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

•* мстяк “ЛМИМА ШГОДНПГГ .

ГОДИНА МК . БРОЙ ,34в . , лптя „„ г

по!штичЕамхТТВиТОиюномотЕ?кАНИоБ
СТАНОВКД в СТРАНАТА ОБ

100 ДИНАРА .

СИНДИКАТЪТ И РАБОТНОТО ВРЕМЕ

По—мално часове, 

повече трудНе смее да се допусне 

ново изостряне на 

кризата
па се поилага селективно 
ст Работното време тря 
бва ла се съкращава най- 
наптред там. където се оа 
боти пои тежки и воедни 
за злпавето условия и 
кълето се работи в пове
че смени, 
е да се създават условия 
за така напеченото ..пои 
способено 
ме"-в зависимост от есте 
ствсто на работата.

ОИНДИКАТЪТ Щ.Е СЕ ЗАСТЪПВА ЗА СЪЗДАВА 
НЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ДА ХЕ ВЪВЕДЕ. ПО-КРА
ТКО. НО ТЮ-ЕФЙ>КАОНО РАБОТНО ВРЕМЕ

НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ СПЕШНО ПРИЕТА 
ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ. КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛА 
ГАТ СЛЕД ВРЕМЕННИТЕ МНТЕРВЕНТНИ МЕ 
РКИ

Председателството на 
СФРЮ тези дни оцени 
политическата и икономи
ческа обстановка в стра ки. които ше се прила

гат след временните >ин-

Съюзът на 
ките синтижати подкрепя 
запланмваиото до 1990 го 
дина генерал.но съкраша 
ване на трудовата оедми 
ца с 2 часа. Организащи 
ята на югославската- ш 
ботническа класа е па 
становище, че това най- 
ноиеед трябва да напра 
вят стопанските органи

югославс- болест 13 трудодни сред 
но годишно. Според ня 
кои изследвания есЬекти 
вно- се изпо-лзуват само 
4,5 часа от осемчаоовия 
трудов пен.

При съкоаш.?1?а!нето на 
работното време трябва

Необходимо

СФРЮ смята, че е необ 
^•сдимо да бъде 
приета програма от мео

спешно работно вре

ната и международното
Югосла-положение на тервентни мепкп.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДИ 
МИТРОЕГРАД СФРЮ) Й ДРАГОМАН (НРБ)

заиии. а- сетне, и несто
панските дейности. На 
състоялото се тези <ци 

Прелеела В духа на Балкан 

ската конференция
заседание на 
телсте-отс- ня Съвета на
СЮС бе подчертано. че 
тази мерха тпябвт ма 
се пазбеге като принос не 
гамо- за хума-низанията на 
труда но и за 1 смекчл- 
какето на безработицата.

винаги тоябаа © Програмата з“ крайгранично сътрудничест- 
I:между Димитровградска община (СФРЮ) и общи
на Драгоман (НРБ) през 1987 година е осъществе
на успешно

Пол това 
ма се държи сметка за 
икономическото й оапав-
маттое.

Синдикатът основава 
становищата си м-сжлу 

сл едните
В Югославия бъп 

го расте бпоят на :н-сопо- 
гзб-цит-е за работа липа 
попали злополуки на па- 

мс-ста- и профс- 
заболявания.

Около 300 ооо работно- 
годишно сс П-О-ПО-СЖ- 

па&отнитс си мсс 
1 200 000 липа оа ин

Всеки що,то с далеч поп съше 
ств уваи 1 итс пъзмож псе

то период не трябва ла 
Ппогра

Това е оценка на коми 
спите за крайгранично съ 
трудничсство и гранич
ни събори от Лимитро-

пу наоеленкето от двете 
страни на границата. Ка 
кто и десета се поел.виж 
па сътрудничество м-еж- 
пу обшеств-енс-по-лпгтиче 
ските организации. щ сб 
.пастта «а образование
то. спорта и култура, ка 
кто и в областта на сто 
паяството. Новина е зна ■ 
чително по-свободният 
подход към сътруднице 
стсото, койю ое дава на 
напососдствените оеалн 
загори на програмата, ка 
сто и един граничен еъ- 
боо по-малко. Именно, 
прието е миналогодишно 
то положение на бългао 
ската страна граничните 
събори в Димитровград, 
и Драгоман па -се провс 
ждат последователно вс 
яка вто-па година. Тази

вия. Единодушно с оиене 
но че не смее да се ло ст продължава.

трябва ла бъпе съ другото и намата
образена с приетите ста
новища за опазване

пусне ново изостряне на 
Трябва ла

данни.
положението, 
се обуздаят неблагоприят па вград -и съответните ко- 

му.-сии от Драгоман на съ 
ьместно заседание. про
ведено- на 28 март в Ди 

Ко-нстлтира

законо-и кон ом и че с китс«итс стопански проиеси 
и същевременно ла се и укрепване из 

характер па 
дейност па

мемости 
пазарния 
стопанската 
тикал но намаляване

регулатива 
в ст-оп а н ството и на паза 
оа и за преодоляване па 

(На 3-та стр.)

богнмтс
създават ш>ел поставки за 
положи теле н об оат.

За да се ппсололес на 
с6уз-

снямални
митове пая
110 С. ЧС СЪТОУЛНИЧССТВО-
то 1з областта на стошаис

па ми
стоящата коиза. 
дае ижЬлапията и подоб

мат пяльожавната
та.

ниоя г икономическите 
отношения с 
Пред седател стеото н а

вали ли по труда, 
оаботник отсъствачужбина. ПО'

ти.
—\ Ни заседаиито е нзтъ- 

кнатс. чс 
то сътрудничество 
ду Димитровград и Дра
гоман с конкретен при- 

сътрудничество

г крайгранично 
межв броя:

Димитровград
НА РЕГИОНИТЕХРОНИКА Канализацията напредвастр. з. 

и пуй чо С за 
между двете съседни 
социалистически страни 
в духа на неотдавна про 
водената Балканска кон
ференции на министрите 
на външните работи в 
Белград.

Конституционните промени 
личното им обсъждане
ОСОБЕН ИНТЕРЕС В 
ОБЩНОСТИ

Синдикатът в Горската 
Босилеград
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО В 
НА РАБОТНИЦИТЕ

стр. 8
МЕСТИ ИТЕ югославскимеждуСреща—одговор 

и български академици
ЗА ДЪЛГОСРОЧНО

■ стр. 10 
„Велко Вла-

стр. 4.
го-ли-па пъикнят граничен 
събор ше ес тмдаепе на 
10 юли на югославсно-бъ 

коай

секция в Жгаойи-чвсио
„ИНТЕРЕС"

стр. 5.
лгл рск ата гоашш а 
оеото
|:1ЧМ>>ГЯТ на 
и Димлтаоагоая.

кросМа регионалния 
хонич” В Ниш

ЧЕТИРИ 
РОВГ-РАДЧ АНИ

■Комисиите приеха и 
подписаха програма за

Долни Криводол, а
Миналогодишна равносметка на

стопанство
НА ТРУДА И

25 септември
МЕДАЛА ЗА ДИМИТ- та-СЪТ1)УШ1 и Ч0СТОО VIIX-п 

3‘И РОЯ1ИШ и ТИКУ1ЧЖ001 ЗЛ
сурдулишкото
ОСТРА БОРБА 
ИНФЛАЦИЯТА

стр. 11 А. Т.граничните събори межстр 0. У



НАС |И нI П □ с В Е Т А
ДЖУРАНОВИЧ ПОСЕТИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯВЕСЕЛИНПРЕДСЕДАТЕСТВОТО НА СФРЮ И НА ЦК НА 

СЮК ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ГОРБАЧОВ В ЮГО
СЛАВИЯ Добър мигаш партньорУСПЕШЕН ДИАЛОГ Юго но яа

■УО-ЧИе . с
пия монетен Фонд. слея 
което би последвало по- 
гол ям о великобританоко 

ангажира 
на влагане

постигне о№г«й2'ЗУ- 
Международ-Маргарст Тачър дава пълна подкрепа на

в премахването на сегашните й икономиславил 
ЧЕ.СКИ трудности.От особено значение е приетата югославско- 

-съветска декларация — подчертаха двете председа
телства.

Ф Посрещането на ге 
нералния сектор на ЦК 
на КПСС и члена на Пре чфстео. 
зидиума на Върховния съ 
вет на СССР Михаил Гор 
бачов в Югославия и ра 
зговоритг с югославските 
ръководители мгша а ду 
ха на поиятелство. отк
ровеност и пълно взаи- 
моуважение. Разговори
те бяха съдържателни и 
успешни, казва се в съоб 
шнмето ка Председател 
ството на СФРЮ. което 
през миналата седмина 
обсъди резултатите на 
официалното и приятел
ско поозшание на Гооба 
чов в нашата страна.

Членът на Председате 
дството па СФРЮ Весе
лин Джуранович през ми 
налага седмица, по лока 
ма ма правителството на 
кралицата Елизабета П.

четиридневно

икономическо 
не. особено 
на капитал. Оше пов-ече

побра основа за Успешно' 
икономическо' сътоудни-

иоколното нашите пред
писания предлагат пз-бл 
атогшиятни условия.направи 

официално' и 'Приятелско
„С неотдавнашната 

среша на министрите 
на външните работи 
на балканските страни 
е ..инаугуриран” ед
ин нов процес за сът 
рудннчество и укрепва 
не на доверието на Ба 
иканите. за по-добро 
свързване и по-голя- 
ма стабилност в тази 
част на Европа" — оц 
енн Председателство
то на СФРЮ. От изклю 
чително значение е. че 
на тази среща с общо 
съгласие е прието съв 
местно съобщение, ко 
ето изразява ориента-

Джура;нО'ВИ'Ч е запоз
нал домакините С актив 
постите. които- Югосла
вия предприема за пое 

. макваие на- икономичес
ките си трудности и ПРИ 
това изтъкнфл значение
то на .износните комло 
ненти." Стокообментът 
между двете страни голи 
шно се увеличава с 15 до 
20 на сто. но възможно 
стите са далеч по-големи.

посещение във Велико
британия. Оономата ха 
■ряктеоистика на поовелс 
иите разговори с крали
цата и с председателя па 
правителството Марта- 
пет Тачър е потвържде
нието на традиционно 
побоите отношения ме
жду двете страни.

В. Джуранович

димите икономически пп 
сломи. изтъквайки че 
Югославия, и в сегашни
те обстоятелства, има ло 
статъчно човешки и млте 
оиални потенциали и лр 
уги условия за по-гоеши- 
телен подход в реформи 
пането на стО'па«.стЕОТо. 
Великобритания е изра
зила желанието Югос
лавия възможно по-ра

Тачъб е изтъкнала, че 
лава пълна подкрепа на 
Югославия в премахване 
то на сегашните й ико
номически трудности. Съ 
ще-з-оеменно 
т.ан.ия счита че Югосла
вия IV “НУЖНО
прилагането на

зашото целокупният юго 
във Велиславски износ 

кобритания 
ва само 0,2 на сто на ней
ния внос. Домакините са

Председателството осо
бено подчерта изключи
телното значение на поне 
тата югосла-воко-съветскй 
пеклапа-пия. 
вържиава и 
Принципите за уважаване

представля-
Великобри-

ция за развитие на му 
лтилатерателното 
рудннчество и укрепва 
не взаимните 
ния на Балканите, из
тъква се в съобщение-

потвъвдили. че Югосла
вия е добър икономиче 
ски партньор и вярват.

отсрочва
необхо-

СЪТ-която пот1 
обогатява

отноше-
че икономическото сътоу 
пничество може да 
©богати.

СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИ ОТНОШЕНИЯ

Рейгън ще посети 
Москва в края на май

на независимостта, емве 
лепитета, тоитооиадната 
цялост, равноправието и-' 
ненамесата във вътоеш 
ните работи. В разгово
рите за икономическите 
отношения и за пеоспек 
нивите за тяхното укреп
ване е констатирана ,нео 
бхОдимостта от премахва 

1 не на- застоя и трудности 
те. които го обременя
ват. каквито ся суФшги- оценено, сътрудничеството 
та 'в стокообмена. Оцене- . между СЮК и КПСС. 
•но е. че подписаната ооо Председателството изтъ-

се
то.

Джуранович. е отправ
ил покапа ло Елизабета 
П и на Тачъв яа посетят 
Югославия, а шефът на 
.ч еликоб оитанската 
домация ДжесЬо и Хау е 
отноаЕил покана съюзни' 
ят секретар на външните 
работи Будимир Лончар 
да посети Великобрита
ния.

Ф Е съобщението от 
заседанието на Предсе
дател ството на ЦК на 
■СЮК се изтъква, че в 
разговорите между Бош 
кр Крунич и Михаил 
Горбачов положително е

Новата съветско-американска среща на 
най-високо равнище ще се проведе в Москва 
от 28 май до 2 юни тази година. Това в 
края на миналата седмица оповестил американ 
ският президент Рейгън, непосредствено след 
разговорите му със съветския министър на външ 
ните работи Шеварднадзе.-Това ще бъде първото 
посещение на сегашния шеф на Белия дом в 
СССР и негова четвърта среща с генералния се
кретар на съветската партия Горбачов.

дитг-

грама за икономическо кна интереса с КПСС да 
сътрудничество до 2000- продължи -редовен 
та голина представлява

ч.
диа

лог на всички равнища 
■ за да ое обменят мнения 

и Опит -по въпросите за- 
социалистическото изгоа 
ждане на пве.те стоани. 
за социализма •като све 
тешен процес и за глоба-л 
ните международни 
ми и въз основа на изве 
стн-ите принципи съдър
жателно да се 'обогатява 
и укрепва межлупавтий 
Н'0то> ст/гаулничество.

В НАЧАЛОТО НА АПРИЛ

Шулц ма Близки Изток, Арафат в СССРНИКАРАГУА В НАВЕ
ЧЕРИЕТО НА МИРА

ф Американският дъ- вече е получил зелен сит 
оживен се-коетар -Джордж чал от шефа на съветска

та дипломация Шевард- 
надзе. макар че между

Ф Във връзка с оеша- 
на палестинския 

въпрос е и ‘предстоящотоОсвободени
политзат-
ворници

нането
’ Шулщ повторно Ще зами 
не на Близки Изток. Каче- посещение на водача на 

тях съществуват разлики Освободителната 
за ролята на междунаоод 
пата конференция.

органи 
запия на Палестина Яоер 
Арафат в Москва. Най-

кто е изтъкнато в кръго
ве на израелското мини
стерство той това ще на
прави яа 3 април и пър
вата му шипка на 
мисия ше бъде Израел, 
след това Йордания. Си
рия Етигтет и Саудитска 
Арабия. Целата на посе
щението е поели в-сичко 
той да получи крайни от 
позори оуь-в воъзка- с аме 
риканокия план за реша- 
лане на палестинския въ

прос.
зи план международна ко 
нфеоенция 
Изток може да ое свика 
на 15 април. Добре осве
домените израелски 
гове твърдят. -' че Шулц

Никарагуавското прави 
телство и Сашшнисткият 
фронт за национално ос 
вобождение 
първите задължения от 
договора с контрите, ко
йто бе подписан в Сапои.

-вероятно това ше стане 
на 4 април косато Апаф: 
ат ше ое срещне с Ми-

Опоред концепцията на 
Шулц. на 1 май би заято-.На заседанието е под 

чертано, че посещението 
на гене-оаткия 'ое1коетао 
на ЦК на КПСС прелета 
плява нов и значителен 
подтик за понататъшно-

тази
ч на л и ше-стме сечни 
тожо-из.р.ае'лски прегово^ ха|Ил Горбачов и Шевард 

за преходен етан' на надзе — опозестила куве , 
палестинската автономия, йтската агонии. КУНА и

катърският в-к ..Ал Рая”. 
Според- вестника съветско

. изпълниха
ри

а през декември поегозво 
ви между Израел и йою- 
паиско-л алестивска

поели 'десетина дни: осво 
бодена. е първата група то развитие на стабилно

то и воестоанно 
вско-съветско сътоулни- 
чество. Изтъкнато е също

от 100 полигзатворника. ■ю го-сла леле то ръководство ще осведо 
ми водача на ООП, . със 
съгласието на Москва за 
свикване на междунасол

започнало е демобилизи
рането на -сандинистката 
армия и утвърдена е де
легация
лжи техническите 
вони с контрите.

крайното пе-гаиия за 
шаване на- палестинския 
въпрос. Като. последен ср 
ок за взиман© на реше-

така. че посещението е 
която да поодъ - било от голямо значение 

поето не само за пелокупните 
Дого- югославско-съветски

•нощения. но че има и ши 
.' международно зна

Според то

на мирова конференция 
за Близкия Изток 
мрва резолюцията 242 на

за Близкия ние за статуса на окупи-от- въз остореното шестмесечно ло раните територии амери
канците >саимирие в Сапои е в сила роко 

от 1 април. •определили де Съвета за 
ООН.

коъ
СИГУРНОСТ вчение. кември 1991.
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Не смвв дз св допусне 

кризата

ХРОНИКА НА РЕГИОНИТЕ
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО"

Приет е крайбрежният вариант
В Леоковащ започна публично ра

зискваме по 'строителството- на авто
магистралата ..Братство-единство" пр 
•сз територията на Южномсгозвски ре
гион. В досегашните шзг01В01Р)и меж
ду представителите на региона и Ин 
ститута по съобщения -в Белград 
приет такаш|рече'ният .крайбрежен ва
риант". според който трасето на. ав- 
томаги'еТ1ралата1 ще се' строи’ край кю- 
'Р-итофо на р. Южна Морава.

като на част от тях ше ое отнемат 
плодородните ПЛОЩИ.

Строителството на автомагистра
лата по левия бряг на Южна Морава 
ще има редица предимства. Пътят 
именно ще ое строи в зона на съще
ствуващите защитни насипи където 
оелскостопанюките площи гладно 'са 
е погниско! качество. Освен това това 
трасе е по-късо. па и разходите ше 
бъдат по-малки.

Инак досега е. завърЩено проек
тирането на автомагистралата от Ниш 
до Долеващ. За отсечката до Мала Ко 
пачница на* дължина от 23 километ
ра предстои снемане на трасето.

(От 1*ва стр.)
доминацията на полити
ката над стопанството.

на стабилизацията- и 
стане ефикасен 
мент на социална 
тика на 
на борбата

да
инстру-

поли- 
обществото иВ най-коатък срок 

б»а да бъдат приюти
тря
ме му спещу опе 

кулите, както и обещу 
във валут забогатяването 

н!ите разлики, 
по-стимулативни с‘е основават

Час по-скоро 
а-куму па започне 

чрез на !ноомативизма
лативата.

е
жлу пругото изменения 
и допълнения и оониал 

които не 
на труда-.

