИ" — ОФК „НИШ" 0:2 (0:1)

Димитровград, 20 март 1988, спортен център 
„Парк". Теренът тревист, времето слънчево, но сту
дено. Зрители 200. Голмайстори: 0:1 — РВмадан До- 
стангл ич в 33 минута и 0:2 — Братислав Стаикович 
в 69 минута. Жълта картончета: Новица Алексов 
(„А. Балкански"). Съдия — Милисав Костич (Доле- 
вац) — слаб.

На старта, на пролет
ния дял на футболното 
първенство ..Асен Балкан 
■стаи" загуби срещу отбо
ра н.а ОФК ./Ниш" с 2:0.
Домашният отбор 
развлечено.
'идеи. Гостите .играха до
бре и умело защищаваха 
своята .врата, а от кон 
траатаки успяха на два 
пъти да отбележат гол и 
взеха д.вс точки ;в Дими
тровград.

Общо взето, в нача-

Станой Тодоров е ед- 
раз-ин от най-добвите 

(простра,нители н.а в. ..По 
лигоика" в Ниш. Кантове 
та. в която той работи 
се намира пред Народ-

33
състезание пия театър в центъра на 

трала, но благодарение 
преди всичко на усърдие 
то му. тази кантора е ме 
жду най-добрите. Тодо
ров си спомня за време 
то. котата с торба през 
рамо е прощавал издани 
ята па Политика".

В ОПООТНИЯ център 
•Парк" в Димитровград 

на- 19 март се 
състезание 
стрелба за 
ца в Нишки регион. Със 
тезанието се .проведе в 
следните дисциплини 
здушна пушка и 
шен пистолет във всички 
категории. В

ДР'ич. Алексгенац — 175 
коъга. Синиша Милааш- 
нозич. Пирот — 169 кръ 
га и Слобо.да н Джин- 
джич. Прокупие. 167 кръ.

лото на пролетния дял 
на първенството, зрите
лите останаха разочаро
вани.

В следващия кръг —• 
на 27 март ..А. Балкан
ски" ще играе соешу 
...Будучиост" от Първа 
кутигна .край Ниш.

В същия ден и пионе
рите на ..А. .Балкански" 
ще играят първия си 
мач в Ниш срещу отбо
ра- на ,ЕИ младост".

Д. Ставров

проведе 
по спортна

инвалидни ли
игра 

без дори
га..

Въздушна пушка (мъ
же). 6-2; Никола Л-ешич, 
Пиоот -— 159 кръга. Ан- 
пел Гогов. Дилтитрозград 

145 кръга и Векослав 
Машич. Прокупие — 121 
кръг.

: въ-
възду-

него
твуваха' 6 общински 
бора. соел 
боите получиха 
участвуват в републикан
ското състезание в 
дерево на 2 април 
година. Състезанието бе
ше организирано 
побре .от страна ка Съю
за за инвалиди в Дими-

учас-
от

които най-до
пра в о па

Въздушна пушка (мъ
же). 6-2: Ангел Гогов, Ди

Смс- ДИМИТРОВГРАД

Расте интересът към 
атлетиката

тази
митровград — 136 кръга, 

НишРадослав Джоошч.
— 136 кръга и 
Лалоз. Димитровграш — 
120 кръга.

Въздушен пистолет (же 
ни), обща група 6-1 —
6-4: Ружица Алекссза, Ди

много
Сретен

9 Тези дни „Железничар" ще посетят съюзният 
треньор Александар Петрович и Драган Зарич, сек
ретар на Атлетическия съюз в СР Сърбия

Тези дни атлетическия ки клуб 
клуб „Железничар", кой
то работи към спортното 
дружество „Асен Балкан
ски" в Димитрова РП' [ ще 
посетят Александао Пет
ровия. съюзен треньор 
по атлетика, който посе- 
га е разкрил множество 
таланти и който тренира
ше известната шампион
ка Вера Никол.ич. сетне 
Драги Здравкович. 
жана Пайкич и лр..

