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ЬРЯТСТВо СФРЮ Йосип Броз Тито 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен 
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и

от

ве-

единството 
между нашите народи и 
народности.
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ОТ ДЕЛОВОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В КРАГУЕВАЦ |^Я,В/*™ИЕ НА Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ ПО ПОВОД ДЕ 
НЯ НА РЕПУБЛИКАТА

Сърбия има и 

икономическа, и 

развойна политина
На кръстопът

Уверен съм, че развръзката на нашата конституци
онна и политическа криза ще стане в легалните институ
ции и по демократичен начинно* вдай®

Гази година Деня на Републиката. посрещаме в об
стоятелства, в които нашата страна се намира на кръс
топът, търсейки ново демократично решение за съвместен 
живот на югославските народи. Уверен съм, че развръз
ката на нашата конституционна и политическа криза ще 
стане в легалните институции и по демократичен начин 
1>сички сме отговорни да завършим тази работа толеран
тно, за да извършим стопанска и обществена трансфор
мация на Югославия в съзвучие с времето, в което живе
ем и интересите на всички

каза председателят на 
Републиката 
шната^ среща със 
ки дейци от Шумадия 
Поморавие. — Милошезич 
посети

то време съзнавахме, че стс 
ланските проблеми са 
шата най-трудна 
ято поехме, 
мото

нция, и разбира се, за се
лекция. Веднага 
жа, считам, че 
функции на държавата в 
нашите условия са приро 

федерацията, па 
това е една от важните пр 
ичини, че се застъпваме за 
федеративно устройство.

при неотдавна 
стопанс па да ка- 

такиваработа,
но и най-голя 

предизвикателство, 
пред което сме изправени. 
През последните десетите 
тия стопанските бедствия

кс .
II

„Застава“, Индустри 
синджири 
и АИК 

Въпреки че 
посещението не бе оповесте 
но, крагуевчани 
посрещнаха и приветствува 
ха своя председа

Приветствувайки гражда 
нит е на Крагуевац, 
бурно го поздравих^, 
бодан Милошевич подчерг- 
та, че Сърбия има и иконо 
мическа, и развойна поли 
тика, а довършаването на 
индустрията представлява 
единственото разумно оп 
ределение в стратегията на 
развитието.

дно въвята
„Филип 
„Шумадия“.

на галовнп 
Клаич“

които засегнаха всички юго 
славски републики, бяха до
толкова по-големи в Србия РЕПУБЛИКАТА Е БИЛА 
понеже Сърбия някоЛко де. ПРИНУДЕНА ДА ЗАЩИТИ 
сетилетия относително пзо

наши народи и граждани.
Проблемите и трудности

те от миналото никому не 
дават правото да довежда 
под въпрос всички положи
телни постижения в наша
та история и развитие, вк
лючително ' и Народоосвобо- 
дителната борба и истори
ческите
АВНОЮ, с които бяха по
ложени основите на Нова 
Югославия като общност 
на равноправни народи.

Днес, когато чествуваме 
Деня на Републиката и осо 
бено когато

сърдечно

тел. СВОИТЕ ИНТЕРЕСИставаше в икономическото 
си развитие, 
за това изоставане е наета 
нала, поради начина ка во 
дене на политиката в Югс

коитс
Сло

Голяма част Обаче ходът на събития
та в Югославия не само 
че не води към възстаио- 

необходимите 
на федерацията 

но както виждаме, получа 
ва и противоположна по 
сока. Под влияние на тен 
денциите на
не и отделяне от Югосла 
пия, Словения и Хърватско 
се изключиха от определен 
брой съюзни закони и с то 
па едностранчиво се осво
бодиха от 
задължения
цията. С това дълбоко са 
нарушени икономическите 
отношения от жизнено зна 
чеиие за всички рспублн- 

Ш. ки. Последица па дгези ед
ностранчиви мерки за Сър 
бия бяха особено големи

тг _ вяване на
славия. Именно Съроия пр функции 
ез целия следвоенен пери 
од нямаше в своите ръце 
инициатива за изграждане
то на стопанската система

решения на

осамостоявапито инициатива з поставя

ШШЪ участвуваме в 
приемането на съдбовни ре 
шения за нашето бъдеще, 
трябва да сме 
че уважаването на нашата 
история

...дкД съзнателниикономически 
към федера-

н на безспорните 
постижения е не само 

дълг към ония, които поло 
жпха животите си в основи 
те на авноювека Югославия 

развитие, но е и отговорност пре^

ни
ЩЩ Д-р Борисав йовнч

и нейното следвоенно 
бъдещите поколения.

Напълно съм уверен, че разбиването на 
}™|“|1 пе 0 ш,терсс на нашите народи, понеже 
има кашетрофални последствия за всички. Неспазването 
на Конституцията и законните, многоброшште постъпки 
които сс правят с цел Югославия да се прел^е по 
насилствен начин и да се оспорят нейните исторически 
стойности само с път. който води в задънена улица нш 
кому няма )(а донесе щастие. У 1

у: А
шУ-Ж щШ Ако към топа сс добави 

че оправданите искания 
па Сърбия твърде дълго 
бяха систематично премс 
брегваии, тогава става ясно 
защо Сърбия с била прнпу 
депа да предприеме зашит

нашата ст-ги това ще

ЪА
Милошевич говори пред . стопанските дейци 

в хала „Шумадия"

Ш
Слободан ни мерки за споите иконо 

мически интереси. Опели 
пето на стратегията па раз които днес пи правят пабе 
витието на Югославия. Със лежки. чс с това мс пачи 
самия този фак'1 не с била тамс Конституцията и се 
в положение па прав поч нарушава единството Ма 
им да се застъпва за свои югославския пазар, твърде 
те икономически интерс- добре знаят колко много 
си. Тази практика е прскъс усилия положи Сърбия да 
пата с политическите про- обезпечи това единство и 
мени в Сърбия през 1987 прилага ст.юзиата Коне- 
годила. Със създаването ма титуция. дори независимо 
Комисия за стопанска ре- от неговите огпомшт пе 
форма, Председателството достатъци. които сочехме.

Сърбия превзе ииипнати 
па в решаването па стопа! I 
ско-системиите и развойни
те проблеми, без па чака 
тази работа да се завърши 
р.ъв Федерацията. .

. Фискалата политика,

Уверен съм, че чувствата на мнозинството наши гпз 
.УШНИ н навечерието на Деня на Републиката санзгЙл- 

,1юисмо от богато и да било досега със страх, но също 
• .м«7 и гЦ!ДСЖДП' че РазУмът> търпението и толеранция-
т ще победят емоциите н недоверието и че по лигренн 
демократичен начин ще се намери решение зГп^натат^- 

11 сьимес,,еи Ж1ШОТ н просперитет на нашите народи.

ГОЛО-Милошевич главно 
ри за стопаметиого, като ее 
сиря и иърху предстоящи гс 
избори, за които каза, че 
па тях ще решат гражда 
ните, а не партиите. Попе 

би било наопаки, 
гражданите, които ме са чл 

политически пар 
биха имали по-малки 

от оне- 
членоие. Пред

ак<;
® момента, когато Европа и светът искат да видят 

единна Югославия с успехи в процеса на демократизация
та .. целокупната икономическа н обществена тршгсфор- 
мацмя, готови да п помогнат, трябва да памерим доста?ь- 
шо мъдрост 11 способност, за да преодолеем агресивните 
национализма п сепаратизма и лошите лшждупацпоншшц 
п междурепублпкапскп отношения. За това са^ ни необхо- 
сГпа =:',,,Я " Търпе,те 11 М1ЮГО по-висока отговориш

енове на
гии,
политически права
зи, които са 
1500 представители иа обще 
ствсно-нолитическия и стопа 
НСКИ - _
регион Шумадия и Гюмора 

Слободан Милошевич

на
В тези неуместни забележ 
ки пе е трудно да се ппеппз 
паят. стремежите 
тпото па Сърбия 
ред да се държи п неравно 
Полино положение...

Също така ттеоспопатсл- 
по е да сс приговаря 
Сърбия, че е срещу сто
панската реформа, когато 
се знае, чс тя бе пай-б ър 
за в създаването и пай-нос 
ледователио в провежд
ането иа реформата...