1 трябва 
намаляване 

и регу 
Това изисква

свързване с да бъдат променени

ния закон и нови. съще 
ствено
о-ешения за обезпечаване 
на допълнителна 
ладия от чужбина

Този
вариант под.крепиха и жителите от на
селените места-, през които- ше мине 
тази модерна съобщителна връзка, 
въпреки ч-е имаше и негодувания, тъй
ОТ ОКРЪЖНИЯ СЪД В ЛЕСКОВАЦ

влагания и други видове 
стопанско 
чуждестранни 
ри., като пои това се от 
страни

вси
паотньо- чки закони които- затоу 

лняъат или ограничават 
самосто я телносттл 
ганизашште на Нарастна стопанската престъпностпрекаденият ноо 

м атавизъм в тази обла
ст. По този въпрос е не
обходимо

на ор 
елпуже

ния труд в стопанството- 
или им ггоечат даполитическо се оо- 

съгласно оаз- 
вчггието на пазарните от 
ношения. техн ологич ес-
кит.е промени и стопанс
ките процеси в света. 
Трябва да бъдат махна
ти бариерите, които пре

В Окръжния стоиапнски съд в Ле 
сковат пред журналисти е съобщено, 
ч-е през изтеклата- (1987) гсдина нара 
стна бр-оят на тежките 
със служебено- положение и плячко- 
сване на обществено имущество. По
вече от половината дела представля
ват делата- за стопанска престъпност.
Касае се за все по-зачестили поеегате 
летва срещу общественото -имущество-.
Характерно- е. че като нарушители са 
липа от т. н. ..ръко-волни структури"..
СЕДМИ СЪБОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

членове на СК и лица-, на които са 
до-верени обществени средства.

Съдът дойде до заключението, че 
в отделни колективи • не съшествува 
точна- е видени и я за обществените сре 
летва- че самоуправителните работни
чески контроли не изпълняват функци 
ята си и че недостатъчно се ппедтши 
емат превантивни мерки, относно мал 
ко се Работи върху осуетяването и 
предотвратяването на стопанската 
престъпност.

становище за спешно съз тонизират
Т2®ане на по-широки ус
ловия и възможности за 
съвместни влагания, за 
-та се получи • определен 
опит поеди конститушюн 
ните промени. Тази въз

злоупотреби

Критическият и демократичен диалог във 
връзка с изнамирането на най-добри решения в 
икономическата политика който е предложен и 
се провежда от страна на Съюзния изпълните
лен съвет, е нужен и основателен Обаче отдел 
ните искове Съюзният ПРОИЗВОДИТЕЛИ-РЕКОРДЬОРИизпълнителен съвет да
си подаде оставка, които в определени среди 
получават характеристики на политически на
тиск и кампания с неприемлиеви субективни на свошия са провъзгласени Стоян Ан 

джелксхвин от Вучйе. Божилао Стояно 
бич от Плавце и Трайко Стоянович 
от с. Себе. Вранска община. Титлата 
на най-добрите производители на гроз 

понесе Сшшша Митич от Л. Лом-

На 28 март т. г. в Лесковац о.' 
състоя традиционният. сол ми пореден 
Събор .на 'селскостопанските произво-

мотиви. нанасят вреда на целокупните отноше- 
известна степен и на дейния в страната, а до 

ността на Югославия в света,особено на уси- 
развитие и усъвършенствуване на ико

дители от Южномооавски регион, на 
който на най-добоитс производители 

храца през изтеклата година бяха 
връчени.награди и дипломи. В пости- 

високи добиви се състеза-

лнята -за
номйческото и финансово сътрудничество с чу- 1Дена
ждестранните партньори. НИШ».

Най-много агнешко и птиче месо 
са доставили Милорад ■ Джорджевягч 
от Реляне. община Прешево и Сла
вила Петровци от Дубнииа край Бра
тска баня. Първата награда за произ 
водство на мляко опечели Гойко-Ди- 
митриевнч от Ланотинце.

Инак Младен Цокич от Ярсеново 
с най-добрият производител яа ягоши 
в Сърбия. а Ни яз Хасани от О.раови- 
ца край Лрешвео е републикански ре
кордьор по отглеждаме на агнета.

Съборът на селскостопанските пр
оизводители на Сърбия ше ое състои 
в неделя (3 гшяилУ в Белград.

гането на
ваха 4129 семейства, отглеждайки раз 

култури на 45 410 декара пл-
чат на работниците в сд
ружения труп па се орга 

кой-
възмож.нюст

можност трябва да се 
провери и в Скупщината 
на СФРЮ.

Необходими са падина 
дни и ефикасни мерки, 
с които да се стимулира 
ангажирането на валут
ни средства на наши ра
ботници на временна ра 
бота в чужбина и изку
пуването на валута- от 
гражданите.

лични
ощ.низипат по начин.

За рекордьор по производство' на 
провъзгласен Никола Вуки 

Поза Топола, община' Лоба- 
21 900 кг хлобно

то им дава. 
по-пълноценно па осъше 

самоуппавител-
пшенииа е
ЧСВИЧ отстеяват 

/н ите не. който с произвел
Най-добри резултати » ппоизво 

лп слънчоглед' и захарно цвекло 
I Жпвоин Богданович от 

Милорад Пет,котиш от Ла-

си права и ла пости 
по-лобпи икономиче жито. 

дство 
са постигнали 
Заетото и
ЛКУГИ1ШС.

IV. Т
ски резултати. - 

Намаляването на
роизводст вените

обществото е поето 
задача па всички с.у 

Рационализация-
обшс

лен 
оазхо-

обшииа Войник, докато за 
'производството па йго- 

Младен Цокич от

ли вНеобходимо рекордьор и 
1ди с шкивъзслаосн 
лсскощаникото Осло- Ярсеново.

За рекошгьори в производството

ян напо-е да бъдат приети 
благоприятни 
ния за дребното стопан
ство г по-малко условия 
и ограничения. При 
пълноценно ползуваме па 

възмомс

бокти.
та на целокупната

организация
нообхом имостта

цредписа-
Мплан Момчиловнчре.отвена

думицамо ме АКЦИИТЕ ПО КОМАСАЦИЯадминистративни
и щам ал явя

ВСИЧКИ 1

•от разходи

СЕЛЯНИТЕ ТЪРСЯТ „ОБЩА“ НИВАпки области.
изпълнмте-

ибпъ дните лиги 
пепублмки-

и ос-

съшествувашитс 
пости трябва т-с нъм

Съюзниятспешно
развитие- нафта или 2400 динара, 

според сегашната йена.
В Нишки някоя, къле 

то ком а са ци ята не е на 
правена средната парце
ла НС С ПО-РОЛЯМ.Т от 1.8 
1тка, а едно , семейство 
има между 10 и 30 пар- 

Слоп комасацията

Да се ускори 
то на дребното стомапст 

и в

;иа Нигшси регион е извъ 
ршена комасащия на над 
160 хиляди декара. До 
края йа ое1гаш.11ия сред- 
посррмеи период ше се 
зашърши комаоамия на 
още 340 хиляди дка. от 
който урсмодансто започ 
ца ил приблизително 100 
хиляди дка

Сметката е ясна: само 
Т1 изораваме рна един 
декар се пестят 4 литра

лея съвет. Ког°то преди шест по
тръгна комаоаий ятамате съвети дими

и 11'И'цпкд обшита оешяии 
те съмнително клатеха гл 

ггшгни с недоверие 
повита. 11 сена са"

» и « обществения.
«астния
Съню и развитието 
п роизвол ствен а та 
патива. Налага се ля 
въведе данъчна 
ка която те 
икономическото

покрайнините 
•гадалите компетентни су 
бекти трябва да -рисмат 
.решения. в-Ш основа яа

ПОСИСОРР'

те ия тггка*сокто о.
пя

ава.кооп-е
в тази
м*0'СТ01»т-с;пг<> сс опга.гшзи 

В П-СЛИЯ ПС.ГИОН II ТГ»Р
■кслмпсавигГЛ ма оо из-

ос шечагкоито
.бъпат

полити (УШУСангажиращи 
чужлсстращии

М'0'Л’С1Р1НМзаМ'ИЯта 
с-ншевремен 

акпии

матнасърчава
разви-

и паз

кпс пели.
пазената -иампела е око
ло 5 дка. което е прнблн 
антенно три пътни пове-

/ гагите 
шити за

'пз.тиша и
пре1ми?'й<,маТ

изяамиранс
за мои и-

сят
-въпши в. техните села.

тие. включително 
витието на дмебяото сто 
панств-р. Тя трябва яа 
обезпечи павномепно ря 

бремето

на
миналата

обши1ГИ
До кма.я иа 

ро1/мп1а в шест
.то пя на сорп- 

обекти.
че.

за-
ства
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Проектоамандманите и публичното им обсъждане__
КЪМ МОК НА сСтн В НИШКООРДИНАЦИОННИЯТ ОТБОРДИМИТРОВГРАД

ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ
Особен интерес в местните общности\

законошаВ 15 общини на Нишки регион до средата на 
март публичното разискване по проектоамандманите 
на Конституцията на СФРЮ приключи в 352 местни 
общности, 50 ОСТ и на 20 специализирани темати
чни и други събрания с общо 25 586 
в Търси се: кохозионно засилван® на Федерацията, 

по-голям“ защита на общес- 
.. собственост, разграничаване на. компетенци- 
СРС, мандат и" председателя ,ца Ребуликата от 

четири години и пр. В организациите на сдружения 
труд недостатъчна' |вссобхватпост на разискванията

наказателното 
телствого.

Търси ое ясно разпрани 
чадазге на компетенциите 

участници на република Сърбия, ка 
то държава, и покрайни
ните. като обшсств©но~ло 
лиггичеоки общности. Ед 
ин-н-о'2 и ста-новишетр за 
въвеждане на Съвет, на 
сдружения, труд към Ску 
яшината на СФРЮ. а 
има инициативи и за че 
тириго-ди-шен. мандат 
председателя на Републи-

В Димитровградска община продължаващ раз и 
скванията по прогхтоамандманитг за п-помени в Кон
ституцията на СФРЮ. Както ни уведоми Милорад 
Златанов, -останали та само още няколко местни об
щности, в които но са проведели събрания по този 
въпрос.

по-радикални решения, 
твената 
итс в

I
Това са Градини, Бачово- и Луковица, дока,то 

в районните в Димитровград такива няма да ое ус- 
тройват. тъй като се счита:, -че живеещите в тя^с са 
предимно хора заети в трудовите оргамизащ-ии, кои
то вече са казали там каквото имат във връзка с про 
ектоаманд-маиите. ,

Общо взето, във всички местни общности ос 
лава пълна подкрепа на предложените промени.

Доогта най-много предложения са били изнесе 
ни в Здравния дом в Димитровград и село Желюша.

Обща оценка- т досега те напълно ос реализира, 
проведените разисквания а нол-Ьбон е интензитетът 
по поюектоа-ман-дмамитре иа оазиоквани-я в почти 
ма>сово посещение в кон всички общини иа регио- 
структишиа и делова атмо на. На всички -събрания 
оФ-еоа за предложените се подкрепят -конституци 
изменения. За то-ва потвъ онните промени, изтъква 
ожша-ва не сам-о- масово- ое тяхната недостатъчна 
то посещение,- ио и поста -патихалност и несъобра
зените въпроси и участие зеносгг с теЖе-стта на -кри 
то в разискванията, изтъ зата. Оценява се. че пое 
кна на състояло-т-о ос за- яложените конституци-о- 
сел а ние на Коопдганацио- н-ни промени са по-ради- 
нния отбор към МОК на кални -по отношение на

инициативата на П редее 
дагелството на СФРЮ за 
промени в Конституцията 
и по-прого-есивни от ва- 
жешите конституционни 
решения, но е необходи- 

даните проявяват и и-нте- мо да се предложат по- 
рес за решаване на дру- -широки възмножности за 
ги ключови проблеми на промени, 
нашето общество и търс , 
ят по-еФикасното им раз 
решаване, недоволни от 
бавността. Търси се -отго 
верност за носителите >га 
отрицателните явления.

Констатирано е. ч-е пор 
гра-мата на МОК на ОС 
Т-Н за публично разисква 
не п-с- проектоаман дм ани-

на

ката.
В разискванията се под 

ч-епта необходимостта от 
ясна
обш-ествената собствено
ст и нейната законна з3- 
^пита от посегателства.

С оглед, че до 15 -март 
т. г. в 50 ОСТ. 356 мест-. 
ни общности и на 20 те 
матични разисквания са 
участвували 25 586 граж 
дани и трудещи се. изтъ . 
кнато е: в момента рази
скванията са в разгара и 
ое очакват оше по-пълни 
■дискусии. В трудовите с-о 
ганизании Съюзът на син 
лихатите трябва да доп
ринесе за всеобхватност 
в разискванията, тъй ка
то д-с-сега там главно се 
разисква по обществено- \ 
-икон-ом иче ските отно-ше 
ния.

Формулировка на
КАКВО ПРЕДЛАГАТ В 
ЗДРАВНИЯ ДОМ?

Димитровградските зд
равни работници предла
гат съшо 
на Председателството ,на 
СФРЮ да ое избира иа 
четири -голини, о-т страна 
на Скупщината на СФРЮ 
чрез пряко глаоолодава-

препоедателят
На събрание на синди 

калната ооганиза-ция в 
Здравния дом в между 
другото -е поелл-ожено: иа 
еднакъв начин’ занапред 
да се регулира заемането не.
и уволняването от оабо- ЗА ПОВЕЧЕ КАНДИДА- 
та. да ое разработи член ТИ.
20 на Конституцията ка
то се- уточни по-добре
отношението към 
ствената соб.твеност.

Подчертава ое. че тря
бва да ое внесе алинея, с 
която да се осуети с об 
щ-ествени средства -,а ое

ССТН членът на П-р-ед-се
дателствоФО Мил-е Илич.еа-з-пип 6

Нар-ел с разисквания
та по проектоаманлма-ни- 
т-е трудещите се и граж

Местната общност в ое 
Ло Желюша е дала реди 

обше ца предложения във връз
кае псо-екто-ама-няман-ите. 
Така например т-е по-дкре 
пят предложението- за из 
д-игане на по-вече канди
дати, за найотговорни по В същността си йодкое 

пят ое решенията, които 
укрепват кохези-емната оо 
ля на. Федерацията и се 
предлага по-широк въп
рос о-т о-бш интерес за 
Федерацията, които тря
бва единн-о та се уреж
дат в страната на-при-мео

Според сведения в Общинската конферен
ция на Социалистическиц съюз посещението на 
събранията във Публичното обсъждане 

продължава и в общини
те трябва да -приключи 
до 15 април т. г.

връзка с проектоамандманите е 
било добро. Така в Тр. Одоровци са присъству 
вали 40, в Драговита 45, в Бански дол 15, в Ис, 
кровци 20, в Петачинци 15, в Поганово 30, 
Сливница 10, Паскашия 10, Моинци 14, Бребе- 
вница 30, Радейна 30, Вълновия 25, Г. Криво 
дол 25, Болевдол 13, Долни Криводол 13, Иза- 
товци 30, Пъртопопинци 26, Каменица 27, Сено
кос 50, В. Одоровци и Гуленовци 30 души 

В потолемите местни общности 
нието е било по-масово. Така в Лукавица са 
присъствували 50. в Гоиндол 50 
души.

Ст. Н.

В ОО НА СУБНОР В БОСИЛЕГРАД

Грижи за материална сигурности т.н. 
и посеще-

ОС в Босилеград обезпечава средства 
телно материално осигуряване та бойците, които 

изОчпици на доход.

за допълни ако са трайно неспособни 
за работа.в Белеш 80

нямат Тази възможност 
Според не „ са ползуват 

материал

се
осигуряване, 
го средства за 
но осигуряване м-ссат да 
ползуват участниците, к-о 
ито в НО.Б -са 
ли до .края на 1944 годи 
на и в мея останали ло 

чн-о средства за .живог 15 май 1945 година при 
Наистина, средствата с условие да-са.-по-стари от 
които- разполага са мал- 60 (мъж-е), т.е. 55 -години 
ки Така че. н-е мо-гат па (жени), 
се задоволят 
на всички членове. Ед
но- о-т по-значителните по 
стиж-ения
че всяка, голина по няко 
люо- души -отиват на бал- 
нОолеч-емие и почивка и 
че със соелства, които 
обезпечава Общинската 
скупщина се оказва 
м-ощ на материално- ела 
боетоящит-е.

създават нетрудови лохо стове. предлагат занапред 
ди. Димитровградските да се дават по-толоми пр- 
з тракни работници тт п-ел ав-ом-о-щи-я на работн-иче-

оките съвети-, а съшо ое 
за-стъпват в новата Кон
ституция ш>л-о-бпе -да ое

десетина ду 
Средствата са наисОбщинската орга-низа 

ция н.а Съюза ;на -бойни
те в Б-о-силег.рад п-олага 
грижи за- члено-вете 
особено за болни -и за он 
ези. които нямат дбетатъ •

ши,
ткна малки—19 710 дина 
ра месечно. Толкова елапат съшо в новата Кон 

-схитуция да- :се внесе (ам- 
андма-н XIV)

суси. ПОСТЪПИ . мата и за онези, които 
имат доход от селско-сто 
ланска -дейност -пои усло 

пох-

занапрпед
да ое пресече пътя за не 
законно забогатяване.

изя-сни положението- 
Социалистическа Съоб- 

Поедлалат също да се т мя като държавна -елини 
■овеждат- непосредствени на: в състава -на Фел-ера-- 
■избори, като -се издигат • ци-ята. 
по-вече кандидати. 1 Жел-юшани също така

Също така в новия те " дали предложение зана- 
кст на -Конституцията -би 
трябвало ла се изясни в-ъ

на
вие кадастралният 
од да не е по-виоок 
7175 динаоа по член на 
ПОМаКИН-СТ-Е-О.

от

както и по-млади В. Б.нужните
ЖЕЛЮША

Протест срещу нападките на НШАпоел положението на пра 
вопа-злаваието и избиран 
ет-о на кадри в о-бщ.инеки 
те съдове да се регулира 
на републиканско равни

на този план е.
плюса- кахв-о тоя.бва да ое 
прави ако оерфеоендум 
по даден въпрос два пъ
ти излезе неуспешен. Л-а 
ва ое подкрепа на пре
дложението за въвеждане 
на Съв-ет на -сдружения 
труд в 'Скупщината на 
СФРЮ. както и Ссщиазгии 
етическа република Сър
бия да се изравни в пра 
вата си с останалите ое 
публики.

Тези дни в оело Желюша се проведе -о-бщо 
събрание на 1г^ажда1нггс^ 'и -младежта' на 

>ив!ра]зи 010Т1РЮ1 недоволство. зарад затестилите 
нападки срецту Югославската на-родна армия в 
-някои средства^ за,- маоовно информиран© 

-Осъдени бяха писанията 
във връзка е ВДНА

което 'юе
ше.

Изтъкват -и углавно-ма 
термалното 
ств-р да бъде регулирано 
-еднакво за щялата страна, 
както и кюелитнонм-онет- 
ната- пполитика да бъде 
еднаква за цялата страна,-

по .законодал-ет- на в. ,.Младина" 
,_ и съюзщ-^^оек-ретар за на-

вр-епНии ™Ш'° бяха ^ч-ествен-и като зло
вредни -и тенденциозни, имащи за цел да нама
лят авторите на -ЮНА и посеят недов-е-р^ в^я
ЙГаТ яз^т° е 1СШ10'' Че е ТОай’но в'>ем«
бъдат -вз-ети и съответни, мегаки 
'издевателства

I
В рамките н.а тези уси 

лия е и п отнетото неотиа 
вна решение на Обшин даската скупщина за. дошъл 

нителноФо срещу подобни
М. А. .