Двамата радетели по 
атлетическия спорт идват 
в Димитровград с чел ла 
помогнат в
чето на работата на но- 
восъзладения атлетичес-

троъгвад. по-то-чне от ко
мисията за спорт и рек- 
реация. Върховен съдия 
беше Михаил Иванов,
дългогодишен 
деец в Димитровград.

Ето и резултатите (сд-

— Нашата кантора е 
отворена от рано сутрин 
•до късно. Може би оабо 
тим най-дълго

„Железничар".
митссвгоад — 167 коъга, 
Снежана Пейчич. Пирот 
— 128 коъга и Любимка

спортен Трябва да се изтъкне, 
че от ден на ден в Ди
митровград расте

сподеинте- 
атлетиката.къмпесът

Все по.вече млади хооа се 
зачленяват в клуба и ид-

ля Тодоров. — Искаме 
да услужим и пс-закъсне 
лите клиенти.ват на тоенинзи.

Инак в момента дими- 
атлетипи

Инак Тодоров не забр 
си село 

свобо-
авя и родното 
Смиловни. Всеки 
ден момент използува па

тровгр адските 
се подготвят за региона
лния пионероки косо 
лко Влахович". който ше 
се проведе на 26 март в 
.Ниш. от който най-добре

.Ве
отиде там. да си попои 
казва със земляците, па 
свърши и някоя селско
стопанска работа. Нап
равил си е и хубава но
ва къша. та когато изле 
зе в пенсия — да ое пои 
бере в подножието 
Виилич.

С де

класиралите се ше учас- 
вепубликал- 

окия крос. който шс 
проведе на 24 април 
Кюприя.

твуват на
сеоогачизиоа-
вр Алексова — победителка в своята категория

мо отделни), зашото от
борното класиране не се 
взима в предвид, тъй ка 
то теза беше изборно сь 
стезание за отбора на 
Нишки регион, който шс 
участвува на огпубликдн 
окото състезание.

наМ А.
М А.Джорлжевич .Пирот. 

90 кръга.
МЕЖДУОБЩИНСКА 

ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"

олимпийската 
кандидатка от Димитров- 

Ружииа Алексова он

ПРОДАЖБА
Продавам къща в Димитровград с дворно 

800 квадратни метра на улица „Сутиеска"

Значи.

място 
№ 14.

град
очакванията, зае 

опечели 
твърдо

„Младост" започна 
с победа

рама 
първо място и пояснения: Ге-За справки и допълнителни 

Георгиев, Катичсва 3/10, телефон (018)златен медал е 
солидните 167 кръга.

пистолет (мъ 
Илия Ничич, 

Люби’

орги 
43-470 — Ниш.

Въздушен 
же), 61:
Ниш — 160 кръга,

Всъздушна пушка (>,(С 
ни), при които всички ка 
тсгории се съставят в ся

ло като 
група

(Боснлсг 
„МЛАДОСТ" (Су

„МЛАДОСТ" 
рад)
ЬОЙНИЦа 6:3, (3:0)

I) първата 
.пияна от 
л уссзш I.

На 2 април 1988 година се навършват две го
дини, изпълнени с тъга 
губи своя млад живот 
шият обичаи спи и брат!

н болка откак трагично за- 
спасявайки своя другар, на-

Поокуписша Страхинич.
_103 и Тихомир Тошев,»а обша група 

при мъжете в
футболна

0-1 пролетния но 
футболистите 

„Младост" от ТЗосиле- 
побе-

— 120 кръДимитрши-ралстреляха обши инвалиди, 
а 6-2, инвалиди с кпак и 
в 6-3 —- инвалиди с ампу
тирана пъка). Първо мя
сто зге Лаиина Младено 

Алексинап със 15- 
А ли

га.
пистолет (мъ

Никола Потич, 
— 105 кръга.