живот иа Крагуевац и
стопанс- 

и папаи-
Нашите затруднения в развитието, стопански и со-

г7\. > Ш° така 01тшиз«ът във връзка е бъдещето ни 
Т'®11 11 ,,ямп Д“ бадем принудени да 

п^сд сиетп 11 преди всичко пред нашите наро
диш пред младите поколения, конто пекат да живеят 
СПОКОЙНО, свободно 11 боГПТО.

С такава увереност честитя иа венчкн граждани Де
ня иа Републиката — 29 ноември.

вие,
— Борбата , която Сър 

бия трябваше тези години 
да води за равноправно по 

в Ю1' славни, въз

монетната политика, както 
и политиката па лични до
ходи, са незаменими функ
ции па съвременната дър 
жава за регулиране па сто 
колите и гюричпн проце 
Си и за обезпечаване 
същите условия, необхо
дими за истинска конкурс (Ма 3-та стр.)

ма
ложение 
становяяаие на единна дър 
жава на своята територия 
за развитие на демократич 
ните отношения и Новата 
Конституция 
нашето внимание от стопен 
ски проблеми. През цял ос

ее

не отдели на
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а®1™“'"“ БЪЛГ АРИЯ - ХОДЕНЕПО МЪКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА Л> 

ЗА НОВА ЕВРОПА пожарът «•”
и озлобените от живота и хора- 
и и силии прежи-

чакаха. Са 
часовете течеха.

депите 
та, жадните 
папания, неуморно

не чакаше,

петолъчка- 
знаме.Сега останаха па прицел 

•га, сърпът и чукът, и черненото
за сензация

сновехаАКТИВНОСТТА МА НАШАТАПОЛОЖИТЕЛНО ОЦЕНЕНА 
ДЕЛЕГАЦИЯ мо времетоГлавният „герой" па „Движението затра 

неподчинение" достави ултима- 
23 часа па 26 август

икономически модел 
за всички държа

конте
на всички

Приближаваше се, вечерта поим
™ оредяваше, мнозина ^умор^а ^

■ дчсто"ма гражданското неподчинение 
бяха па своето място, на своя пост в 
своята роля. Мръкна се. Запшшха се ули 

лампи, осветиха се палатките, ме 
фенери, затрепериха свещи. Ста

на дори романтично. Но трагичният 
дух остана да виси над площада. Започ 
на и подготовката за спасяването на са 
можертвитс.: пристигна кола иа Оърза 
помощ, пожарна кола, няколко Десетки 
голоруки милиционери, които имаха за 
дълг и цел да въдворяват ред около ту>а 

величествено зре 
Сти

ски и 
развитие

ждапско
тум ако и срок до 
пе бъдат премахнати от клуба съветски* 

той ще се самозапали на 
клуба. Тази заплаха запо 

радио* 
вси

Проведената неотдавна п 
Париж Конференция за ев 
ропейска сигурност и сътру 
дничество (КЕБС) потвърди 
универсалния 
развитие, който при уважа 
ване на всич ш специфично 
сти, не би можа а 
отклонява от принципа

участнички, 
при уважаване 
специфичност, все пак пс 
би можал да се отклонява 

принципа па плуралнегп 
вла

ви
го символи, 
площада пред
шаха да напомпват опозицията,

телевизията, Градът за истинага, 
чкп любители на сензации и силии пре 
жпвяваипя, опозиционната преса. Ьъдс- 

български Ян Пнларх (чешки с«у* 
който публично се самозапали в 

у тоталитаризма и
все повече съчув 

опозиционните

намодел

от то, чпитс
снахадемокрация,ческата 

ствуваието па правата, па 
зарната икономика и значи 
тането на човешките и на 

Това о-|

седа
на

демокра ти ят 
деит,
знак па протест против 
страната му), печелеше 
ствие и симпатии сред 
слоеве. Надигна се буря от хуманнс! - 

Да со спаси младият живог.

плуралистичната 
ция, властвувансто иа пра
вата, пазарната икономика 
и сйазването на човешките 
и граждански права. Това 
се казва в съобщението цт 
заседанието на Председате
лството на СФРЮ — пред- 
седателствува Борисав Йо

на което бе обсъ-

цноналинте права, 
всички е прието, 
като модел който целокуп
ната си делотвориост пот
върди на практика, но и 
като предпоставка за 
чка напред към същинска, 
съвместна Европа.

пе само

чен повик: гичното и същвременно 
лище на любонародиа саможертва, 
хна* Часът е двадесет и два. Над площа
да чрез микрофон, прокънтя ултиматив
ният глас на лидера па опозиционния ра 
ботнически синдикат „Подкрепа . __ 
до 23 часа не бъдат- махнати символите, 
сградата на Клуба ш.е бъде щурмувана.

кра
благороден повик, падиИ заедно с този 

гаше се, зрееше- и се натрупваше прогс- 
ст, обвинение, озлобеине и отмъстител- 
иост към „тия убийци комунисти, КОИ 1 о 

и пет години клаха, бесиха

вич
ден и приет отчет за учас- \ 
тието на югославската дсле 
гация на срещата на шефо СФРЮ посочи 
вете на държави или пра 
вителства на страните-учас 
тнички в КЕБС в Париж.

Председателството па акозиачснистс 
във всички

четиридесет 
и ограбваха българския народ исто, и 

демокрацията, пак продължават 
си дело“. Това внимание, та

па факта, че 
дискусии е доминирало об 

определение за по- сега, в
щото
ва, единствена ' и демокра
тична Европа, което пред
ставлява и основното по 
ръчение на парижката Ха 
рта. Председателството съ
що така оценщ че 
ворите които 
ят на
д-р Борисав Йович води с 
шефове на държави или 
правителства по време на 
срещата в Париж са били 
няколкократно 
становище на континуите- 
та на политическия 
лог’ със значителните 
шнополитически 
ри на Югославия, какго и 
от становище на обсъжда
не на билатералните отно
шения, а отделно стопанс
кото сътрудничество.

пакленото
зн симпатия и загриженост безспорно ла 

бъдещата „народна жертва“ и той 
неуморно чрез микрофон ог-

А ни-Това оше повече разбуни тълпата.
БСП и дойде и кулминацията на напре-

Председателството даде 
положителна оценка на ак 
тивността на югославската 
делегация, като изтъкна че 
срещата на високо равни
ще — Конференцията в Па 
риж по значението и резул 
татите е единствената сре
ща в следвоенната европей 
ска история. На тази сре
ща бе рекапитулирано раз 
витието в Европа през из
теклия период, отразени са 
дълбоките промени

с хаеха 
ио цял ден 
ласяше площада за пеотказаната си ре
шителност за саможертва „за свободата 
и благоденствието на народа“. Навярно 
съблазнени от неговата бъдеща „пациона 
лна слава, четирма негови приятели изля

телевизията прекъсна преда-жеиието:
ването и на екрана се появиха двама из 
тъкнати български поети, инак 
и честни, тю привържените на опозшхия-

разго 
председател 

Председателството
скромни

/
, • -• -

Ул ' -полезни ог
КОИТО диа-

въм-настанаха 
КЕБС е из

междувременно
а процесът на 
дигнат на качествено по- 
-висше равнище като се съ 
здадоха основни

партньо-

институни 
предпоставки ст 

да прерасне в сис-
ПОСТОЯННИ ПОЛИТИ-

онални 
процес 
тема на
чески консултации и сътру Всички събеседници са

показали голямо интере 
на сование за развитието ма 
на Югославия и разбирателст 

ва за трудностите в прове
ждането на стопанските и 
политически реформи, из- 

ра разявайки очаквания, че 
Югославия ще запази и 

своето единст\о 
посредством демократич
ни процеси и че върху те 
зи основи ще запази меж
дународния си авторитет и 
позиции.

Крясъците предхождаха насилиетодничество.
Председателството

СФРЮ констатира, че 
парижката среща са прео 
бладали общи опции цо от 
ношение на вътрешното ос 
ществено-икономическо 
звитие, което' представлява

качество, незабележе- укрепи 
но на предишните междуна 
родни срещи. В Париж пъ
лен легитимитет и потвър- 

универсал- 
политиче

та, безспорно нскрено загрнжени и доб 
ронамерно разтревожим и се провикнаха 
патетично: ..Всеки авторитетен и честен 
човек да се притече на помощ за спася
ването на един млад живот. Хора, пома
гайте! „Това послужи като тръбен зов.