< М. А. материално
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ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА 
В БАБУШНИЦА «'-КАТА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ИЗНЕСЕНА СКАЗКАПриет отчетът за работа 9 М-р Бооко ,Кръстич.
Икономс-пихЬесоп на 

мия Факултет в Ниш 
24 март т.г. изнеое сказ-

На последната 
на Общинската 
на. състояла ое в

сесия
СКУПЩИ

наизвършена е обемна 
бота.
отчитат в общото разви- 
тие -на общината.

чиито резултати ка поел членовете на се 
кпетаоижите на първич
ните организации на СК 
в образователния център 
Йосио Бооз Тито". осно 

вното училище, 
та градинка- и членове
те на Комисията за идей 
ни въпооси в областта на 
образованието и култупа- 
та към ОК на ОК в Ди
митровград. Кръстич го-

-края :на
месен март. между отче
тите за дейност и рабо
та особено мяста зае от- Безопорно
четът за работа яа Об- 'важните области 
щиноката скупщина и не Жи и внимание е обшес- 
ините органи .и тела за шено-нкономическо™ 
период от май 1986 до» звитие на общината За- 
маот 1987 година. Този ърудненит,» 
отчет е интересен

ещ.на от лай
на гри детока-

ПД'

УСЛОВИЯ
и по' стопанска дейност

'^нощкономичесното Шра ^
звитие на общината пр. 
ез последните ■ две годи
ни.

на
зле сатова. че дава преглед за

та на стойност от ппибли ботата- на СДК в Пирот, 
зително 3,3 милиарда ди отчета за работата на

СВР в Бабушнина и -ре
шение за бюджета на Ба 
буш-ии-шка обшина за 
1988 година.

вр-ри за науката като кре 
култу-рно-хуман-то и възп-р-о-изв-о-п-ствсиото атив-ен

ей фактор и като- н-епос- .
наюа.

Делегатите на- съвмес
тната сесия и на -отдел
ни заседания .на 'съвети
теприеха отчета за оа-

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕ

укрепване на- стопанство
то-. Въпреки то-ва 
зи период са започнати 
29 чю-весТ]щ.ионни проек-

л-едствена производстве
на сила- и за хаоак-

-през то
През -отчетния период 

(април 1986 — Февруари 
1988 г.) общо са прове
дени 15 съвместни сесии 
с общ;- 225 точки Разгле 
дани са 51 отчети. 24 
формации, ю

т-еоистиките на съв- 
о-е1М-енната епоха, по-то
чно за социализма като 
световен п-ронес. Сказка
та предизвика голям ин
терес. особено (то пе-зол 
първата тема

Ст. Н.
ОТ СЪВМЕСТНАТА 
ГРАД

. ИЗКУПВАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ ПАК АКТУАЛНИ1ЕН
ГШОшалЩ. 

а са попети В оабогата на Общинска 
та скупщина- в Босиле
град. вече стана тради
ция. на делегатските въ
пооси да се посвещава от 
пелно внимание. поели 
всичко на въп осейте от 
ежедневието и потобите 
на тоудщите се както 
и въпросите от общ инт-е 
оес.

4 анализи.
38 решения. 13 общество 
ни договори 4 с^моупра

сиха отговор на въпроса: комунално-битовото ус- 
Защо не се- откриват из тройство и пр. 
купуватеш-н-и пунктово '.в 
Назърица и Гложйе. Този 
въпрос е актуален по-ръ 

та '
организация ..Напредък" 
не предприема съответни 
оешения за разрешаване 
то му. Затова делегатите 
на трите съвета взеха ре 
шение. доколкото ООСТ 
..Напредък" в срок от 15 
дни не разреши този въ

ПОДГОТОВКИ ЗА 
КОНФЕРЕНЦИЯТА 

НА СЮК
В продължение на се 

сията. делегатите и а три 
те съвета обсъдиха и при 
еха няколко оешения 
отнасящи ое за градоус
тройствения план на гра

вителни споразумения. 54 
решения и 34 различни

лто време но основнадруги акто-ве.
Скупщината е в тече

ние на всички обществе
но-икономически . 
ски. културни. 
но-битов и и други пооие 
си в обшилата. Нейната 
дума е била 
по развитието на обшина 
та като и яло. Да напом
ним само. че тшез този 
период са се състояли 800 

разговори с ре 
оегионал-

Ф По повод предстоя 
шсто обсъждане на тези 
сита за- пг слсто-яшата Ко 
нфереиция на СЮК. Об 
щинският комитет на СК 
в Димитровград на 25 ма 
рт организира о яз говори 
със , секретарите на пър
вичните партийни орга
низации в общината. Всъ 
шност. на тях се оазиск 
ва как възможно по-лоб 
^ ла се опганизиюа и 
пповеле предстоящото па 
ртийно обсъждане. Ста
на дума и за- някои лоу-

да. както и във връзка с 
на градски

стопан
комунал- уреждането 

строителни площи. Бе об 
съден и отчета за работяДелегатските въпроси 

решаваща не изосатнаха и на пос
ледната сесия на Обшин 
ската скупщина.^ състоя
ла се на 23 март тази го 
дина. Между тях отделно 
внимание заслужават въ- 
просите на делегациите 

местните 
от Ярешник
Доганица. както и на ле 
легацията на местната об 
щност Гложйе. Те потър

та през изтеклата година 
на Общинската СОИ за 
основно образование. кул 
тура. физическа 'култура.

прос за посочените мес
тни общности, ла се. ла
ле съгласие на други оо- 

обши- летска и социална заши- 
и отчета наганизации извън 

ната. които да заинтеое- та. както 
административната слу
жба на Самоуправителна 
та общност по трудоус
трояване Босиле гра д.

СР“ШИ
п убликански. совани да открият свои 

изкупвателни пунктове. 
И на тази сесия не изо
станаха и въпроси от об 
.пастта па снабдяването.

обшности
Назърица.

ни и представители от на 
ооганизаиии. 

обшности. обш
трудовите 
местните 
есттено политическите оо 
ганизаиии. С лпуги пуми.

ги текущи въпроси.
А. Т.М. Я.

В ПЪРВИЧНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОРСКАТА 
СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАДКогато първичната синдика 

Горската сек
Синдикалната органи

зация с партийната органилна организация в
Босилеград поели половин 
взе решение според което 

от синдикалния си членски внос 
на Обшинския синдикален 

само Ю на

раздвижва въпросизация
и са постигнати резултати 
в подобряването на жизне 
ното равнище на работници

ция в 
година ИЗКЛЮЧИТЕЛНО „В ИНТЕРЕС“ НА РАБОТНИЦИТЕ

съ Тази организация посвещава внимание на интересите и про 
блемнте на своите работници. В интересите на тези цели — казват 
тук— с и взетото решение, според което на Общинския синдика 
лен съвет в Босилеград се заплащат по-малко срдства отколкото 
преди

сто те. От 160 души. колкото 
работят в секцията, само че 
тири работника не са в про 
нзводството. Всички трудо
ви задачи са „нормирани”

вот да заплаша 
(порено заплащаше 40 на 
работниците и ръководството

едва ли не 
всъщност бе

сто).
им

бяха провъзгласени 
Товаза .еретици, 

първата синдикална 
пия в общината.

1юЧ: становището си”. Б Общинския 
синдикален съвет, без оглед че 
ме са съгласни с постъпката й.

по-значителни

илеята и. взетото решение 
дават .резултати.

Месечно от членския внос

.оога низа наи след завършаването 
трудовия ден всеки знае ко 
лко е заработил. Ланн сред

1
която- напусна 

тоалмпия-устай-овените норми.
взаимоотношенията, оа па

опганиза- 
ОСС заплаша 
своя внос.

в касата на тази първична оппг не п реди пием ат
се събират около 2()(). акции решението ла се премах

не. Мали .на въпроса не придават

ннят личен доход възлиза
ше ца 120 хиляди динара. 
Работниците тук доста и пе

та и 
злика 
пии тя 
само Ю н.а сто от

низания
хиляди динара. Полагат се уси-

тези средства възможно по дължимото внимание ши пък
нямат Факти за анулиране па ре 
щението лес опие не е известно.

от останалите 
и сгг.а н.а През миналата годилия

целесъобразно да се ползуват и 
не ое оставят под ударите на 

инфлацията. Оказана -е помощ на 
болни раб от

стят.
на на пример във фондове 

\ те си са отделили 16,6 ми
лиона динара. Имат собст-

ла взе-— Бяхме принудени 
такова решение

сме доволни от
ОСС. по-точно

функ-

лаНе бяхме. 
- (без) - Покрай този въпрос отговор 

търсят и други. Какво, па при
мер. ше -се случи ако -и други 
сишшкалнм орган.иаапни по
следват тримс-оа м.а колегиите си 
в секти ята. кой и как оценява 
(п.фдсйствувамсто на ОСС. дали 
своеобразното ..паказаиие” е в 
курса, на отношенията в Съюза
на -сипи инатите и на коля може _
ли да става дума за солидарност 
за която в обществото се застъп- 

ор1Г.ашиаа- ламе ако тя има местен хап-ак-

мем трима, повредени и 
НИНИ.

вен стол където получават 
разнообразна и качествена 
закуска.
ловпяга за работа...

а и сега не- 
лействуването на 
от работата на 
пионерите в тазиПоставихме

капо им е помоитнано с 
100—20Р хиляди динара. Пре 
няколко дни от десетдневно 

Буянонашка ба

заетите и 
обшинска

си нел:

Подобряват се УСпо
ОП ди

балиеолсмУва'ме в
запържиха двама, паботи-ганизация. 

ла оказваме 
наши работници.

Г» ““"““е »

опга 
Жив-

помош на 
отколкото да 

който няма-

иапична ия се
1са-. За пелта синдикалната оога- 

отлелила. 200 хиляди
Или може би становището на 

Синдикатите н на синдикалната 
организация в Горската секция 

само работата ос заплаша, 
п не н безделието — с ниито не 
може ла се премахне!?

лиза пия е 
динара, 
тази и
пост ще продължи и занапред.

без 'Владимиров казва, че 
подобия н.а нея оолилар че

де лис 
прието решениена първичната «ид^лная

пол ч ертана
Тази синдикална

намерение ла мени тер? В. Божилов
, н яманизания » 

ко Владимиров и
пия

СТРАНИЦА 5I19Я»Братство Ф 1 април



ШИЯШШШШШ димит--------—«—«- безработицата в димит

I

стопанство СМЕКЧАВАНЕ НА 
РОВГРАДСКЛ ОБЩИНАМИНАЛОГОДИШНИ СТОПАНСКИ РАВНОСМЕТКИ

ДА СЕ ЗАПАЗИ
ТЕМПЪТ

БОСИЛЕГРАД

САМО „УСЛУГА“ ИМА ЗАГУБА
сшмесхпо И ОбшО пото с 
•бл&мис 9 (Мили-дога и 859 
хиляда дияаюа. а за оаз- 
ишуявйтае на материална 
та основа яа тоуля 
милиона и
С солният ли^ен доход на 

възляза

ф Общият доход е увеличен със 76 на сто,
75, доходът със 79, а чис- 

сто • Средният личен доход

из-

ГГГк7~Г™«.‘“.р”=;
с безработицата в Димитровградска община е Р 
като дългосрочна задача на. .всички заети. Благода
рение на това са осъществени добри резултати макар 

място и за по-големи постижения

разходваните средства със 
тият доход със 74 на 
е 89 409 динара. 21

287 динара.■са осъществили обш до 
хол от 'Ю милиарда и 
253 милиона дишаш. “ 
същият по отношение 
на миналата годиш. с 
увеличен със 76 на сто. 
За осъществяването 
този доход осемте стона» г 
ски организации в обши 
пата са изразходвали 8 
мплащала и 700 милиона1 
динара. чисто увеличе- 
ние в сравнение на уве
личението на обшия по 
ход е по-малко с елин 
процент. Доходът въз
лиза на 1 милиард и 553 
милиона увеличение от 
79 на сто1, а чистият до 
ход тто отношение на съ
щия през 1986 отчита 
ръст от 74 ,на сто и въз 
лиза■на-1 милиард и 124 

■Инак. 712-те заети в милиона динара. От това 
стопанските организации за лични доходи са из- 
® Босил е градска обшила разходвани 1 милиард, и 
през изтеклата година 92 милиона динара. за

Е‘ кран на изтеклата го 
дина само комунално- 
услужната организация 
.Услуга" отчете загуба 
от около 40 милиона дн 
нара. която е покрита от 
средствата за оевалооиза 
пия. Това .само" не с 
достатъчно за задоволст
во!. понеже почти всички 
останали организации 

приключиха годината с 
минимална акумулация. 
Вместо да се увеличават, 
средства за разширява
не на материалната ос
нова на трула. са и ама ле 
ни с 29 на сто по. отноше 
ние на по-миналата го
дина. Ясно е че пои тако 
ва стопанисване не може 
да се говори за разширя 
чане на мощностите.

че имапаедин зает 
89 409 .дигаща. обши-От 1984 година' оснюв- Дямитро®гт>адска

пито цеди на акцията по па са
безоабо- лапа/ Кроят

били заети .4570Инак. ппез изтеклата 
лай-гол ям сце на заетите 

1984 година с увс
година
лен личен -доход ('а. осъ
ществили заетите »> Стоо

смекчаване ;на.
■питата са определени та-, презил

личен с 1.6 !на сто. през 
'85 с 2,5 през '86 е 1 на 

пг>ез 1987 с 5,1 на

че въз основа па съ- 
ппоизвол- 

мошногги и Фина 
коя-

ка:.н.тсл пата ксеп сран и я
„Градоковинап"
308 динара, след това

шествувашитс 
отвени
н совата подкрепа, 
то обшитата получава ка 
то крайгранична и недо-

171 сто. а
, сто.' което означава, че 
заплануваното с 4,9 
сто увеличение на- заето
стта е осъществено 
мг, поез миналата годи-

във Ветеринарията етап-, 
146 190 динара.

на
пия
Същият !в обшата служ- са-статъчно развита възмо- 

бооят на не
ба на Трудовата органи 
зация ..Босилеград" въз 
лиза на 120 790 динара,

жто позече 
заетите да се

на-.
намали.

През настоящата (1988)в търговската организа
ция ..Слога" — 107 642 

.Напредък"
През последните четири 

за пръв път са
грдина- е запланувано уве 
личение на заетостта, с 4години

постъпили на работа око ' на сто. Този пооиент е
динара, в 
96 303 динара, а в ..Услу 
га" — 81 602 динара. В изчислен въз основа на 

плановете на трудовите „
организации, като при ла това се разчита на по-до 

. бро1 използуване на меш 
ностите. въвеждане на 
още една смяна там. къ _ 
дето има възможности 
за теза. съкращавате на 
работното време и про
чие. Това значи, че пр
ез тази голина трябва 
ла бъдат попети на рабо
та 300 работници .от кои 
то .180 на нови работни 
места. От теза число-90 
на ст: ше работят -в не- 

, посредственото пооизво

ло 900 лица. а същевре
менно по различни пои 
чини са престанали 
работят 520 ч липа така 
че вкрая на 1987 година 

М. Я. ! в обществения сектор в

строителната . организа
ция „Изградня" е 
малък — 52 229 дината- 
а ® ..Автотранспорт" — 
79 031 динара.

най-

СУРДУЛИЦА

Остра борба за труда и инфлацията
Като се има пред вид интензитетът на инфла 

ционните процеси и на останалите рецидиви на ико
номическата криза, трудът е осъществил превес: 
стопанската дейност в общината лани е била успешна

Резултатите на минало си план -с.6,8 процента, 
годишната стопанска де- Успехът е осъществен с 
йност в Сурдулишка об по-малко работници, ко 
шина. както и другаде в ето означава, че е увели 
страната, -са епилог На чеча произволителност- 
жестоката- борба на тоу та на труда. В сравнение - 
яа и многобоойните ста с 1986 г. бракуваната пр

Одухтшл е намалена с 
47,6 на сто. ..5 септем- 
бар" е произвел 1 266 251 

ята и острите икономи- мгакромотори или с 35,2 
чески условия от друга- ' вповече от цолани. ..Юм- 
страна. Като -ок има ко" е стабилизирал поои 
предвид интензитетът на звойството на лю-еъвъп- 
инФлационните ппонеси шени изделия. Кошата" 
и останалите оенипиви е оеъше-ствила увеличе
на. кризата- .трудът е'осъ 
шетвил ппевес: всички 
организации на сдруже
ния труд имат положи
телен годишен баланс.
Основните
ки категории отбелязват 
“Иооки размери на уве
личение .в сравнение 
1986 година.

-Ето оше няколко зна
чителни постижения на 
стопанските организа

ции от тази обшина поез 
миналата година-. Фабри 
ката за машини и стом-а 
нолеяпна .Мачкатииа" е пална. -вълна 
п-р-е изпълнила годишния ,.25 май" с 64,2 на сто е

пет®», а десет на чсто 
в трудовите общности.

Най-много работни мес
та ше има 'в ..Свобода'.’ 
— 71. в ТО ..Димитров
град "— 35. .-.Сточар" —
47. ..Градня" '— 61. ..Бал 
кан"бизгизатаонни усилия ма 

стопанските колективи.
■ от една. и на инфлаци

24. ..Циле" — 
11.. Останалите трудови

• теч -организации имат въ 
з.можности само за н-спъ-

Стабилизациошште усилия дават резултати, 
зата „лапа" голяма част от тях

по-тел ям-о в сравнение с 
, 1986 голина,..

лв-анс на вакантните ра
ботни места-, 
ваните. 300 нови

От заплану 
работ-

В.ИЧ'1-1 около' 40 на сто тоя 
бва да бъдат стажанти

шетат ■ облагани ята 
ху личните доходи, 
кои организации не са

във
Ня-ние на -годишното . си 

производство дори със 
145 процента, понеже за 
разлика от полани омяна
..Б" е работила уепеш- достатъчни да ое анули 

•икано-мичес- но поез цялата минала- пат, няк-ои нобла-г-опоият 
голина. ..Симпо" е запои ни: поетеси, -и субективни 
нал реконструкция и слабости. Сурпулишкото 

с модернизация на цеха за 'стопанство не. успява ла 
производство на- етишни 1 Увеличи общия -ой до

ход по-бъозо от разхо
дите (лани разходите са 
били .пе-бъози" от при 

вила- 2 автобуса и е пое- хода с 19%)' 
троила гараж. Ланско-

Значителните
жения -обаче :не са били изпълнили годишния си

(например- ..Ко см
илана 
не са

ПОСТИ“ или 11 лица..
план
мод” е изпълнил 
си оа-мо със 76%.

А. Т.

