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стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
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вото и единството между 
нашите народи и народности

,1^^™^а^^односг в СОТ ЮГОСЛАВИЯ *

----—----- —ХХ1Х * БР°Й Тз47 » 8 АПРИЛ 1988 Г. ® ЦЕНА 100 ДИНАРА

КЪМ РАЗИСКВАНИЯТА ПО 
НА СЮК ТЕЗИСИТЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА СК НА ССТНЮ ОБСЪДИ ПУБЛИЧНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕК 

ТОАМАНДМАНИТЕ

Опортюнизмът Конституция с разбираем 

език и решения
ка

говори нАЕв1пт1гдТА,л1;1тАг,С?к най-напред трябва да ОТ
СК ДА МОКИП™рлАтппш? Е НАМАЛЕНА СПОСОБНОСТТА НА 
СТВЕН ПРПГР Г Н ,1С!ЧЕСКИТЕ СИЛИ НА БОРБА ЗА ОБЩЕ 
ФИНИРАНИТР ПРт, ^ ВСЕ ПО-ОСТРО СЕ РАЗМИНАВАТ ДЕ 

НИРАНИТЕ ЦЕЛИ И ПРАКТИЧЕСКАТА ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ
Как да преодолеем кризата?

- въпрос на всички

Съюзната конференция на та на критиката на етатизма и 
ССТНТО тези дни обсъди досегаш- бюрокрацията и на стремежите 
мия ход на публичните разисква- социалистическото самоуправле
ния по проектопромеиите в Коис мие да бъде истинска рамка за 
титуцията на СФРЮ. Ето някол- насърчаване на творческите ини 
ко най-съществени оценки за циативи на трудещите се и граж

даните.

менава реформа на СЮК, 
това е казано малко. Дори не се 
споменават някои очевидно нуж
ни промени в метода и съдържа най-важната политическа дейно- 
нието на партийната дейност, про ! ст у нас. 
мени, въз основа на които на пре 
ден план да изпъкнат най-способ 
ните членове на СК и да се изос

но сТова е наши
въпроси, към него са 
всички наши умствени напреже
ния, свързани с бъдещето 
Знаем ли отговора? 
югославските

Iотправени

ни. Във връзка със селското сто: 
панство диалогът се върти около 
землищния максимум, а се заб
равя интересът на потребителите 
да имат евтина храна. Кооперати 
вните отношения най-сетне тря 
бва да получат истинско място, 
понеже предложените промени 
внедряват, условно казано, „власт 
на кооператорите".

Съюзът на Публичните разисквания по
казаха, че от сегашната Консти
туция трябва да бъде изхвърлено 
всичко, което не се потвърждава 
на практика. Не може да се при 
е.ме становището, че е необходи
мо да бъдат променени основни-

комунисти, както 
най-призван да дава отговори на 
съдбовните 
общество, изгради 
11ДСЙНО-ПОЛ итичесю I

въпроси на нашето 
ГОЛЯМ брой 
определения, 

които сочат важни сегменти на

три отговорността в партийните 
редове. Без най-способните кому
нисти в комитетите, председателс 
твата и на отговорните постове и 
без изостряне 
СЮК ме може да спечели битка
та срещу острата и

генералното решение, но въпреки 
това ние не успяваме да преодо
леем кризата, понеже тези опреде 
ления не са синтетизирани в яс
на платформа, която да сплоти 
и активизира всички прогресив 
ни сили на обществото. Освен то 
ва Съюзът на комунистите мал
ко се занимава с най-важния в 
момента въпрос, как да се осъще 
ствят целите и определенията?

Затова от предстоящата Кон 
фереиция на СЮК се очаква да 
направи този необходим синтез, 
да излъчи перспективна платфор 
ма за акция- При всички 
колебания, несъгласия и „изми" 
задачата й изглежда грамадна, 
тя все пак е по-лесна от другата 
основна
та — да определи ясни насоки и 
методи за осъществяване на дого

ма отговорността те принципи и че веднага след 
приемането на амандманите тряб
ва да сс пише нова Конституция- 
Заслужава пълна подкрепа масо
вото искане езикът и решенията 
в Конституцията да бъдат разби 
раеми и ясни на всички и да бъ
дат приспособени към потребнос 
тпге на днешните н бъдещите по 
коления. На остра критика е под 
ложено прекаденото нормиране 
у пас. Конституцията е обремене 
па с мпогобройпн програмни и 
декларативни норми и затова е 
необходимо да бъде извършена 
рестрпкцпя на конституционната 
материя. Налага сс да бъде на
мерен отговор па въпроса ще 
намалят ли новите копетитуцпон 
пи решения държавната регула- 
шпа относно етатизма. Затова тр 
ябпа да бъде енергична подкрепа

комплексна
В областта на политическата си 

стема централно място заема по 
лемиката във връзка с предложе 
нията да се въведе Съвет на сдру 
жения труд в Скупщината на 
СФРЮ- При това акцентът се 
слага върху отношението между 
класовия и националния интерес 
на работниците. Актуализиран е 
въпросът за оправдателността на 
обществено-политическите съве
ти в скупщинската система. За
сега не се предлагат аргументи за 
премахване на тези съвети, а има 
причини те да се занимават с ра
звитието и защитата на социали
зма. Предлага се премахване на 
председателствата на републики
те и покрайнините.

криза.
Съвестните и креативни чле

нове на СК не могат да получат 
шанс за изява в полза на Парти
ята и цялото общество все дока-
то не се извършат промени в на 
чипа, по който се валоризира дей 
ността на ръководствата, форуми 
те, органите, телата и първични 
те организации ма СК. Сегашният 
начин повече с самооцепяванс, 
отколкото обективно оценяване. 
Това .описателно, декларативно и 
формализирано (само)оцспяване, 
по наше мнение, с едни от основ 
питс генератори па масовия опор 
тюнизъм, който всс повече пара
лизира Съюза на комунистите.

К. Г.

наши

но

задача на Конференция-

вореностите.
Дори и да бъдат максимално 

качествени и визионсрски, доку- 
Конференцията ще 

на илюзиите 
способ-

броя:ментитс на 
останат в сферата 
все докато не се повиши

Съюза на комунистите 
си. За

40 години по-късно 
НЕ СМЕ ВЕЧЕ СЪМНИТЕЛНИ 
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ността на
становищатада провежда 

това Конференцията па 
кто се подчертава в

СЮК, ка 
Тезисите, ко

се обсъждат в 
СК,

Тревогите на социалистическа
та демокрация 
ЗАЩО ПРАВИЛОТО Е 
ИЗКЛЮЧЕНИЕ

ито понастоящем
организации напървичните 

най-напред трябва да отговори на 
въпроса защо е намалена способ 

на СК да мобилизира гвор 
борба за общсс 

все по-ост-

стр. 5I юстта 
чсските сили на

прогрес и защо 
ро сс разминават 
пели и практическата 
дейност. В тезисите се 

няколко причини 
бюрократизъм и опортюпизъм,

недостатъчна демокра- 
ОТИОИГС-

Стопанската престъпност в Сур 
дулишка община 
„ЗЛАТНА МИНА” ЗА ТЪРГОВ 
ЦИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ 

стр. 6

твен дефинира! гитс 
партийна 

спомена
ла това:ва! не

съгласия,
РЕШЕНИЕ, КОЕТО ОБЕЗПО
КОИ Ж ЕЛ ЮШ АНИ

на партийнитетичност
пия, криза на ръководенето 
съствие на алтисоциалистич 
елементи... Следователно 1Р 
махваието на тези причини 
до по-способен СК. Лесно за ■ 

ОСЪШеСГВЯ" 
предлагат пре 

как

, при

Хей-хаи, бригади! стр. 7

югославската младеж традиционно отбележи де- 
акцнн. Започна още един сезон па самоотвержен 

който изкопа героични дела навред по стра- 
Нови Белград (па снимката зад бригадирите), 

с започнало преди четири десетилетия.

е път Комунална и пътна дейност в 
Димитровград 
ГОЛЯМА КРАЧКА НАПРЕД

На 1 април
пя на трудовите 
труд, младежки труд, 

ии. Едно от тях е
пане, много тежко за 
вапе, а Тезисите нс 
диоставки и 
се направи

стр. 8да »агачисто изгражданеинициативи 
това. Навярно се спо
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ИРАКСКО-ИРАИСКАТА ВОЙНАНАягк..в»г ((Продължава „войната на градоветеПлодотворен ^диалог

знаксс изтъква че „в 
ирага” щс продължатна Югославия в дви- И в Багдад и в Техеран 

на отмъщение’' и „наказване на 
нападенията в Иран, т. е. Ирак

апел на де куелярИспания уважава ролята
необвързаните страни и приносът й в ПР° 

европейската сигурност, разоръжаването и 
по въпросите на Средиземноморнето.

Председателят на Пре 
на СФРЮ

жението на 
песа на секретарГенералният 

ООН Перес де Куляр 
преди четири дни

Ирак и Иран да

нам ест и и к м и мистърът 
работи наВ, иракско—иранския 

„во
апели-павъншните 

И раи 
жами 
колко 
двестил 
прекъсне с 
градовете" при условие 
тоЙ да бъде последен, ко 
йто ще бомбардира гра
дове и Иран да прекъсне 
нападенията па фронтове 

_ Вие не започнахме

конфликт продължава 
ясната па градовете”. Все 

е не само мате
Ларид-седателството 

Лазар 
лите членове

Джавад 
казал, че преди ня- 

дни Ирак пак пре 
готовността си да 

„войната на

рал на
прекъснат с „войната 
градовете". В оповестено
то комюнике в Ню Йорк 
Куеляр оценил, че продъ
лжаването на примирието 

„войната на градове
те" ще спаси голямо чис
ло човешки жертви и Ще 
създаде благоприятен 
мат в преговорите, които 

високи фу-

Мойсов с остана- на
по-гол ямана делега- 

съю по и всериалиата щета, 
по-гол ямо е числото па 
ранените и убити на две- 

В Багдад се

всред конто 
зният секретар на въиш- 

работи Б. Лончар, във 
бе на

цията,

ни
те страни, 
подчертава, че в „знак на 
отмъщение” Ирак ,ще 
мбарднра градове в Иран. 
В разговор С7,с западиоев 
ропейскп журналисти

вторник и сряда 
официално и приятелско 
посещение в Испания*

въг*
бо-

В разговорите с испан
ския крал Хуан Карл ос, 
министър-председателя 
Фелипе Гонсалес, мини
стъра на външните рабо
ти Ордопее и с. други висо 

особено вни

кли
те.за

той щс води с 
нкционери на двете стра
ни. з? провеждането в де 
ло на резолюцията 598 на 

сигурност

В-К „ПРАВДА” ЗА ОБСТАНОВКАТА В ЕРМЕНИЯ

ПОДСТРЕКАТЕЛИТЕ 

СА АРЕСТУВАНИ
ки личности 
мание бе посветено на 
мултнлатералните въпро
си, на Средиземноморие- 
го, разоръжаването, Бли 
зкия Изток, както и на от 
ношенията между - Юго
славия и Европейската ик 
ономическа общност. До 
макините са изтъкнали, 
че Западна Европа е заин 
тересована за сътрудниче 
тво с Югославия*

Лазар Моцсов наСъвет?, за 
ОН.

В плодотворните ра
зговори са подчерта
ни желанията и въ
зможностите за укрепва 
не на икономическото съ 
трудничество между две 
те страни. Сега годишни
ят стокообмен възлиза 
около 100 милиона дола-

„Правда”, орган на ЦК наКакто оповестява в-к 
КПСС в Съветската република Ермения е арестувана 

„най-активни подстрекатели на междунационал-
следствена

първи с „войната на гра
довете" и не ни е в инте 
рее да бъдем 
Ако Ирак продължи 
падения на градовете ни, 
нйе ще го накажем 
фронта — подчертал Ла- 
риджапи.

последни.група 
пата 
постъпка.

нетърпимост". Срещу тях се води с на

насега обаче няма информа 
ции за (не)успехите на 
този план.

„Правда" слага акцент въ 
рху

та” за междунационални- 
когато

„подстрекателства-ра.

те размирици 
имаше и човешки жерт-ЗАИРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

КАЗАХАв две съветски ре
публики — Ермения и Азе 
брейджан. През изтекли
те дни и останалите цен 
трални средства за масо
ва информация в СССР 
са посветили повече ста
тии за обстановката в те 
зи две републики, особе
но в Нагорно—Карабахс- 
ката област. Според тях 
обстановката само в сто
лицата на Нагорно—Кара 
бах не е докрай нормали 
зирана, тъй като там все 
още не работят всички 
фабрики и предприятия.

Представители на дър
жавните и партийни ор 
г.ани в този град са поло 
жили усилия положение 
то да се нормализира. До

виИзползувани възможно
стите за стокообмен

По време на неотдавнашното посещение на 
члена на Председателството на 
Джуранович във Великобритания, министър-пре 
дседателката на тази страна Маргарет Тачър в 
здравицата покрай другото каза:

Президентът Тито бе като гранит отбранявай 
ки независимостта на Югославия, отхвърляйки 
нападките на чуждестранните завоеватели, пред- 
ставявайки нейното единство и нейната терито
риална цялост. През осемте години след смъртта 
му Вие и Вашите колеги в Председателството 
имахте за задача в тежки икономически условия 
да строите основите които на Югославия той 
положи. Вие тази задача изпълнихте и създадох
те условия Югославия да продължи по своя ясно 
определен път „горда на своята независимост и 
на решителността си да остане необвързана".

Президент на Републи
ка Заир Мобуту Сесе Се- 
ко, който бе на официал
но и приятелско посеще
ние в Югославия от пър
ви до четвърти април, во 
ди разговор с председате
ля на Съюзния изпълните 
лен съвет Бранко Мику- 
лич. В разговорите е кон
статирано, че целокупните 
отношения между двете 
необвързани страни укре 
пват, но че възможности
те за икономическо сътру
дничество не са използу
вани.

Изтъкнато е, че същес

твува възможност югосла 
веки организации 
да се ангажират в Заир, 
както и за съвместно про 
изводство 
на злато, производство на 
електросъоръжения, в ра
звитието на заирското се 
леко стопанство, както и 
възможността в Заир да 
се изнасят трактори, хла
дилници, мотори за кора
би, царевица и други сто
ки и съоръжения* Заир е 
готов да изнася 
олио от палми, дърво 
други стоки/ които Юго
славия внася*

СФРЮ Веселинповече

и преработка

бакър,
и'

водството. Китайците с реформата си за се
лото, с градската си реформа и с политика 
та си на отваряне вече почти едно десетиле 
тие потвърждава определението си 
личния интерес все повече да решава трудо 
вият човек, а не онези които из админис
тративните кресла се грижат за него. В но
вата версия на Програмата на КПСС няко
гашната неограничено отдалечена цел за 
„комунистическо обществено самоуправле 
ние" е заместена с днешната неминуемост 
— „социалистическо самоуправление на 
народа". В България през последните шест 
месеца ускорено бе. търсена и готвена кон 
цепция на „български модел на социализ
ма" и на проведената неотдавна национал
на Партийна конференция бе договорено ос 
нова на този модел да бъде — „общество 
което се самоуправлява”...