От цяла София запристигаха 
мъже, жени, младежи и девойки, деца.

зоха с декларация, че също ще се само 
запалят заедно с него, ако „проклетите 
чужди символи“ не бъдат премахнати в 
определения ден и час. Висшият партиен 
съвет иа БСП прояви благоразумие и из 
лезе с декларация, че в срок от пет дни 
те ще бдат премахнати. Това означава
ше: преди изтичането на ултиматума. Дв 
ама алпинисти действително се изкачиха 
на челната фасада на Клуба и с чукове 
и длета изкъртиха архитектурните изоб 
ражения на съветския герб. Но петолъч 
ката остана да свети и ослепява на слън 
чевите лъчи. Тя е поставена на върха на 
пет-шест метров пилон, повърхността й е 
около седемдесет сантиметра, а тежест
та няколко десетки килограма. Поставе 

- иа беше с помощта на вертолет и навяр 
но само по същия. начин може да бъде 
свалена. Остана да се развява и черве
ното знаме върху покрива на Клуба. Вие 
шият съвет уведомил „героя“ за причини 
те и продължил срока с още пет дни.

Но той това упорито скриваше 
яваше за ултимативния срок.

ново
на тълпи

ждение получи 
ният обществен, Кои искрено загрижени и 

ни, кои за съзерцаваме на 
зрелище. А часовниковите 
яваха последните минути, 
за саможертва театрално 
бензин, заеха позиция срещу тълпата 
на различни места, а на извесената пло
щадка остана главатарят им. Наблизо 
стоеха в приправност колите на бърза по
мощ и пожарната команда. .Насреща ма
лък кордон от милиционери. Напрегната 
тишина. Внезапно дивашки викове разди- 
рат нощта, от мрака, от тълпата се изцво- 
яват и политат към сградата на Клуба десе 
ки, стотици хора, предимно младежи и де 

воики, въоръжени с лостове, тояги, железа 
тухли, павета и бесно връхлитат върху 

Р^Тите и пР°зорците. Трещят сгькла, 
,к™т УДаРи по вратите, лостове ги под 
V пават, те подават, ето отварят се с 
т,?хСЪК' тълпата с 4 победоносни ъикове 

. иахлътва вътре. Други се катерят по сто 
1те и чрез счупените прозорци на пър

вия етаж нахълтват в стаите. Вътре за
почва погоромно вълнение. Бухват пламъци. 1

развълнува- 
невиждано 

стрелки отбро 
Кандидатите 
се заляха с

СЛЕД ОСТАВКАТА НА МАРТА РЕТ ТАЧъР

Нов премиер еЮР1 
Джон Мейджър

Преди известно време Мар- 
гарет Тачър бе принудена да 
си подаде оставка а за нов ми 
нистър-председател на Велико
британия е избран Джон Мей
джър. Този 47-годишен, нов и един 
от най-младите в историята пре
миери формира ново правителс
тво. В досегашното консерватив 
но правителство на Тачър той бе 
йръв човек в 
за финансии. Старае се да съз
даде единство, в Консервативна
та партия.

и наето

През деня на определена дата — събо 
та/ беше се събрала на площата по-гол- 
яма любопитна тълпа. Неколцина 
гражданското неподчинение“ се опитаха 
да се покатерят върху Клуба и президен 
ството, за да свалят „символите“, и рабо 
тата им се видя трудна, скоро се отка
заха и зачакаха определения час. Неу
морно чакаше и любопитната тълпа ко
ято ту се доливаше, ту отливаше. Комен 
тарите не стихваха.

от

Министерството

Провокаторите, зя
пачите, безделните, отекчаващите се, оби

(Следва)
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СЪРБИЯ ИМА И ИКОНОМИ 

Ч1СКА, И РАЗООЙНА 

ПОЛИТИКА

от сесията на съвета на републиките
РАИНИНИТЕ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

И ПОК

Против рецесионн 

ата политика 

на съюзното 

правителство(От 1-ва стр.) ЙВДСТВАТА нд ЗДЕМА
СЕ ПЛАСИРАТ В 
МИЧЕСКИ 
КАТЕЛНИТЕ

СКИ прогрес, влизаме в се
мейството на развитите ст 
рани

Нашето иконо- 
НДй-ПРИВЛЕ- 

ПРОГРДММ

становище е, че 
стопанската реформа . тряб
ва да създаде условия- 
увеличаване ] 
на обществената 
ност.

и какво впрочем 
не зависи от индусгриализа 
нйяга. Имайки всичко това

за
ефикасността 

собстве- — Съзнавайки 
та, че стопанството

опасност- предвид, довършавапето на 
индустриализацията 
ме, чс представлява 
ратни, единственото разум 
но определение п стратсги 
ята па развитието на Ст>р

НАИ-ВЕЧЕ ЗАБЕЛЕЖКИ НА СЕГАШНИЯ КУРС НА 
ДИНАРА — НЕРЕАЛНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ НА СЪЮЗНО
ТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА. — ВИ
НАТА ЗА ЛОШИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА РЕФОРМАТА Е НА 
СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И РЕПУБЛИКИТЕ И ПО
КРАЙНИНИТЕ '

На сесията на 
ма републиките и 
нините

Договорната 
остави обществената 

сооственост без отговорен 
носител на управленческн- 
те -права което за послед
ица има разсипничество 
огромни размери.

дълго
време е било обременено с 
разпределението 
кпва склоности 
намери

НКОМО- счита
Н .VII темика

и че .е та-
ня ма да се 

нзход от кризата 
мито да се обезпечи дълго- бия. 
срочен ръст на дохода 
заетостта, 
манието

Съвета 
покрай 

на Скупщината на 
СФРЮ, състояла се на 27

към германската марка и 
е осъществен ръст на валу 
тните резерви, а всички 
останали показатели са 
противни . на запланувано
то. Оттам и голямото не
доволство на селскостопан 
ските производители и на 
работниците във фабри
ките и предприятията, по
ради твърде неблагоприят 
ните условия за износа и 
изгодните за вноса, особе
но на стоки по дъмпщтге 
ки цени.

Рецесионната политика, 
която води съюзното пра 
вителство и не е могла 
другояче да се завърши 
но катастрофално по стр а 
ната. В подкрепа на тази 
преценка, бе посочена ин
флацията. Успоредно с то 
ва намалял е жизненият 
стандарт, общественият пр 
одукт е в упадък, какъвто 
не сме доживели от война 
та насам.

и
В ИЗБОРИТЕ РЕШАВАТ 

стопанството ГРАЖДАНИТЕ, А НЕ ПАР 
производст ТИИТЕ 

вото п стопанско развитие
Оонародване на заема, със След като се спря върху 
средствата на конто започ- въпроса какво означава ин 
на нов инвестиционен ци- дустриализацията на Сър- 
къл, е съставна част на ге бия, нуждата от стопанско 
зи настоявания. Така събра развитие, което ще допри 
ните средства се пласират несе за увеличение на зае- 
в икономически най-привле тостта, Слободан Милоше 
кателните програми. Докол вич се произнесе и за пред 
кото се покаже, че тези стоящите избори: 
средства са добри иивести — Желая накрая да ка 
шт» а засега няма прнчи жа и няколко думи за 
ни да се съмнява в това, туалната 
средствата на заема ще се становка 
\тзеличат, а стопанството Именно 
ще получи нови развойни 
възможности. Разбира 
заемът е само 
мощ в

настояхме впи
ДА СЕ ОСУЕТИ ВСЯКО РА 
ЗСИПНИЧЕСТВО

на
да насочим към

ноември т.г. 
зискваха за 
председателя 
изпълнителен 
Маркович за 
то положение

делегатите ра 
експозето ма 
на Съюзния 
съвет Анте 
политическо- 

в страната 
и за мерките на икономи
ческата политика в 1991 го 
Дина. В разискванията бя 
ха изнесени

Схващането на общество 
като не 

осуетяваше еф 
икасното функциониране 
на стопанската 
Общественият

ната собственост, 
собственост

система
капитал ня

маше цена, па е и логично 
че е разсипнически и нера
ционално ползуван. Норма 
дните отношения в произ
водството н разпределение
то тежко са нарушени, до- 
като

редица кри- 
но итическп забележки, 

предупреждението, че Про
грамата на съюзното прави 
телство е приета и от Съю 
злата скупщина и че те 
заедно отговарят за нейно 
то успешно провеждане.