ПРЗИЩЮГИ производител 
но-стта- на 'гоуда и трудо1 
вата дисциплина. Мно- 
б пойните 
работа са

отсъствия от
•ОСТЪР

Я'°м. За да. избегнат 
б ята-

мебели. Единицата на 
■^АТП ..Единство" е наба- проб- 

загу
:н як-о-и орган и-за-Участиет©

на стопанството във' вто ции ЕОзпеЛеомата. ..Зи- 
то производство1 на мине .. оииното разпределение ' ’1ЯЛ^‘) са заимствувади" 

във Ф-ка .на дохода е намалено с от Ревалоризацията.
1,9 на сто1. Висок ръст от К. Г.
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^ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!ломун
Орган на Съюза на югославските комунисти ШМ
и на Съюза на комунистите в Сърбия У и

ист
Брой 1614 година ХЬУ 
Белград, 1 април 1988

г лв навечерието ка 
нашето селско 
що ново

телите е по-тежко

пролетната сеитба в 
стопанство ням з 

— освен че на произлодм- 
от когато и да било' Ед

на такава неприятна- новина
в слушахме и през есента, миналата тшо 

лет и още мното пъти по-оано. ИнсЬлани 
ята прави своето в цялото стопанство. а в 
селското стопанство оше и държавата, стан 
дартът на трудовите хоря с най-ниски 
плати в ..своята"

ката политика- повече прилича на желание 
да се върви в обратна посока. Останалите, 
В' Европа ни изпреварват, ние тъпчем 
място. Нестабилното

ни- ХЛЯБ на
оелоко стопанство е 

лош паотньоо на останалите стопански ог-•от машите ниви И расли в стопанството, а бедният произволи 
тел на храна, по- силата на обстоятелствата, 
е ела/б потребител.

Храната е основно човешко право сДОХОДза- голямо социално, икономическо и полити
ческо значение за всяка страна, без раз ли 
ка на развитието й. Оттам безспорният 
общ интерес на цялата работническа кла-

с оед а. тъ шхз-шI я та. не зна 
за утре и... замае 

мисълта какво
нието. животът от днес 
се на човека в главата от 
всичко можем с храната.

Може м. ка з ват 
бина. да

са да се обезпечи достатъчно хоана — сел
• достатъчноприятелите ни от чуж- 

хдошдо половин Евоопа. Ние сме 
по-окрсмни и преценяваме, че от 
ниви можем да обезпечим здрава храна за 
три пъти повече население от това което 
сега има Югославия. Можем

тшталовложенпя е знак. че ..нашата сЬабои скофо стопанство да обезпечи 
ка под открито небе” няма да даде най- и хляб (и доход. Има ли- нещо по-важно

от това? Нима Съюзът на комунистите щенашите голям възможен доход, но само просто
Това из позволи, че един толкова Еажен стопанскипреживяване до по-щастливи дни. 

глежда не беше достатъчно прешуиоежде- отрасъл, с безсъмнени кемпаративни пре
димства в сравнение с другите в Европа иние. Тази пролет цените на всичко, коетода постигнем, 

с някои култури, и световни рекорди в ня
кои добиви да бъдгм равни с. най-проду- 
ктивните в света. Можем .вероятно, и по-

света. да живее на ръба на егзистенциятаможе да се вложи с всяко засеяно- семе. се 
увеличаваха от десет до тридесет пъти по- и все повече да влошава положението на 
бързо от цените в селското стопанство, за индустрията, която се обляга върху нето?

обре- Докъде можем да търпим за едно да севече от надеждите.
Обаче, за съжаление, можем и давна 

сяме пшеница, царевица, захар. месо. олио 
и оше много работи, дори и тогава, ко-га- 
то ое- пресилват хамбарите от нашето жи
то. когато са тесни складовете, препълне
ни оборите и когато неприятните лихви се 
заканват да гълнат това. което са създали 
трудът, работата, знанието и 
пари. Можем с години да доказваме значе 
ниет-0 на селското стопанство за развитие 
то на цялото наше стопанство, пък и на

което често твърдим, че прекадено
меняват бюджета на средното югославско договорим, съгласуваме и запишем, а съз- 
семейство. От производителите на храна сем противно да работим в практиката?

Ако с едно такова състояние не са довол
нито преоабот- -

все пак да влагат в новото поо-очакваме.
изводство. дори и по цена на нови дълго- ни нито производителите, 
ве. а никой не гарантира, дали вложеното вателиге. нито търговците, нито потоеоите

лите. тогава се поставя въпросът: кому в сище бъде наваксано.
Още преди пет години в Дългосрочна чко това отговаря?

Няма вече време да се убеждаваме 
..Фабрика под от

стабилиза-та програма за икономическа
пия. бе посочено на крупните грешки в как селското стопанство

аг- крито небе", която с всички свои спепи-

вло жените

стратегията по развитието на нашия 
рар. На ХШ конгрес на СЮК бе потвър- фичности трябва ла бъде съставна част на

една особена грижа и на внимателно дългодено. че селското стопанство се нам и па в 
тежко положение. А плоди една родина, на- срочно изнамиране на необходимите месо

икономическата политика. Сел
обшествстс. да предупреждаваме, да съгла 
сувам-е стакезища 
подписваме догоесри... и все пак в аграра 

бъдем нишо нс ео. освен че му става

записваме заключения,
пленума на ЦК на СЮК за аграра, бе ка- понятия на 
зано. че трябва да се предприемат опеш- окото стопанство търси младост. , знание.

воля за работа и повече парипа не отколкотомеоки агронндустрията па получи оав 
пои равн и условия в отопа н и св ането с оста
налите стопански отелели и че и за нето 

з а к он-см с р ности на

нивсе по-тежко.
Малката надежда, чс селското отделяхме за него досега.степан 

на Съюзния 
1986 година, шс пое

Науката отдавна- показа всички възмо 
жмости и предимства на развитието на на- 

Икономистите по
ствС'. след, майските решения 
изпълнителен съвзт от важат икономическите

пазарното стопанисване За жал. годините шето селско- стопанство, 
минаваха в повтошю убеждаване с ония. твъодихл това. Трудещите се. а поели вси 
които НС могат или не искат ла разберат, чко членовете на СК са дължн-п ла се из- 
чс селското стопанство вече' вижда своето- борят за осъществяване на отдавна лото- 

.изцеждането" на доход воосиото. Тази пролет все оше можем да 
Заплитаме се създаием нещо иово 

практически обезпечи достатъчно голям комат и дохои.

-, бездната, погълна мина- 
инсЬлания Лори и щастливо 

миналата есен ■вепо- 
плоши пол

стане да потт.ва в
логодмината 
то обстоятелство.

о&езп гчихме лостатъч но
хляб от собствено жито и за 

износ ограничава възможността ла педал 
необходимите. количества иилусгри 

сеитба в шпе

че
ятно 
пшеница за

дъна. изнурено от 
през изтеклите десетилетия, 
в безкрайни дебати за някои 
решения, но дори и

..адекватна" мярка на- икономиче

земеделието да

тона. кое го се предала-ведем 
алти ра сте н и я. 
ни па-. реколта

Бранко КРЪСТИНБягането в 
която търси га катонай-малко ка-

V'
пост ла избена и друг път. път 
на покооност на Сталин и Ин- 
сбоомбюро. Да бях направил та
ка/. шяак ла бъла признат и х»а- 

жел-ис е /малко хляб и опю по- лен :и лично би ми било добре:
военна нямаше -ла бъла изменник" и 

.поошапена душа", щяха па ме 
Но аз не можах да из

бера този път. По този начин

Четиридесет години по-късноАКТУАЛНО
Пор-йто /с аигажираносп-а ои в 

бата за мир и оазвслошкшс. със 
прогресивни! и демократи 

/стават лсй-ст-

ЦКсекретар на
Гор бачов »

малко оръжие, сами въгв
икономическа блокада . на

Генералният 
на КПСС Михаил та и

И пс|к>рм-б'1оро; когато е трябвало славят, 
да се коленичи и покорява

(на своите
чсски и/деи. които 
витслност на страната, която ог- 

тойр. за кратко мемс по
грешна

Югославия-Скупщината на следното:
на Юто-

1988) каза и или
па Стадшюиия диктат или ла 
запази достойнството и с не-ната 
па ,н ай-/големи лишения да се от 
бранни свободата и .исоаписимо-

1 б март
Против ръководството

комуя.истичеокя
несъстоятелни

1948 —

ос бих осра-м-отил целия си живот, 
живота на работник, бездомниклавчва

лучи обши ппизнаии-я — 
ха широк отзвук в света В Ю1Ч> 

те бяха попети като ио
МЪДРОСТ 11

па.о
славската 
тия са из-нссени

и п-оолетажки бооеп. на човек, 
който е /понувствувал какво зна \(мисли за(Атинския 

бел. на С.К). Този
чи -ла бъдеш експлоатирам и ла 

През есента па 1949. в-рааг» зависиш от други, нътя на ое- 
Юго полючиопер и комендант на бо 

Гдаи. останали на -полеерпжешгя- 
Тогава нане

славиякешсЬликт е па 
Югослл-

стта/1на политическа.
иокрено желание да се -иа-гра/ж- 
лат и развиват побои отноше- 
„И/Я между Югославия и Съвет
ския съюз.

развпела и- нансл голяма 
вия и на 
социализма като 
че е -необходимо днес 
за- това. за яа не остане

загриженост,
об иленост.

съюз. и на 
Смятам.

па, на жестокия натиск на
след маневрите на наша

първа -проверка та, и губили-шата.
типа- бих ое чувствувал като поо 

Може би аз кя-

Съветския
пяло. славия

-ла говоря 
ппостраи

та а/рм-ия като
па /боеготовността й поел възмо 
жиата военна агресия. Тито с ос налепа душа... 
ташал със старшините яа вечеря, ма ла доживея ла побити жти- 
Топа са, били герои от Калини- пата. можебч том няма ла Д» 
ча, Перетпа. Сутйеска. Ооемскн живеят и Ьс»н 0- Кардсл), м и 
сЬроит. ..Другари — казал 
Тогава Тито — аз /имах възмож

подозрение.
■които, ка 

Д№Я>

Освен политическо, тота ио- 
и дълбоко хуманна 

Ше го
ство за 
недоверие, 
кто ни показва 
го лесно изникват 
та между народите, 
много трудно ос 

Думите на

явление има
и историческа лимензия. 
разберем но-лсспо ако си сшом- 

елпо събитие от вое-мсто.
ШЦУКШШГИ Н О1С0Ъ-

и€ТОГ>й ята.
'Я- С/пЮЯ.НСНМЯ

я слея топа
пп СОЛО-ЛЯВЛТ.

--- КО

.им
(Па 4-тп стр.)и и м за 

косатч) сме сс
лъг)жав1ш,<а

I



2 Комунист

КАК ДА УКРЕПНАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ШИВН
(предимно ..ЗаКосо гуевашки регион

- става", която вече има яълга тра 
капиталовложени я

СТРЕЛКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТ жаванс със стопанството в 
НОШЕНИЯ И БОЛЕЗНЕНИТЕ НА КОООБСКИ ЕЖЕДНЕВИЯ »о. Така /например на тъкмо за 
СЕГА БИ ТРЯБВАЛО ДА СЪВПАДАТ И ПО ТОВА ДАЛИ НО- вършилия конкурс (резултатите
ВИТЕ МОЩНОСТИ И КАПЛТАЛОВЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛ- на конкурса оше пс са познати! същевременно. въпреки ИЗ
НОСА ЗАДЪРЖАЛИ СЪРБИТЕ И. ЧЕРНОГОРЦИТЕ В СВОИ- за безвъзвратни' сшаяства за пое . итслш> насьочителните мер 
ТЕ МЕСТОЖИТЕЛСТВА, ОТНОСНО , ДА НАМЕРЯТ РАБОТА тпвостиниошпи студии и изгот®
ЗАВРЪЩАЩИТЕ СЕ в’ КОСОВО яие на програми се явили над 5()

оргапизаигии с пови инициативи.
Това е сигурен индикатор за увс
личен чето интереса на сто,па,пет „огтатъч

който,потвърждава, оправда ла че същите
отделяне на средства но поената или н'~ опганимного тоудови опгани

Републиката. 4
Насърчаваното към по-голя ■ 
ангажиране в обезпечаването 

на нови програми за сдружаване 
сдружения

САП Косото в настоя-

»линия на 
Косово.

(безвъвратни средства за из- 
петнадесеготвяне на програми.

тъй като поонссът на 
вместо

с минимална 
сто), изглеж -

В някоя от ония вести, кои- зултати. 
то от страниците на печата или по-силното сдружаване

тголишни кредити
лихва от девет :нанаправляванепредаванията по радиото или те повече приетото 

левизията ни дават информации на орешетвата чрез 
за новите обекти в Косово доее- все пък бе недостатъчно, бе по пастта от

Фондовете поло,.
че изучени в 

запии вга ряпко ©е поставяше въпрос за вод по този въпрос поспсн.ка да за насъоу аванс и подтиква.
п секцията! па- Ролублтгсачт за цзюючки потпх^бпости ла. ос пд 

капиталовложения, ската4конференция на ОСТН в мерят и нови източници не само
обшеетве,по-икономи на 'републиканско, но ,и на съюз

ефикасността и доходността на даде
съвместните
За това. какви резултати се пое- Сърбия за 
тигат в новите цехове, има ли чески отношения 
соед тях1 и такива, които работ- по тези въпроси 
ят със загуби — досега не ста 
ваше дума.

МО

Разговорите 
трябва тъюмо 

да посочат особено на, две пеша: 
Информациите, сле първо, какво трябва ла ое поел

но па в пише.
Паралелно е положителните 

налице е и оценката.
с организациите на
труд от
шия момент не е само редовно 

за осъществяване на ло-
п,нощеси
че обемът на този вил икономи
чески дотоки все оше е лош ре искане

възможности и потреби, сега приетите заключения, но и 
непосредствена потреба. За това 

тези обсто

пователно. съдържаха поозаично поиеме па укрепнат икоиомиче 
обичаеии елементи с коментар. организациите ал-нитеските мотиви на
че новопостроените Фабрики ше на сдружения труд за доход,но Във връзка с тоза Церович пои 

черта, че степента на подготвено очигледно говорят и
ятелства.

бъдат прнное за спиране на' из- свързване със стопанството в 
оелванетс, на сърбите и 
горните от Косово.

Стрелките на обшествено-ик на акция, че въз основа, на таки 
онсмичеекпте отношения и боле ва икономически условия тези

черно- Косово, и второ, по кой начин стта на програмите не е всякъдс 
да ,ое р.аедшри общата общество- еднакъв, което довежда до изве

стаи осцилашии както по отно
шение на броя на предложени- оформил "или се Формира един

брой нови общини с цел на по- 1 
добър, по-ефикасен и -по-бърз

Псвнато е. впрочем. че в 
рамките на САП Косово се е

те програми така -и по отноше-ппонеси ла се ускорят.
В миналата голина, според ние на вр>емето на реализацията

БОЖИ- на, същите. Към това трябва да начин да се удовлетворяват пот 
капиталовложения ДАР ЦЕРОВИЧ. са сключени об ое добави и неравномерната под ребите на

звеното коеовско ежедневие се 
га би трябвало да съвпадат и в
тоза дали новите мощности и думите .на докладчика 
съвместните
действително, са задържали сър що 25 самоуправителни споразу готвеност на отделни общини в 
бите и черно,горните в своите ме мения и 24 допълнения към до Косово за приемане на отделни

гражданите и за по-
бързото развитие на тези спели. 
Само по себе се разбива, че то
ва ше бъде възможно само ако 

обществено-политически
стожителства. относно да ли са говори между организациите на програми, а понякога и несъгла 
ое настанили на работа завърна сдружения труд от така напече суваноогта на интересите във бр всички

СР ъзка с местата за изграждане на общности ое облегнат върху зд 
нови цехове или по отношение

интереси
влизащи

влияние върху популационна- сведението че по-малко от поло процеса на сдружаването, 
та политика в Косово. С всичко вина от обшия брой слооазуме След това. показа се че твъ

лите ое в Косово. Също както и ната ..централна част" на 
отговорите на въпроса: дали в Сърбия с организации от косов- 
дооегапшото харчене на, парите екюто стопанство на стойност от 
има-политика и какво е нейното най 51 милиарда динара. Обаче,

рави материални основи, които 
ше лазат реална перспектива за 

в тяхното нормално функционира
на по-дългосрочните 
на организациите.

не и развитие
Не е. разбира - ое. .потребно 

рде 'Неравномерна е степента .на да ое подчертава, че пол поелпо 
ангажираността :на отделни оеги ставката на пълна нормализа- 

■лоходна. оии в Сърбия върху реализация- пия на политическите обсто,ятел 
та и предлагането на съответни ства от които и покрай! очевид-

това поставя се и същественият яия и допълнения, а малко атове 
въпрос: има ли засега вее оше че от. половината на средствата 
по-малко обшестгено-иканоми- ое реализират върху 
чески анализи, отнасящи ое л© а остатък върху кредитна
състоянието и процесите между основа, говори за това. че оше те програми. Въпреки че този 
сдружаващите средствата или е съществува значително 
пък преобладаваш тонът на при. нство за разширяване и издига

ните начални резултати сме оше 
простра проблем е свързан с икономичес далече, хората няма да останат 

ките възможност)! на отделни ре там където нямат работа и ос- 
гжжи очевидно е. че степента новни икономически условия за 
на обществена организираност живот. Затова икономическото 
не е воякаде еднаква. Вече годи развитие е твърде важно и оче 

и ни наред в това отношение ооо видно, материалният Фактор за 
вое оше е отно беж> челно място заема стопан опиването на тези .процеси, раз 

което сетели©. ограничено Но. трябва ството на Белград, след това ни- бира се. е съпътствуван й с всич 
на да ,с изтъкне, че има забележите 

политиката и политиците. Доое- лея напредък и по-иолям интерес 
талигите, все оше начални ре на сръбското стопанство за сшпу

зиви. което ое отправят към не не на икономическите 
локупното самоуправително и ле яия -и ефикасността на сдружа- 
лозо обединяване.

отноше-

ването. Сътно така. числото на 
По пътя по който се тръгна организациите, които влизат 

от предишния подтик най- тези отношения
вече ,са останали ония. 
принадлежат към сферата ки останали необходими меро

приятия. бе казано в разисква-
Й. Маркович

шкото стопанство и стопанството 
на Тигговоужишки регион (с пове 
че по-малки програми) и на. Кра нията.

ГОДИШНИНИ шението към ролята на лържа- 
идеологията. на 
във всичко коеУмно и рационално вата. партията, 

цията. науката, 
то значеше специфична страте
гия в 'изграждането на сониализ
ма в нашата стра[на. Търсеше со 

които бствен. наш. отговор
МИЛЕНТИЕ ПОПОВИЯ е от .мнения. Малцина са ония

революцио0!^ дТржа^ицГв шойотГм^у^ осъшествят «пгаа» а дали винаги и ед- 
Юго"я след Втората оветов- та Тоооия „ рвв.олюнио"а™р На№° УСП,?“Н<> ~ ШС ПОКаЖе н3 
на воина, коигго смело и широ- антика. спойката с- 
ко мислена за развитието на со- действителността. В 
ииализма в Югославия и .изоб
що. Не иакахме. нито можахме 
да вземем чужди 
ди модели. И днес' така г 
чувствуваме многоб пойните 
тиворечия и

умно и

учната критика. 
И днесна идеалите и има много опити да 

ое деградира нашата революция 
и нейните завоювания. 
съм> въпреки потребата от само

ЖГопро мяшката на човека и в собствени то Каилел Блкяптг м трулности в изтва т,е условия ^ардел. ьакарич. М. Попо-
ждаието на ,нашето общество и вич и ®- Влах0®им биха
социалистическото. еамоупоавле Във иоич:Хи периоди на наше 46 и в настоящата обста!нов;ка е 
ние, в осъществяване на револю- ^ с01ЦИалйстичеоко развитие Ми потребна протавоофанзива' 
цията на днешния етап на рав- лен”11иг Попов1ич участвуваше ка Науката и разума. Разумът

то държавник и политик, а съ- у'*гата против 
ше временно и като марксистки и *а|натиама. 
гоор.с гипс., Той живееше 1вина,ш

това отно
шение делото на Милентие По 
повия има крупно значение по
ради неговото

Уверен
копии и ЧУЖ-

,смятали.