И с така накратко изтъкнатите вече фа 
кти, без каквито и да е идеоложки или по 
литически мъдрувания, става съвсем ясно 
защо вече не сме съмнителни, защото само 
управлението у нас като основно продук- 
ционно отношение има комфортна между 
народна репутация отколкото по време на

то ни бе по възходяща линия* И, казало би 
се неочаквано, теоретиците от стария ков и 
професионалните пропагандисти на актуал- 
ната политика на Изток не се интересува
ха за нашия път — когато колата запойна 
ха да ни се връщат назад. По време на на
шата най-тежка^ икономическа криза на 
никого вече не сме съмнителни. Как това 
да се обясни?

40 ГОДИНИ ПО КЪСНО
за

НЕ СМЕ ВЕЧЕ 

СЪМНИТЕЛНИ
Вместо обяснения — да си припомним 

на някои неминуеми факти. Отдавна дой 
де до атрофиране на повечето функции наОтдавна вече никой не ни прави забе

лежка, че със своето самоуправление вър 
вим по съмнителен път в социализъм. Ня
кога, дълго време измина — нашият път се 
считаше като нещо което отстъпва от фамо 
зните „законности" бе провъзгласяван по
чти за чист ревизионизъм.

административния социализъм, до огромно 
спадане ефикасността на този модел и до 
дълготрайни процеси, които меко казано 
бяха наречени кризисни или процеси на за 
стой, па чрез критични анализи на онова 
което \се случва — бяха търсени и изнами 
рани пътщца за остри преломи. И в годи
ните на военната обстановка в Полша 
бе се забравила необходимостта от съжив
яване на избраното много по-рано самоуп
равление. В Унгария/по време на собстве-

г<.

Значително е и това, че като социалис
тическо общество — а поради самоуправле 
иието — бяхме идеоложки най-много подо 
зрявани по време когато имахме успехи, ко 
гато бяхме в състояние да овладяваме съв- ните и все по-сложните икономически труд

не

пости, повече отколкото преди се търси да 
укрепват съветите на работниците в произ-

ремената технология-в. производството и ко 
гато реалният доход по глава на население
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СК В НИШ с А'.

Подготовка за отчетно - 

изборно заседание на
СПОМЕНИ ката на германската група „Е" към 

С^еница и Рашка.
За боевите успехи, които е по

стигнала, бригадата е провъзгласе
на ударна. Като ударна, под коман- 

На 4 март; т.г. в Сараево на 70- дуването на Никола Звицер продъл 
години почина генерал-майор в жава боевия/ си път през Голия, 

пенсия НИКОЛА ЗбИЦЕР, носител Иваница, Ужишка Пожега и Ужи-
цв до Баина баща и Зворник, къде- 
то участвува в борбите на Дрина. 
По-късно

НИКОЛА ЗВИЦЕР
на Партизанска споменица 1941 г., 
комендант на славната Осма сръб
ска народоосвободителна бригада.

От боец г. Озренския партизанс 
ки отряд до комендант на бата
льон в Шеста пролетарска източ
но-босненска бригада 
на Осма сръбска бригада.

получава ново съвремен- 
въоръжение и заема 

бряг на Дрина в Мачва.
На заседанието 

ството на МОК на СК
ноСИ от 5 април т.г. Председател

колко въпроси в рамките нНодготов^?ГиГ щчет' 
„о-изборното .заседание на най-висшия партиен фо-'

десния

Бригадата след това при Митро 
и комендант вица. минава в Срем и заема десния 

участву бряг на р. Босут край с. Батровац. 
вал е в битките край Неретва и Сут След успешното Форсиране на р.
йеска, и е минал боен път от Враня Босут в нощта на 11 срещу 12 ап-
до пробива на Сремски фронт. рил 1945 година участвува в най-

НИКОЛА ЗВИЦЕР Ь бил комен- ожесточените сражения в пробива 
дант на бригадата, в която след ос на Сремския фронт. Славната Ос-

влязоха ча ма сръбска ударна бригада под ко-
и мандуването на Никола Звицер за- 

брига- върши своя славен и успешен бое
ви път.

рум в региона.

Членовете на Председателството се запознаха с 
на проектоотчета за рабо- 

през изтеклите две години. Кон 
всички общински организации 

документ е оценен положително, и че реално 
е отразил двугодишната партийна активност в ре
гиона. Председателството прие програма за работа 
та си в предстоящия двугодишен период и утвърди 
проектопрограма за работа на МОК на СК.

въпроса за обсъждането 
тата на МОК на СК 
статирано бе, че във
този вобождението на Ниш, 

ст на Първа пиротска бригада 
комплектно Царибродската

бойци практически със-да, чиито 
тавляват около 40 на сто от общия 
състав на бригадата, която е набро 
явала повече от 2500 бойци:

Димитровградския 
край, числящи се към Осма сръб 
ска ударна бригада, с пиетет , ще си 
спомнят и възобновят спомени за 
своя комендант Никола Звицер.

Бойците от

Бе утвърдено предложението за кандидати за 
най-отговорните функции .сегашен председател на . 
МОК на СКС да бъде преизбран на-същата функ
ция, а ВЛАДИМИР' СТАНКОВИЧ, досегашен пред- . 
седател на Общинския комитет на СК в Ниш, 
оъде кандидат за секретар на Председателството 
МОК на СК.

Под командуването на Никола 
Звицер бригадата от Ниш продъл 
жава боевия си път през Косово и 
Метохия и освобождава Подуево, 
Прщцина, Вучитрън,

Димитър Манов
пълномощник на началника за 
съоръжение на 8 сръбска ударна 

бригада

да .
Нови пазар 

и Сйеница. След това води борби 
на Ядовник с цел затвори посо

ка

Ст. Ст.

У/
ВРЪЗКИТЕ С НАШИ РАБОТНИЦИ В ЧУЖБИНА сия на Съвета' на Съюза на 

синдикатите в Сърбия.
Ог територията на Южно- 

моравски регион в момента в 
чужбина пребивават около 11 
хиляди постоянни н сезонни ра • ' 
ботника. По-прецизно, според 
свиденцията в общините, из
вън границите са около осем 
и половина хиляди работници 
и около две п половина хиля
ди членове на техните семейс
тва. Само от Прешево в чуж
бина са отишли 2420 лица, от 
които 1292 са сезонни работни 
цп, докато от Буяновац на вре 
менна работа се намират 1705 
работника.

Най-много внимание, разби
ра се, с посветено па сътрудни 
йсството с паши граждани в 
чужбина, като се оцени, че 
въпреки положените усилия, 
то все още не е на желаното 
равнище. Обичайните новогоди

шни срещи не дадоха истинс
ки резултати, па е предложе
но за сътрудничество в предс
тоящия период да се ползуват 
пребиваването на нашите рабо
тници^ в страната в течение на 
цялата година. Изтъкнато е, че 
стопанството все още не пред- ^ 
лага програми, които биха би
ли атрактивни за връщащите 
се, а някои програми, които 
са предлагали общините (нап
ример Лесковац) не са предиз
викали вниманието на гастар- 
байтерите.

Заключено е, че са необхо
дими по-плодотворени облици 
ма сътрудничество, с повече 
професионална помощ на клу
бовете на нашите - работници* в 
чужбина, а по-малко посеще
ния, конто сами по себе си не 
предлагат нищо. Особено вни
мание трябва да се посвети на 
младите.

НЕОБХОДИМО Е ПО-ТЯСНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
• ОТ ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН В МОМЕНТА В ЧУЖ 

БИНА ПРЕБИВАВАТ ОКОЛО 11 ХИЛЯДИ РАБОТНИКА

В Междуобщниската конфе 
ренция на ССТН в Южномора 
веки регион тези дни се със
тоя съвещание, посветено на 
проблемите на външна мигра
ция и задачите на общините в 
сътрудничество с нашите граж 
дани, намиращи се на времен
на работа в чужбина. Целта 
на съвещанието е да се опре
делят задачите по усъвършенс 
твуване на организираността '— 
която засега не е на задоволи 
тел но равнище — за да се по
добри сътрудничеството между 
общините и региона, от една, и

гражданите на временна рабо
та в чужбина, от друга страна.

Освен представители ма об 
щините и региона, в работата 
на съвещанието участвуваха 
и представители на институции 
— организатор на тази срс- 

МИЛОШ ЗДРАВКОВИЧ,ща:
председател па Пълномощието 
при ЦК на СК на Сърбия за 
работници в чужбина, МИРЯ
НА СТОЯНОВИЧ, секретар на 
Координационния отбор 
РК ма ССТН за същите въпро- 

ГОЛУБ МИЛОВАНОВИЧ,

на

си и
секретар, па съответната коми- М. Момчиловци

циалнзма п върху непосредственото учас
тие па трудещите се в стопанския н общес 
твеипя живот”. В статията не се крие и

самаалистпческа всяка страна също така
Най-сетне, формата и конкретните 

по могат-

Топаизтеклите почти четири десетилетия*
трудно да сс потвърди, че наистина е 

този въпрос ИС трябва и да
реша па.
съдържания на самоуправлението 
Да бъдат същи, както и чиито п да е копк- 

може да бъде от голяма полза,

не е 
така и затова с 
се занимаваме.

факта — което може само да е от полза —■_ 
че в Съветския съюз „дълго са се задържа 
ли стереотипи" към 
Югославия, че това е затруднявало 
чепо да се изучава опита", което тъкмо дн
ес се приема „с интерес", разбира се в 
оъл за кри тично ползуване.

ротен опит 
а пс само за 
по го прилага.

Може би сега обаче е удобен мОмепт 
никога нс смс се занимава- 

би могло да сс нарече „ек 
че никой и никога 

не пи обвинява.

самоуправлението в 
задълбо

средата която пеиоерсдствс- 
Всички тези истини до и реда се каже, че

години можаха да Звучат като 
днес могат добре

ли с нещо, което 
спорт на социализъм", 
за нещо подобно сериозна 
Също така никога нс,бяхме пи загрижели, 
че нашето самоуправление ле сс харесвала

ДИ НЯКОЛКО
теория или пропаганда, а

докажат тъкмо с различната практп-
М11

сми

ла се
ка която е 
слехме, па 
описание 
мпм па
па Едвард Кардел: „Нямаме илюзии, че 

с възможно един път завинаги да се даде 
формула и рецепта за изграждаме па общо 

в-врху самоуггравителпм основи".

в ход. Впрочем така винаги 
затова,един автор в съветското 
„1-Товое время" неотдавна пршю 

читателите на отдавнашната

На края, би могло да се каже. Че запо
чна период на неудържим пробив на 
управлението в страните с еднопартийно со
циалистическо устройство. Топа, разбира 

изобщо ие е' някаква политическа мода. 
Топа никак ие е ни външно натрапвано на

Това са-

само*
някой си. пито пък бяхме в дилема 

да му обърнем гръб. Не, никак! По време 
на всички етапи на нашето развитие - ■ и 
за това има доказателства — бяхме убедени 
че не съществува тази външна 
която може да засегне основите на нашата 
политическа система. Доколкото

революционна придобивка
__ обект на застрашаване, това

и схващаме само като

мисъл

се,
опасност, /„чужди” възгледи за социализма, 

мо значи, че е съзряло съзнанието, според 
което първата крачка към демократизира
не на политическата система па социализ
ма пс може „пито да.се прескочи, пито да

тази об- 
бе—

ство
списание „НовоеИнак в посоченото 

мремя" се отдава признание „ма югославски 
те другари", че тз „практичното рсализира- 

самоуправлемието са би-

ществена и 
или днес е 
сериозно схващаме 
вътрешна несполука.

не е лека.се заобиколи". И тази крачка 
Ние това зпаеме много по-добре от всички

ие па теорията па
пионери, че при това са се ръководили 

възгледи :,а дър-
като демократическа 

политическата 
всеки си сам 

такъв избор соци

Самоуправлението
алтернатива за развитие

социализма, значи, 
избйра. Кога ще извърши

ли
на с марксистко-ленинските

и демокрацията в условията па со-
други.

(Р. Б.)система в жапата
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БОСИЛЕГРАД
и ПУБЛИЧНОТО ИМ ОБСЪЖДАНЕ

КАМАРА В НИШ ЗА
ПРОНКТОАМАНДМАЦИТЕ

СКк'оПЖ*гаиГ„„и“Гп?о™ниТА
Учреден актив на 

комунистите - непосред
ствени производители

СТОПАНСКА

Шанс за възвръщане на доверието
освободи оттрябва да се 

стягаме, за да дойдат Д°
икономическите, а 

политическите

Ниш при об 
проектоа- 

на Конститу

Активът па ко 
има

ка камара в 
съждането па 
маидманите
цията на СФРЮ-

_ В предстоящия! период,

“'“""«“.“...о С .с,«. органи-
единица, да се разгърне

активност за /ю-целесъоО. 
критерии

проме-Предстоящнте
Конституцията нани в

СФРЮ е последен шанс 
за възвръщане на довери 
ето на трудещите се и 
гражданите в Съюза 
комунистите и останали
те политически сили. 
кмо поради това, докол въвеждане 
кото се дойде до промени' сдружения труд в Скупщ

СФРЮ, което би

изява нитс-пе с
подобни реем.

Повторен е искът за нс 
избори, но 

и тайно 
като сс изтък

Както н при 
разговори на същата

този път сс чу тла 
Тъ ■ са на обществеността за 

на Съвет

те всичко, лосто-на посредствени 
Пече кандидати

нация и трудова 
янпа и съдържателна 
разно прилагане 
рила, които пряко

дисциплина,

ма и
и меца основните

допринасят за укрепване на 
увеличаваме

гласуване,
необходимостта по-пре 

цнзно да се формулира 
па обществс- 

собствсност. Освен

па
из

постоянно 
па труда, а с това и на до 

сигурност на ра 
бе подчертано

трудовата
производителността 

хода, материалната

в Конституцията, бн тря 
бвало този път в пълна 

да се зачитат

ината на 
било едни вид изправна характерът 

пата
това, подчертано с да се 

облаганията пър

на н социалнаполоп за привилеговапото
отделни федс- 

едиппцм. Изтъкнат 
искът за оставяне на 

сто

степен
приемат исковете на паро 
да, изтъкнати в хода 
публичното 
Това бе изтъкнато на за

Това между друготожеипе па 
па пални

Потниците.
проведеното през мннала!а 

лпо събрание па Актива па комунистите — 
средствсии производители в Босилеград. На ъ 
раиието освен, че бе приет ориептационен план 
за работа през идващия двугодишен период, 

ръководство. За председател
КИРИЛ КОСТАДИНОВ, зает-в 

„Слога” в Босилеград.

седмица учредите 
иепо

намалят, 
ху дохода па стопанство
то от страна на общест
вено-политическите общ-

. па
о и
по-широки свободи иа 
папските субекти при сдр 

Стопанството

разискване.

Скупщинатаседанпе на 
на Регионалната стопанс- бспости.ужаването.

паизбрано и ново 
Актива Ос избран 
търговската организацияБАБУШНИЦА

непосредствени 
член,Приключва първият етап Активът па комунистите

производители в Босилеград наброява _1 ,
делегирани от 11 първични партийни организа
ции. Инак, в непосредственото производство в 
Общината работят 713 души.

СРС. При това сс изтъква 
необходимостта ог 
знойното укрепване 
Федерацията, за да дойде 
до по-пълна изява единс
твото, братството и съд- 

югославски-

е мнението, че в полупла 
нинските райони той не 
трябва да се 
(въпреки че е споменавай 
на площ от 150 дка), а 

до да се ограничи
на наследство върху зем 
ята за неселскостопански 
производители, които не 
живеят изключително от

Приключи (условно ка 
. зано) първият етап на пу 

блично разискване по про 
на Кон-

кохе-
М. Я.наопределя

ектоамандманите 
ституцията на СФРЮ. Им 
енно от 5 февруари 
1 април т.г. бяха водени 
разисквания в 53 местни 
общности и над 20 трудо 
ви организации и общно
сти. В местните общнос селскостопанско произво 
ти участвуваха над 3500, дство. Предложено е: та

кива лица да имат от 3 
до 5 дка площ.