Както и много пъти до
сега. курсът на динара бе 
оценен като нереален, а 
повторени бяха и прецеп 
кнте, че Съюзният изпъл 
иителен съвет несамокри 
тическп е оценил провеж-

ак
политическа об 
в Републиката, 

в интерес на осъмотивашюннпте меха
низми, мотивировката на зае 
тите за увеличение на тру
да и намаляване на 
дите в амбиента на 
отношения не са могли 
се изграждат. Липсата 
идентифициран 
на средствата в обществе
на собственост попречи

професиона

ществяване на положител
ните промени в Сърбия и 
условията за функционира 
не институциите на систе
ма в съзвучие с Новата Кс 
нституция, намираме се не 
посредствено пред 
те. Едва с избирането 
Народна скупщина, 
телство и други органи на 
Републиката, ще бъдат осъ 
ществеин

се
временна но 

когатс
разхо-

такива ситуацията, 
акумулацията в 
то почти е изчезнала. И за 
това въпросът за

д? стопанствока
собственик избориакумула

пия тряова основно и трай 
но да се реши, преди 
ко в увеличение 
те доходи със съответен ръ 

на _ ст на акумулацията. Ние се

ма
ма правивси« даието на икономическата 

реФорма.
Съветът на 

и покрайнините. съгласно 
предишния отговор. не 
прие никакви заключения.

предприятията 
лно да управляват според 
строгите 
пазарното стопанство и т.н 
Ние затова считаме, че по
ради всичко това обществе 
ната собственост трябва да 
се превърне в явна собстве

на личип
републиките ПОРАДИ КУРСА В ЗАГУБИизисквания конституционни 

определяме за такова реше те предпоставки за функим 
ние. ' опиране па устройството

което с Конституцията е ус 
тановепо. А надявам се, че 
няма нужда никого да под 
сещам,

В Сърбия смятат, че кур 
сът на динара трябва да 
се промени, защото най- 

РЕСТРИКЦИИ В ИКОПО големите стопански орга
МИКАТА низашш износчици, коитс

инак добре стопанисват — 
работят със загуби само по 
ради нереалния курс. Бюл 
жетът на федерацията тря 
бва да се намали, което 

‘ трябва да бъде резултат 
па елин щатен анализ. Не 
може да се приеме по-на- 

че татьшната репесионна -по»
истински питика иа ппавителството.

ТТо-голямд част от участие 
то в атапа трябва па б-ь 

пори н во в бюджета на федера
цията.

ЛИПСАТА НА ДОБРИ ПРО 
ЕКТИ СЕ ПОКАЗА 
ПО-ГОЛЯМО 
В АНЕ

КАТО 
ОГРАНИЧА че -п>кмо такава 

ОТ АКУМУЛАЦИЯ- Конституция е приета вк
непосредствено

ност за част от стопанство 
то от значение за съвкупно 

' то развитие, където дължа 
вата непосредствено влияе 
лъпхи отношенията в тези 
ппетппиятит а втопатя на 
ст в държавен, предимно 
якчтоияпеи капитал в поел 
ппмятията. които гямогтоа- 
тедпо излизат на пазара. Та

Критиката на икономи
ческата политика на съюз 
иото правителство се отна

ТА основа на 
изразената воля на гражда 
ипте ма Сърбия.Акумулацията следовател 

по е същсствсдю, но и не 
единственото условие за 
раздвижване па стопанско 
то развитие. Не по-малко 
значение има знанието, ка 
кто в деловото рг.кояодене / 
с предприятията, така и из 
бирансто па правите нппе 
егициоппи проекти. Кон
курсите за получаване па 
средства от заема откриха 
за съжаление суровата ис 
типа, която дълго с била 
обременена с разпределени 
сто и в положение постоя 
пно да се намира пред от
крит въпрос: как да ес пре
живее от днес до утре. ис 
с мислила за своето бъде 
щс. Това най-добро проси 
чава във факта, че сгопап 
ството па пито едно пиво 
не е имало достатъчен, бр 
ой добри проекти. Казано 

недостатъкът па 
сс показа 

като по-голямо ограничение 
от акумулацията, колкото 
и малка да с. Затова е'си 
турио, чс производственото 
сътрудничество може много 
да помогне и за избор па 
добри проекти и в увсли 
чсписто па
средства за акумулацията и 
пренасянето па съвременни 
технологии...

... От допършапансто па 
индустриализацията 
си и пълната заетост 
-богат живот иа хората 
хващаме стъпка с техппчо-

ся до пестрнктнвтгге 
поппиятия. 
зтюен компонент и до нг 
реалността иа много пачи 
патшя. които не само 
це ловепоха до 
положителни промени, в ст 
опанскнте пррпеси, по мис 
жеетвп колективи, 
пещт стопански отрасли пс 
папат п почти безизходно 
поттожеппе.

СЧюлпнят

ме-
липсата на раБСЕКИ ГРДЖЯАТТИТТ. КО

муто прц сърце е сър
ПИя ШЕ ИЗЛЕЗЕ ПА ИЗ 
БОРИТЕ

кова ппестпуктииране иа 
обществената собственост с 
в съзвучие с достигнатото 
ниво на икономическа 
витост на страната, както и 
е изискванията на самосто
ятелно стопанисване при па 
зяпни условия. .. Държавна 
та собственост може части 
чно иди напълно да бъде 
отчуждена само при пълна 

което означа- 
стоРцюст 

пезя-

Спосвремснното пропеж 
дапс па изборите слсдоватс 
лно представлява първа 
та крачка в нейното прилп 
гаие.

раз
В разискванията бе под 

чертано, че по-голяма ча 
ст от експозето 
седателя на 
вителство се
ка наречените противници 
на реформата, а не вижда 
се отговорността на Сьюз 
ния изпълнителен ‘ съвет за 
блокадата и лошото прове 
жпане на реформата.

Представителите на съю
зното правителство в отго- 

гк> вор на критическите обзо- 
*1П ри па делегатите припом

ниха. че не може да се от 
рнча всичко в икономи
ческата програма, изтъква
йки. че има и резултати и 
проблеми, както и че оцен 
кпта н терапията на Съюз
ник изпълнителен съвет е 
рпчбнгпптпо пипета. ИнФ- 
лапи ята ттпез последната гг 
дина от 65 с. сведена на 8 
опонента, а същността на 
проблемите е от полнтичее 
кп характер. Запюто няма 
икономическа без попити 
чегка реформа, а последна 
та много закъснява.

плпълнитепеч 
гъгют по прекъсва с рейс- 
гпо1П1птг\ иопцтпка .но те

Затова вярвам. чс всеки 
гражданин па Сърбия, ко 
муто са при сърце пптерс 
ситс на пашата република 
мира, свободата и достойп

на пред- 
съюзното пра 
отнася до та« чпот.пжавп тт п слеппа- 

итптп. Феттепа.пннтг'
1П1 Г ПР11РГЧП1Н1ЯТ1\ ГТОПЧТТ1,

поппппаечт за намале
ние на НПОПЗПОПСТПО II ПО
хома. което пе засяга съю 
зпмя бюпжет. заптото той 
гчапно се 
похопа. Бпемето на пога,- 
-гмпипте ппглелшш на 
1|ог*т»«та е 'ппохаъппепо
иепд/бтткнте и 
ните.

опгп-
компенсания. 
вя. ие реалнатя ството на парола и всички 

граждани па Сърбия 
излязат на изборите. А та 
кпва са, убеден съм, огром 
иото .мнозинство.

Иа призивите за бойкоти 
рапс па изборите, с коитс 
покрай всички други бедет 
пия сс срещаме тези 
пито в сегашния, мито не 
друг повод пс желая 
давам никакъв отговор 
простата причина, чс този 
отговор могат да дала" са 
мо гражпапите па Сърбия 
и никой пруг. Затопа избо

щс
тпябвя дя се запази. 
РИГИМП от топя

ИЗРЯЗ ЧЗСТИЧНО 
отчуждена

дали в\.г’

Фтшяиспра отт* лгц т»‘ЯПЪТГПО е
Създаването 
тич със смесена

на ппетппия-
собстг/7го- 

гттг.тт ояятел по-инак, 
добри проектист е възможна дни покпайпп-с допълнителни 

я 7»е е ппеми 
обпгеете

но еямо 
свежи пяри. 
н<таие ля лял от

г/-*бетпеиоет в

ДП V
ПС ЛОШО ЗА АГРАРДгтяетпи

КОМ- Лошото влияние иа ме
роприятията иа икономи
ческата политика особено 
ес е отразило върху агра 
па. така чс селското сто
панство във всичко е ми 
пяло пай-лошб.