на
и. на

догмите, тираниятавимето. Търсим практически, -а 
и теоретически мзрксистми отго
вони и се обръщаме към най-до 
боите източници със съществените въпооси: в ик повод 75-тодишнитатТ ©"'''рояеде 

и ономиката. в политиката. в отно нието г.а Шл™ Поповична изкуство



Комунист 2
конференция на сюк; /

всички говореха само за Съюза -Самокритичност на комунистите като някаква са
мостоятелна и изолирана локо
мотива на прогреса. Не е тогава 
случайно дето партийните пек- 

поавова сис- лаоаиии си оставаха главно без 
оеше- отговор на съществения въпрос 

което винаги нано-во ния и достатъчна мотивировка -г- подготвеността на Съюза на 
въпрос истинската сто да ш реализират. Обаче оше комунистите да раздвижва към

. леиствуване на Съюза много неша говорят, че в Съюза акция всички прогресивни сили'
комунистите.
Някои

и широта
Пред комунистите в Югч> по-яа-пъ я

славия ос намират тезиси. кои- чното кд^чеки отговори .на в-е- зводство й здрав а 
то като основа за подготовка на с к<>е1ч> ни съпътствува тема намират правилни
тяхната конференция е изготвил ' слага под"
Централния комитет на Съюза на йност 
югославските комунисти. Изглеж 
яа. че този път се отишло 
чка напред в Разработката 
заключенията , които този 
рум трябва да

на комунистите и неговите оъко в обществото, 
положителни процеси водеща в това отношение не екра

на Дългосрочната програма за 
икономическа стабилизация пре 
лотавлява голям опит отвогоеси 
в/ното съзнание да се освободи 
от такива елементи и да се изди 
ше над инерцията проникваща 
множество части на производст- 

иа вого и обществото. Засега пък 
това е само опит. Програмата.

та тави .наоока засега са,
мекват. Доскоро беше. приеме като, за- -

само се на- известно съвсем напълно нито 
а тук— пък та тази .насока се развива по-

по-нататъшна п^вош^Гче Съюзш>ИВвСТНата за6е“™ 
активност на комунистите: за- нистите и идолите
дачите са ■опеел елен и порои мт пп„0,,л, ^ •сочени; ггоиемат побои заключения.

като неволята. е там.
по гшовежшат което гооу—долу оз достатъчната подготвеност 

че пг този гЬопум 'ТОза\ начава. ,че народът сам е вино Съюза на комунистите да се бо
™ ™ а 06 вен за лето *« с« пържи каясго ри за условия, при които болиш тоято остана, на равнището на

" рГ ^ отколкото се оча трябва. Сага излиза на видело ма нюгвото в обществото и във вся ш,ализа на съществуващото по
кванк след редицата досегашни, лко по-оеално гледане на неша- ка среда наистина ше бъдат мо- ложение и обшото посочване
включвайки и няколкото посл-еп тл: утвърдените заключения не таоирами да провеждат утвърде т необходимите решения. Лил
ни к V, ’ . ое пр-овежшат затуй, зашото ня ното. Вместо това. Съюзът на

ма истинско единство в Съюза комунистите и занапред настъп- пояк10' приложима и задължатаа- 
ерес. такъв въпрос се_ натрапва на комунистите и в ръководства ва .като някаква сътворена сила. ша- е ни най-малко случай
ната , неотменим в съблюдаване- та това се прикрива в обобщени която всичко знае и може 
то на действителните способно декларации, които сетне дават 
сти на Съюза на комунистите за й оаж> на тасяка соена. Да 
да мени в положителна посока тълкува по своему и ла гюовеж- А възниква 
състоянието в обществото и в да или не ако не са й по в-оля- 
себегвените родини. Впрочем тое та. Но и такова обяснение 
зео-то преценяване на собствена-

активност. 
Съществув.ашата коиза на не

дължителни за
на. КОМУ-

пъководства поо-в-е-жламе
но литика Фактически все

на утвърдената по-
повече

сочи главната причина — за не
са и по съответен релослед. 
се тръгне от икономическите, 
останалите. Означава

че същите не ое

сваше онова, което ла я направи
Кол коте-' и па действува като

но аето с години наред .се вър
тим около проблема с тяхното 
опеоационализиране и пето вся
ка по-конкретна програма- 
осъществяването 1 среша толко 
ва много препятствия и затруд
нения. Тук ясно проличава, че в

и от
там е призвана само да крои и 
коеипа желаната действителност.

изключително 
то резултат на непосоепстве.ч-

ги
зака

не та практика на милионите хора. 
може л.з бъде достатъчно. Заш-о Собствената практика нима не 

та подготвеност за реализиране то тогава би трябвало яа се пре ни даде достатъчна поука, 
на поставените задачи поедстав- дпостави. че зад такова неелин- без масова инициатива, без нело 
лягаше елин от , съществените етво стоят някои платформи, ко среиствена мотивировка и иконо 
белези на нашето революционно ито макар и различно, поне до- мичеека принуда не може ни 
движение, което пол водачество толкова колкото основателно из дума да става за понататъшен 
на Тихо оше с-т самото начало втичат заключения от лействител материален и обществен поогоес. 
наблягаше към такъв вил конти- нсстта и ги отправят към кому- Без това и най-добре конципиоа

пистите за това какво и как ра- ните програми си остават празни 
ботят. Обаче това вече би озна декларации.

И съвсем беглият .поглед

че сво-ето практическо действуваме 
Съюзът на комунистите все пак
не е дотолкова прогресивен, за 
какъвто инак се провъзгласява. ■ 
нито пък дотам широко обърнат 
към творческите сили в общест
вото. за да се почувствуват лоста 
тъчно заинтересовани й отгозоо 
ни за дългосрочните задачи, ко 
ито се намират в дневния ред на 
общественото развитие на- стра
ната...

чно отношение към авангарда- 
спрямо себе си. А Каодел в по 
следните дни на живота -си пи- чавало.

ят какво правят, какво може и върху историята на нашите лао 
какво трябва ла се пратаи в на- тайни конгреси ше открие. че

че в ръководствата зна
ш-еше. че нашият Съюз на кому 
нистите главно узнае КАКВО тря 
бва но не знае КАК трябва да шето наистина затруднено поло на тях. с изключение на Тито.

Каодел и оше някои от водещи 
Въпроса, следователно глаои те революционери, никой 

наистина навсякъде многорбойните 
съществува ясна представа за га ,нс се спря

при условия на наето- нт на организираните сили 
нарушения и затрудне- циаиистичеокия съюз. като фро- 

обзаеги на ния могат ла се раздвижат таси нт. в който Съюзът на комуиис
които на -по т.и-те може да се бори за нетни 

геои ски обществен прогрес. Почти

Ще бъде добре ако така пое
тавемите въпроси на самокоити- 

от чност и широта в лейсттауваяето 
участници лико на Съюза на комунистите се на 

върху пелия Фоо мерят в оредишето на разисква 
в Со нията. които се водят в полгото® 

ката за предегояшата конФеоен 
ция на Съюза- на югославските 
комунисти.

жени-е.го направи.
Предложените тезиси на ПК 

на СЮК -остатиха този въпрос така: дали
без отговор. Получихме нял ое-

глазно добре л-есЬи- това как 
които трябва да яшите

пертоао от 
ниоани х-о-дове.
ое направят в разни 
материалното и общественото па 

Но и този път липсват
чки творчески сили 
чвата на развито пазарно Милан БАЕЦ

звитие.
шо и да се направи, но пои ус
ловие предварително Да се раз
чисти с всички идеологически за 
блуди. Както. в онази част' на 
Конституцията, с която се учре' 
жд ав ат обше стве но-иконом и ч ее 
кнтс отношения, така и в оне
зи за целокупната политическа 
система. Това съшо подразбира 
и премахване на всички оазли- 

и чия на п-опледите за отделни ое 
ш-ания е Конституцията на 
СФРЮ. но и- на онези, които са 
нрепло-же"ч в амаилмамите.

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПАЗАР

Призоваване без покритие
* ... -гоня го- лко загубени голини в приказки по -илюстрира Феодалната паз-по
Оше през » ЛИКите и с драматична завързва и лист- късакост и оаздосбсност на на

дина Съветът на I™, ,.ив К1)ай — който никак ла ло- зара. Взаимните катихаловложе-
Окупшин ния са сведени на около 0.30

па сто Обаче, за да бъде пара
покрайнините на 
СФРЮ поне заключения за наоо 

и мерките
йле.

Във всеки случай делегатски- , 
ят ритуал ше бълс задоволен дай 

така най-но-
ките на действуване 
за обезпечаване на 1

доксът оше по-толям. участието 
на- чуждестранните влагания 
домашната промишленост са зна 
читслно по-големи и възлизат 
около девет' пп сто. Сведенията 
са поразяваш и -и за всички лру 
ги параметри, с конто биха моа- 
ли ла ое илюстрират процесите 
иа ютослалмжи я стопаиски -прос
тор
посочват.

функционира
наистина не 

шс бъдат ..разгледани". не 
об в и 11 я ват Съюзни я

нито.паюгославскинето на единния 
зар. Отговор на въпроса

пристигна
викак те
легатите ше 
изпълнителен съвет- за алминис- 

■•мсшателствб. а Съюз- 
оепуб

отсе осъществяват 
Съюзния 
във ви:я на

съвет.изпълнителен 
отделен анализ.

Вероятно толкова в-оеме 
свеждане на сметките е 1 
обходим», за да сс приемат не 
обходим ито мерки. т.е. --с 3 
ни" закони за всички области

били апоетоосЬирани и 
въпреки

Досегашният ход на публич
ното разискване -показва, че то 
ва ии най-малко не Шс бъде съв г 
сем леко. понеже гледищата са 

— затова, няма нужда да сс теритооиализирани и чест» н-еат-
дума

ТРГТИДПгО
ния изпълнителен съвет 
ликито. покрайнините и обшили 
те за

за
било не нарушаване иа предписали 

лекато всички ■ структурни 
-в стопаяството шс осята-.

1 та руигения 
танатг и

когато ставапимипими.
Бсос-М!колено е да се напомня - за няко.и <>т най-важните въпро 

и за обществените определения, 
записани оше- ю Дългосрочната

за I га п ое л иелоко-с пати. 
такъв дуализ7.м па ста 

пазари-смилаиГово 
трудно е да се вяп-

си на конституционно-правовото 
устройство на 
това шс се разреши — не оста-ва

които са Понеже в 
ти-стичоОКО и 
стопанство

Югославия. КакОбаче.заключеии ята. 
че това е нап-ратаено 
то на югоспаяоксую 
пространство само се 
обира се на страна

гъсто яггис 
столанско 

ВЛОШИ, 
обстоятелст-

вгуго. чс за такива 
не са необходими никак

.тоеияоветс ое
кризата 

тгхзи ай а 
гьтягелт 

с луш кп а 
КОЙ знае ко

програма за икономическа' ста- 
билизащия. па сетне, в ко-ито -из 
оично ос определя

просто югославският па 
ла било шан-

,шшк> друго па сс каже освен — 
остава да се лш-Лн. Но в краен под модел на стопанството, и вси ^ [|С бм Т0Яб„а1ЛО ла бя

а о-ео

ва.. и чеЕа- 'лазарно-лла,им.а каквито изапоавг да сс ракалем и.
Това тряиопа-петио доказват 

от споменатия 'ала 
1ЮС-

Ч1КО, КОСТО С 1Ю1Ч> ВЪРВИ:
КО-С-1Х» ис може да ос 
сдии-ствофо иа плзаоа. което ■тол
кова сс призовава. Понеже това 
толкова нътп е казано.

Преисто-я-щито п-помени п Ко 
нститунпята са удобен случай -не

га и от всенароден оефеосдиум 
{който има различни модалите- 
ти). като и ай-ЛСМО-К1К1ТИ -км - об- 

на на

замислип гвсот-сигията
ЛИЗ СТОКООбОРОТ1,Т- през 
лишите голини с -гал 70 па сто 
.... .„„ижл в рамките иа тсригго-ри 
итс 1 т-1 собствените" републики 
И „о-крайни-нп. ко-с-го п-шфоатсл-

лизи, родгеже 
жяат и с просто око 
сс задълбочава. Така- и 
лиз на Съюзния 
съвет е всъщност 
снопемив пример зя

лик за. пз-я-ва ма волята 
■рои а.

И 31 Д. Кабалаич
оше



4 Комунист
ЮЖНА СЪРБИЯ ^

Безрезултатни приказки
според които всички са разклатени.Не се осъществяват заключенията,

региони в Сърбдя трябва да построят по един цех в общините шизъм и писането 
Прешево Буяновац и Мсдвсджа. И докато през изминалите две „ъоху ш-ш-кшал-ии, основи, ш 
години в тези общини не е построен пито един по-значителен палата година се случиха някол 

обект, който би смекчил незаетостта, миграциите про ,ко изнасилвания наш спьокини
__ сърби и черногорци се изселват, албанци заселват, от страна: на албанци, а зачестя

особено в Прешевски край, станаха етнически ла и купоноолажбата. въпреки.
че Общинската скупщина взе ос

временно ограничава* каз-за 
продажба иа иелпижими 

някол

пгсе доеслиха
няколко годи 
1204 албанци, 

ситуация

През последните 
ни тук пристигнаха.

—- Политическатастопански 
дължават 
така че много села, 
„чисто" албански

а ние предприе 
би трябвало.

е все по-сложна, 
мамс всичко, което

Стоялии Филияович.
шепне замождуобшинока регионална об- I [ д й-гол яма поля за развити 

ето на тези следи досега имаха 
Лесковаи и Враня.

ла се

— До 1981 година не смеех не на
имоти. През изминалите

албанци купиха- паве 
100 сръбски къщи и имог.

оцениха, че не да -роали-ме да говорим офкритО. а това шнюют 
ни :се огтуши. Сега няма ниша. зираии заключенията иа Г1 родее 
моето не сме казал», но изглеок датсдството на ЦК на СК !в Сър

бия. :в които се полагаха големи

1КО Г0Ш1ИИМ колективи от
тях в-ече не може-че от

В .тази обшина изнесоха на ви 
дело и случките за огвземанс на 
обществен имот. я хаюактепен е ~«хошм,ма с ориентиповка ^ 

ЛЯМЕ БАФТИЧ от

но на : има- препъни. ч-е 
имат проблеми, не- 

към

да. че от приказки няма полза, 
казва ВЛАДИМИР МАНИЧ. пре наложим, а недостатъчно ос осъ

заключенията: и м-6о
разчита, исато ос
и те самите

щсадагел на Общинската 
-щина в Буяноюац. ... 
зявайки същността на проблеми Скупщината на СР Сърбия, 
те. поел които са изправен» три това

еасул- ществявагг и 
гневно нзоа ките на Изпълнителния съ-вст и развититесистеми от 

В настоящия момент има 
програми, които

2^ примерът на по-силни
Свиете. който е успял лаОСЛО

присвои лаже 170 хектара.
среши.най-добре свидстелствуяа 29 потенциални

Опооед мнението па Влади- чакат одобрение: в Буяновац 14,
Медведжа 5.

общини -сведението. че през измиталите 
аве години не е построен нито 

©тепаи-ежи

те национални смесени 
в южна Сърбия. мир Мании, две са главните при Прешево 10 и в 

чини за изселване: неефикасно- характерно е. обаче, ч-е през по 
стта на държавните органи и ек

До каква степен Косово е ешин 
■проблем за Югославия, лотолко- обект, .който би смекчил незпе
ка Прешево. Буяновац и Медавед тостта. През това врем-е пподъл ст[>емната изостаналост Затова 
жа представляват -проблем за жават миграционните поонеои: ОСН01ВШ<Т,„ ц<,ли са. п насочени 
Сърбия, а особено за Южномо сърби и -черногорци се изселват. въвху -икономическо развитие и 
равски регион. В Региона- няколко албанци се заселват и много ос- съзлаване на условия за поис- 
пъти беше ка-зано. че причините ла. -особено в Прешевски край тигане на каат, и за-воъшане на 
за проблемите в тези .обпшни са вече са етнически ...-чисто" албан изсеЛ|е.ните Най-близко към тази 
съшите както и в Косово » че -ски. Миналата голина о-т тези 
не би трябвало отделно да се ре общини са се отлъчили 645 ли

ца:. а: се записали 257. Същевре-

по-зиачителен
години лесно се отстъ 

програмите, а някои про
сл-елиите
пва от
грами чакат реализиране и 
цяла година-, без оглед 
бли-канският Фонд е -одобрил ср 

В Медведжа. ла кажем.

по
че Репу

едства.
от седем решения, който е взел _ 

цел е обшина- Буяновац. която РепубЛИканекият фона. заемане 
е направила значителни крачки, 
преди всичко благодарение на 
Републиканския Фонд за нераз

то на нови работници -е предвиле 
цех на кс-нфек-шават. Именно, всичко.

■се случва в Косово, ое оеФлекти меннв в Прешево 
,ра и в Прешево. Буяновац и Ме 301 албанец, предимно от Косо

во :и от западна Мак-еш-они-я.

което но само в един 
ция в Тулаое. в. който би тряб- 

намеоят работа 120 ра-

ос лсоелиха
вити. Миналата гсаин.а от тази 
община -се отлъчиха 83. а явиха 
се 85 лиша-. от които 50 завър
нали се. Интерес не- е. обаче, че 
в 53 случаи причини за замина
ваше са- — омъжзане. Оба-че. д-о

вал о да
ботниха. Останалите 
ос отнасят за набавка на возила.

ив-алжа^
Много са заключенията, мео програмиВ Медведжа изселването -по 

опря. н-о не напълно. Миналата 
година заминаха 485 ли-ц-а. -ос-см

ките и програмите, като се тоъг 
не рт общинско. регионално, 
вое ло републиканско -равнище, по-малко о-тко-лх-сто- през измина

жителство

пътиша и но. 
— ..Експорте-

.изгражлан-е' на 
Един инвеститор 
кст” от Лебане — ое отказа, а цекоито -са приет», за да се реша- л.ата година, дска-то 

ват -или поне да омекчат пробле получиха 172 лица. -от които ед казателство. че сепаратистите не 
с-а <се отказали о-т своите хът. на .Здраве" годлежи под 

съмнение пооаш-и скъпотия.цели
са и: пол-оките ш-сти. -паролите.мите,- но тс не ое осъществяват врънали ое. 