И тук, както и в реди
ца други общини, е пок-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОКЗАСЕДАНИЕ НА 
НА СК В БОСИЛЕГРАД

правото
ружието на 
те народи и народности. 

Гражданите и трудещи 
от Бабушиишка об Частният сектор 

застрашава обществения
те се
щина остро реагират сре 
щу нападките ма ЮНА от 
страна на отделни вестни 
ци и списания — ,,Млади 
на”, ,,Нова ревия" и ДР- 
— и търсят компетентни
те органи да предприе
мат решителни мерки 
срещу носителите им.

На 4 април т.г. Предсе 
дателството ма ОК на

а в трудовите организа
ции към 4000 души. По 
проектоамандманите на 
общинско равнище рази 
скваиия са станали на Об 
щинската конференция 
на ССТН, Общинската ко 
нференция на ССМ, Об-

петентните, преди всич
ко общинският инспект- 

Босилег- ор за. приходи към Слу 
жбата по обществени при 
ходи не е изпълнил ця
лостно своята обществе
на задача, както по отно 
шепне на систематичен и

Е работата на частните 
гостилничари, търговци и 
хлебопекари в 
рад има редица законона
рушения, с конто те по 
един или друг начин при 
крнват оборота, а с това 
и облаганията им не са
в унисон със закона и ут- всестранен контрол, така 
върдената данъчна поли и по отношение на пред 
тика. Не водят щателни приетите наказателни ме- 
оборотпи и делови книги, рки. Глобите от 50 000 ди
нямат регистърски каси,' пара до 70 000 динара са
нс зачитат работното вре 
ме и пр. С тези и редица 
други малверзации, съзна 

“ телно избягват от запла
щането на обществени 
даждия, придобиват за 
себе си печалба и за сме 
тка на обществото неза
конно се обогатяват. Това 
между другото бе изтък
нато иа проведеното през 
миналата седмица заседа 
пие на Председателството 
на Общинския 
на Съюза на комунистите 
в Босилеград, когато ' се 
разисква за информация
та за утвърждане на обла 
ганията върху личния до
ход на частните гостилни 
чари, търговци и хлебо
пекари ,изготвена от Слу 
жбата по обществени пр 

иа иходи към 
скупщина.

На заседанието бе из
тъкнато и това, че и ком

становището: пр 
Републи-

репено
едседателят на 
ката да се избира за срок
от четири години, както 
и да се учреди Съвет иа 
сдружения труд към Ску ССТН, разисква по пред 

И л ожени ята и състоялото

щинския синдикален съ
вет, Общинската скупщи

и Общинския отбор пщината на СФРЮ. 
СУБНОР. В разисква- на събранията в местнн- 

ни те общности, както и на

на
се публично разискванена
върху амандманите, като 
насрочи за 1I април за
седание ма Общинската 
конференция, иа което 

СР С.ърбия, ще бъдат сумирани ре
зултати от хода на пуб-

нията бяха ангажира
широк кръг сказчици ’ от събранията в 
Ниш и Бабушниф.

На събранията в мест
ните общности 
доминираха въпроси за 
определяне на землищн
ия максимум. Изтъкнато

трудовите 
организации, е изтъкнат 
искът да се формулира

главно мястото иа 
като държава, във Феде- само символични и не мо 

гат да премахнат проб
лема. Поради това чле
новете на Председателст
вото на ОК на СК в Боси
леград бяха единодушни 
при заключението, занап
ред не само инспектора, 
но и останалите субекти 
срещу какъвто да е вид 
закононарушения да пре-

рацията, както и иа мяс личните разисквания, 
тото на покрайнините в Ст. Н.

БАБУШНИЦА

Подкрепа на сегашните функционери
Кадровата комисия при ладинович, а също да бъ 

ОК на ССТН и останали- ' дат преизбрани й предсе 
.те кадрови комисии при дателят иа Съвета па сд- 
останалите ■ обществено- 

' политически организа
ции, както и комисията 
за избор и наименование ел на Съвета на местните 
при Общинската скупщи общности Аца Джорджев- 
на са дали предложение 
досегашните функционе
ри в. Общинската скуп
щина да изпълняват длъ 
жността си и през след
ващия мандатен период.
Именно, за председател 
иа Общинската скупщи
на е предложено да бъде 
преизбран Славолюб Ми

трудови организации, ка
то гражданите и тру
дещите се подкрепиха пр 

Слободан едложеиието на кадрови
те комисии без да изтък

дприемат остри мерки, 
включвайки и закриване 

комитет на работилниците”.
В продължение на засе

ружения труд 
Йованович, работник на 
ЗОИЛ '„Дунав”, председат ват други кандидати.

данието, членовете на 
Председателството на ОК 
на СК разискваха и да
доха подкрепа иа Тезис- 
тите за подготовка на пре 
дстоящата Конференция 
на СЮК,- които до среда 
та на този месец ще бъ 

Общинската дат иа публично обсъж- ч

Инак според приетия 
ич, преподавател в основ „календар” за провежда
ното училище в Стрелац не и избиране на общин 
и председателят иа обще ски функционери на 11 
ствено-политическия съв
ет Мирослав Петровия, ра 
ботиик на „Лисца”. у 

Публичното

април ще се състои каи- 
дидационна конференция, 
а иа 21 април ще се със 

разисква- тон изборна сесия 
не по предложенията при Общинската скупщина, 
кл-ючи до 1 април във вси 
чки местни общности и

дане в първичните парти 
йии организации.

Ст. Н. М. Я.
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IIIт I1ШГШШ II
ДИМИТРОВГРАДВЕСТИ ОТ „ЦИЛЕ” —

СУРДУЛИШКА ОБЩИНАСТОПАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ В Топла закуска 

н стари „болки“Златна мина" заптърговците и предприемачите
моуправитслпмте работим 

контроли и па слу 
коит-

работи кухнята при 
са на-• 13 края ма март започна да

Кухненските съоръжения
бяха заработени в пера 

Така

полза зана личнаНелегалното осъществяване 
сметка на обществото и гражданите е разпространено 
явление в търговската мрежа на „Власнна-продукт и 
във „Власннац”

столработническия 
бавени със средствата, които 

съботи от

чески
жбага но вътрешен 
рол нередовно ее у твърж
дават
те със стари неин и така 
се оставя възможност ма

годината.
стол, в кой

наначалотоботмнте
модерният работнически

най-старата стопанска органи- 
„собстйеиа” гоп- 

„Бал-‘

замасите ,на стоки- е комплектуван 
то над 200 работника от

Димитровград ще получават
,купуват и докарват от

сина-продукт", 'Делишес", 
Горската секция, комуна 

„Вла-
сина", гражданите, жмлнщ 
чата кооперация 
СФРЮ.

В годишния 
Секретаиата на вътрешни 
те работи в Сурдулица от 
делно се подчертава, че ос 
ъществяването 
полза за 
ството, организациите на

Размерите на стопанска 
та престъпност в Сурду- 
лнщка община през 
налата година не са алар 
мантии, но не могат и 
не трябва да се подцен
яват и пренебрегават. Сс-

лация вгражданите. И много дру
ги слабости

лиото предприятие ла закуска, вместо да я 
кан" или от частни гостилничари.

мн- в тази орга-
благопрнятству-н иа • В края па миналата и началото па тази година 

значително са увеличени личните доходи па работещи 
те в Пиле”. За 1987 година е дйдепа и „тринадесета 
заплата”, а средният личен доход за първите два месе. 
на па настоящата година е достигнал 160 000 динара.

пизация
пат нелегална лцчпа 

отчет на правилно формиране и 
нивелиране па цепите, 
редпостп в изкупуването 
на добитък, селскостопап-

пе-

пекретарнатът на вътрешни 
те работи е подал заявле
ния за 26 углавни дела — 
3 дела повече отколкото 
в 1986 година. От увели
чението на общия брой

на лична С1<н продукти и. горски пл 
сметка на обще- одове. ..

Строително-занаятчий
ската кооперация „Власи 
нац" е дълга приказка. Го 
лям брой частни занаят
чии и частни предприема
чи редовно, чпомякога и 
много нахално злоупотреб 
яват с кооперантските 
си. отношения с „Власи- 
нац”. Вземат големи коли 
чества сторителен и друг 
материал с намаленеие 
(без данък върху оборо
та), а сетне по различни 
начини отбягват да изпъл 
нят задълженията си към 
кооперацията и общество

престъпления . сдружения труд и гражда 
ните е станало загрижава

стопански 
по-тревожем е фактът, че 
дани са извършени 7 уг- що явление в търговска

та мрежа иа 
панско-търговския комби
нат „Власнна-продукт” и 
в дейността .на СЗК „Вла- 
ейнац”.

„Власнна-продукт” снаб
дява населението в общи 
мата със стоки от 1|ьрва

селскосто-„плячкосва-лавнн дела 
не на обществествената 
собственост”, докато пола 
ни броят на тези наказуе 
ми дела е бил много по- 
-малък — само 1. Четири 
от тези тежки престъпле
ния извършени за сметка 
на строител но-занаятчий 
ската кооперация „Власи- 
нац” и по едно престъпле
ние за сметка на „Власи- 
напродукт”
от Белград и „Делишес” организация са се „специ 
от Владичин хан. Остана- ализирали” -да осъществя- 
лите углавни дела от об
ластта на стопанската пре 
стъпност са предизвикали 
щети на „Югобанка”, „Вла

необходимост и с разни 
изделия за широко потре 
бление. Тъй като Цените 
на стоките се меняват че 

от тази
„Цнле” зацелдва „раните” си

0 Успешно с преодолян проблемът със залежала- 
който с години затрудняваше дейност-

„Югобанка” сто .търговците
та продукция.
та на организацията и още повече изостряше недои
мъка на оборотни средства, 
включително' и тези в собствената търговска мрежа, 
не са по-големи от едномесечното производство.

то.
В борбата си срещу стоват нелегалната лична пе

чалба като продават стари папската престъпност 
стоки на нови цени. Пора общината СВР е осъщес- 
дн слабата работа на са ™л. нобро сътруднннест-

во с прокуратурите, Оо-

Сега залежалите стокив

ф Някои стари „болки” на „Циле” не зацеляват. 
Касае се за слабата трудова дисциплина, особено на 
водачите на специалните камиони за превоз на мебели. 
Правейки така наречени „диви пробези "относно пре . 
возвайки по лоши пътища строителен материал и раз
ни предмети на частни лица, водачите предизвикват 
чести и големи аварии на специалните камиони, а ор 
ганизацията дава големи пари за поправки. Миналата 
година за тази цел са изразходвани около 37 милиона 
динара, а с тези пари могат да се купят два нови ка
миона!? От началото на тази година за поправки на 
камиони са дадени — 17 милиона динара?!

щинския съд, до известна 
степен и с общинските ин 
спикции и Службата по 
обществено счетоводство, 
но не и със субектите иа 
обществената самозащи
та в организаиите на сд
ружения труд. Дори се 
едучва в съда представи
телите на организациите 
да заявяват, че колекти
вът, им. не иска да му бъ- 

трудоустрояване и общо 57,8 безработни са де компенсирана материа- 
млади хора до 30-годиш- лната щета и по този ма
на възраст. Както се очак чин
ва тази година трябва да допринасят за освобож- 
се трудоустроят 100 ду- даването иа виновните, 
ши, 70 процента от които

Ст. Н.

БАБУШНИЦА

Все повече безработни 

са квалифицирани
полувиеше и 16 души с 
више образование.

Накрая да изтъкнем, че

Председателството
Общинския 
съвет тези дни обсъди от 
чет за

на
синдикален

В организацията са решили да подсекат корените 
на това нелегално и вредно явление. Преди известно 
време един от водачите (ДИМИТЪР ХРИСТОВ) е за
ловен в злоупотреба с камиона на организацията си 
и е суспендиран от работа. Дисциплинарната 
наскоро трябва да му „отреже” съответно наказание.

състоянието на незаетост 
1987 година с обз1>р 

плана
най-иепосредственопрез

върху изпълняване 
за трудоустрояване. Съще 
временно прие' план за 
настаняване на работа пр ’ стажанти.
ез 1988 година . , -----:--------------

Стопански изостанала СПОРЕД ГОДИШНИЯ БАЛАНС НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОСИЛЕГРАД
Бабушнишка община на г*
списъците за безработни ЗяПАЗТИТб Н ‘А А М И К 3 Н 8 Т А И Ч И И Т е АОХОАИ
има общо 1088 лица, от ^ « « л « ^ "
които 497 са жени. Мина 
лата година за пръв пъ!1 
са търсили работа 337 ли 
ца, предимно завършили 
трета и четвърта степен 
професионална подгото- 

, вка.
структура на незаетите е 
подобрена с 2,7 на сто.

комисия

К. Г. в. д.

Според заключителния на сто (в стопанските ор 
баланс за 1987 година, фи ганизации 76,1 на сто), 
нансовите резултати на доходът от 878 милиона 
организациите от общес динара със 105,3 на сто 
твените дейности, в Боси (в стопанството 75,5) а чи 
леградска община, отчи- 

Квалификационната тат сравнително по-голя 
мо увеличение от увели
чението на стопанските

ва година увеличение от 
166,6 иа сто или 48,7 инде 
ксни пункта повече от 
увеличението на общия 
доход в стопанството.

При това, и увеличение 
то на личните доходи в 
организациите от общес 
твените дейности с 16,5 
индексни пункта е по-гол

ките организации. 
През изтеклата годи-

най-голям среден ли 
чен' доход са осъществи
ли заетите в Образовате 
лен център „Иван Каран 
ванов” — 193 610 динара, 
след това заетите в Апте
ката

на,

стият доход, който 
лиза на 805 милиона ди
нара със 
срещу 79,6 на сто в сто- 

организации. 
изразход- 

възли-

въз-

102,7 на сто
181 333 и Здрав

ния дом — 163 981 динаорганизации. Така напри-
покрай 442 неквалифици- мер общият доход, кой- Същевремено 
рани, 174 полуквалифици- то възлиза, на 1 173 мили ваните средства, 
рани работа търсят 221 она динара в отношение зат на' 295 милиона дина- 
квалифицирани, 191 със на същия през 1986 годи ра и отчитат по отноше-

на е увеличен със 117,9 ние на предходната дело

Да напомним още, че папските
ямо от увеличение в сто
панството. Тук средният 
личен доход 
139 333

ра, а. най-малък трудещи 
те се в Детската градин 

97 476 динара и
Центъра за култура — 
77 615 динара.

възлиза на 
срещу 

в стопанс

ка
динара

89 409 динара32 ссредна подготовка, М. Я.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1ххОмунжст
Орган на Съюза на югославските комунисти Брой 1615 година ХЬУ
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 8 април 1988

КАК ДА РАЗВЪРЖЕМ „ГОРДИЕВИЯ ВЪЗЕЛ"
к осовският политически релеф още се тресе. Изселването на 

сърбите и черногорците затруднява политическите усилия за 
по-голяма и по-решителна офанзива за стабилизиране на със

тоянието в Косово. Ако на някои ключови пунктове на политичес
кия живот и може да се говори за някакво движение 
напред, все докато трае изселването действително

на нещата
не може да се

говори за това, че по отношение на „множеството идеи", предложе
ния, методи, програми и акции е направено толкова колкото с мо
гло да се направи.