;па Тодор КолевВъздушен 
же), 6-2: 
Алсжсишш

ста-ртуваха еград
да.

13 неделя па 20 март, 
..•Поскана" 
’1Ч) победи

Вскослав Майгич, Проку- 
— 93 коъга и трето- 

15 кате
ра нн-ришетович ОТ

ние
класиран 
гори ята

■в Босилеград, 
ха футболистите иа „Мла 
лост" от Сувойнипа с ое 
зултат 5:3. пояувоамс 3:0 
за домашния отбор.

кръга, следвана от 
на Михалкзса от Дими
тровград със 157 кръга, 
и Любияка Джорлжевич 
от Пирот със 144 кръга. 
Най-добрите получиха и 

като

и яма 
6-3 нямаше пРСД 

така .че пъпви-
катгтооии 

оопубли-

от Димитровград 
студент, иторп курс на 
ВПТТ-школа в Сараево

стаи и тел и 
те двама по 

участвуват в
състезание, 

най-много се очак- 
Алексова

фут
болисти бяха по-добри

шс Косилата,дюнитепаканското 
клето „дипломи и медали, 

първите лес получиха ппа 
го да
иубликзнекото 
низ в Смелерсво.

Въздушна пушка
же) 6-1 ■ Снасойе

В този ден ще посетим неговия вечен дом, що поло
жим цветя и гце то залеем със сълзи.
По него вечно шс тъжим — неговата майка Любин 
кп, баща Милко, брат Драган и останали роднини.

през първото, а гостува
щият отбор поел ВТОРОТО 
полувреме, което потпъп 
жлана крайният резултат.м. я.

Ружица 
Илия 

е и

ка от 
(жени) и 
(мъже) който 
ски
категория.

участвуват на. г)"
състеза-

(I ичич 
балкаи-
овоятапървенец и(мъ

Ан
Д. С
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Уб&М&]с>* сати&а * забава
• МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЯКарикатурен екран

На (тема: „Разоръжаване"

Истинска
причина Згазнли лупат 

на „Луку"за
отсрочване Ояядън ми донесе пошаоат писмо оди 

Доцьну Лиеину. Изненади ое: я не позна- 
вам никога оди това1 село. Отвори га и 
първо погледа кой ми пише. Подписал се 
некой си Пене ДолнолисинсЬи. Еве. кво ми 
пише:

Между причините за от
срочване на Спешите на села
та между Гоиндол и Лукави- 
на. гоиндолчани са посочили 
войнишко ..гоейе" и погребе
ние на един от 'най-старите 
членове на културно-художе
ственото дружество.

..Манчо, ела и при нас да удариш 
сдън рабуш. Ама кига доодиш да си по
несеш пъпно дърво. Работата е тиквая — 
ем да се смейеш .ем да плачеш ..."

Бпа щом ме ока човек, че идем. реко 
си я. Да видим и това чудо. Църно дърво 
не найдо. ама отидо.

Овърну у к-ооперапийуту. понасъбрал 
се напои и ка се закарали и не видоше 
дека йе улезал непознат човек. Дърпну за 
рукав йеднога и га питуйем за Пене Дол.- 
ношисинскога. он ми рече дека не познава 
тзкЕОга и он се умеша у кавгуту.

— Не може тика — ока йедън из 
петне жиле. — Тамън съм ископал гроб-

Зли езици казват, че истин
ската причина Са .текущите 
въпроси". ..обсъждани" по вре
ме на обеда при бъдещия вой 
ш-гк. поради което членовете 
на танцовия състав не били в 
състояние да ое държат на 
краката си.

ницу. а они дошли, па я затрупали . . .
— Земн>у на главу да си натрупам! 

— окну йедна жена та издрънкаше пендже- 
пйете.

На тема: „Разоръжаване" А. Т.

— Море шом не може месната зайед- 
ница да реши и у суд че идемо! :— од- 
оече трет.