Осъществяват се само 
два парамстра от програма 
та за реформите па Съюз 
пото прапителстпо: зппър 
жап с курсът иа динара

ръпе. б^з гт.ответиатя
Зятовя енергичноиеттеяттия.

сс застъпваме за осуетява
на всяко разсиппичсст- 

собегве

чуждсс'1 рампи пите и прсдстапляпат едни 
ствепия пя чин па решаване 
за органите па штаегта 
демократична 
тя ще бъде демократична 

тъкмо чака

не
во на държавнятя 
ност, която 
при излизането 
ческата 
послужи 
потенциал на бъдещото ра

V
общност Асегаименно

от икономи 
криза трябва да 

значителен
. и прапдппа 

па, кпкпато всички зпенпо 
и в Сърбия с Новата Кон 

ституции устроихме.

.запи- 
и по-като

Ст
звитие.
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ПРЕД ИЗВОРИТЕ В СЪРБИЯ _____ Ш

НА СИНЯТА ЛИСТА 

СА 32 ИМЕНА
ВЕЛЬКО КАДИЕВИЧ:

НА НАРОДА ТРЯБВА МНР, 
А НЕ ВОИНА

група граждани 
1941, от Вра

РЕПУБЛИКАНСКАТА- Л^щлДАТИ^ЗА 'пРЕДСЕДАТЕЛ кован;,
ВЪРДИ СПИСЪК. 01 32 КАНДИДАТИ ЗА "^\п1ТЕ сл дадат „а
ЙЖЖ'Т»АГР»ЛИПЙ»НИ 20 КАНДИДАТИ „„„

- ^гиг-хг?
1956, от Белград; Уг- 

кандидат 
за демократи- 

Иови Пазар 
1953, от 

Жч

От ■•«тервюто на сс=’ -д=-
ЖЛГ^кн,, коментатор Мнрослапна

пред 
Лазански.

всички сърби вСъюза на
света, частен корабострои
телен техник, роден 194/, от 
Белград; Младенович Ми
лан, кандидат на група фл 

ма ждапи, литератор,
1949, ог Зсмуп; Иешич 1с- 

кандидат на група
професор по со , пан, кандидат

за сониална правда, 
леи работник, 
от Белград;

На листата па кандидати 
за председател па Републи
ката, според азбучния ред 
ма фамилиите 
се намират: Алексов — Ал
еи д-р Любен, кандидат 
група граждани, лекар спе 
НИШИ 1СТ-111 |фектолог, родс! г
1945 година, от .Ниш; Бра- 
пконнч Никола,

ктор за
бе;л^'-фа

зкото обкръжение ма 
"“Ървзу6^-- 
-ГсАГ м^ом =е
чаванею ‘и ' а сиеииал

"Г!ТС
ЙЕБС Зот намаляване ма
кшАвенцпомалнмте силп^ пр'

дставляват к^адичаоанетс' 1
ролята ма военния фактоР 1 
и ЗаТ преодоляване м.1 кои 
фронтмрането. Но, количес
твеното намаляване на во Всеки опит на чуждестра 
енните потенциали по пра ннп военни формации до 
вило се наваксва с модер минат югославската гра.нм- 
ницазия на въоръжените иа> без разлика на възмо- 
силп почти на всички стра жеи претекс, би предегав 
ни пък и в нашето нено дявал агресия. Като агресс 
средствено съседство. 4 Дра рп биха били посрещнати 

събити в Перени като винаги — поразени

дена
ляиин Сулсйман, 
па Партията
чпа акция в
зъболекар, роден 
Нови Пазар; Хараван

на Партията 
социа

1946

мм имена
роден

домир, 
граждани, 
циология имакроикоиомика 
роден 1921, от Белград; Пе- 
рович д-р Блажо, кандидат 

Ю-блока, литератор-пуб 
1947, от Бел

кандидат 
адво-

роден 
Цветич Вели 

Социал
на група граждани, 
кат, роден 1950 година, от 
Белград; 
рослап, електротехник, кан 
дидат на група граждани.

от Алсксппац;

мир, кандидат на 
демократичната паРтия

адвокат, родей 
Шаранап 
на Ре» гу

ма ВеселнПовпч Ми на
лицист, роден 
град; Радович Милррад, ка тогославия. 
пдидат па група Граждани 1924, от 
медитдинен лаборант, ро- 

1957, от Кикинда; Радо

Белград; 
Радивое, кандидат

партия,
1941родей

Пойводич Ратомир, канди
дат па група граждани, ад 
оокат, роден 1941, от Бел
град; ВулсТич Предраг, кан 
дидат па Либералната пар
тия, машинен инжинер, ро 
ден 1951, от Валеио: Гойко 
вич Миодраг — Миле,, кан
дидат на партията на. само 
стоятелните стопански де 
йци, автоелектрик, роден 
1943, от Белград;
Саша, кандидат на група 
граждани КВ конфекпио- 
пер, роден 1953, от Пирот; 
Груич д-р Любомир, каиди 
дат на група граждани, уми 
верситетски професор, ро
ден 1939 , от Белград; Дра- 

Вук,

дип
1932

ден
пич Херцсп, кандидат на 
група граждани, икономист 

от Цървенка;

бликанската 
ломиран юрист, роден 
от Нови Белград; Шечеро 

Никола, кандидат на 
ВК фаса-

Велько Кадмсвмч

родей 1959,
Рапкович Слободан, канди- веки

група граждани, 
дер, роден 
и Шешел д-р Воислав, кан
дидат на група граждани 

науки,
1954, от Батайница.

дат на група граждани, ар 
мнрач, собственик на 
„Грм'\ роден 1943, от 
бам; Стойковйч Йован, кан 

Горанци дидат на група граждани, 
техник —

1934, от БелградЧП
Ша

доктор по правни 
роден

матичните 
ски залив бързо и но уоеди 
телен начин разбиха заблу 
дите, че на военния фак 

е дошъл кран.
В какво виждате непо

Своевременно решитс шс 
политиката на селскостопанскиотхвърлихме 

ограничен суверените г, во 
дена в името на „отбрана- 
та“ на социализма. Сега, сь 

- огчв ьр
тор

средствената връзка между 
вътрешните процеси и енгу 

Югославия?
— Пропуснати са многс 

шансове за решаване 
кризата, така че състояни
ето в страната

що така решително 
нейното В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯнатрапваме

под който и да е друг нре 
текс. Теорията ма огряно 

суверенитет не прие 
политически ни- 
Така правехме 

Т ака

рността на кандидат пашкович 
Сърбското движение за об
нова, литератор, роден 1946, 
от Белград; Джурич д-р 
Иван, кандидат на Съюза 
на реформните 
Югославия и на сдружение 
то за югославска демокра
тична инициатива, универ 
ситетски професор, роден 

Жнвано-

Приети исковете 

на опозицията
на чения 

маме нитодрастично 
се влошава. Дори и избу 
хването на гражданска вой

то военно, 
винаги в историята.

и в бъдеще.
отговарайки 

на коменТатс 
под

сили на
ще правим 

По-нататък 
на въпросите 
ра генерал Кациевич 
черта:

на става реална 
ност. Само по себе се раз
бира какво е влиянието нз 
такива обществени

въз.мож Всички онези, които са предложили канди
дати за нароДни представители и за председател 
на Република Сърбия, които своите кандидати за 

постове излъчват в повече от две трети из-
проце-

си върху нашата сигурност 1947, от Белград; 
вич Тихомир, кандидат на 

дипломи- тези
бирателни колегии в Републиката ще могат пря 
ко да Участвуват в работата на избирателните ко 
мисии, което подразбира и в преброяването н<\

опасност— Най-голямд 
за интегритета и сигурнос 

на страната се намира 
изгражда

група граждани, 
раи инжинер по телекому
никации и електроника, ро 
ден 1936, от Белград; Йо- 

Драган, кандидат

* Как в контекста на се 
гаптната военно-политичес 
ка обстановка виждате ме 
ждународното положение и 
сигурността на Югославия? 
Съществуват ли реални зъ 
ншни опасности за нашата 
сигурност?