Резултатите не са такива каквнто трябва да бъдат. Впрочем, 
разликата между политическите и програмните усилия, от една 
страна, и конкретните резултати, от друга страна, не е много на
малена. Това е най-невралгичната точка. Признавайки този факт п 
самият Съюз на комунистите се намери в пат-позиция- Именно, он
зи „Гордиев възел” още не е развързан. Усилия има, нещо е и 
постигнато, обаче това не представлява никаква сатисфакция, все 
до тогава докато числото на завърналите се преселници не бъде 
по-голямо, а изселването напълно не престане.

Апели и програми на форумите, но и повече конкретни акции за 
спиране на изселванетоСедем години идейно-политическа борба против причините и 

последиците на контрареводюиионното избухване на албанския на
ционализъм не са малко. Ако сега и може да се говори за „опреде- 

резултати в стабилизиране на положението”, бремето на из
селването и нататък натиска плещите и нарушава отношенията в

Много време се из-

има предвестия, че някои от (утвърдените със срокове) задачи от 
тази програма не се осъществяват. Именно, изглежда че още не е 
намерен, поне в Косово, адекватен метод за спиране на изселване
то. Не помагат нито многобройните комисии, нито координационни 
те отбори, пък нито съчинените програми в общините, местните об
щности и трудовите организации. Трябва да се вложи далече по- 
гол ям политически капитал в хората—в албанците преди всичко. 
Това, което Синан Хасани каза в Качаник, ако не е късно, може 
да послужи като увод в сегашната дълбока идейно-политическа и 
обществена акция („Ако албанците ясно и решително биха казали: 
няма вече изселване на сърби и черногорци от Косова, тогава вяр
вам че изселване не би и имало””). Разбира ' се, зад този 
трябва да последват п дела. Албанците окончателно би трябвало 
да разберат, че осъществяването на лозунга „етнически чисто Ко
сово” е насочено против многонационалното ,битие, против самите 
тях па първо място. Този лозунг (националистите разчитат, че той 
ще сс осъществи чрез контпнуитета на изселването) кара водата 

във воденицата на враговете. Албанците тласка в

лени

по-широк смисъл, внася нови неспокойствия. 
губи в хвърлянето на стрели към „възможните причини за изсел- 

Едвам по-късно се разбра, че самият акт на изселването (с
и нататък има) е катастрофа- 

общност, каквато е Косово. Практиката 
Стана ясно, че изселването не може да се спре 

написани програми. Вместо с 
Потребна

ването. 
интензитета, който имаше и който
лен за многонационалната
е добра учителка.
с апели на форумите или внимателно

тях, трябват повече конкретни акции.
със силата на законите не сстях, или заедно с

е решителна акция, защото нито п^ппм.

намират канали и — прода-

завет.

то) е забранено със законите, хората 
ват и купуват!

непосредствено
самоизолираща черупка. От този лозунг само една крачка е до раз
биването на Югославия- Ето защо, същите тези албанци като „мно- 
зипетвеп" народ в Косово, първи трябва да изкореняват наруше
нията п да се борят против вражеското действуваме. Трябва да се 
признае, че в акцията за спиране на изселването няма колективен

Макар чс няма същински емпирийни изследвания, ме е труд- 
идентйфицират причините за изселването на сърбите и 
ндентифиц^ СъРитията от |98] годима разтърсиха цяла-

почва" за националногкат а ескала 
Обаче, тежките последици, които 

отпоше-

но да се
черногорците ог 
та страна. Кой и как „е създал 

това е познатоция в Косово — 
останаха най-вече се отразиха

със страх да гледат па
се покачи на загрижваща 

бе по-малко изразен,
изчезваха кри»ериите

върху между националните
своето бъдеще. Психо 

степен. Про
подход.

ния- Хората почнаха 
зата на страх и несигурност 
цесът на изселването в началото 
ваше все по-изразителем. Постепенно

„ пленен сс касае за ми1рацпи
носгта: дали и до коя с,спе“ касас ;,а изселване поради
тю икономически причини, или ъ „ таК0на преценяване с
настъпилата обстановка Ясно с чс при да ^ осмнрм; сл.

поради3целокупната политическа атмосфера, 
обременяват разни нарушения

Вместо това в успокояване па положението от случай до слу- 
на някого да се изсели, убеждавайки го „в мнну- 

решаване на проблемите),
а после ета

па стой-
чай, в осуетяването
та до дванадесет" (акция за частично 
трябва предварително да се премахнат причините, които са довели 
до едно такова душевно неспокойствие. А тези причини още не са 
премахнати. Мисля че статистическите показатели не са достатъ- 

локазателство да се говора за конкретните резултата, 'защото 
изселването от сега занапред, ще бъде

па населението

чпо
се забравя на факта, че 
по-малко, тъй като междувременно е намалял популанпогпшя потен 
имал па сърбите и черногорците в Косоио.

Конкретните програми за спиране па изселването и за завръ
щането на желающитс да дойдат в Косово, междувременно допъл
нени със задачи в трудовите организации (мисля на ония, в конто 

програми съществуват) трябва упорито да се осъществяват. 
Трябва да се разширят условията, конто да обезпечат завръщането 

Именно, освен обезпечаването на по-продуктнвно на-

имало и поляризация- 
ването продължава 
която и занапред 
тиск, насилия—

, конфликти, па-

сърбекото и черногорското пасе
на психозата на нееи- 

Трябва да 
капитал за пре- 

моменти — 
. В целия

Малцинственото чувство на

от този вид, които в определени 
°Г * бяха а и днес са решаващи

повръхпостта сс откри “^„^"^кои. об-

• КаКТОковоДи"е,ш: членове па Съюза па кому- 
ръководи сли^ка ^ |МОШИ положението.

тези
гурността и 
се каже, че не с 
махваме на причините

искали това

па изселените.
стапя пане па работа, на жилища, строителните площи, помещения 
за занаятчийска дейност и други, иай-първата задача на Съюза на 

другите субекти в САП Косово е възможно по-уечо
ценхнче

поискали или не
комунистите и

преодоляваме и на опия причини, които са наречени
последица па несигурността поради малции-

патози конгломерат 
вече за изселването ншо

ски натиск, коиго са
СТВСПОТО чувство, последнна ма най-различните нарушения иокуше- 

албанскня национализъм п сепаратизъм.

ществено-политически
пистите. Тяхното заминаване

ция от позициите па

— както се очаква — Да Даде

Палми Мисини
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ИНФОРМИРАНЕТО,

Проверка на критериите
обществена сцена познава трудно и този по

' колко голяма е неговата
и сложност. Най-доб

На нашатаКризата, която ни е захвана дава навреме за тях и не оказва 
ла, между другото изисква да кадрова, материална и техниче-
бъдат изострени нолнтпческо-про ска помощ - нанася вреда не са работническата
фесноналните критерии в журпа- мо не отделни редакции и жур- ‘и ПИ1Ч '- 1 . г па ческите догматици,
диетиката съгласно духа на вре налнсти, цо и па обществото. Ста са, освобождавайки соО^си^Д Съюзът на
мето. Това задължение произ- новищата на Конференцията гря- освобождава намалява- длъжен да установява връзка ме
тича от Становищата на Акцион- Ова да открият процес и за пре На ТяХ ", , която действу- жду прокламираните цели и дей
ната конференция на журналис- махвано па такива поведения. 1,0 "а о0ласпа, ствителността и да' изнамира ре-
тнте-комунистп. В осъществява- »а ^«зът ”а КОМиУ"™™™’ °}а шеиия. СК не смее да оставя тру
пето на тази задача особена роля Неудобно и ненужно е от Ста , °''™ „РЯ сам0 в довия човек да се блъска между •
и отговорност имат първичните новищата да се измъкват зада- комунисти, да л пабо- действителното и възможното,
организации на СК в средствата чнте ,които са по-важни и па ко ролята па защитни! - р Своевременно Гьоте е говорил,
за4масова, информация. иго трябва да се даде придимст- тиическата класа н "“Р Р ЧОВекът трябва да се интере

„о. Всичките „мат своя логика и сува преди всичко от човека”. Бо
ческа сила, която открива пер- рбата за самоуправление
спективи и оглавява борбата за мо борба за повишаване произво

обществената дейст- дитслиостта на труда. Ю преди
с борба за човека и вчо- 

Това е борба не

казва, 
суптилност

съюзници са му антидогмати-
и по-глас но е при- 

па силите, които ням-
все по-силно

кла- ри
комунистите е

Конференцията
стпте-кбмунистн чбе приета и ко
ментирана различно. Реално е да 
се очаква, че п нейните станови
ща, които' .междувременно бяха 
вернфнцнрани от Централния ко 
митет на СЮК, ще бъдат приети 
и тълкувани различно. В това ра 
злпчие, йаи-лошо ще бъде евенту 
алното^щренебрегаване 
вищат^ат хюстъпю 1те, според 
то Становищата на Конференции 
ята са палиш ни и ненужни. Тази 
възможност трябва да се има пре 
двид, понбжел тя бе 
още в подготовката на Конферен
цията и в коментарите, които бя 
,ча публикувани по време на ней
ната работа. В нашите редакции 
съществуват самодоволни рути- 
нери, опортюнисти, конто са за-

на журнали оправдание. Все пак, от аспект на 
обществената актуалност, на пре 
ден план изпъкват изискванията, 
които се отнасят до обществено- 
политическата отговорност на жу 
риалиста и до ясното разгранича
ваие от ония, които действуват' Ри и се състезават

в изтъкването на ■
„симпатии" и патериализъм 
работническата класа, 
ливат крокодилски сълзи вина
ги, когато се спомене нейното 
име" (Тито), а всъщност се гри
жат за собствените си интереси.

е не са-

меняване па
вителност. Разни междуслоеве 
почват различни обществени иг-

за всичко
вечаването му. 
за човешката душа, а за такивапомежду си

собствените си обществено-икономически и 
литически условия, при

бъде креатор на соб-

по-
от антисоциалистически позиции. 
Тези изисквания не се спазват до 
статъчно и последователно във 
всекидната работа на отделни жу 
рналисти и редакции и в отноше
нията между самите редакции. 
Това е причината за различните 
аршини в журналистиката пй ед 
ни и същи въпроси, дори и там, 
където те най-малко могат да се 
очакват, като например при пре
ценяването на дейността на един 
от водещите идеолози и защитни 
ци на движението на дражевис 
тите или пък когато се защита
ват лица, които действуват от на
ционалистически позиции.

, Идейно-политическото разно 
гласие в Съюза на комунисти-

коитокъм 
„Те про- човекът ще 

ствената си съдба.
Борбата срещу бюрократиз

ма и догматизма , поради иконо

ма стано- 
кои-

трудности имическите и други 
поради собствената си сложност, 
се приема от отделни членове на

оповестена
Съюзът на комунистите тря

бва по-бръзо да се освобождава Съюза на комунистите
за на системата изобщо, като ра-

като кри
от такива членове, да ги изтлас
ква ма маргините на обществото, зпадане 
Това е една от

на системата и социали-
съществените зма; явява се идейна яловост и 

политическо безсилие, създаватпредпоставки, че и в сегашно вре 
ме СК да бъде на равнището на 
обществената и историческата си ни видове безнадеждност. Обща

основа им е неразвитото социа
листическо самоуправление. За
това Съюзът на комунистите в

лутали в журналистиката и. кои
то се предават на обществената 
стихия-

се теории, които предлагат раз-

Затрва някои редакции 
не действуват като сплотени ко- отговорност.

След всяко 
проникновение 
волюционната

революционно 
на полето на ре- 

борба излизат си- настоящата обстановка трябва да
лективи или действуват противо
положно от идейно-политически 
те определения на Съюза на ко 
муниситтите. Сигурно е, че те 
няма да посрещнат доброжела
телно Становищата на Конферен 
цията. Едно такова предупрежде
ние бе изнесено на състоялото се 
неотдавна заседание на Комисия
та по информиране при Град
ския комитет па СК в Белград.

те е видимо и при журналистите-
комунисти. То съществено нама* ли, които искат да установят ед- откроява нови перспективи за 
лява ефектите на идейно-пропа- ин вид баланс ме?кду щурмува- развитие на социалистическото 
гандната дейност на ииформати- щата революция и миналото. Те- самоуправление. Това е една от 
вийте средства. Силен е натискът зи сили се опитват да пренасо- основните предпоставки за према- 
от догматично-бюрократическото чат революционните проникнове- хване на догматическия подход

пия в полза на собствените си и за представяне на догматиците 
„Миналото постоянно такива, каквито наистина са те. 

муиистите прекалено се занима- се опитва да припитоми револю- Защото догматиците нямат и не 
ва с радикална критика и само- цията” (Велко Влахович). Догма- могат да предложат перспектива 
критика, като че ли е позабраве тизмът 

журналистите-комунисти но Марксовото предупреждение, ят на това 
задължават към ускорено подоб-

съзнание, което 
ветна

не среща съот- 
съпротива. Съюзът на ко- интереси.

Становищата на Конференци- е само едно от отражени с по-ши])оки теоретически кръго 
припитомяване без зори. И при сегашните условия 

че не критиката, революцията разлика, че съществува в името се потвърждава правилото, че ре- 
ряване на отношенията в редак- тегЛИ напред.- С това свое пове- на революцията защитава стари волюшюнността подразбира 
циите и към трудова и професио дение Съюзът на комунистите те отношения-

дифереициа- изтласква себе си на страничен ването на догматизма 
ЦиЯ в информативната дейност. КОЛовоз, а в празното и бягането сложна работа. Целта постига не Това съзнание винаги трябва 
От това задължение не е освобо ОТКрИТО идеологическо про- само в идейната сфера, но и с да ни бъде предвид, особено днес, 
дена нито една редакция. Стано ТИВОпоставяие за да не му се на премахване на онези фактори в когато дирим изход от кризата! 
вищата не могат да бъдат пара- Г1рави забележка за догжатизъм реалните обществено-икономиче- То трябва да се прилага и в жур 
ван, нито пък^ отношението към и прочие, все повече нарушава ав ски отношения, които възпроиз- налистиката, чиито критерии са 
тях смее да бъде формализира- ХОрИтета на Съюза на комуиис- веждат догматическо-бюрократи- на ’ ежедневна проверка, 
но. Резултатите в осъществява- тите ческо съзнание. Догматизмът се Момир Бъркич
нете^а редакторската, политика у у
най-добре ще покаже как се от
насяме към тях на практика. За 
това е важно, редакциите и изда 
телските и програмните съвети 
по-често да анализират как жур
налистите осъществяват. професи 
оналните си задачи. Особено е 
важно първичните организации 
на СК редовно да оценяват идей 
но-политическата същност на ре
дакторската политика на дело и 
приноса на комунистите в реда
кциите. В това отношение е необ 
ходима по-голдма ангажираност 
на основателите на отделни сред 
ства за масова информация- До- 
колкото основателят Ьтдалече 
блюдава и засича рабуши, регис
трира отклонения от редактор-

ята на

пог-
Затова преодоля- лед напред, към бъдещето, а не 

е твърде връщане назад.нално-политическа

Политическа слепотаАКТУАЛНО
Коментарът в „Дело” от 25 

март 1988 година, отхвърлящ твъ 
рдението, че писането на младе 
жкия печат в Словения е във 
функцията на специалната война 
срежу Юугославия)”) — беше 
отвхърлено на същия ден, когато 
се и появи. И то с неумолими 
факти.