Я лъкашолъка. поче да разбирам ра- 
ботуту. Вило дека су се скарали за гроби
щата. Йедяи ископайу гробницу — друйи 
Йу затрупайу. И се доватили: нити йод
ните. нити друйите попущаю.

Поче ме кепкг нешо одунутра да им 
видим гробищата. Вати йедно дете и га 
помоли да ме олведе дотам. Оно ме изгле
да од пете до главу. па више лека не съм 
стува и рече: ..Айде дедо!".

Ка отишо тамо — има кво и да видим:

м Всднаж в един нашенски цех ое отречкали работник 
и непосредственият му ръководител. Накрая ръководителят 
се заканиш на работника-

— Ще ое каеш един ден, помни ми думата- 
— Не плаши мечка: с решето', бре! Каква 

те помня? Ако не е директорът да те мъкне като дълга дре 
ха. работниците шяха да те изхвърлят о т цеха като- стар 
парцал.

ж
о е

сила си да
к Ра

ез Р Т — Мислиш ли, че директорът не разбира с кого даСч
О сътрудничи?а Разбира той. нк> и аз раобирам как ое става сила 

с помощта на директора. Само не съм тофов за такива 
жертви.

и ва
а урасле кърста1Ч-е V търтъаци 

пут нема. а 
ура ела. И да

и павитлжк, 
оградата на гробищата 
рече нема место 

йе: сипело ое йедно стратьищ,е, да ме про
сти бог. може да заколате и Дол>ну и Гор- 
ььу Лмсину за йедно. па и за Босилеград 
че има место ...

а — За какви жертви бълнуваш, брей. простако един? 
— За мокри, ,,господин'-' ръководител! Докато 

реката ловиш риби за. директора, други ловят ..риба" 
ята квартира!

И§ нети в 
в тво0<в к. г.

Съга ми не йе ясно: за кво ое карайу 
тия човеци? Нали ка зажми човек че му 
ое найде место да га запиижайу. А това 
кой куще че буде затрупан ич не йе важ
но. Свети Летаю не пуша.

/>^м. петров-------- ТГ

Студентска
Г-Още ли е студент
^<ЦВОИ ИВЕНУОУ

у раят по това 
си дела/™Йс1ся, МОМЧ&гд\

( яя е, лее е в двяще- 
сет и първия рее: ) 

\кят студент/ У

куде су те закопали — ама ква 
праил домина юга бил жив!

И защо тия нарои йе згазил лукат за 
место на ..Луку" (тежа се ока местото 
гробищата) кига имайу триста работе да 
уработе доки.га су живи: и путат да на- 
прайе. и гробищата да поуреде и да Йи 
попиете оти търняците и 
много друйе оелейе работе.

А у наше

на

В

павитлякат. и
\г> село кажу: ка: лштчем ако 

оче и попат да не ое върне оди гроби
щата! Що ли 'ое глоцемот за жшот кига за 
свакова че се найду по два метоа?/П\

БЬюстВо Директор' и главен 
Димитров. и отговорен редактор Венко

Издателски съвет: Димитър Манов (председател), Дра- 
ган Джорджевич, Миле Илич, Никола Стоянов, Йор- 
ран Миланов, Чедомир Маркович, Гойко Вукичевич 
Венкица Велкович, Васил Такев, Мирча Стоянов, Вен
ко Димитров, Миланка Зарев, Матея Андонов, 
вестникът излиза веднаж седмично.

Издателството: „Кей 29 1о 000 Ниш. декември" № 8,

ТГо^е“:аД^™РтС5°Ж,46'454' Редакция: («18)52-751. 
За чужбина двойно повече.
Текуща сметка: 62500-603-9529 СДК — НИЩ 
Печатница: „Вук Караджич” 
вич” № 72, Ниш.

а полугодишен 2500 дин.
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Урежда редакционна колегия ул. „Станко Пауно-