— Югославия в сегашния 
момент не застрашават пря 
ки външни опасности. Оба 
че, вече утре може да пе 
бъде така. Поддържането на. 
неблагоприятния тренд на 
вътрешните процеси е бла 
гоприятно за по-нататъшна 
та ерозия на позицията на 
Югославия в света и на 
все по-голямото “ заплитане 
на чуждестранния фактор. 
Към това допринася и об- 
лягането на ръководствата 
на отделни политически па 
ртии върху чуждестранна 
помощ. На щабовите уче 
ния в чужбина упражнява 
се и възможността на вое 
нна интервенция, коятс 
би станала по покана на 
някого от страната. Ето за 
що външните опасности за 
цялостта и сигурността на 
СФРЮ не бива да се зане 
маряват. Те първенственс 
зависят от състоянието в 
югославското общество и 
от нашата готовност и ре- 
шеност да им се противопс 
ставим.

* Как коментирате искани 
. ята за таканаречена помош

от чужбина?

— Онези, които призиват 
чуждестранна интервенция 
— са предатели на своя на
род и само така може да 
се взимат.

тта
в интензивното 
не на чисто национални ар 

-Това се прави чрез гласовете.ванович 
на Зелената партия, журиа 

роден 1947, от Нови
мии.
злоупотребяване на Герито 
риалната отбрана, Гражда 
нската защита, Народната 
защита, службите и органи 
те на вътрешните работи 
или във формата на добро 

отряди и разни 
_ - Кому би 

тези войски? Сре

Това е същинското изменение на Избирате 
лния закон, което на 26 ноември почти единоду- 

Скупщината на Сърбия по иск на де
лист,
Белград; Коприви1 щ Кован 
кандидат на група гражда
ни, адвокат, роден 1934, от 
Белград; Кърсманович То- 
мислав, кандидат на група

шно прие
легати, които бяха потърсили за това отново-да 
се разисква поради сериозната политическа' изби
рателна криза, в която се намери Сърбия 
оповестения бойкот на изборите от страна

волчески 
нелегални групи, 
служили 
пту кого биха били вдигна 
ти? Те само могат да 
бутнат в пропастта на бра 
тоубойства. Нито една дър
жава на света няма повече 
армии. Югославия не бива 
и няма да бъде Либан.

следграждани, икономист, ро
ден 1936, от Белград; Лаза- 
ревич Милан, кандидат на 
група граждани, адвокат, 
роден 1942, от Белград; Ми 
лошевич Слободан, канди
дат на Социалистическата 
партия на Сърбия, дипломи 
ран юрист, роден 1941, от 
Белград; Митич Слободан 
кандидат на Партията на

на
опозицията.

Приети са и предложенията на Републикан 
ския изпълнителен съвет срокът за възобновява
не на оттеглените кандидатури и за повдшане на 
нови да се продължи на 72 часа от постъпване
то в сила на тези закони.

Не е прието предложението изборите 
се отсрочат за 23 декември и по-рано утвърдена
та дата — 9 декември остава за ден за изборите 
в Сърбия.

ни

да— ще бъдат разорьжа 
ни всички въоръжени фор- 

извънмации, установени 
единните и с Конституция 
та на СФРЮ дефинирани 
въоръжени сили, А носите 
лите на тяхното създаване

на изборите в Сърбия 
ИЗЛИЗАТ 53 ПАРТИИ На скупщината е заключено също така, че 

е приемчиво предложението за организиране 
кръгла маса от страна. на всички 
партии.

на
На първите 

многопартийни
следвоенни 
избори в 

Сърбия на 9 т.м. - ще участ
вуват 53 партии и органи 
зации. За народни 
вители в 250-те избирател 
ни колегии досега са излъ
чени 1653 души (трябва да 
бъдат избрани 250 души). 
Този ден трябва да гласу
ват 6 879 967 избиратели. 
В деня на изборите в репу 
бликата ще бъдат откри 
ти 9548_ избирателни пун 
кта. Изоорите ще трая г _ _ 
от 7 до 19 часа. Избирател 
ното мълчание започва 
петък в 7 часа и

политически— ще отговарят пред зако
на. Понеже, съгласно Кон 
ституцията и закона това е 
в компетенция на въоръже 
ните сили, тук няма да има. 
пазарлъци 
Армията ще работи по Кон 
ституцията и закона, а ко 
йто със сила се противопо 
стави на това — 
ще бъде осуетен.

— Нито един въпрос, лък 
к въпросът, за политическо 
то организиране и действу 
ване на. армейците отЮНА 
няма да се решава по ре 
цепта* и диктата на онези 
които тази войска не са и 
създавали.

На сесия на 'Обществено-политическия съ- 
.вет — след забележка на отделни делегати, Че 
избирателните списъци са заключени, макар че 
в тях, не са внесени имената на дори 400 хиля
ди избиратели, е казано че това не е то шо и че 
избирателните списъци се приключват 10 дни пре 
ди изборите.

Противоположно на очакванията Скупщина 
та на Сърбия не прие закона за финансиране на 
политическите 
сдружения труд, като компетентен каза „не“. За
това съдбата на този закон

предста
и компромиси

със сила

от
организации, понеже Съветът на

в
ще трае 

до започване на гласуване 
то, т.е. до неделя до 7 'часа

остава неизвестна.
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КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 

№ 145 (БАБУШНИЦА И ДИМИТРОВГРАД)

ИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 159 (СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД)

1. БОГДАНОВИЧ Милутин, роден 
1950 година, инженер по машиностроене, 
работи в „Пети септембар“ в Сурдулица, 
живее в Сурдулица — кандидат на Гоци 
алистическата партия на Сърбия.

2. ДЖИКИЧ Братислав, роден 1946 
година, електроинженер, директор 
„Електродистрибуция в Сурдулица, - жи
вее в Сурдулица — кандидат на група 
граждани.

3. КИТАНОВИЧ Томислав — Белча, 
роден 1936 година, икономически техник, 
работи в „Пеш септембар“ в Сурдулипа; 
живее в Сурдулица — кандидат на гру
па граждани.

4. КРЪСТИЧ Велмбор, роден 1957 го
дина, студент, живее в Сурдулица — 
дидат на група граждани.

5. МЛАДЕНОВ д-р Марин, роден 1928 
година, редовен професор па Белградс
кия. университет, живее в Белград —

кандидат на група граждани.
6. ПИКОВ Вене, роден 1932 година, , 

учител в с. Дукат (Босилеградска общи 
на), живее в Дукат — кандидат на група 
граждани.

У 7. СВЕТОЗАРЕВИЧ Миле,. роден 1956 
година, инжинер по машиностроене, ръ- 

- ководигел на трудовата единица на 
„ЮМКО“ ,в Сурдулица, живее в Сурдули- 

Сръбското движение

Д11митровградскаИиаТ16Л1500Кп2?ГИЯ 10 541 избиратели от 
щпна трябва да изберат сдпп ^Г11 °Т БабУ^нишка об- 
бъдещия парламент на Сърбия г?,яДе“ Предсташпел 
сс определят между шест Р, т Гт,, ,4?фат ЛПТе трябва да оп Агрм 1->гчп 10/1 с 4 шсст кандидати. Това са: 1 Ивам

■ лп.тровград/кандидат ^"'спо32 1?”" “ ;'лЦ,ше“ от Дм-
тър инженер-технолог в ГИП п,' Ванон Михаил магис- 
предложеи от гр^ граждаш^ ')!1,’00,?3^' незав”с1,м' 
юб род 1944 Г "• Д'Р иованович Мирол-, 1 д. чч г. специалист интернист-кардиолог от 
шпица, кандидат на СПС. 4. Костов Георги ле, ,р от Ли 
мптровград, работещ в Бабушница, роде?, 1948 тод°пред
ложен от група граждани, 5. Мании Драгослав — Форски 
54-годишен просветен работник в Бабушница и 6 Рпстич 
Деян, 29-годишен 
чиата партия.

за на

ц; кандидат иа
за обнова.

8. СТОЯНОВИЧ Весна, родена 1960 
година, адвокат в Сурдулица, живее в 
Сурдулица — кандидат на Демократична 
та партия.

В избирателските списъци за избира 
телнага колегия 159 са евидентираии об: 
що 27 321 избиратели. От това число в 
Сурдулица са записани 18 464, а в Боси 
леград 8857 избиратели.