чат — каза, че е „ясно, че става югославските кина, 
въпрос за специална война, как плажове 
то е известно,

гардероби и 
и убиваха невинни хо 

че нейните твор ра)-— щедро ^валейки „Млади- 
ци не са редакциите на отделни- на” и редакторите им. А вождът 
те вестници и списания, а че те на Хърватското освободително

движение (онова злодейно дви- * 
А след един ден вестниците тен по своята 

публикуваха - факсимил извадки славска вражеска

са само изпълнителите”.
широка антиюго-

активност, на
от усташкия вестник' „Нова Хър двата американски, еврВпейски- 
ватска", вестник на така нарече ят и австралийски 
ното Хърватско освободително публикува писмо в „Младина" и 
движение (онова злодейно дви- предлага 
жение, чиито платени убийци не нейното антиюгославско 
така отдавна подмятаха бомби в

Най-напред съюзният секре
тар за народна отбрана, Бранко 
Мамула, точно на 25 март, на за 
седанието на Съвета на

континентна-
/въоръже

ните сили на СФРЮ — оценявай 
ската политика и не предупреж- ки писането именно на този пе

десет хиляди марки за 
и анти-

(На 3-та стр.)



Комунигт 2
КАКВО СПЪВА АГРАРА

ЦЕНАТА НА СКЪПАТА СЕИТБА
# Всяка пролет се 

селското стопанство
-

■щршш 1
' : ' /ш

Л:,

изправяме с вече 
измежду желанията, 

политиката и практиката, а вече 
стопанските производители

известния дисонанс в 
плановете, декларациите, 

четвърта година наред как селско- 
понасят високо покачване 

средства възпроизводствените 
селскостопанските

производители и през настоящата 
пролет ново поскъпване на

3*2 9ЙГ# . ■'

на цените наосновните
Сеят ли материали

казано, всяка година на лихви от 
ива повече от половината от до
хода.
добавят и цените 
ствените,

храна
и ново спадане на конкурентност 
та на югославското

Когато на това бреме се
на възпроизвод 

материали (сортови се
мена, изкуствени торове, гориво 
•л смазочни масла, машини 
ръжения) едва тогава

селско сто
панство на световния пазар? Пр
ез последните дни от повече

и. ' - й%'.чТ:тстра
ни стигат потвърдителни отгово
ри. А това е вече четвърта годи
на наред как

и съо 
става ясно 

защо селскостопанските произво 
дители непрекъснато се оплакват 
от затруднените ууловмя па сто
панисване. Последното покачване ш

селскостопанските 
производители жънат високи пос- 
къпвания на сортово семе, мине
рални торове, средства за защита 
на растенията, гориво и смазоч
ни масла и резервни части за сел 
скостопанските машини.

Ш
Ш

■■■■

вГжМ*'

шна цените, покрай другото, 
лиха

мама
и иабавката и изразходване ш. *.-*в2*Щ

кои материали в.1?рху единица Ги
ощ (изключвайки фактора прнро намалява употребата на минерал 
дно бедствие) не дава пп най-ви- пи торове. Специалистите не го

вбрят това без основание, защото 
е известно, че един килограм 

Iез!I „неикопомически смет- тор повишава добивите на зърне- 
разходи. Обръщаме са- пГ добре са известни на нашето нп ;;рапп с три килограма, относ 

ни село. Все пак, специалистите от но пзк ствепп торове представ- 
време обръщат внпман- ля ват 65 па сто от факторите за
______  _____________ увеличение па добивите, при при

лаганс на съответна агротехника, 
разбира се.

то на някои от стандартните въз
производство ш материали: мине
рални торове най-много. Естестве 
по, важно е да изтъкнем, че някои

е, че па частния сектор рязкоТака стигаме и 'до онова, 
то с идването на първите пролет 
ни дни /е напълно неизвестно: ка 
кви площи ще бъдат засети с 
„дефицитни култури” (захарно 
цвекло, преди всичко), относно ка 
кви ще бъдат защитните цени на 
пролетните култури. Защото, да 
си припомним, едва с известните 
защитни цени на пролетниците 
се получава основа за сравнение 
с разноските за един хектар и це 
ните в аграра изобщо.

Към това, естествено, трябва 
да добавим и факта, че най-голя 
.ма част от разполагаемите аграр
ни ресурси в Югославия представ 
ляват ония, които са предназначе 
ни за растениевъдството, че в об
щото производство то участвува 
с над 80 на сто, ангажирайки при 
това почти в същия размер и об
ществени и частни средства. От 
друга страна, земеделското 
зводство представлява 
на най-голямата част на останало 
то производство в селското сто
панство, предимно
растениГьаха^Г^вскло07^-;!/.^ .'запланирамитс 42 760 кг/ха трябва да се осъществи производство 
ка . ) освен зърнени храни ово- 1 от 1 254 000 тона, което е в съгласно с предвиденото в Розо,копията 
шия и лоза, е суровинна база на 

дял от хранително-вкусова 
Почти е излиш-

кое

от поскъпванията в различна сте , соки добиви,- а особено не и най-
пен и в отрицателен смисъл ще благоприятен финансов ефект, 
окажат влияние върху производ
ствените
мо внимание на този факт: 
най-гол я мото изразходване на ня- по-дълго

Култури т шющм
Всяка пролет от селата прис

тигат почти същите негодувания: 
селяните се оплакват, че пак са 
останали забравени. Както вече 
напомнихме, тези дни недоволст
вото се отнася до защитните це
пи с пролетната сеитба, както и 
стремежа резервните части за от- 
чслнп машини да се третират ка
то стока за широко потребление.

С други думи, от аграрната 
политика се търси най-после да 
вземе ио-серпознп мерки, които • 
да насочват селското стопанство
КЪМ ПО-ПЪЛНО .11 ПО-ПрОДуКТИВНО
използуване па земята п средства 
га. А това нещо нр може да се 
осъществи без намаляване па 
производствените разходи и без 
по-добро използване па обработ
ваемите площи. Тъкмо тогава е 
възможно да се говори за по-голе 
мп капиталовложения и селското 
стопанство, Впрочем, едва след 
това може да се говори и за по- 
евтино производство на храна.

За засяваме с пролетшГци е предвидено площ ог 1 105 000 хе
ктара, от които 62 550 хектара или 5,6% в обществения сектор п 
1 024 450 хектара или 94,4"., в частния сектор.

За засяването на зърнени растения се предвижда площ 
731 746 хектара или 66,2% от предвидените площи за засяване с про 
летници, с индустриални растения, 73 658 хектара или 6,6% със

хектара

от

или 15,6"» п с фураж 127 331зеленчуци 17 265 хектара 
или 11,8%.

В структурата на житните растения пай-големп площи 
бъдвт засети с царевица — 640 206 хектара или към 56"» от пред
видените площи за засяване с пролетпицп. относно 87,5"» от пред
видените площи за засяване със зърнени растения.

Предвидените площи за промишлени растения са по-големп 
1987 година соколо 4500 хектара.

и ;е

прои 
основата

от тези в 29 328За засяване на захарно цвекло с предвидена площ от
повече с 2 300 хектара от засетите в 1987 площи. Съсживотновъд-

•! за 1988 година.
Сеитба па слънчоглед ще стане па площ от 2о 620 

1987
| хектара. 

1600 хектара.голям година е околоИЛИ повече от засетите прел 
Домашните хибриди на слънчоглед, които са устойчиви па оолсстп 

растенията, връщат доверието в отглеждането па гази култура. 
Така през 1987 година със слънчоглед са били засети вместо па 

16 000 — па 25 000 хектара.

та промишленост, 
но да си припомняме,

на питиета,
че тя с 

хра- попроизводството
добитъка и тютюн, осъщес 

10% от общия общест 
сек-

на за планиранитетвява над
продукт в промишления 

тор. Същевременно, растепиевъд 
своя страна изразходва 

количества различни про
дукти на енергетиката, химическа 

другите промиш
лени отрасли. Към това трябва 

добавим и факта, че това про
изводство представлява главния ра на 
потенциал и все още основен из- „„що,

„а население така неотдавна

вен ПОЛИТИЧЕСКА СЛЕПОТАСТВОТО ОТ
големи

з то нека срутват, Югоела- »а. че еьс съ.чржапиита па „Мла
дина” ее нанася най-гол яма вре 
дл п позор именно па Словения 
и словенциге. Но, също така, тру 
дно е \а ее отрече и всяка отго
ворност за допускане па гдка дра 

облици па амтиюгослап-

ита,
вия) е не приемлив.(От 2-ра стр.)та, машинната и ангажиране.комунистическо

Ако пито това за коментатор
представлява Фактите са твърдоглави. „Ма 

„Младина” са 
па онези сили, чия-.

да „Дело” не 
припомняме му и за също 

известната аптп-
оръ-отпгупп

дпе в ръцете 
ю цел е да ■ разрушат Титона 
Югославия, 
казаха п пай-отговор!ште хора в 
Словения. 0 това, че сами ще си

гочпик па "^*Р гие земеделско юГославска програма 
то у нас. И «аи-сегне източ. ° . „ която, освен пета-
то производство ‘ ™мен с чуж. к дадачн, с "реднидепа п

следната: „Изключително ........
пие 'л борбата срещу комунизма 

и л.ругаде има кул- 
имфилтра

С П 141 В I

ска п антикомунистическа дейч- 
Това просто е неразбираемо, 

1 пито може да ее оправдае С „ио- 
голяма 1 
пост на среда та”.

на епедна- Ге пекат власт. Това
ост.

пик па нашия 
бина.

' павръжем очи те1 пред видимите 
мерения, пямй по-скоро да стиг
нем в демокрация, а в безизход
на бездна.

о ткри гост н демократ! 14
на икна института 

селското стопанство 
решаващ фактор 

капита-

Апалилите „ Югославия
турио-идсологичееката
ция чрез средствата 
комуникиране (печатът, радиото 
и телевизията)...

Затова тезнсът па същия 
мептатор е, че трябва да се пасо-

истниските проблеми публика е
харчим си- това никой, никъде

Ние казал. Такова твърдение би било

па кометаА констатацията 
тора па „Дело”, че

писането па словенския младе
жки емигрантски н1‘чат, прелета

ономика в свръзванетоза масовообаче сочат, че' непотребна е 
„отбраната” от уж пзедпакаянане 
то ма словеЬскпя народ п иолити 
ческото

Поради товастопанство е пав селското
лъг. Това изтъкват сега 
алните оценки па аграрната 
тика. Става дума за това, ч 
«цественият сектор в се1‘ от
панство е претворен с Дъ’ и 
носно че неговите ^1Ш 
стопанисват с 80% заи^ ^,ииак

И офици-
пол и 

об-
ко вля»а обикновени „елагалици . 

конто нямат какаото и да е осръководство па тази ре 
„Младина”, тъй като 

явно по е мовапне, е в остра цротивиодоже 
поет е фактите.

чим към
страната и да не

борбата срещу врага 
трябва да премахваме

на
Само Кръжавацли в поради то-пмфлацп безсмислено, именно

оборотни средства.



А Комунист
В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИКОМУНИСТИТЕ

ГРИЖАТА НА ВЕТЕРАНИТЕ
е незаетостта", же ни се струпа, че сечем клона, 

па който седим". Газибара долъл 
очаквания е има

На събрания на гражданите Таса Вукович, секретар па блем на младите 
КР“ ^с^рПГ* членовете »:

пият градоустройствен план. Раз- па Съюза на комунистите в МО. и Ьранко Иещи . . ‘Г Пг лни с горчивина
гледан е и е приет, а с него се “ р"ю™'събраш/е“.ш'младежката стари крмунисти косата>

повече от 70, а само трима по-мал п = ~ иеща да^ би

Според последните данни^- ли ^равн, ,=. «

на

са тези

предвижда край основното 
лщце „Светозар Маркович", 
свободното

на
пространство вътре ко от четиридесетина години.

кн.революционният дух 
пс бива биологически шата част ма града има

в блока, край преди построените да запази 
жилищни сгради, да се построи Партията 
нова. Всичко мина без проблеми, да остарява!"

Решаването па

революцията или в 
на свободата, но за

е нотенциа отивайки вти млади хора и това
този проблем лът и силата, към която трябва първите дни казват

да се обърне нашата партийна ор топа, че на морален план
Сноп пнизация" най-напред са ги изневерили ня-Съюза ишнзация • бойни другари.

а когато булдозерите започнаха
да копаят целината, в помещенн- нашите събеседници виждат 
ята на местната общност побър инакво организиране па 
заха жителите на околните сгра- на комунистите. Членовете ог ор

в по
кои от техните
Най-много ги боли обстоятелство 

че се. създава впечатлението, 
са комунистите

С какво се занимават първич
на СК в местнините организации 

те общности? Никола Газибара, то, 
на Председателството

ди, питайки кой е позволил под гамите ма управление, съд<?вете 
техните прозорци да се вдига м от други институции би трябва- 
шум и с новата сграда да им се ло да бъдат свързани в първични 
затваря погледът. Изрекоха се и те организации в местните общпо 
по-тежки думи, предупредено е стн, а в институциите, в които 
със съд, а между онези, които работят би трябвало да оргаиизи 
протестираха имаше и членове ма рат активи. Напомнят, че това не 
Съюза на комунистите. Активис е ново предложение и се чудят, 
тите бяха принудени да отварят че то не е срещнало подкрепата 
прахливите книги на документа- и разбирателство във висшите ор 
ция и протоколи и да доказват, гами. Понеже не се касае само 

. че с това се е съгласило събрани за работата на партийната орга 
ето на гражданите, за което са низацмя, но и за съвкупния об- 
билн осведомени всички местни ществен и самоуправителен жи

вот в местната общност, тъй като 
жизнен разказ, който членовете на СК, които живеят 

ни разказа Милорад Вукомано- на тази територия, а работят във 
вич, председател на Конференци- фабриките, отсъствуват на събра

па че все по-малкочлен поненасоченост,Конференцията на ПО на СК в с югославска 
МО отговаря.' между онези, които

— Планът за работа на орга- раг в публичния живот, 
низациите на СК е същ с години им, че в отбраната на парциални 

и проблемите са интереси се забравят конгресните
Програмата на

се експони- 
Пречи

наред, понеже 
същи. 
за опазване на

Разглеждаме проблемите резолюции, 
общественото иму- СЮК, че

на селищата, степен е сраснала

па и
Партията до голяма

с държавата.щество, уреждане 
сигурността и обществената само Понякога тези партийни ветера-

се чувствуват забравени и изозащита."
^ „От изборите, през

ни
изтекли- ставени.