Чгьс желаният темп. Делегатите в -М-еждунащ»|0налните ■ отл-ош-е 
Скупщината на Южно-моравска ния. особено -след 1981 година.,

И в Прешево имаше отказва .
Миналата 

година е направен ела&ррат за- 
разширявне на неха ..Симтто"—

узурпиоането и твърде високите 
цени за :купуван-е .на сръбски къ ния от програмата.
ни.

Четиридесет години по-късно Най-трудно е положението в 
Прешево. откъ-дето през поюлед- за производство на тапет рамки 

— за което средства обезпечи 
Републиканският фонд. Общест
веността даже е информирана.

нит-е шет годиш! са ое '.изселили 
към 1100 сърби. Десетина села
в-еч.е са .чисто” албански, а опо-

СТОЙДИН ФИ- че работите започнали на 7 оеп 
ЛИПОВИЧ, -предоедттел на Об* тември. а това не е точно-. Не е

по-строен нито цех на воанските 
..За-заривачи" за производство на 
сандвич—панели. Няма- обясне-

(От 1-ва стр.)
Шоповиа) и тяхното поколение. 
Но съм уверен, че това ше до
живее някой -от вашето поколе
ние. млади съратници, макар и 

. да се наложи с оръжие да заши 
таваме скъпо платената свобода."

Победата- на истината ;и п.ра 
вдата доживяха Тито и сързтни 
ците му. които 1948 са оказали 
съпротива н,а Сталин и Информ 
бюро. .Техният отпор н-а хегемо
нията отдавна бе оценен от ис 
тооията като положителен об
рат в работническото и комуни

митическа сн-ена и пое-з широки 
врата влезна в- исто-рията на 
-света.

оел -пумите на

Антилопи ати-ческият и демо шината наскоро то-ва ще стан-е и
сам-ого Прешево. Албанските се 
парата©-™ рушат надгробните па

гробищата -поев-ръшат ние вито- за неизпаботкатз на за- 
в: сметлища. купуват сръбски -къ наятчийсни център, с 24 локала

крашичеежи характер на юго-сла 
в-ската- революция отдавна бе раз 
бран в св-ета. Когато биха разб метниии.
рали това и някои наши ..теоюе 
тици" на социализма, които пр-о ши и имоти по изключително ви за частни занаятчии, чиит-о ин-

Ф-илипови-ч посочва веститор е СОЙ за квартирув-ашесоки цени.
примера н-а продажба на кънти. в Прешево, Републиканският фо 
които са пред рухване, за 65 000 нд одобри пари оше преди е-жна

година, а проектосметката -от 29

възглавяват Съюза на- комунис
тите за догматическа, сталинска., 
дори и за езуитска партия!? То
ва. -че именно тази партия нап
рави л-ом-о-ве в

швейцарски франк-3
увеличения възлиза към 70 мили 

от авда стари динара.
Всичко това говори. ч-е по-о

■ние е съчинявало 88 на. сто от бл-емът но е -само- в -папите, 
съвкупното число жители, а сър в нешоотигът на ини-и.иатогза. до
би 12 на сто. Днес това- огноще бои идеи и програми.

догматическия Според
ред и съзнание и пъода начена тд81 година- 
кр е:П1с:стта. н а стал инизма 
тях н-е представлява .нишо. Те 
робуват на собствената ей догма.

поещпи санйето 
албанското наеелеетическо ивцркен-ие и в отноше 

нията между социалистическите 
страни.

за
я и

-След 1941 Югославия и през 
1948 излезна на световната ло- Саво Кържавац ние е 91:9 в полза на албанците. М. Момчилович

Н——•»»««>« НИIжиммтии

Комунист на в-к „Комунист” Влайко Кривокапич, замест
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- 
четич, главни и отговорни редактори на репуб- 

С указ на Президента на Републиката от ликанските и покрайннноките издания: Зия Ди- 
22 декември 1964 година .^Комунист" е удостоен 3ДаРе®^4 (Босна и Херцеговина), Момир Бър- 
с Орден народно освобождение, а с указ от 1(114 (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри- 
30 декември 1974 година с Орден братство и сто ЛазаРов> Славко, Герич '(Словения), Мирко 
единство със златен венец. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

Директор на НИРО „Комунист": Витомир №рНа ТОра)' Коста Тоджер (Войводина). 7 , 
Сударски, главен и отговорен редактор на в си- Председател на Издателския съвет на из-
чки издания на „Комунист : Влайко Кривокапич. данието на „Комунист" за СР Сърбия: Мило

Урежда единна редакционна колегия: гла- мир Петрович, заместник председател 
вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович.

Адрес на редакцията:; Белград, Площад 
„Маркс и Енгелс" М 11, телефони:
335-061 до 096; и Нови Белград Булевард „Лени
на" № 6, телефон 627-793.

Издава НИРО „Комунист".

централа

Печата се всеки четвъртък на сърбо
хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири
лица и латиница), словенски, македонски 
бански езици, а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски, русински и 
италиански езици.

и ал-

Слобо-

»*• ф*



ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИЕ1А

Цената динтува употребата на торовете В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Започна изкупуване на агнета

От това 5 ха с пшени
ца. 15 с царевица. 150 с 
ечмик Д20 с овес и 20»'с 
ръж или общо със зърне 

бъдат

Тези дни основната опгашшзапия на 
сдружения труд ..Напредък" започна да изкуп
ва агнета, по .срашитешно добри цени.

Атнета до- 16 килограма предназначени за 
износ се изкупуват, по цена от 4000 динара за 
тсилотрам, ,а над 1'6 килограма —по 3000 динара.

В ..Напредък" изтъкват, че тази цена е 
~договорена на репионално- и .републиканско* рав
нище.

Въпреки че ПРОИЗВОД
СТВОТО на храна, е наше 
обществено

чаване на торове 
на. В това отношение 
ректорът на
ята

• и оеме
лиопределение 

•и приоритетна. задача, се 
лекото стопанство в Боси - РОВ. 
леградска

ор1га!Н1иза1ии 
РАДЕ АЛЕКСАНД-

ии растения ще 
засети над 300 хектара, 
а останалите 200 с раз
лични

.Напредък" обещава че за разлика от пре-п одчерта. ч е ■.. Н ап 
оедък" вече има обезпе
чени достатъчно торове, 
обаче поради

обшина все 
оше не е намер11ло д мишите години ше осигури( и по-гол ям редм яоно- п ри*, .изплаинането*.вя място, ксето му 
над лежи.

градинарски рас
тения, от това най-мно
го с картосЬи — 150 хе-

ПРИ-
Все още ня- вжхжата пе 

на селскостопанските пр 
оизволителима взаимна . -съдействие 

между частните селско
стопански п роизвод и те'- 
ли и селскостопанската 
•ооганизаи1ия. пои това 
купол п о да жните отноше 
ния не се заместват с 
коса е са ти вн и.

НАКРАТКОне радушно 
се определят за употре
бата
обаче ще бъде до
ста зле: не само че 
на тях йената- е 
висока, но и въобще ги

ктара.
На заседанието бе под' 

чертано, че есенниците 
- (7 ха с пшеница и 35 с 

ръж) са добре пр-езимува 
ли и че последния сняг 
е добре лешъл па създа
де 'необходимата влага. 
Нуждаят се обаче за по 
дхранване. за което сел- ‘ 
сксстопанските п Р'Спзго- 
таители; поели всичко- по

Със семенаим.
БАНСКИ ДОЛ — Жителите на село Бански дол в 

Димитровградска община имат забележки във 
връзка с пътните съобщения. Именно след про
карването на пътя Поганово — Погановски ма
настир и „пренасянето" на съобщенията по то
зи път — пътят Бански дол — Желюша за Ди
митровград е в твърде лошо състояние, така че 
по него труд.но се минава с моторни превозни 
средства. Банскодолци исках от самоуправител* 
ната общност 5а пътища и комунална дейност 
в Димитровград да вземе мерки за поправка- 

, та му.
СЕНОКОС — Сенокошани са- недоволни от снабдя-

' 'ването-. Също така^те щчасят, проблема във връ
зка с обзаведенс-стта на амбулаторията- в Иза- 
Т-013ЦИ с лекарства. Поради недоимък на такива/ 
се.н-С!хС'ша:Н!и (гецоя.тно и други, вис-очани) са при - 
нудеии да отиват за лекарства във В. Ръжана 
и другаде.

БОЛЕВДОЛ

твърде

Това ме
жду другото бе изтъкна
то на н-еотлу-зна прове
дено разширено за села 
ние на Секцията за селс
ко, стопанство към ОК 
на ССТН и Комисията за 
селско стопанство към 
ОК на СК з Босилеград, 
ня което тедмет ча ра
зискване бе предетеяш:г

няма на пазара, добави 
Александров.

гали високата йена- на
гс-совете р^чк-о се -опреде

М. Я.

те задачи във връзка с 
пролетнанастъпрашатя

сеитба.
Беше изтъкнато, че се- 

. итбата трябва ч?. бъ^е 
задача за всички а пое 
ли всичко основната оо-

Болевдолцл имат предложение имо- 
-тите. взети от земеделската кооперация, а кои
то не се обработват добре, да бъдат върнати

производителите.
МОИН1ДИ — Моинчани искат радиото и телевизия

та да вземат мерки д-а се създадат по-добри ус-
га низ а пия на- сдружения 
трул .Напсепък" зани- 
мззаша се г тази дей
ност. Нужно е да пред- 

есичко за обезпе
л-ссия за слушане на радиото и следене на- теле-

М. А.*в нзион-ната п рограм а.приеме

- ДИМИТРОВГРАДНОВИНИ ОТ „СТОЧАР“ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

И Забърдне ще 
получи телефони

е ‘изготвен проект за довеждане" ял вода- от Видлич. 
Изграждането па лагуната -ц, тора. опъват под- 

Проблема оо разрешава чрез про-

9 ИЗКУПЕНИ 2600 АГНЕТА
До- Края на март тази

2600 агнета, от които
10% — второ. Д<> края на 

само 8(Ю аг-

г.оди на ООСТ ,Ксопс- 
90% са ДО -почвените «юли. 

казването па- отводнителни канали което» сега- се про 
ектират. а ше започнат ща ок строят през втората по 
лавина- на годината-.

рант" с изкупил 
17 кг — първо качество, а

миналата голина бяха- изкупени
настоящата година изку

. Тези дни на[ събрание 
на местната общност в 
село Внсочки Одор-оици 
жителите на В. Одоров: 
цн и Гуленовни издигна 

,ха въпрос за въвеждане . 
н.а телесЬони Отнесохме 
сс по този вшпое към 
управителя на лошата в 
Димитровград 
ПАНАЙОТОВ.

— В план с да се въ
ведат телесЬоннп постове 
и във Внсочки Одооо-вии 
и Гуленовни. както и в 

. Мъзгош. Пъртснп-оимнии. 
Радейиа и Петьолаш. На 
това- ше -стане, когато се

месеца
Пт тг рт.

половина га- от кои го
ф. КРАВЕФЕРМА В СМИЛОВСКО ПОЛЕ

Изи’рлжда1нето‘ на този обект е отсрочено. Гла- 
и-рим-ина за това с неблагоприятното състояние 

К|раш©сЬор1мл, в Омшкмкжо ще
общо 3700 л-гнета.изкупени

бяха първо качество.
В „Коояерзнт" скитат че

стопаи ск и - производители 
изкупени агнета кол кота и лани. 
ми ООСТ - .лишава" с продал^1 СМяпк ц}.ддими

За отбелязва, щ. тази година мпо
производители заедно с агле- 

за това е. че няма

вната
н -крана рството. 
стро-и. -когато ос създадат :п-собхощтоштс условия.

ссот частните ос леко
то дина ше бъдат 

От собствените сЬср
и тази • ЗАЛЕСЯВАНЕ

Наскоро -ше се <мм-анмзиш акция по залесява 
:не т хектара, и» 50 хектара ще стане насажда- 

иосъхлалитс Фиданки.
Залесяването- ще -извърши младежката трудо

ва бригада от ,Димитровград, а посажда н с то ще пз- 
„I 1-ишаша".

МИЛИОНА ЗА ГОРСКИ ПЪТИЩА

СОТИР

но паРОВ. директор на 
зина селскостопански 
тага протакат и 
кой Ай ги гледа.
• КЛАНИЦАТА-ОГ 1ТОРВИ.МА изаиия.

Приключва реконеггоугеция^а оост <;Ииша. 
та на кланицата,, която - в , монтирани а сно
па" Към 90"» от съоръженията <

Рая-г Ко-ичар 
бъдат монтирани и

седете. Причината
|,|«р Н1'И!
• 44

-Обеопочеми -са "44 милиона динара за -строеж 
-порени пътища в Димитровградска община, Ще сс 

-1п>т -от Изапомни до- Изтлрвски манастир
па

настро-и
дължина от 1700 метра, който -ще се насипе с ча-

вмодеоиизиоа лошата 
Омиловцп. която понасто 
ящем има само 26 телс- 
сЬо-нни помепа След мо- 
-ччишзашията на тслелх) 
с1>011Ю'щсн'стапч' 
ния в тоои■район 
пуснем обию 300

Загреб п скоро
разкладитеяни- Жъл. Като ос -пп.рже с ахя-иопелг път Дим игров прад-*- 

Вълковия създава" ос ш-оикъса „иотдка от Вълковия 
за Изатоиши, В-райконии Каменита и Ссцо-к-ое.

Ше се строи-» син-п- и горокм лп.т от Во-роп-око 
поле до Варй-е. Смц-и-ят ше бъде иаюш)а;ц с чакъл а 
-пола-д-сп е мис и оамоу-пран-нтелпа-гд общност за чъ 
тилна, и .комунална -дойн-аст в Д|ииИт)кми\рал да> ва- 
лдара ;ш пътя от 'Целели до Бедаи-с-ко- поде.

от
ред договора -с , 
време, трябна ля.

Димитровград ше бъде 
като добитък Ще 
БслД паланка.

уреди.
Значи в с-коро в-ром е _ 

поуго-бр.- снабден с меоо, тьи 
толе » града, п- ж както сега в 
• Нов ПРОЕКТ

Фермата за угояване 
вно се строй. Кл-1Ш от 1№'.'.1'иИ,1Т 
на вода, тъй като предвиденият

съобще
ше

нови 
.каза Па-найоИзатолши ба- 

ли-псата 
слаб. Вече

постове
тов.,Иа ЮИПИ в

-щ. йова с М. А.И.Д—М.А.извор е

СТРАНИЦА 7
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ОБЩИНАПРЕСТЪПНОСТ В СУРДУЛИШКА*“ ОБЩАТА

125 УГЛАВНИ ДЕЛАБЕЛЕЖКА

Кому да е малко е
писахме

миналите
Както вече112лица.Извършили са ги

Общата престъпност 
община 
не е ло’ 

полаяекюто оа- 
(132 углавни дс-

Копато нешо е малко, трудно може да се 
разделя на чаени. В този контекст са и лневни- 

«Ю1ИТО получават съдебните заое- 
Обши-шокия съш в Босилешад. Наи-с-

> елин от 
Зроеве на „Братство 
трез ноември и денем 

миналата година 
са разби

..черната листа"
един масуо-

п ринаи Сурдулишка 
миналата голина 
стигнала 
впише
ла}. но все пане е широко 
и 31а1ПРижа1В01шо явление. 
112 жители от общината

те разноски. над лежи «а 
ичанин. който са'М извъю- 

б тежки кражби.
Секре-

датели в
тина. те могат да. се разделят, но ,косато тоаа 
ое прави на три или две части — поне за за
куска и обед — стойността е Тошкова, ма ласа. че 
лтакоиа раздедд/ае салто теоретично е възможно.

.решение на Обш-

зри
3 Сурдулина 
ги къщите на трима по- 
1аможии сурдуличани, 

ИМ откраднали

гнил
Работещите п

вътрешнитетаената на 
работи в Сурдулииа. са 

виновниците като са 
накит и валута на сто 
лност 2 милиона дина 
за. Неофициално

кражбите

Според неотдавнашното • разкрили
на 65,5 на сто углавни Д= 
да .които са .извършени / 

Сзкрета-

13Босилеград, косато за съ- лаии ся извършили 
тежки кражби. 28 «даж
би. 1 измама. 4 кражби 
на, моторни превозни сос 
летва., в 32 случая са за 

сигурността в

.иноката скупщина в 
дебни заседатели (бяха избрани 79 души (10 от 

общност в Босилеград, а останалите 
общности в селата) бе взето реше

ние и за дневните им разноски За заседатели
те. които не да в трудово отношение, занаят
чиите и селскостопанските отзоизвошители. как- 
вито има най-много. дневните разноски възлизат 
1800 динара. Тези., коитоса в трудово отношение, 
ще получават 900 динара, при

уз-местната 
от местните бе? свидетели., 

ри атът е разгърнал
■интензивна лей- . 

за ла оазкоие и

гавамс. че
извършил един тър 

овени представител от 
Враня. ______

ши ;
рока -исто а шил и 

движението и са .извърши 
ли оше 27 углавни дела.

пост,
вииовни.ните на останали 
те углавни леда и тши 

лобпо
Регион ал 

Лес-
Сосл 1 в и-иовии-цитс са 

и 7 непълнолетни1 лиша. 
а 13 дина имат ,,завиден 
опит" в тази нелегална 
дейност. Първо място

гс обшини и с 
ния 
кован.

това с устанявел 
сътрудничество със 
пета.риатите но вътреш

на боти. от съссдни-

условпе органи- секретапиат отоскзаплаша личен ло--заштята мм за този ден да 
ход. Ако в организацията няма палната, тога
ва Общинският съд. шс заплаща само разнос
ки колкото заседателят би получил ако е рлбо-

К. Г.
ните

тил в организацията си.
Разноските на заседателите са почти 

низки в общината. При условие ла работят и 
цял месец, т.е 22. или 23 дни. което според 
доустройствените норми вое пак нс с позволе
но. ше заработят едвам 40 хиляди динара. Ко
му да е — малко е.

ДИМИТРОВГРАДнай- СТЪЛБИЩА НА НЕЧИСТОТАТАсъ
квартирантите, 

си бояли
изброят 
които сами са 
сали входната впата или 
почистили прол вратата, 
сложили изтривалки, 
по това всъщност- може 
и да се види кой какъв е

стълбищата става дума за средства.
кваоти-

Могат ли 
в обществените жилиш- понеже самите 

оа-нти досега са отделя
ли по 150 динара на но

ти сгради да бъдат по
чисти? е въпрос, кои
то. в .името на кваотидан век. а от първи 
титс от 24 входа бе по ше _от-*ля'” по 500 дина 
ставен от елин делегат оа. предназначени за чи 
в Скупщината -на самоу- стене на обшите помеше 
п.равителна-та

ДИМИТРОВГРАД Ааприл

Канализацията напредва домакин.
Очаква се 

да бъде разрешен мно
го по-добре, върху пое 
яложе-нието на Скупщи
ната на Самоуправител- 
ната общност, четирите 
жени сега заети -пои теч 
довата ■ общност на СОИ. 
ля минат в .. Комунални”.

А. Т.