кан

юрист-стажант, кандидат па Демократ! г-
К.Г.

МИЛУТИН БОГДАНОВИЧ, КАНДИДАТ ИА СПС ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 
ИЗБИРАТЕЛНАТА ЕДИНИЦА 159 (СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД)

ГРАЖ

Без нереални обещанияС нови идеи
Велибор - Боце Кърстич 

е млад човек и, както ка
зва за себе си, човек с но
ви прогресивни идеи. 
ден е 1957 година. Завърш* 
ил е гимназия и понастоя 
щем е апсолвент на строи 
телен факултет.
Сурдулица и е без работа 
Досега официално с поли 
тика не се е занимавал.

Основната му цел и цел 
та на гражданите, конто са 
го предложили е да се бо 
ри за просперитет на Боси 
леградска и Сурдулишка об 
шина, относно за по-добре 
материално, културно и мс

за по-нататъшното развитие 
на дребното стопанство, ос 
обено на частните пронз 
водствеии капацитети. С оп 
ределен маркетинг тези стс 
ки ще създават профнт, пс 
вече работни места, а 
това ще се увеличава и из 
купувателната мощ на гра 
жданите. Това би могло да- 
бъде изходна осмоза за но- 
-качествена и по-добра па 
дстронка, инфраструктура 
като и за изграждане на 
спортни центрове, басейни 
халета и други обекти от 
значение за младите.

В рамките на предизбор
ната активност, на Социа
листическата партия на Съ
рбия МИЛУТИН БОГДА 
НОВИЧ, на избирателите в 

с Босилеградска община се
представи пред граждани 
на Босилеград, Долна и Го 
рна Любата и Долна и Гор 
на Лисина и Долно Тлъми 
но, като при това изнесе 
ме само програмните опре
деления па партията, коя
то той застъпва, но и реди 
ца негови определения и 
мнения по някои въпроси 

; за които, както казва,, ще 
В селскостопанското про се застъпва доколкото бъ'

изводство се застъпва за ; де избран в Парламента на 
Република Сърбия.

стопански живот. Още по
вече, че младите в досегаш 
ния период не са много по 
л учили.

черта, че Социалистическа
та партия на Сърбия ще се 
застъпва за всички права и 
свободи, които признава 
цивилизованото и демокра
тично общество. СПС , под
черта Богданович, ще под
държа всестранни връзки с 
политически, културни и др 
уги организаци и дружест
ва на сръбския народ в 
другите републики и в чу 
жбина. С други думи, същ 
ността на политиката на 
СПС е пълна национална 
равноправност. Всъщност, 
това с п основното условие 
за удобен живот във много 
партийно общество.

Ро

Инак, БОГДАНОВИЧ 
роден през 1950 година в 
Прокупйе, а детството си 
провежда в Сурдулица. За 
това казва, че Сурдулица 
му е второ родно място. Ос 
нбвно и средно образова 
ние е завършил в Сурдули 
ца, а машинен факултет в 
Скопйе. От 1976 година ра 
боти във фабриката „5 сеп 
темврн“ в Сурдулица. Попа 
стоящем е технически ди 

а за досегашната

е
Живее е

ректор, 
му активност и принос е 
развитието на пронзводст- 

в областта
нови мерки като на пърре 
място слага селското лома 
кинство, а нс както казва 
досегашните политически 
селскостопански органила 
цип. Нашият голям шанс с 
— подчертава той, в пронз 
водството па чиста и здра

вения - процес 
на автомобилната— Социалистическата 

ртия иа Сърбия сс застъп
ва за богато и свободно об
щество
граждани. Противим сме иа 
всякакъв вид експлоатира 

понижаване, 
щия и незнание, 
програма с близка и разби 
раема
нни, за тото тя изхожда от 
изискванията на широките 
пародии
ствмсто п напредъкът 
всички области на живота

па индус
трия е удостоен със злат 
на значка на фабриката и 
Петосетттемврнйска 
да па Общинската скупщи 
на в Сурдулица. Занимава 
се с рационализация и инс 
ваторство.

на равноправни награ-

сирома- 
Наша га

пс,

ва храна по която .можем 
за бъдем известни .не само 
в страната, по и в Европа 
Още повече ако сс има пре 
дьид, че тези две общини 
а особено Власипа и Кран 
п гето се числят към твър 

скологически 
краища.

гра ж да-за всеки Оженен е, а съпругата му 
по националност македон
ка, а децата са декларира
ни за югословими. Досега с 
политика не се е занима
вал. За Социалистическата 
партия на Сърбия се опре
делил не за някакви амби
ции, а поради това, че тя 
предлага съответни проме
ни, а те без ангажиране 
на всички субекти не могат 
да бъдат реализирани и че 
вече тя е осъществила то
ва което бе обещала, а се 
надява, че ще осъществи и 
това което обещава.

Благодсн-маси.
във

са основното звено в опре
деленията пи. А това под
разбира, създаване па едно 
кви материални, 
ски и културни условия за 
всички граждани, без оглел 
па националност и перон 1 
поосданис. Нашата основна 
задача с всеки да получи 
шанс да работи и да зара
боти за достоен живот. Всн 
чки сили ще насочим към 
намаление 
нструдоустросиите, а нротн 
впи смс па масовии уволня 
па мм и.
пнм чрез пови развойни пр

В. Кърстич де редките 
поразвалени пол птиче-иа всекисъстояние 

без оглед национал
рално 
човек,
пата му и религиозна мри 

Затова и зала

М. Богданович. Този край има реални ус
довия за развитието иа гу 

Кърстич обещава, 
застъпва за ио-ус

Богданович сс спра и вьр 
ху някои свои определения 
за конто каза, че доколко 
то бъде избран, ще се зас
тъпва да бъдат приети и 
Парламента па Сърбия. Пре 

подчерта тон

надлежиост. 
пред ще се 
единствена 
ято всички

ризма. 
че ще сс 
корено развитие на туриз 
ма в тези общини, особено 
Власипа да станс един вс 
ред европейските центрове 
па зимен и летен туризъм

зазастъпва 
Сърбия, в 

ще имат една 
Застъпва се за 

обществе

но

ква права- 
премахването на иа числото иа ди всичко, 

енергично ще се застъпвам 
за опазване на природната 
среда, за равномерно нконо 
мпчсско развитие иа всич
ки краища в Републиката 
за бързо и всеобщо разре 
шаване на косовската кри
за, както и за далеч по-нц 
тейзишю развитие на сел
ското стопанство. Казва, чс 
с голям противник на вси
чки видове караници н не
доразумения, а отделно про 
тип разделението върху на
ционална основа. Като об- 
щоюгославсйи определен чо 
век Богданович казва, 
щс се застъпва за федера
тивна .Югославия за спира
не иа миграцията от село 
и за ио-голямо ангажиране 
на младите във всички по 
ри па общестпспо-пол птиче- 
ския,

т.с. същоното имущество, 
то постепенно да мине в

Това щс осъщестсобствси частна Плановете, казва той недържавна
пост. м. я.

га пови. Важно е да не до- 
ерозия иа мора

ограми и откриване па по 
работниима техно 

(на работ-
Не желаем да 

ложки излишък 
ници), а излишък на техно 
логйя с цел 
доустрояват, а не да сс 
уволняват. Трябва да сс 
създават нови 
чисти програми, 
се реализират 
ща и
ри, а нс загуби, 
между другото 
сто ДО избирателите.

хажда до
културата и енергията 

]ч машите две иконом/чес- 
общипи е

ви продуктивни 
места. Определили сме сс 
за пазарна политика, паза
рен стокооборот, капитал п 
работна р1>ка —подчерта п 
предизборното си слово в 
Босилеград, Милутин Бог- 
данович.