— Като секретар на първичте пет месеца, машата първична 
организация — казва Бранко Йег на организация, след всяка сре

ща нося отчет в Комитета. За те
Бранко

жители.
Този

дич — има пет срещи. Разгледах
ме материалите от Осмото заседа зи пет месеца — 
ние ма ЦК на СКС, отчета за ра- Йегдич — нито веднаж не бях в 
бота на Общинския комитет и положение да го предам на изпъл

казва
ята на първичните организации иията на трудещите се и в дру 
на СК в местната общност „Бу- ги активности в местната общ- 
бан" би трябвало да илюстрира пост.
мъките и проблемите на активис- ' — Това предизвиква незаинте 
тите, които организират обществе ресованост и на останалите граж 
ния живот в МО. Опасението, че дани. Ако ги няма членовете на 
между онези, които са се бунту- СК, какво да очакваме от „нечле 
вали срещу построяването на но новете" — ‘'изтъква Зоран Росич, 
вата сграда е имало и членове на секретар на Първа ПО на СК. 
Съюза на комунистите, говори за Трудно е в местната общност да 
трудностите на организиране на се изберат всички органи и деле- 
партийния живот в местната об- гации, понеже заетите отказват

да поемат длъжности, а ако с

предложението за кандидати за нителния секретар или секретаря 
изпълнителни функции, органи- на Председателството и с него да 
зациоини въпроси (някои, члено разговарям, по-широко да му об- 
ве отчислихме от списъците), сет- разложа сухите думи в отчета,
не организиране на .младите, ко- да му пренеса настроението на 
ето е от особено значение, поне- комунистите и атмосферата в 
же в моята ПО на СК няма член първичната организация- 
по-млад от 60 години". Независимо от всички пробле

Има ли възрастовата структу ми» комунистите в крагуевашката
местна общност „Бубан" не отра на членовете 

ху самия начин
на СК в местните общности. Зо- готовят задълбочено разискване 
раи Росич отговаря: „Поради дъл по

влияние и вър
на работа в ПО стъпват. За идущата седмица подщност.

— Преди две години в наши- доста мъка се съгласят за това, 
те партийни организации имаше те главно не чувствуват пълна 
376 членове. Сега сме около 300 отговорност за работите, които 
— споделя’* Богосав Кадич, деле
гат на Конференцията, преди- Дългосрочното решаване 
шен председател. — Голям брой проблема за възрастовата' струк- 
членове напуснаха Съюза на тура ма своята партийна органи

зация комунистите на местната 
виждат все

Тезисите за Конференцията 
на СЮК. Ще кажат, безспорно игия стаж, тук 

дат през прага, 
ги интересуват проблемите на об 

„Вукоманович, като

комунистите гле-
понеже повече част от онова, 

сахме.
са им доверени. което ние запи-

М. Стойиловична
щсството. 
представител на старата гвардия, 
е самокритичен: „При това чес
то се изчерпваме без истински 
ефекти. Някои членове, без пъл 
но запознаване с нещата, откри
ват разисквания по проблеми да 
кажем на индустрия „Филип Кла 
ич’г, или Общинската 
на. Освен това нашите 
дове понякога 
за много други приказки, 
няма оправдание". Към това . се 
приключва и Богосав Кадич с ду 

:„Ние старите понякога 
иервеии, а често загрижели, поне

комунистите.
Образлагайки това средява- общност „Бубан" 

не на редиците, Вукоманович ка- пак в по-голямото отваряне към 
- за, че между „своеволните" има и младото поколение. Казват, че 

такива, които идейно са се раз- за работата на Съюза на комуни 
минали с Партията. Във втората стите, с младите съществуват две 
група са членове, които са напу 
снали СК „от револт поради об
щото състояние в обществото".
Третата група съчиняват онези, отговорен Съюзът на комунисти- 
на които след отиване в

оценки: първата, 
нищо не работят, а втората, че 
за „бездействието на младите е

че „младите скупщи- 
дневни ре 

са само рамки 
коетопенсия те)'). Милорад Вукоманович 

престават трудовите отношения, съгласен 
но не се свързват партийно 
местните организации.

не е
с първата, 

в приема. Казва — „Младите искат 
да работят. Н*о най-трудния про

а втората
мите. сме

♦И1ИМ —м

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

С указ на Президента на Републиката от ликанснгге и покрайнннеките издания: Зия Ди- 
22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен 3ДаРе™ч (Босна и Херцеговина), Момир Бър- 
с Орден народно освобождение, а с указ от кич (СъРбия). Реджеп Хайрулаху (Косово) Ри- 
30 декември 1974 година с Орден братство и сто ЛазаР°в. Славко Герич (Словения), Мирко 
единство със златен венец. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

Директор на НИРО „Комунист": Витомир ^ерна гоРа)- Коста Тоджер (Войводина). 
Сударски, главен и отговорен редактор на вси
чки издания на „Комунист": Влайко Кривокалич. данието

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

Издава НИРО „Комунист".
Печата се всеки 

хърватски, то ест на
четвъртък на сърбо

хърватско-сръбски (кири- 
македонски и ал- 

а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски, русински и 
италиански езици.

Председател на Издателския съвет на из-
„ на ..Комунист" за СР Сърбия: Мило-
Урежда единна редакционна колегия: гла- мир Петрович, заместник 

отговорен редактор на всички издания дан Йованович.

лица и латиница), словенски, 
бански езици,

председател Слобо-вен и

\
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Тъкмо що бяха поби

ти - коловете и 
място,
трои мелницата в с. Жел 
юша, а последваха остри 
реагирания- Преди 
ко негодуват желюшани, 
които би трябвало да бъ
дат „първи съседи" на ме 
лницата. Всеки който 
минавал през Желюша ле 
тно време когато от го
рещината силно .се чувс 
твува острата миризма от 
кожарата, може лесно да 
си представи каква нево
ля носи мелницата. Защо? 
Защото се строи в центъ 
ра на селото, като по та
къв начин се нарушават ' 
всички мечти на желюша 
ни центърът да се превъ 
рне в паркче за отдих, с. 
пионерски дом и др. кул
турни обекти.

зная, защо толкова не се 
държи сметка за опазва
нето на човешката среда. 

,, Не разбирам такова реше 
| ние.
| НЕ МОЖЕ НА СЕЛСКИЯ 
| МЕГДАН!

Георги Петров: — Мя:
стото, на което искат да 
строят мелница открай 
време е селски мегдан. 
Не може ни „Сточар” да

означено 
където да се пое- ЩЕ СЕ СТРОИ ЛИ МЕЛНИЦА В ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО?

Решение,
което
обезпокои
желюшани

ДИ|всич-

(1111

е

се разпорежда с него ка 
кто си иска, без да се до 
говори с местната общ
ност. Ако тук се построи 
мелница — на Желюша 
ще остане само шосето!

Богдан Марков: — Ху
баво е да се построи мел 

** ница в Желюша, но не в 
Ако

1й

центъра на. селото.
Искам да кажа още не- Маноилов има 50—60 ми- 

ние се осъ- що: готов съм да плат т.
три пъти по-скъпо, само 
„Сточар" нека ми прода 

Не ми е • де това място.

— Асен Цоневич: — Не
съм против изграждане
то на мелница, но не тук.

но не са съгласни 
да се строи в цен
търа, защото сериозцо ще 
застраши човешката сре
да. За да не излезе, че на 
връщаме водата на не
чия страна, направихме 
блнц—анкета с неколци
на желюшани, живеещи 
е центъра на селото.

да се изселя оттук ако 
това иамере 
ществи. Мелницата пра
ви шум, прах... ще се раз 
въдят мишки, 
ясно защо „Сточар" пре
ди няколко години не не
ка да отстъпи това мяс
то на1 местната общност. 
Ние го търсихме, за игри 
ще за малки спортове. 
Освен това на това място 
то и децата от основното 
училище упражняват фнз 
култура. Мелницата би 
трябвало да се строи в 

„Брестове”.

щелиона за мелница 
даде още 10 и ще му се 
намери съответна 
ция- После, никой не пи
та дали ще бъде достатъч 
на водата от селския

лока-
Изпълнителният съвет

на Общинската скупщп 
на в Димитровград на 29 
март даде „зелена улица” 
на „Сточар" да може да 
продаде мястото си 
Ставрн Маноилов, който 
иска да строи мелницата.

во-
измиванедопровод и за 

на житото в мелницата.
на

ЩЕ СЕ ТЪРСИ НОВА ЛОКАЦИЯ
Делегация на село Желюша в състав: ЙО- 

ВАН ЙЕЛЕНКОВ, АСЕН ЦОНЕВИЧ, ДРАГОМИР 
СТЕФАНОВ, СТОЙЧА ТОДОРОВ и председателят 
на местната общност ВАСИЛ РИЗОВ беше прие-

на Общинската

КОЙТО НЕ Е БИЛ НА 
МЕЛНИЦА...И тъкмо сега възникна 

ха недоразуменията.

Вярно е, че желюшани 
не са против мелницата,

Петър Тодоров, чиято
къща е на 3—4 метра от 
мястото ма бъдещата мел та на 4 април от председателя 

скупщина СЛАВА ТОДОРОВ във връзка с недо
волството на желюшани мелницата да се строи

ница:
— Ще бъда местносттапринуден

в центъра на селото.
След всестранно анализиране на 

беше договорено следното: в договор със „Сто
чар” да се потърси ново място за построяване на 
мелница, тъй като в центъра на Желюша е пре
двидено, още по-рано, да бъдат построени други 
обекти.

И РЕГИОСЪВЕЩАНИЕ ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА въпроса
РЕГИОНАЛНО 

НАЛНИЯ АГРАР

СЕИТБАТА ПО-СКЪПА 01 

КОГАТО Н ДА БОЛО
А. Т.

Любомир Петров: — 
Не съм против изгражда 
не на мелница в Желю
ша, но не на това място.

Па тук трябва да бъде на 
шата бъдеща „газела”... В 
центъра трябва да стро
им културен дом.

Тук би трябвало да 
се направи паркче, с ед
на дума, да се даде „кул 
турно съдържание" на 
центъра. А ако се пост
рои мелница, тук ще се 
'задръсти от превозни ср 
едства, ще се създаде го 
ляма пехигиена. Изнена
дан съм от решението на 
Изпълнителния съвет, ко 
йто се е съгласил тук да 
се строи мелница!

Александър Марннков:
— Коловете са 
без да е получено съгла
сието па местната общ
ност. Не мога да разбера 
топа?! Кой е видял нас
ред село да се строи мел 

Тия лото дават съ

закопа 
заишнопп-е дли

прилагането насветлинатаселското стопанство в
Деветия конгрес на Ц*Проблемите в 

на Заключенията на 
на СКС

и другите
в областта на сел 

вете*
сатгия
ското сггапаиство. 
ргшарството и горското 

с отделен акцент 
прилагането на За 

използване

ЙОВАН БОГДА 
замести и к—лр 

Рспублипса- 
ослско 

селгкостопап

изнесе
НОВИЧ.

УСЛО-Спорел обшито
производство на

и със

дело.
ВЪРХУ 
копа за

Васил Ризов, председа
тел на местната общност 
(доскоро председател 
изпълнителния съвет 
местната общност):

вия за едседател на 
нския комитет, за

пазърнени растения 
тоянисто на 
трудно ше 
итба тази пролет твърде 

предвид е-

пполетиа се на,об ра1ботваем ит е 
Обшо беше ъпечатламие 
то. че за коиопос пшюал 1 и 

•стошаюст

III ЛОШИ.стопанство.се реализират наорганизации в на 
голина

оките
стоя шата л елов а

с големи за 
оше повече 
реализация-

На 30 март проведохме съ 
бранне на

местната

ята в селското- 
во не се спазват до изие 
стна СТСЯ1-С1И ’И П0001Д-И 410- 
заIпптсрссошекхстта яза. <>б 

затоуилзе 
Отделно

засяването /а 
ните плоши 
ци. Цареви чяото 
три пъти 
миналата гол и ла

са влезли 
губи. които

Скупщината 
общност,

с пролетшз- 
семе е 

по-скъпо <уг

побити
наусложняват при участието на предс- 

обществено-задачите в пполет 
сеитба в региона.

скептици
те назашит- тавптели налюстжлЧ> към 

н и ята в агоара. 
беше зю-л чсютааю. че нм.а 

и «шок ниши и слу

пата 
И той изразиишзустри- 

са мно
организа

ции. Единодушно е реше- 
мелннцата да се

политическите■пите пени за
растения 

за крели'риоаагс
връзка с погре- 

В на-
алрите зъм -във 

спрането в аграпа.
Момент в

малко
ж1б и. и то селско -с'попгшст- 

обшип 1|И|,гс 1 телоста- 
штшажипат в из

го ниски
на производството иа 

растения не са 
прслзи! л сн ите

шюто
строи на друго място, а 
не в центъра на селото.

ница.Ниш-
о ДОГОВОРИ

стоя ш и я 
ки регион не

3 ТРОИЗВОЛСШОТО
елин хектар за зае 

Затуй

гласно, като чели не са 
Ако

во а 
тъмно се 
ггьл пя вашето на, слоите за 
да!Ч1И към атпапа.

зърнени 
■одобрени 
спелства от' първичната 

това съ

ши били па мелница... 
тази идея се осъществи—

пано
Ако се послуша гласа 

па желюшани — от идея
то и а
стигне с на пе ви ма. 
беше изразена, (надеж
да ' че оелакостоишюк и- 
тс организации и комби 

из нам опят
ля съзяаиат интерес 

гшоизволи

Всичко 
пролетната

ис щс мога прозорец да 
шум.

емисия.
действува ос' Оценено беше ти тона- 

ограничени отпоря от прах и та да со строи мелница 
Желюша

многоитб.а ла излезте че въпреки 
ятака кто сс юка 

, сел с което
(особено от млтееиа 
естество) об и, шиите

и центъра на 
ще остане само „вятърна

наСчитам, че в центъра
трябва да строим 

обекти, конто да го раз
хубавят, а не обратно,

Предрпг Йорданов: —■
На това място трябваше 
да строим площад. Не

скъпа или 
. заха мнозина 

кански . 
стоялото ос: иа 
най-скъпата досега

ма лко
трябва, да съзная,тг отдел 

ссл (ЖОСТЮ11СТ11 СКИ СЛ УЖ
ошгл

пати: шс селото
снснкалист-и на съ 

23 мащт
мелница", а за мелницатачин

сос и частмите
за засяване

па Ставрн Маноилов ще со 
потърси място, което ня
ма да безпокои хората.

мм
пя, мпе 

напенима пло
би и инспекционни

за ла (X лтоопсжшат 
за11<Ю'ИЧ)|1М)СЛ1М1

тели
Д-ВИЛСТГИТС сбеше 

Заключени
т.Това заседание 

посветено на 
ята на 
ние пя 
ветвио на атпаоа.

по-пълиго 
спиш ята в апраш.ши.

Мвтея АндоновДснетото заос да- 
ЦК па СКС. чюс- 

Както

бяха и пет-И-зиесени 
гщ проблеми. свързани с

II. 3.
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БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ПРЕДСТОЯЩОТО БРИГАДИР 
СКО ЛЯТО

ПРЕД ДЕНЯ 
НА МЛАДОСТТА

а катът, както и комплектния 
картинно представяне 
достта 
Любляна

материал за 
на тазгодишния Ден на мла- 

ще изготви маркетинг—службата в „Дело” в 
заедно с представителството Започна уреждането 

на бригадирския стан
Плакатът ще 

изработи 

„Дело"

на тази фир-и Белград.
Според думите на Радисав Раденкович, 

г Председателството 
ренция на Съюза 
Войводина,

ма

съвет-
на Покрайнинската конфе 

на социалистическата

ник

младеж на
«сговор ВЪВ връзка е осъ^е^Гва^тГпГтГ"1"116 
и наскоро ще бъде 
ние, което

за. няколко
идея

^ известно и конкретното реше- 
ще бъде предложено на Съюзния коми- 

чествуване Деня на младостта.

Дилеми вече няма. През настъпващото бригадир
ско лято, Съюзната трудова акция „Власина” ще 
лагерува в Босилеград и акцията ще се проведе 

територията на Босилеградска община. За заледя
ване са запланувани и обезпечени над 2795 хектара 
площи, достатъчни за три години. Покрай това пред 
приемат се мерки за 
още две години.