проблемътобщност ния в .своите оградя.
За нехиги-ената в об

ществените огради голя
ма ..заслуга" имат и жи 
вущите там. По стълби 
-щата често пъти не може 
да се мине от стари пе 
■чки. столове, празни ку
тии н какво ли оше не. 
На тгоъсти могат да се

Тези дни в Димитровград Ще бъдат завършени и 
предадени на употреба още 600 метра от канализа
ционна мрежа.

за жилищна, пътна и ко 
мунална дейност.в Дими 
тревно ад.

■Самоупоавителната об 
дщост поддържа чистота 
та в 24 входа, относно 
стълбища. Чистят ги 4 
жени. -от които една ра
боти с половина- работ
но воем-е. Това значи, 
че всяка от тях трябва 
ля почисти стълбите в 6 
входа. Ако всеки ден чи 
сти по два вхоля излиза, 
че басамашите във посо
чените огради трябва ла 
бъдат почистени два пъ
ти седмично. Обаче. и. 
бегъл- п-отлея е достатъ
чен да се констатира, че 
входовете и стълбищата 
почти във 
отвени
тй до крайност. порел й 
което и споменатият де дина-пя.

Потече от злополуките 
заседанието на Скчп-ши- са станали в населени 
-ната. В никой случай не места. предимно по пъ-

пр-ез тази голина -ше бъ 
на дат завършени оше шест 

километра. Досега са 
прокарали осем. Имай
ки предвид, че съвкупна 
та дължина на улиците 
в града е около 19 кило 
метра, значи, ше останат

Именно, в пълен раз
гар е прокарването 
канализация в улица ..На 
иден Киров". ..Симо Ми-
лошев". ..Славянска" и 
.Сребърна". Стойността 

на работите възлиза на 
около 30 000 динара. Сре В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА✓ЛАНИ
дствата- се обезпечават о-т ош-е пет км за следваща- 

самооблагане., тя година. За тази годи 
на вече са догево-рени ра 12 пътни злополукиместното 

Материала 
мастната- 
в-еждането на работите

Обезпечава
общност. Пр-о ботите до машинокия па 

р-к ..Сгоча-р". а ше бъдат Райчитя Босилеград 
ловтги. Този път всъщно
ст е улииа без тРототри.

об-Боси лег.ра д ска 
щина лани са станали 12 
пътни злополуки. П-овре 
дени са П души. от ко-и

В
поговорени и на улииа

по която ежедневно се 
движат голям брой мо 
торни прево-зни орепет- 
ва и пешеходци. Тук во
дачите -нахално наруша
ват правилата в движени 
сто. особено ограничение 
то но скоростта..

то 2 липа са п-о-гтър-пелн 
всички обше тежки контузии. Мат-еои 

сгради ся нечие аяните ш-ети се преценя
ват на -около- 2 990 000

легат жестоко реагира на

м. я.

БЪРШАТ СЕ ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
В С. РАЙЧИЛОВЦИ

ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Капиталовложенията ще 120 милиона динаравъзлезнат

граждани- ..Влаеаки Алексои".
но с канализацията тря 
бва да бъдат проведени 
работите и върху роста- 

по оиетемата' вяне на уреди за пречи

финансират Опоо-ед програмата за 
инвестиции на Републи
канската ОО-И. за детска

дивелите и за най-малките 
Владимир Стоичков*, д и 

ректор на детската г-оа- 
зашщта в- СР -Сърбия, по- ' чинка в Босилеград ка-з- 
е-з тази година в о. Рай- ва-. че в градинката. коя 
чиловпи край Босилс-г то. ше се -строи ше .м-о-гат 
оад ш-е започне изгоаж да пребивават около 50

зоаст. Той поя-ч-ертава. 
че понастоящем се вър
шат подготовки и че се 
очаква изграждането ла 
започне през втората по
ловина от годината.

За изграждане и . за 
оборудване' ,н.а обекта са 
необходими около 120 ми

те. които по т-ози начин 
обезпечават и -предимст
во в прокарване на кана 
лизашията
.кой пръв обезпечи -сред , стван-е на- водите от ка-
стеа. п«ои него ш-е ое ра
боти." Работите прове 
жда трудовата органи
зация ..Комуналам" от 
Димитровград.

нализацията, които се 
вливат напрано в Нипщг
ва. Средства ще бъдат 
обезпечени от оепубликан 
■ски и регионални източ
ници.

нането на детска градин
ка;. Имайки предвид, че- 
това крайградско селище 
.постоянно ое увеличава 
т-сва начинание ш-е бъде 

А. Т. от голяма полза и за ро

деца.
питателви

целодневен . престой' 
(з.а депа от 3 до 5-годи 
шна 'възраст) и една 
деца от подучилищна гаъ

п-о-точно две въз- 
-г.оупи: една

за- ли-она динара. Средства 
та щ-е обезпечи - Републи 
канската- СОИ 
защита.

Що се отнася ло кана
лизацията да кажем, че

за за детска
В. Б.
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еЪпВ&еЖкс* ттши
ДИМИТРОВГРАД

* ошш
Завършиха ИЗ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

Два въпроса на 

председателя
С победа на Лука в и па 

завършиха-
те среши на Но и) села 
Димитрозгоадска 
на. На съвместна изява 
поел
та публика на 25 март. с 
най-д-обоите си ч-смваа- ое 
представиха 
Гоинд-ол и Б-ел-еш. Макър 
и.е залата бе пълна, 
пак интересът 
дина е намален. Н.а йз-ва 
може би яма влияние сЪа 
кта че между участници 
те имаше доста несъгла- 

поюали които све
щите два пъти бяха отс- 
почванН.

Както вече

тазг-олишни-
в

~ общи

д имитр овгра дска- Младежката организация пои образовател- 
тю-възоигателния център ..Йосип Броз Тито" в Ди 
митвав1шад издава многотиражка. В последния ои : 
брой тя. публикува интервю с председателя на 
Общинската скупщина СЛАВА ТОДОРОВ. Преда 
■ваме от него отговора на два въпроса.

• Строим ново училище, а се явява отли
ване при учениците. Те все повече отиват в дру
ги среди (над 50% от основното училище). По 
наше мнение три са основните причини за това 
явление: много острите критерии на нашите
преподаватели, недостатъчната информирано
ст на родителите и учениците, т е., слаба работа 
върху професионалната насока в основното учи 
лище и малкият брой привлекателни специално 
сти в нашето училище. Какво мислите по въ
проса? -

. За трите посечени причиня считам, че в 
частност имате право. Острите критерии на ваши
те преподаватели нг бива да бъдат причина за от
ливане на учениците.

Острите критряи са дебри за трудолюбивите 
ученици и те ги насочват към повече работа, за

Лукавяца.

-вее
тази го

"л: но тралипня 
ха пгмшлолчани.
То белешани са май-лоб 
'У СПОРТИСТИ 
тсоините- първи 
вина и Гоиндол 
къв бпой точки.

гоели Предвидената награда 
п-ока- за спортсменсгао, тази 

година ме 
имайки
патите несъгласия» межлу 
участниците в Спешите.

сия.
е присъдена-, 

проявил -споме-Във- вик- 
са Лука 
с тдна-

казахме 
сбш победител е Лукави 
ца. В културно-забавната А. Т.

ПО ПОВОД ПЪРВИ АПРИЛ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Местни младежки трудови акции
В Босилепзалска обши 

на вече стана традиция 
доброволният младежки 
труд да започне на пър
ви април —- в Деня на 
трудовите акшш. Така ще 
бъде и тази година. Име 
нно днес в Бссилегоадс- 
ка община в потечете се 
ла младежите ше излез-- 
нат на различни д-п-бпоЕО 
ли и младежки акпии.

В Общинската органи 
зация на ССМ в Босиле
град ни уведомиха, че са 
запланувани акпии във 
всички районни центро
ве. Най-голяма ше ста
не в Босилеград. Заплану 
Еано е доброволна младе

жка акция по залесяване, 
която ше се' лрез-еде 
околността на Преслап. 
а организатор е Общлнс 
кага конференция на 
ССМ в съдействие на Гор 
ската секпия в Босилег
рад. Покрай това първич

поток. Вечерта по п-с-в-од 
в Деня на дсб.о-оселнпя мла 

тежки труп. в голямата 
зала на Културния до-м 
ше бъде устроено тъпже 
стео- е подбрана култур
но забавна програма, в- 
която ше участвуват чле 

ните младежки органи- нове на култус-нс-хул-о- 
запии по уреждане на пв 
оооеете в своите органи

жест в-еното ДРУЖЕСТВО 
..Младост" я Средношко
лския образователен не.н 
тъп.

запил.

Група младежи с мла
дежи от градския актив, 
и младежи от Среансшко 
лекия образователен пе 
нтъо ше проведат акция 
за уреждане на улиците 
на ггада и Дебрололския

да придобият повече знания. Вие трябва да се 
борите против неправилните, критерии и нестиму . 
латггвните -облици в обучението.

Котато става дума за недостатъчната осве
доменост на родителите и учениците при подготов 
ката на професионалната практика- в основното об 
пазо!воние. тук съм съгласен с вас. .Но тук сте за
бравили и друго- нещо. а това нашата логика на 
даван-е на съвет: ..учи. за ла не работиш!”.

Нима тук не лежи отговора и на третия въп 
рос — че няма привлекателни специалности?!

Привлекателно е с-нога-. което на ученика 
трябва да обезпечи и материална сигурност след 
свършваме на образованието, а не -само онова. ко
ето на пръв поглед изглежда така.

• Има ли шанс димитровградската мла 
дож да получи «ом, за да се дружи и да си ус
тройва забави и развлечения?

За строеж ла лоза ограда не съществува 
-реален, цадн-с в следващите ' ■»—5 години, защото 
са необходими., -ромсми финансови средства.

Ако се ■ пристъпи към поправка на старото 
училище, проблемът поскорр може да ое раз
реши. разбира с-е при условие, ако стопанството 
сдружи средство за адаптация и реконструкция па 
оградата.

м. я.
Поетична антология 
Иран НИКОЛОВ

Лутання
БЕЛЕЖКА Сам, изгубен в 

навалица.
която тече като рска.
сурова
безлична
монотонна.
тънея нечии очи
и една искоичка
дълбоко скрита в тях.
Крачките отекват.
лицата хладни
равнодушни
неволни

На своя ръка ля»

Тези дни Председателството на Общинс
ката конферзнтшя на- Съюза на со-ниалпстичсс- 

имаше в дневния си ред и въшжката младеж 
са как да заздравят взаимните отношения в из- 

.Момчил войвода". За каквоЕИДНИЧОСКИЯ отряд 
се касае? Председателят на тгавидническия отп 
яд. без допитване с когог-о и да било. на своя 
ръка извалил от състава на ръководството на

тяхно място поста-отряда трима членове и на 
вил 'НОВИ. бгз да бъде запозната 

(или безшсйността)
преситени 
обърнати навътре 
измамени 
ограбени

Това нешо стана ло 
организацията -с дейността 
на сметените Създал се раздор ж поляризация%С~<ГД из&идницитс.

Нал-ожило ое Председателството любовта 
достойнството

оела Даниела Тодорова. 1У-1, Милена Ранге- 
лова IV-1, Ненад ДнмитровШ-1

изплашени от
отнела 
доверието'

• г; хишиитс нокти д»а 
сладострастието

л а меси,н* иьет=в= РЕНОВИРАН КЛУБЪТ НА САМОДЕЙЦИТЕ
нипи ла
група, която подробно ла изучи -- -- 
в най скоро врбме да се произнесе.

Трябва ла ое отбележи, че 
ки-ят ОТРЯД ^^“^'„а^стояшата

ое оазис- 
работ-

Реновиран клубът на самодейцитенасилието - 
дребнавостта 
суетата. .. 
Навалицата тече 
като порой, 
който влече капките 
дъжд
иск|>ичк«та угасва 
като мълния 
и трясъка (Па бурята.

извшшич от
работеше уреди — усилватели. ОФо 

о м спа <• комисия, ноято 
трябва та направи: прогоа 
ма за работа на клуба, 
«ссоожгмюм който ще: 
ос проведат и най-много 
от активностите набеляза
ни за май месен.

Подла, е .реконструкция 
тз па . елоктроинстаотция- 

Ц-снтъра за култура 
панта

лона е малка 1>еконструк
ция и на Клуба на самоие 
йпите. Запланувало е да 
се набавят никои поят

та . в
и Димитровград.

твърде активно.
конференция, на. огряла, на коя го 1

създадената
недоразуменията "

от по
ква и по информацията ш 
на група-, ля ое преодолеят _,итсзаздравят меж;,Улиш,осг.жгеията

М. Л.
наново яа. се 
'пения и укрепи единството ма А. Т.
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пм&ъв&гт > изЬ/етбо
МЕЖДУ ЮГОСЛАВСКИ И 

АКАДЕМИЦИ

Програма за дългосрочно 

сътрудничество

„МОСТ" С НОВИ РУБРИКИ
СРЕЩА—ДОГОВОР 

БЪЛГАРСКИ „Мост" с нови рубрики и 

разнообразно съдържание
.наТези дни излиза от печат нова книжка 

описание „Мост", която показва я*ст^^ат-ел. 
оедакшята описанието да става всс 
но и -разнообразно да отговори на _вое по-

нашето в-реме яа автентична у у! 
:па и научна изява, от една страна и да въздеистау- 

върху духовното- издигано на читателите, от ДРУ • 
Книжката започва с представяне на 'романа на 

сърбохърватската езикова

Чедо

на

След първата коисЬеое явяване към Академията
на науката и изкуството Първите научни 
на Б.иХ -на. .Сараево, Бал- щения ше бъдат изие.е- 
жаношжкия институт им на 30 и 31 ман-19г9 
към САН Белград, от ючч) в Ниш (първа част) и на 
сла:вска. страна и Миста 2 и 3 юни 1989 в Благо- 
тута по тракюяогия и Ко е.всрая. НРБ втора част], 
митета за култура от бъд къпето ше сс направят и

ха.
С7>0б-

нция в София през окто 
•мври 1987 г.. тези дни На 
родният музей в Ниш бе 
домакин на спеша—дого 
вого между академици и 
специалисти по праисто
рия на балканските пле
мена от СФРЮ и НРБ.
В разговорите участвува

изисквания на

ва

годината от 
1ЬА НА РАСКЛАПАРЬЕ" -от писателя 

пише белградският КРИТИКобабшен-и.-ввг
■Втората спеша шс 

проведе през 1991. а тре 
та-та през 1993 година. 

Всео.бхватнюстта на си-

щ|И1ч • зд романа 
Миркович. Поместен е и превод от единадесета слаган ска страна.

Договорен© е 'провежда 
не на симпозиума: Паосо 
балканските племена ме
жду Адриатика и Черно

ос
вз на романа.

Представена е и малка панорама на балкански 
Десанка Максимович. (Юго-

ха от югославска страна:
Алойз Бенн. председател 
на Академията за науки
на Босна и Херцеговина', море.. Симпозиумът 
Милутин Гарашаник и има- три части — до ели 
Драгослав Срейович. как нистичесжата епоха, до 
то и ДФ Никола. Тасич края на ггоин.ш-тата и-ло 
висш н.с. в Ба-лканолож- късната античност 
кия институт в Белшад ранната византийска -епо 
и Наталия Джурич. кус-

а-вто-ри. в която влизат: 
славия). Любомир Леви че в. (България). Тома Джор
дже Майореоку. (Румъния)- Одисеас Елитис. (^Гърция), 
Милош Джердж Никола — М.инджени, (Албания) и 
Яшар Кемал, -писател (Турция).

С нови тво-оби е представено и нашето творчес
тво. В рубриката ..Литература и изукство" са пред
ставени: Прскотш Попов с разказ „Верка", Новица 
Иванов също -с разказ „Кучката", полудил трета ид

на „Мост" за 1987 г„

по-ед извиква 
со-сд опеПиалис-

щ€ . митовиума
штаоес 
ти та .по археология и кул

двететуюнитг спели 'в> 
или съседки страни.

Ст. Н.

НАСКОРО В НИШтос—археолог за прайето 
Нишкия -музей:

пооФ.
Александър Фол. ди 

ректор на- Института по 
тракелотия и аюхеолот-ия 
■към БАН. проф. Вели-

ЛЕКТОРАТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК града на нагпадния конкурс 
Иван Георгиев, ново име в нашата народностна ли- , 
тература със стихотворения; -в рубриката Наука!'

Спас Сотиров пише за Йосип Панчич. д-р Мла-

рия към 
а от българска:
д-р В Ниш наскоро ите бъ

де открит Лекторат за 
1български език Съшевпе 
менно във Велико Тър
ново:. <Н>Р България. се 
пол готвя откриване на 
Лекторат за сърбохърват 

, ски език.

3 а инте нзив и ране то на 
цялата програма за сът 
рудничество между 
ките учебни 
на д.гете съоедни страни 
значително' допринесе лу 

състо

д-р
Владимире® печата част от своята докторска ди>

описанието са повисо 
институции

ден
оерт?.\ция. В литературната част на 
•местени -преводи на стихотворения от 
-сръбски -поет Зоран Вучич. а в отзиви Михайло Иг-

„Другаруваме". издание на

съвременниязар Еелков. директор на 
аохеоло 

Рум-ен Катинча- 
Напио -

Института по 
ТИЯ. н.с.
Р-ев. дипеяпчго на

нятоз-ич йиш-е за книгата 
издателство- ..Б-ратство" гюд твърде 
„Р. уци на многонационална- лира", докато Правдо- 
люб Нщтолич пише за Речника на пиро-тския говор 
с-т Н. Живковия _

хът- на неотдавна 
ялата ое Балка-нска кон- удачн-о заглавие

му-налния -исторически 
зей в София и генерален , тази стеобразна култу диюектор на .
към Комитета за култу- вна пм>ява- шооеп Тан‘ 
ра ет н. с. Кирил Йор- ,**■ « °«*ултат на Д-о-гово 

_ ■ оа,за сътрудничество мепан-о® научен сътрудник ' ттжду Университета в Нишна Института по тракало- и в-гл ико-тъо новс ки уни- 
гия' веоситет ..Кирил и Мето-

■ Организатори: на сре- лим" и Висшия машинно-
шата са: Югославският електротехнически инсти-
пентър за балканско- изс туг в Габрово..

ф-еоешшя в Белград.
Ректо-рът на Универси

тета в Ниш. -професор 
д-р Димитри-е Михаил©: 
ви-ч -оповести -подписване 

делова програма с ви 
■ -со-кит-е учебни институ 

ц-ии ©т Бълга-рхя през ок 
томври в настоящата го 
дина., на Деня на Ниш-

В рубриката „Публицистика" Миле Николов 
— П|ри-оойаки печата публицистичеако -есе под загла- 

..Корекция на историческия ход" за първата кон 
сЬевеяция на м-инистоите на външните работи на бал 
канските държави, -преведен3 в Белград, а Вене Ве
линов п-ише за мястото на дребното стопанство 
развитието на .Босилеградска община.

-

в
кия университет.