тет за

Ж. С. на

ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ТРУДОВИТЕ АКЦИИ В ДИМИТРОВГРАД обезпечаване на площи за

Акция по залесяване
с- ■

В горската секция в Бо 
силеград, която е и инве- 
ститор на акцията ни уве 
домиха, че подготовките

(залесените през минала
та година) площи в село 
Горна Ръжана на повър
хнина от около 150 ха.

Георгиев подчерта и то
ва, че 30 на сто от ‘необ
ходимия посадъчен мате
риал ще бъде обезпечен

за акцията вече са в ход.
Урежда се бригадирския 
стан, а ведно с това про- 

Ш биват се пътища до зале 
1 сителпите площи.. За цел
■ та са обезпечени над 360 Горската секция, а остана
■ милиона динара, 18 за уре 
Ц Ждаие на бригадирския 
Щ стаи и 18 за прокарване

па пътища до онези мес- чки подготовки трябва да 
Ц та; които ще се залеся- приключат към средата

на май-

Първи април — Денят 
на доброволния младеж 
ки труд по традиция вся 
ка година се отбелязва в 
Димитровград с някоя ак 
пия • Тази година това бе 
направено на втори 
рил с акция по залесява 
не, която проведоха уче
ниците от основно 
лище „Моша Пияде”. Ак
цията е проведена в мес 
тността „Козарииа”.

ЙЙ№ 4. '
от трите разсадника на

лият ще е от други разсад
ници във вътрешността. 
Също така каза, че всич

ап- Р
уми ват.

Директорът ма Горска
та, секция, Светомир Геор уреждането на бъдещия 
гиев ни уведоми, че през бригадирски стан пое ст

Да кажем и това, че- -V. и*
• ■

настоящата година е зап
ланувано площи да се 
залесяват в село Извор,

роителната 
„Изградня” от 
рад, а прокарването и раз 
ширяването на пътищата 
до залесителните 
Горската секция.

организация 
Босилег-С тази първа акция по 

залесяване през тази го
дина, започва провежда 
не на плана по залесява 
не в Димитровградска об 
щина,с който е предвиде 
но тази година да бъдат 
залесени 451 хектара голи 
ни. Това ще стане с по
мощта па .местна трудова 
бригада, с участие на 
трудовите организации, 
училищата и платена ра
ботна ръка.

- Белут и Паралово — об
що 450 хектара. Покрай 

_това бригадирите , ще по 
пълнят с нови фиданки

/ . -'&
площиБригадирите дават живот на голините

М. Я.
во и единство” от Дпмит 
ровград този път не се 
проведе.

когато става дума за от 
белязване на Деня ма до
броволния младежки гр 
уд. Може би дъжда, кой
то валя предишния ден 
„изплаши” бъдещите уча 
стипци в местната трудо

БАБУШНИЦА

Подготовка на бригадата 

„И. Богданови“
Причината е крайно не 

обикновена за димитров
градските бригадири — 
не се отзоваха достатъ
чен брой бригадири! па акция по залесяване, 

по за истински бригади
ри това ис трябва да бъ- 

прпчп-

Дспят на доброволния 
младежки труд — 1 
рил, в Бабушиица е озна 
менуван с редица добро
волни младежки акции. 
Всъщност па този ден 
започна подготовката на 
младежката трудова ори 
гада „Добринка Богдано-, 
впч”, която започна да 
урежда зелените площи в 
града. Бригадата ще рабо 
ти до 10 април върху по

чистване на града, а през 
април също така ще 
участвува и на залесител
ни акции.

Трябва да се каже, че 
предвидената %трудова ак 
пия на бригадата „Братст

Такова нещо не се 
случвало скоро, особено

е ап-
де оправдателна
на.

Лг Тези акции ще имат 
подготвителен характер, 
тъй като бригадата от 10 
юни в първа смяна ще 
работи на доброволната 
акция „Делиблатски пе 
сак 88”. Бригадата ще 
наброява 50 бригадири.

А. Т.ПОЕТИЧНА АНТОЛОГОЯ

ИВАН ГЕОРГИЕВ

Трудова 

акцня в 

Боровско поле
Есенно съзряване

Оставите ябълките йа масата дн зрея г 
Есента отминава 
Нека моите ръис в тях се слеят 
И моята душа с очите ти

Шампионат „Тнто— 

революция—мнр"Съгласно тазгодиш
но залеепата програма 

яиаие в Димитровград 
ска община младежка 
та трудова бригада 
18 април ще 
акция »<> залесяване.

Ябълки ще ядем заедно дпсс 
Смътени замислени есенни

сега /го не за пас се състезават 5 отбора с 
по 5 члена. Средношкол
ците са излъчили 3 отбо
ра, също от чо 5 члена.

След проведените учн- 
пронеде пищим състезания, за 9 

април е насрочено състе-у 
за 1 / него , ,Т»гго—револ ю-
ция—мир”) па общинско 
ра в ш гще). С’1 ,стеза»11 гето
ще се проведе в две кате 

на първи април горни — за ученици от

па
Увехнат рози/с 
Ний трябва да дочакаме още много есени

С това Ще продълж- 
трудо

масата да зреятОставете ябълките па 
Есента отминава 
Нека моите ръис със тях се слея / 
И моята душа с очите ти

Състезанието ще се про 
веде във Велико Бошш- 
цс, а организатор е Об- 
щн1 /ската ко11ференцня 
на Сщоза на социалисти
ческата младеж // Бабу- 
ип1ш(а,

ат младежките
които зано-ии акции,

чпаха
— Деня на добровол- 

младежкп труд.
основните училища и за 
средношколците. В кате
горията па ученици от 
основните училища ще

па творческия(Наградено с втора награда 
конкурс на си. „Мост :>а 198

■ 111,1

Ст. И.А. Т.У
V
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БОСИЛЕГРАД ТРУДНОСТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ Бабушиишка култу
рна хроника

В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В

Предлагат се няколко промени
ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИКОт сдружаването 

центъра и дружеството до 
края на годината не бе 
обединена и финансовата 

каз

васегашното лошо положение, пре-
в об-

За да се мени
ди всички материалното, предлагат се прпомени

финансирането и кадровото организиране.
Очаква се, че тези промени ще повлияят Центърът да

и съдържателни култур- им документация
ва се в информацията. Ка' 
ктб причина сс привежда 

та изобщо, като причини непоследователността, нс 
сс посочват още няколко дисциплината,. безотговор 
факта. През миналата го
дина на пример СОИ 
заплатила 1 925 176 дина
ра, от които 825 хиляди

По почин на Дома на културата в Бабушни- 
ца ще се организира изучаване на английски ез
ик. Интересът към този език от година на годи- 

иараства, па затуй се яви необходимостта от
иа английски

ластта на

започне да предлага нови 
ни програми на

организиране иа задочно изучаване 
език. Все още обаче не е уточнено дали ще се 

или задочни школи.
През последните .някол 

ко години Центърът за ку 
лтура в Босилеград не по 
стига някои по-значител
ни резулати. .Една от при 
чините за това са недоста 
тъмните материални сред 
ства и нерешеният на пр 
ав начин кадров въпрос. 
През деветте месеца на 
миналата година в това 
културно ведомство, зани 
маващо се с проектиране, 
на филми, библиотечно . 
дело и с културна самоде 
йност (в края на септем
ври миналата, година към 
него се присъедини само 
дейното културно-художе- 

- ствено дружество „Мла
дост"), загубата възлезе 
4 511 166 динара. Това бе 
един от сигналите на Из
пълнителния съвет на 
ОС; Изпълнителния отбор 
на Скупщината на СОИ 
за . основно образование, 
култура, физическа култу 
ра/детска и социална за
щита и на самия център 
да формират работна -гру 
па, която да изучи състо
янието и да предложи ме 
рки за по-нататъшно (ус 

. пешно) действуване на це 
нтъра,

организират курсове
Инак според първите сведения в Дома на кул 

има много лица: от уче
па компетептите 

с за тази работа и нссредно 
тото финансово състоя
ние в дружеството.

поотта / турата заинтересовани
основното училище, до средношколци ицици на 

възрастни.
.

рсиовмра- 
не на кооперативния дом 
в Д. Люба та (въз основа 
присъдата на Окръжния 
съд. в Лесковац и въз осно 
ва сключения договор без 
решение на самоуправнте

за лихва за
Лошото материално по 

ложепис и неангажирано
то иа центъра и сам да 
си обезпечава средства (а 
мс само чрез СОИ) повлия 
и върху личните доходи

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 
МУЗИКАЛНАТА САМОДЕЙНОСТ

След период на известен застой, тези дни в 
Бабушиица Домът на културата е раздвижил ак- 

за възобновяване дейността на културно-ция „
художественото дружество „Младост със съще 
ствуващите при него секции: музикална, танцо
ва, по изобразително изкуство и прочие.

Според плана на Дома на културата в най- 
къс срок музикалната и танцовата секция тряб
ва да подготвят музикална културно-художестве
на програма, с която биха гостували в Гаджин 
хан (Нишк ирегион) и Севница (СР Словения).

С оглед че в досегашната си работа (с изклю 
чеиия на сегашния моментален застой) културно- 
художественото дружество „Младост" се афир- 

_дшра и спечели високо реноме, очаква се прили 
вът от нови музиканти и танцьори да бъде висок.

Т1
■

•’
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нинннн
• /Центърът за култура жадува за културни дейности

на заетите. Тук средният 
личен доход през минала
та година възлизаше само- 
77 753 динара.

лния орган в СОИ — до 
говорът е сключила Бор- 
ка Лазарова, сега ръково 
дител в С1СХД „Младост", 
а по това време секретар 
ма СОИ за култура). Не 
по-малки и неплаиирани 
средства — 1,7 милиона 
динара са заплатени за

- ПЛЕНЕР В ЛЮБЕРАДЖА

Сформираната миналата година секция по 
изобразително изкуство към Дома на културата 
в досегашната си активност забеляза добри ре
зултати. Наред с представяне на художествени из 
ложби, художниците от Бабушница разгръщат 
инициатива за формиране на пленер в Люберад- 

•жа. Безспорно тази инициатива трябва да сретттне 
материална подкрепа на самоуправителната обттт 
пост на интересите за култура в общината и по- 
широко, защото ще стане средище на богат изо 
бразителен живот и ще привлече художници и 
от други краища на страната.

НЕОБХОДИМИ СА НО 
ВИ УСИЛИЯ

ОБЕКТИВНИ ТРУДНО 
СТИ — Въз основа информа 

цията за състоянието ра
ботната група изготви и 
предложение за подобря
ване на положението, каз 
ва председателят й Стои- 
чко Ангелов. Не само за 
моментално, по и за по- 
дългосрочно наблюдавано 
трябва да се положат но
ви усилия- Предлага се 
обекта на Културния цен- 

в това тър да мине в собствено
ст на Общинската скупщ 
има, понеже той не е в 
състояние да го поддър
жа. Центърът трябва да 
предложи нови културни ' 
съдржания и Да започне 
да се самофинансира. Про 
жектирането на филми на
пример изключително тря 
бва да мине на самофи
нансираме. Една от пред 
ложените мерки е да се 
намали и числото на зае
тите — от 13 на. 7, евен
туално 8 души.

поправка на инсталацията 
на парното отопление. Да 
припомним; през 1986 го-

Центърът за култура 
е изготвил санационна про 
грама и въз основа „до- дина, поради мраз дойде 
брата воля" на посочена- до авария на инсталаци- 
та СОИ и на Общинската Голямо е числото и

на работниците, подчерта 
ва се в информацията. Тук

Ст. Н.скупщина краят на мина 
лата година бе дочакан без 
загуби—СОИ даде (непла- 
нирано) три милиона, а ОС 
един милион динара. Рабо 
тдата група, която изучи 
положението, в информа
цията си подчертава, че културно ведомство няма 
загубата е настанала пора 'директор. Няколко кон- 
ди обективни причини, курса и опит за решаване 
Покрай лошото материал то иа въпроса останаха 
но положение в култура без резултат.

сега работят 13 души с пъ 
лно работно време. В нея 
не се подчертава, но поч
ти една година

РЕПУБЛИКАНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ НА УЧЕНИЦИ 
В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Премерване на знания 

между най-добрите
Южноморавски реги- Оперативен организа- 

011 на три пъти е дома- тор е Заводът за усъвър
кин на най-добрите уче- шенствуване на образо-
ници от средните учили ванието и 
ща на СР Сърбия. В 
бота, на 2 април в Леско 
вац се състоя състезание 
по знания на чуждестран
в\йзахГЦ]80НняК-°еТк УЧаСТ‘ Щинската скупщина, са-

На^°бри сРе моуправителната общно-
т , дношколци в Сърбия. Ле ст на интеоесите- та соедТези дни информацията скойац през юни ше бт “ ™тересите за сред

и предложението на рабо де; домакин на република йшиГ°1<*>И™1рано :°браа :
тната група ще обсъдят иска състезание по хи възпитание на
органите в центъра, СОИ мия докато Южноморавски регион,»и,с„„. г; ~г ™;°и °°щ-

ще премерят знания във 
В. Б. Враня.

НИШ

Фнлмввите срещи—през август възпитанието 
в Лесковац, а акциите посъ-
дпомагат 
ганизации в Лесковац, Из 
пълнителният съвет на Об

Традиционният фестивал на артистичните
„Филмови

стопанските ор
постижения, известен у нас и като 
срещи” в Ниш, тази. година ще започнат с тър
жествено откриване на 23 август и ще продъл
жат осем дни. Този фестивал се провежда пове
че от две десетилетия-

В рамките на тазгодишния фестивал на арти 
етичните постижения ще се прожектират 16 фил 
ми най-нова продукция на югославското кино- 

, изкуство. Филмите, както и досега, ще се прожек 
тират в древната Нишка крепост. за наука на Южно

моравски регион.
М. М.
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МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ”Физическа култура дХ Порой от голове край 

Драговищица
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Трудно извоювана
„МЛАДОСТ” (Босилеград) : „ФЛЯМУРТАРИ" 
вац) 11:1, 5:0

(Трио ни я полусезон ще подси 
ли редовете на босилегра 
дския отбор и че 
дума за талантлив футбо
лист.

ставаБосилеград, 3 април 1988 година. Игращето „Пе- 
скара край Драговищица. Теренът и времето подхо
дящи за игра. Зрители около 150 души. Голмайстори 
за домашния отбор: Р. Захариев 5 гола, В. Захариев 

2 и М. Цветков, И. Рангелов, Д. Младенов и М. Фа- 
злия (аутогол) по Д, а М. Фейзули за гостуващия от- 
бор. Жълти и червени картончета няма. Съдия на 
срещата Местан Рути*'-' от Сурдулнца.

Резултатът от 11:1 вси
чко говори. Футболистите 
на „Младост" от Босилег
рад, па своя терен, в рам
ките- ма третия кръг от 
пролетния полусезон, ка
тастрофално поразиха фу 
тболпетите на „Флямурта 
рп” от Търновац.

Босилеградските футбо 
листи във всички елемен
ти на футбола надиграха 
футболистите от Търно
вац и нямаше да бъде из 
ненада резултатът да бе 
ше и по-висок. Но въпре 
км това, първият гол за 
домашния отбор отбеляза 
десният защитник на гос 
туващия отбор (автогол)
М. Фазлия- Този гол като 
че ли демобилизира фут
болистите на „Флямурта- 
ри", които започнаха все 
повече да грешат и при 
такава игра понорът им 
бе неизбежен.

От друга страна " футбо 
листите на „Младост" ор
ганизираха бързи и добри 
атаки и резултатът от та 
кава игра ме изостана.

Играта бс твърда и мъ
жествена, но всичко в ра 
мките на спортната игра.
При топа съдията М. Ру-

„А. Балкански" — „Свобода" (Г. Врежина) 2:1 (2:0)

Димитровград, 3 март 1988: Спортният 
„Парк”, Зрители: 500 души. Теренът идеален за игра 
Времето — облачно и приятно. Долмайствори: 1:0 — 
Мнлован Тодорович в 3 минута; на 2:0 повнеи Емил 
Иванов в 43 минута, а на 2:1 намали — Мпролюб Ян- 
кович в 69 минута. Жълти картончета: Йовпца Мило- 
шевич „Слобода” — зарад неспортсменско държание. 
Съдията Слооодан Маркович — отличен.

ФК „БАЛКАНСКИ": Сре 
тен Гюров 6, Любища Та 
ков 6, Тоша Рангелов 7,
Зоран В. Христов 7, Дра
ган Алексов 7, Алексан
дър Станков 7, Драган 
Дончев 6, Мнлован Тодо
рович 7, Емил Иванов 7,
Новица Костов 7, (Дра
ган Митов), Синиша Ди
митров 6) (Тошко Соко
лов).

Едва в третия кръг фут 
болистите на „Асен Бал
кански” зарадваха свон 
те привърженици. На св
оя терен те успяха да до 
бедят отбора на „Слобо
да" от Горна Врежина 
край Ниш.

Мачът беше интересен 
и задоволи зрителите.
Домашният отбор игра 
много по-добре в първо
то полувреме, в което от- 
първо Мнлован Тодоро- 
беляза и два хубави гола:

Отборът на „Младост" 
игра в следния състав: 
М. Чипев, С. Якимов, А. 
Васев (Д. Младенов), В. 
Захариев, В. Тасев, . Й-
Глигоров, М. Глигоров (В. 
Чипев), В, Ивков, Р. Заха 
риев, Й. Рангелов и М. 
Цветков.

В следващия четвърти 
кръг на 10 април босиле
градските футболисти го 
стуват на „Минералац" от 
Вранска баня-

тич от Сурдулнца няма
ше трудна задача и не по 
каза ни жълто ни черве
но картонче.

За отбелязване е, че Ра 
демко Захариев сам 
бел яза 5 гола, което 
още едно потвърждение, 
че Захариев през пролет

впч в 3, а сетне и Емил 
Иванов в 43 
2:0 в полза на „А. Балкан 
ски" се

минута. С
от-

еотиде на почив
ка.

М, Я.През второто полувре
ме димитровградчани 
играха добре, но за сме? 
ка на това пък гостите се 
разиграха. В резултат на 
по-добра игра футболисти 
те на „Слобода" от 
Врежина отбелязаха чрез 
Мпролюб Янкович 
69 минута и все до края 
на мача 
опасност резултатът да бъ 
де изравнен.

не
МЛАДЕЖКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ

Победа на старта
Г.

„Асен аБлкански” — ФК „Йединство” . (Бела палан 
ка) 3:1 (2:0)гол в

Димитровград, 3 април 
1988. Спортният 
„Парк”. Зрители — 100. 
Времето слънчево, тере
нът тревист и добър за 
игра. Голмайстори: Дра
ган Митов — и трите го
ла за „Асен Балкански", 
а Александър Йованович 
за „Йединство". Съдия — 
Бранислав Митрович от 
Пирот — отличен.

В първия кръг на про
летния Дял на футболно
то първенство за младе
жи футболистите на „Ас
ен Балкански” от Димит
ровград успяха да побед 
ят младежкия отбор на 
„Йединство" от Бела па
ланка с 3:1 (2:0).

Мачът беше интересен, 
Бранислав

съществуваше
център 4 а и съдията

Митрович от Пирот 
що много добре водеше 
играта. Това е и естестве
но, защото Митрович до
скоро беше играч на „Ра 
днпчки” от Пирот.

СЪ-

Обпто взето, „Асен Бал 
кански" постигна 
жена победа.

В четвъртия кръг, в не 
деля на 10 април „Асен 
Балкански” гостува на от 
бора на „Радничкн" в Тру 
пале край Ниш.

Димитър Ставров

заслу-

В хубавата и интересна 
игра най-много се изтък- 

Драган Митов от отбо 
ра на „Асен Балкански”, 
който отбеляза три гола 
— два в първото и един 
във второто полувреме.

Във втория 
Балкански” ще бъде дома 

младежкия отбор 
па „Раднички" от Пирот.

на

Етс и табелката след третия кръг: 
Прогрес 
Слога 
Ястребац 
Палилулац 
Рудар 
Слобода
Йединство (Пирот)
ОФК Ниш 
Асен Балкански 
Младост 
Задругар 
Куршумлия
Йединство (Б. Паланка)
Будучиост 
Борац 
Раднички

11 4 2 51:12 26
9 8 1 25: 9 26
10 5 3 34:14 25

8 8 2 36:18 24
954 31:17 23
747 24:28 18
747 33:29 16
7 2 9 27:28 16
5 6 7 27:39 16
5 5 8 21:34 15
548 28:26 14
468 17:32 14
5 4 9 22:40 14
5 3 10 22:30 13
4 5 9 19:45 13
4 3 11 26:42 11

„А.17 кръг
18

18 кин на
18
18 ПИОНЕРСКА ФУТБОЛ 

НА ДИВИЗИЯ — ПЪРВА 
ГРУПА

Д. Ставров18
18
18 На 17 април 1988 година се навършават ЧЕТИ

РИДЕСЕТ ДНИ на скръб н болка, поради ненадеина- 
та смърт на нашата скъпа съпруга, майка и оаоаГостите иного 

по-сиони
18
18
17
18
18 Стоя Владимирова 

Васева
18 ФК„А. Балкански” — 

„Раднички” (Ниш) 0:10 
(0:7)

18
18

Долна ЛисинаПИРОТ от
ПЪРВА ОБЩИНСКА ДИВИЗИЯ кръг ма 

първенство 
състав ма

Във втория 
футболното 
пионерският 
„Леем Балкански" в Дими 

мретъмря

йПодялба на точките
«глулттч/!^" ГКостур) трош рад

ФК „ПАРТИЗАН” — ФК „ХАИДУ център трофа в срещата см с от
Димитровград, 3 април 1988‘ С""|?але* за игра. бора .ю ..Раднички” от

„Парк”, времето слънчево. Герень’ и<| ,, 25 мину- Ниш. 1СС1ИЮ

тГ^^лГГбГГуха. Съдията Миле йозано-

’^Гите мТщар- лувреме да ивравнят релу и.ггсресиидодава

ГСодая^г^“ Г^ави и ефектни го

летния дял на първенство н л "Блато с 3:2.
10 успяха да спечелят еД- ча едващИЯ, грети кр- 
ва точка пред своята пуб пролетния Дял
лика. Ь1 ' „Партизаи

Ге играха слабо против със „Слога" във
личния отбор на „ХаиД- Ш ссло.
ук" от Кръстур. Желюпга- Велико ссло 
ви успяха във второто но

Времето минава бързо, а 
Теб не намалява.мъката по 

Не вярваме, че Те няма ме
жду нас н затуй всеки изми 
нат ден чувствуваме

катле-

л>'
все по-

болно. Твоята честност и доброта са светъл пример 
за пас, защото Ти беше нашата неделима радост и
гордост.

Тн памет!Поклон пред светлата
нрнсъствуват на 

конто ще дадем па 17 ап-
Каннм близки и познати да

четнрндесетдпонння помен, 
рил в 11 часа на долнолиеннеките гробища.лове.

В следващия кръг 
ен Балкански" гостува в 

играе

„Ас- ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: съпруг Владимир, син Ми
лан, дъщеря Верка, снаха Миля, зет Драган, внуци: 
Влатко, Сливица, Данче, Цветанка, Цена, Ритко и Ми
ло н останали роднини.

Ниш, където шс
отбора па „Сипд-срещу 

жел им". д. с.
д, Ставров
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УС&М&7&* сатира * забава
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕНАШЕНСКИ ИСХОРИЙКИ

Хубав! метлата,Мъка доле, а горе?
ама— Йосе мъка, Йосе мъ 

ка доле! (под шейната).
Синът му Йоса, като на 

тискал снопите 
му отвърнал:

— Теб ти е мъка доле, 
а питаш ли мен как ми 
е горе!?
Записала: Мплаика Зарева

Преди много години 
в село Долна Лисина жи
веели дядо Яне и синът 
му Йоса. Семейството си 
прехранвали със земеде
лие.

■ ■ ■

ОпънциНа последните „Срещи ма се 
лата" и Димитровградска общи
на между другото в програмата 
си белешами ползуват голяма „се 
лека" метла.

Метлата ме изостана и ма съв 
местната изява па всички участ
ници пред димитровградската пу 
блика. Когато дигна прахта ма 
би мата, от публиката се чуха вт,з- 
дишкм:

отгоре,

Веднаж тръгнали с кра 
вичкпте си да докарат см 
опи от една нива. Поне 
же тя се намирала в ст
ръмно място впрегнали 
шейни Натоварили шей 
ните и тръгнали.

Понеже пътят бил изк
лючително труден за двн 
жение, на една долчиика 
шейната се катурнала и дя 
до Яне се озовал под нея- 
Той започнал да вика:

ЗДРАВО БАМ—МАНЧО!

Първо, да ти поставим )едпу загонетку. 
Кво |с то[: док )е Мораво, добро ]с, кад про
гледа ис ва;ьа)е?... Не знаш ли?... Е, ба)а— 
Мапчо, то) су — опънци!

За ту) загонетку сети’ се ови)а дни, кад 
поче Ниша да пада, па поче вода да ми гмич- 
ка у опънците. !Ьски.а реко', на мо)у Цвету: 
„БабичНе, морам да идем у Бабушницу, да 
си купим нови гумегьаци.” Она рече: „Ако, 
Тошо! Купи си и )едне длъБе гаче. Од пра- 
1ье се изеле, да простиш, мецу ноЬе".

У мо) дом пара )е у бабине руЬе. Она ]е 
чувателник, не дава пару тиЬем тека. Паре
те чува у крпче, у врзол>, али ни ]а не знам 
куде. Кута и’ негде и од мене, )ербо сам }а 
раснпник. Отидем у кавану, на)де се друст- 
во и...

—- Защо тази метла пс се ра
зиграе по чаршнята и по някои 
трудови организации, та хубаво 
да очисти боклука там.пжпттшI

А. Т.Забравана
„Японци" н „китайци"Баба Солунка от Погано 

во си имала комшии (съ
що „поятаре”) и имала об 
ичай щом комшиите запо 
чнат да слагат ядене, тя 
дойде при тйх, заседне и 
чака да я поканят да до
йде на софрата. След то 
ва, когато си тръгвала, ка 
звала:

Веднаж комшиите сложи 
ли да се вари качамак. 
Дошла и баба Солунка. 
Но те твърдо решили да 
не го мешат. Чакали, ча
кали, но и тя чакала. То
гава мъжът подшушнал 
на жена си:

Някои босилеградчами отго
ворно твърдят, че в техния град 
расте броят на „японците" от пле 
мето Мутребе Сизима.

Информацията е точна, 
не е пълна. Там много по-бързо 
расте броят на „японците" от пле 
мето Спромато Закасоне. А има 
и „китайци" от племето Чу—внде 
Чан—мълчан.

но Изнесе она од негде кръпчето и пита ме 
кол'ко ми паре требу. За се умисли', па ре
ко': „Како да знам, Цвето мори, кад се цене 
мен>а]у сваНи дън!" Она ми даде кръпчето, 
па рече: „На, па води рачун!"

За узе' кукал>у, па удари, преко село, па 
преко Главшьинци. ..Кад стиго' до Бабушни
цу, ]а бео до колена кагьиштав. Не мога'мо 
да направимо пут, и то] ти зе! Остадоше у 
село само стари л>уБи, па нема кощ да иде 
на кулук. Ма, нема вшне саглам човек ни 
гроб да ископа!

Кад стиго' до гвожБару, оно затворено! 
Е, до мо....! Има некаква ратща на врата, 
али ]а не довицу]ем, па не могу да прочи
там какво пише. Заустави' ]едног Бака: „Де, 
сине, молим те, прочита] какво овде пише!" 
Он прочита: „ГвожВара ]е преместена у 
центар." А—а!

— Я мешай качамака 
ще изгорим котлето. Не 
виждаш ли, че е забрави
ла да си отиде!— Боже, аз пък забра

вих за какво бях дошла 
да питам. Айде като си 
спомня — пак ще дойда...

Записал:
Владимир Иванов К. Г.

ПросветарнНа една сметка
Тези дни се наложи да се 

отбия в общината в Бабушница, 
за да завърша някоя своя работа. 
Влизам и гледам болшинството 
просветни работници, които поз
навам от преди:

Преди беше обичай, ко
гато се роди човек, ако се 
зажени или пък умре — 
обезателно се търси поп 
(или той да дойде, или в 
черква да се отиде), за да 
се изпълни определен об
ред.

шите церевци отиваха до
ри в Звонци за поп.

Един наш шегаджия от 
ишъл наесен при попа в 
Звонци и му казал:

— Дошъл съм да при 
кърстшй дете (снахата пр 
ез зимата трябва да ро
ди), а може и мен да опе 
еш, не се знае дали ще 
иззимя-
Запис.: Владимир Иванов

— Чакайте, ама да не държи 
те случайно учителски съвет?

— А не, сега сме главно „об
щинска структура" • 1а ащ, ащ камто центар. Миньузем 

ка] зедну убаву левину. Видим: 
пене

пре-отвъриа
един довчерашен преподавател.Понеже нашите планин 

ски села зимно време са 
откъснати от света, па

на н>у изле-
некакве слиБе. Задзр’ се у н,н\ Оно, да 

ми простиш, голе женштине. Заголиле 
рашчепиле! Да Бог сачува! За замину'. Пита' 
Зедног исписника да ми покаже куде ]е 
жБара. Он ми показа сьс пре': 
при апатеку!” Купи' ]а опънци, купи' и гаче, 

си по]до . Али, крпчето ме жухьи под па- 
зуку. Ма, чу свърнем у кавану,
]едну!

Ст. Н. се,

гво-ЩпЩШдШ Димитровградско „канализиране“ „Е], онде.

I! а
само на

-ттитя&ге- в ОБЩИНЯчгц),
! ■влщият-я-ьз/мшят-я-улнА! яеще изпрят-ЯТ з
I <ЯЯ? пляияме ояноо&гщ- :| ,,гг.омзняле1±" агтям ше\ 
' отццеш в м’̂с..оешяоЗ’Рг |

? (['(/! /~АуЯ^гтишкойнищо-Л

(^Ропя-Ще 14ияе щце.тт ще ге 
„лянсягят" &,ггт- 
НЯ" и то пя вя не 7>х/
ООТЯВЯ НИШ,° &Й1ГО, 
Я ЗгЯ Г{.5цняи1 ЯН7-

хХрляря нрршят*:

\
Улезо у „Църни вр’ ” и — зацърни’ се! 

Не би )а, али тамо затеко’ исписника и 
побратима Л>упчу из Камбелевци. Запасо’мо 
се и...

9 Са, еве, болу)ем! И од пгпалък и 
бабин )език!

А)д у здрав)е!
од

0,
ГI ^

л- Л АЧ Поздрашьа те побратим Тодор Лужничйи
- .г к \
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