В следващата част на- описанието са новите РУ 
-блики. с които то- разширява своите тематични прос
тори: ТЕКУЩА ХРОНИКА, която има. за цел да- ©т 
(разяв3 най-съществените събития в нашите -краища 
и регионите, -представени кратко- и съдържателно. 
Д нейното де-бютиоане като- сътрудници ое явяват Ди 
митър Й-отоз- със статия за неотдавна проведените 
.изборни заседания на общинския комитет на СК-С в 
Босилеград и Димитровград. Адам Георгиев пише 
за- деловите -резултати на стопанските организации 
в Димитровградска -община през Д987 г. а Предраг 
Димитров за разискванията щ- конституционните 
промени. -

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

Започнаха училищните състезания
И тази учебна година 

в основно училище ..Ге
орги Димитров" -в ,Боси

те се -проведат

тезат-е-ли за междуобши- ти клас на четиоклааното 
нс-кото състезание По ма. училище в село Райчило 
тематика на м-еждуобщи впи. На общинското със- 
Н-С1КО-ТО състезание ш-е уча
ствуват учениците от пе
ти клас.: Асен Алексан
дров, Радица Стоянова и 
Жаклина Нассва всички
те от бо-силеграпск-ото ос -ста-вя своето- у-чилише на 
новно училише и Небой- м-еждуобшинокото състе 
ша Димитров от четвър- завие. М. Я.
ДИМИТРОВГРАД

теаан-и-е. по- Физика, най- 
-добри резултати пока-за 
Горан Христов от шести 
клас на босия^пяпското 
училище и той ше пр-ед-

лаград
репица състезания, на уч 
йлищно. обшин-ско и ое 
тонално оа-вниш-е. Име 
нно запланувани- са със
тезания по руски -език. 
математика. Физика, гео^ 
гр-аФгоя. химия и -биоло 
тия. преглед на- младите 
рецитатоои. ка-кто и състе 
занието „Тито - револю
ция - мир”, на т-ема: „Ти 
товот-о я-ело —- наш пъте

„Културен спектър" е също нова рубрика на 
„Мост". Нейна- задача е да отразява резултатите и 
проблемите в масовата култура в нашите общини 
и .по-широко. Този път .в- нея е. поместена статия на 
Зде-нка Тодоров® п-о-д заглавие „Необходима- е по-ос 
мислена програма на „Майските срещи".

(Също- нова и мо-же би -най-привлекателна за- 
широк кръг читатели ще -бъде рубриката „ДА Н.Е СЕ 
ЗАБРАВИ", в к-о-ят-01 ще1 се пом-еств-ат -статии за, оби
чаите. народните носии.(Д1>-гда:вия.' средства- за рабо
та. в- земеделието и ръкоделие- и пр. в. нашите краи
ща. Значи, вниманието е насочено към онова от на
шия бит. к-оето п-щл въздействието на- новото врем-е. 

' е •о.съдено.на изчезване. С цел да не се забрави — 
дълг е на. воеки грамотен иашен-ец по- нешо ш. за
пише а „Мост" ще го отпечата-. Като началото на !РУ 
бойката е -представена женската носия САЯ в Боси- 
лепрадок-о. за к-о-ято цише Вукица Стоименова-.

РЕДАКЦИЯТА

За правилно професионално насочване
- Съгласно .предвидена- / мокласниците. Освен оби

к-олка, на кабинетите, те 
са имали разговор с яе 
дагога. психолога- и лира 

Бров — кто-оа на Образовател
ния .център, който по- то
зи начин настоява да 
ззлърж-и колкот-о е въз
можно, повече осмбклас 
ниши па ое запишат по-го
дина в Образователния 

А. Т.

п-оказя.тел". та програма! на- основно
то учйлише ..-Моша П;ия- 
пе" и образователния це 
нтър ‘ ..Йосип 
Тито"
160 ученици от о-оми кл-

В училището ни уведо 
миха. ч-е някои от. учи
лищните и общински съ
стезания -са завършени, а 
някои ш-е приключат те
зи дни и в течение на се 
дмицата 
лищнйге 

' състезание по математи
ка и Физика са пргакшю- 
чили и са излъчени със-

в Димитровград.

ас на Осн-овнот-о училище 
ОбразоватеИменно, учи- .са- п-ооетили 

лния център на 23 -март. 
Целта на посеш-ението е 
била (бъдещата проФе-си

■и общинското

онална ориентация .на ос центъп
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НА РЕГИОНАЛНИЯ КРОС НА БУБАН КРАЙ НИШШизическа култура „С/ц Четнрн медала за 

днмнтровградчани
........... .........

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ
ВРАНЯ — ГРУПА „ЮГ"

Загуба на „Младост (Босилеград) в Оренодолди
„МЛАДОСТ" (Прекодолци) — „МЛАДОСТ" (Босиле- 
гРаД/ 3 :2 (0:2)

Във ВТОГОИЯ КРЪГ
годишно футболно 
венство (пролетния 
сезон) Футболната 
между едноименните 
бори ..Младост" и Преко 
долни и ..Младост" от Бо 
оилеграш имаше два съв 
ое.м различни полувреме-

Р. Захариев', 
бре подадена

слея една до 
топка , от 

И Ранг. елов, ,м. Цветков' 
бе голмайстор

на таз та. 
ПЪП 

полу
Това дето двете точки 

Поекошолии
н.а е тория 

гол за гостув1ашия отбор 
от атака в която* участву 
ваха. няколко1 'Футболис
ти. '

останаха в 
голяма заслуга тима лоши 
ят каменист терен и приет

среща
ст

растното съдене на съди 
ята М. Аризанович. кой
то често правеше засечки 
с които' в повече Го' слу
чаи прекъсваше атаките 
на гостуващия отбор. Мо 
же би . тг резултатът ше- 
ше па бъде друг. ако не 
бе неоправдано 
аил двата поякестобол ни 
упаои. които домашният 
отбор оползотвори и пое

През второто полувре
ме домашният отбеп за
игра по ор гавиз и раи о и 
по-силнО' и пои това не 
само. че изравни сезулта 
та но- и отбеляза победа.

И гостуващият, отбор 
към края на соешата. тима 
ше извънредно голото 
положение, па изравнят 
резултата, обаче ударът 
на: И. Рангелов бе за 
малко неточен.

на.

Инак. играта и през 
първото и -през второто 
полувреме бе твърда на 
в рамките на- футболната 
игра. И двата отбора не 
щадеха силите си. атаку 
вата към вратата на съ
перника. н.о при това и 
добре защитаваха своя-

ПРИСЪ-

На регионалния 'крос ..Велко Влахович" за пи
онери и пионерки, който се проведе на 26 март на 
Бубан. край Ниш дим ит по в гр.а д ч ан и спечелиха четири 
медала. В категорията по-възрастни пионерки ДУШИ 
ЦА ДЕЯНОВА зае първо място, а ДАНИЕЛА ЕЛЕН- 
КОВА, второ. В категорията по-млади пионери ДА
НИЕЛА КАМЕНОВА ое класира на трето място.

Хубав уотех постигна и бАНЕ ГЮРОВ в кате
горията оочмлади пионери, като се класира също на 
трето* място.

твоюи в голове.
Първият гол за босиле 

градския отбор отбеляза

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Водна топка, или футбол?
Това е голям успех .на неотдавна създадения 

дучнсст". които по разка атлетически клуб ..Железничар" в Димитровград, 
ляния и воанист терен 
■по-добре ое снамеоиха и 
-караха три гола в мре
жата на . Балкански".

ФК „Будучност" — ФК „Балкански" 3:0 (3:0)
Първа Кутина, 27 март. Игрището на „Будуч

ност". Времето - студено и дъждовно. Теренът непод- 
Голмайсорн: Бобан Стефанович в

От 15 пионери и пионерки ■взели участие в 
кроса — четири спечелиха медали. Трябва да изтък
нем и това. ч*е в кроса ..Велко Влахович" участвува
ха към 2000 пионери и пионерки от Ниш. Пирот,

ходящ за игра.
25. 2:0 — Зоран Маринкович в 41 минута, а същият

Жълти Прокупке и Димитровград.играч повиши резултата на 3:0 в 43 минута, 
картанчета: Ленко Велкович и Момчило Йоцич от 
„Будучност" и Новнца Костов от „Балкански .

В т-етия кръг дямнт- М. А.
прегря "чани ше бъдат по

отбора на ПИОНЕРСКА РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИмз.кини на 
.Свобода" от Горна ВреФК „БАЛКАНСКИ": 

Милко Соколов 5. Люби- 
Таков 7. Тоша Ранге 

лоз 6. Александър Стан 
коз 7. Драган Дончев 6, 
Милован Тодорозич 
Тсшко Соколов 7. Нови
на Костов 7 (Драган Ми
тев) Синиша Димитров 
6 (Славча Димитров) 

Футболистите на ..Асен

зияха да се противопоставят 
на футболистите на ..Бу

Ето как изглежда табелката:
Слсга 
Прогрес 
Ястребац 
Рудар 
Палилулац 
Слсбода 
ОФК Ниш 
Задругар 
Единство (П)
А. Балкански 
Будучност
Младост 
Борац 
Куршумлия 
Единство (БП)
Раднички

Поражение в добра играмшна. I
ша

28
24 ФК ,.ЕИ Младост" (Ниш)— ФК ..А. Балкански" ' 
23 2:0 (2:0)

25: 8 
46:12 
33:14 
30:15 
34:17 
23:26 
26:26 
28:23 
30:29 
25:38 
22:28 
19:33 
19:40 13
22:32 
24:40 
26:39

Д. Ставрон

08917
210 4167. 39 517

2335917 В ПЪРВИЯ КРЪГ на ШХ> 4 :0,
18 летния лял на- футболно
^ 8 то пъо1ве1нство пиотгешгте
14 на .Асен Балкански" от
14 Димитровград и покрай
14 показана побра игпа —
: загубиха мача срещу,, Е И поставиха и

Младост" от Ниш.

2228717 Тази неправилна внесе
64717 малко смут сред редили

те на ..А. Балкански" и 
помак ините 
още един гол и с това 

окончат^л-

82' 717
745 отбелязаха16
74617Балкански" 

и ВТОРО 
пролетния 
зон.

претърпяха 
поражение в 

футболен се
76417

3 8517 чия резултат на мача — 
2:0.1385417 По разкалян и тежък -

дймитровгрлдчл- - Във втория кръг пионе 
рите на .А. Балкански" 

играят в Димитров- 
соешу отбооа на

85417В Първа Кутина край 
Ниш. по тежък и лош 
терен (поради продължи 
телния дъжд) те не успя

терен.
пи по-трудно ое оправя- 
ул от футболистите 
.БИ Младост" от Ниш. 

и макар че играха поб-

1286317
1294417 на ще 

шап
.Раднички" от Ниш.

11103417

В Суводол на втори ап 
рил стаотува и младеж
кият отбор на .Асен Бал 
кански" срсшу ..Единст
во" от Бела паланка. •

ре. загубиха с 2:0.
До известна, стопен на 

цсмяпсин и те помогна 
не обектив ни я т съ л и я 
йто подари на ..ЕИ Мла- 
посг" не съществуваща ду 
зпп .Така те поведоха с

шир пялата страна и сл
ед заминаването си в пей 
сия ое е 

ули-пп.
14/13.

Пример на хуманност инастанил е Ниш. _ 
Божишао Ан ко

И"със-На регионалното 
тезание ма иавалияни ли 

спортна стрелба »
ж и я

Д. СтавровКРЪВПръв път лдд /
\поз 1953 година на едно 

Далмапгея. чий 
то живот висял оГкосъм. 
Дал му кръв напрало / 
вена :във вена*.

— Случвало

на по
Димитровград ъ конкурси 
иията на пистолет за мъ
же беше и 55-годишният 
състезател от Ниш МАГ 
КО БЪРКЛЯЧ. Този при

ВЪЗВАНИЕмомиче в

Верзарци, обадете се!
Пътят от Лукацшца ло Нсвля вече получи ас

фалтова настилка на дължина от. два километра, а 
продължава' ло заставата,край Верзар и ше

мерен спортист изтъква
ме и зарад една негова 
друга проява. Той е и 
един от шампионите

Досега

сс е за
н в а ле оетии и дни да дам 

.Напоа- този дни
лщ' олтл1>к1и ло* Невля. От главното шосе до Верзар 
о лават още километър и половина'. Считайки, че се
га е удобен момент и тоои; участък да бъде напра- 

моеппата общност във Верзар търси помощ от 
.всички верзарци — првсеигиици д» помогнат с парк. 
За тази цел е открита д*дар© сметка пои службата за 
обществено счетоводство в Димитровград 62802-645- 
-502- местна Общност 'Верзар, А- т-

два- пъти «пъв.
пауза от 5—6 годи- 

бях малко бо-
по вих

ни. косатокръводаряване, 
с дал
30 литра кръв и е 'спа-

96 яъти. или към Сетне продължих е
и очи- вей,

лен.
кръводаряванетоМ. Бъркляч

годила две шесил много животи.
Марко Бъркляч е 

валид е кпак инак е во
енен пенсионер, 
в Босански

т,г,м елен 
стипна ло 190 — споделя 
М Бъркляч.

си живот еПрез пелия 
спортувал, бил е *и опоо-

КОЦТРОЛЬОР.

ин-

ТСН съдия.
Минал е ладлъж и

Д. СтаиповРоден е иа-
Петровап.
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)6&М&* °аТиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОЕИЙКИ

„ПРЕКОРИ“
' Двама поганоичани като лю- 

ра1боти|ли по различни ме 
Покрайлгеои 

ста в д им итр01В1Гра'дско.
имали и писко-ои.

..Пиле'', аимената■си 
На единия му казвали 
на другия [.ГунаС. Оставкаработили. на ня
какъв' стооеж. една жена от съ-

мами
Веднаж. като

двоо започнала да
..Пили. пили...оодния

кокошките си:
" Тогава ..Гунд" кавал на

гги
Л)И...
Денко-: •

..Пиле. започнаха да тс мам- 
жените!".
Минало известно п гюм-е 

д.пгуга жена сс обадила от лруг 
пвоо. като мамила свинете си: 
\.Гущи... пули...

183,00. ето и 
мамят!" — засякъл 

Записал: Владимир

МАНЧО!ЗДРАВО БАЯят а

Читам како ози)а горе. големци, нече
•кабат.гуми... .

тебе. започнаха 
го Денко

Иванов

да поднесу оставку. ако су нешто
поднесем оставку. даЕ, )а сам

не будем више делегат за- наше село. иако 
су за то) друйи кабат. Еве зашто.

Две године. сваЬи месец, т сам редо- 
и то! припремен.

ре шил лада
П. Илиев„Първо април ска"

Ези- 
Н а ивко

отговорен станаята на царството
Тъпарагата с помощници 

Нешоообиикюв: Послушно Неграмотни- 
Глупчо Мижитурката. Пропаган- 

Лъжата Кракатоюа.

СТАРИ—НОВИ ЛЕГЕНДИ в!но 'ишьл на седнице.
Не съм 1а I<о друЬи. кош несу ни гледали У 
матерщал. него увечео. кад намирим сто 
ку, 1а читам латиницу. мучим се да раз
берем кво су написали чиновници, мислим 

а не само ла дигнем

Царство на глупоста К0'В и
лист стана

— Не сте прави, величество! из- 
от тълпата, —нищо не е тъй упори-' какво чу да кажем.

а не знам ни за какво ниНа този свят
то като Глупостта. Благодарение на това 
качество тя уопя да откъсне един затън 
тен кът от Обединеното царство на мъд 
ростта и доброто и да провъзгласи соб-

викаха някои поданици 
Пошмолко' Подлизурката заслужава да 

едно от тези важни

противруку.
кота. Отича што седу напред, сас машнете.

мрште ое. али ш 
казу)®м ксце ми 1е на Ум Море. проу

чил сам \а Статут, па знам ксце имам пра- 
они мрда1‘у. !а сам

бъде назначен на 
места1.

а нарочито предоедник.
см__ Не! — отсече царицата. — Той

подучи ресор в изпълнителниястаено. царство.
’ На първия веелоданич-еоки 

Глупостта о-бясни о-сновния принцип

апа-
кал аба- Щ-г во- и ич не марим што 

се надал: че вид е друби делегати како се
казу[ем

рдт.
— Тогава нека бъде председател налък

за устройство на царството си.
— Скътти поданици, нашият

бъде Обединеното

слободно]‘а не плашим, како* си 
какво мислим, па че и 
сЬи будемо народни делегати, 
си, да ми простиш, 
дрему, друб.и ой чита1'у но в и не. треби си не 
какво шапчу... А председник притурил с-:;о) 
при уста. па си тепа негово.

най- • царското правителство.
— Не е за него този поет. Прещсе- 

ппавителстеото ше бъде няко
очи тека. Да истин 

Али. они 
гледа{у работу. Леднн- голям враг остава да

на мъдростта и доброто и ако.
трябва да

дател на 
гашнето Агне Кротко!

— Ох. не! — изпищяха поданиците. 
— То не е от нашето царство.

царство
иокаме да просъществуваме, 
си послужим с неговите 
ва ще устроим царството си опор&д ос
новното правило на мъдростта: на най- 

яазначим най-ото

средства. Зато-

— Бъдете спокойни! Някогашното 
Агне Кротко израстна в близък ни по 
определение поданик. А освен това. се- 

гол ямл ше бъде мо-
Е. на дзацтьу седницу га заубавише. 

Беше тачка: буцет. Гледам V матерщалат, 
словща и бр0'1'еви ми трепере пред очи. 
али иримети' да гоца паре иду под „оста-

важните позиции ше 
ообните поданици.

■След това Глупостта обяви найваж 
ните три личностни решения:

— Царица ше бъда аз. а главноко- 
маттдуюш ше бъде първата ми рожба*— 
Кариерно Поквареяов. Назначавам На
хално Крадеца да провежда волята ми

щате ли ое колко 
палната ни победа над Обединеното цар.

някогашното Агне Кроткоство. к-огато 
заблее в полза на нашите интереси.

■ Така настана Царството ла глупостта, 
успешно измина началния си етап и се

ло". Пита’ предоедникатога да- ми каже 
какво 1е то) „остало". Он погледа V 1'едног 
чиновника, а озща некакво мрмолш, мр- 

Море. реко-. наброш ми ти квомоди.
улази у то1 „остало". Он рече: „Големо те. 
не може да ни стане-" Е. до мо..„!

ОтидоГ си 1'а дома. ГГешДи. Нема ауто- 
бус до мО)е село. Нема ни телевон. Затеко' 
незапасленаг унука. Сети’ се како ни тгоед- 
седн.ик обеТта, кад га изабрамо. да че шко- 
лувана депа да запоели, па ..заборавил". 
Стока ненамирена. Бабата затомшьа. Сту-

изкани^иа исторически по-високо равни
ще. Стана Царство на Лъжата и Краж-

•на цялата територия на царството..
Слад.като благодари

Глутгостта—царица съобщи и б.ата.
бурния апло

дисмент,
останалите личностни решения. За теор.и к.г.

Производство■ЩШт&ФОпт]
жнн ми ое.

Бео. уморан. али не мога' да заспим. 
Ову ,ноч мисли' какво да- работим... И ре
ши': нечу више да будем делегат! Што да 
идем «а оеднице само да дидзам руку? 
Море, чу дигнем руйе од нш'. па нека си 
троше главу како уме1у! Аш у здрав|е!

Тодор ЛужничЬи
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