ла,

хора да сс тру ки изостанали 
трудно да се задържат сне 
ииалисти. СъответНо нс ги 

не им обеекологично
които

и тези край

на граждавамс и 
зпечаваме 
предлагат големите 
ве. Това занапред ще три 
бпа да сс мени и умните и 
трудолюбиви хора да чолу 

мястото, което им при

онова, което пм
В говорите си, и в Боси- 

Л9град, и пред избиратели
те от районните центрове 
той отделно внимание пос
вети върху 
па Република Сърбия но пъп 
роса за правата на хората 
стопанството и конституци
онното устройство на Сър
бия и Югославия, като под

цонтре
които да създават па 

, казва сс 
лъв възнапп

чс

определеният;!
чат 
нлдлежи.Когато сс касае за разви 

общини тойтието на двете 
казва, чс щс сс застъпва и 
дава подкрепа иа програми

икономически» 11В. Б
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НАРОДНИК А НДи Д А ТИ ЗА
ИЗБИРАТЕЛНАТА ЕДИНИЦА 145ИЛ СНС ПММРОЛЮБ ЙОВАИОПИМ, КАНДИДА1

БРАТИСЛАВ ДЖИКИЧ, КАНДИДАТ ПА ГРУПА 1'РАЖДА 
НИ ОТ СУРДУЛНЦА И БОСИЛЕГРАД Изостанаха въпроси 

от гражданитеКЪМ ПО-БОГАТО
Ниш и Пирот, о конто

те да съое- 
за пас ка

мляпешобаш; катоЗпомска
което съединява двете 

I, щипи. Някои договори
но пелия

ден преди IIрая-
републиката Со-

Еднп 
пика па
пиал 1 ютпческата I шр’п I я 
Димитровград представи. 

пред димитроиградчапи еп 
оята програма. Представи 
се и кандидатът Н аа прел 
ставитсл :»а избирателната 
единица Димитровград и 
Бабуппшца.

кото е карано 
че рат каймака, а 

кво остане“.

об
ни тон посочва, ч е ще сс 
застъпва да се създадат ос 
повий условия за- открива 
но па безмнтмически зони 
на граничните пунктове I 

партпьо 
топа

Братислав Джнкпч е ди
пломиран електроиижииер 
Роден е 1946 година в Су- 
войница, Сурдулншка об
щина. Досега работи в еле
ктростопанството в Леско- чуждестранни 
Вац — от проектант до те рн, а и рамките на 
хнически директор, а чрез да се открият и съответни 
последните пет години е развойни програми.

" директор на Електроразнре 
делнтелното в Сурдулнца. В 
Програмата си, 
самият той казва че е по 
добна на програмата на Сс 
циалистическата партия на 
Сърбия, се застъпва за по- 
-успешно стопанисване, по- 
-щастливо и по-богато бъде 
ще. Особено ще се застъп
ва за единствена Сърбия и 
федеративна Югославия, за 
равноправие на всички хо

че са водени,
район трябва да сс 

„въпреки факта, 
че ключа е и ръцете 
други — гостил пичарскатл 
организация „Сърбия" оч 
Пирит“. Как това копкрет 

стане доктор Мона 
каза. В този кон 

и Нога 
И май

този Говорейки за здравеода* 
Йованович подчер* 

та че не се съгласява 
съществува шия за/гои и че 
ще се застъпва 
тото равнище по здравеопа 

и Димитровградска 
община да се лапали. То 

значи да остане и зана 
п Димит-

осмисли ваието,па със

достш па
но ще 
пович пе
тскс според него е 
I юнският манастир, 
км предвид че за идущия 
туристически 
бъде напълно завършен т 
тят до Зноиска баня. това

званеЗа програмата па парти 
ята говори Димитър Гю- 
рон, председател па 
щмнекпя одбор па СГ1С. 
Имайки предвид,, че осно
вните програмни цели на 
СПС вече са .известни, а 
бяха представени и па из 
борнага конференция, то 
пай-голям интерес сред, 
ирисъству патите (около
триста граждани) димнт- 
ровградчапп предизвика нр 
едставяпето па кандидата 
за представител от избира 
телпата единица Димит 
ровград п Бабуппшца: Ми 
ролюб йованович, конто 
е родей през 1944 година, 
лекар и председател на 
ОС в Бабушница, изтъква- 
йки, че като кандидат пре I
дставнтел вече с имал оп ^

и до- |

отделни 
програми за развитието па 

обшпиии. В иро

Джпкич има и
за която ваОбтези две

грлмата за развитието 
Сурдулншка община __ топ 
подчертава, че е необ.ходи 
мо сурдулишкото 
по да се

пред стационара 
ровград. Що се отнася ле 
инфраструктура « а 
палмите проблеми, 
най-важни са 
не на всички 
пътища и 
проблема 
ваието на общината и ка
нализацията.

ив пя:сезон и кому- 
между

стонапет доз »,рш ава- 
регионални 

разрешаване 
по зодоснабля-

зиачптел-наистНпа отваря 
ни перспективи.ОСВОбоДи ОТ С11С1 с

работници 
па малки

излиигькмння
откриване

и съществуващи 
или чьк ' г 

общнос

чрез
програми 
те предприятия 
но-големите местни

Кога го става дума за аг 
рокомплекса тоябва да се 
постигне договор е 1111111-

ти, каквито са Иеланшнца 
Мачкатица, Масурица 
войница,

И докато за всичко товаСу 4Клисура, Божи 
. Необходимо е да се 

извърши реконструиране и 
доизграждане на съще .тву 
ващите предприятия и не 
хове и да се мени структу
рата на производството, ял 
се създават смесени прел 
ирпятия с чуждестранна па 
ртньорн. Сурдулнца нма вь 
зможност да ползува тер-

првсе мак има конкретни 
едложения, 
становища, 
де за гр 
„Градина", изтъквайки 
ще се застъпва за 
но разрешаване на 
ки проблеми“.

имайки

най-обобщениШпа.. Йованович да 
аничния пункт

.чеж правил 
вейч- 

Това е об
поделени 
говори с представители на 
Димитровградска 
че с запознат с 
тс ма общината, 
впч
като посланик ще се зас
тъпва. Разбира се ако бъ 
де изабраи.

контакги предвид 
че той сигурно не е запо”
яснимо

община 
проблелш 

Йовапо- 
образложи за какво

пат с „тънкостите“ в проб 
лематиката свързана с грз
НИЧНИЯ ПУНКТ.

моенергията и затова е, не __ 
обходимо да продължа по 
-нататъшното изследване на 
топлата вода.' Посочва че 
ще се застъпва в Йелаш 
шша да се изгради рибник 
в Топли дол цех за ггромз 
водство на питейна вода, а 
в . Стоезимировци цех зг 
гтоеработка на кожа и з? 
производство на кожени 
изделия.

Да ли на присъствуващи 
те всичко беше ясно и да 
ли напълно приемат прог 
рамата на кандидата, оста 
на неясно тъй като нзоста

Б. Джикнч

Преди всичко ще се за 
изтъкна тон. ла М. Йовановичра, които в нея живеят, за 

по-ускорено всестранно раз 
витие на двете пригранич- 
ни общини.

стъпвам, 
бъде' приет амандмана трт 
гнал от Нишки наха очакваните въпроси 

А дали гражданите на Ди
митровградска община, ще 
дадат своя глас на общия

регион, с 
който статуса на Димитре 
вградска община като не

ката млекара за набавка 
на породпети крави, кои 
го да се дадат па сезянп 
те, а те после чрез мляко 
да ги отплащат. „Бабуш
ница и' Димитровград 
две общини, конто 
даваха принос в 
то па съседните

Стопанството 
град тря_бва 
съществуващите си капан;1 
тети с нови програми, 
което да се създава! услс 
вия за трудоустрояване на 
младите школувани кадри, 
казва Джикич в отделната 
развойна програма за Боси 
леградска община. По-ната

в Босиле-
Какво конкретно предла 

га на гражданите евентуал 
ният народен представител 
в общата програма за "две- 

, те общини? Джикич казва 
че ще се застъпва за из
граждане и модернизиране 
на пътната мрежа Сурдули 

Промая — 
град. В съвместното 
тие на двете общини 
бено

да разшири
достатъчно развита да пр 
одължи и в следващите ия 
колко години. На второ мя 
сто Йованович изтъкни 

гостилничарст 
имайки предвид

кандидат от двете съседни 
общини или на някой от 

са независимите 
сс види на 

развитие избори, 
общини

с

остава да 
предстоящи гедосегатуризъма 11 

вото,ца Босиле- А. Т.
разви

осо-
тъшното развитие вижда в 
откриването на малки цехе 
ве в по-големите местни об 
щности каквито са в Дол 
на и Горна Любата, Лиси
ца, Райчиловци и Дукат 
Необходимо 
жат геоложките

МИХАИЛ ИВАНОВ, ДИПЛ ТЕХНОЛОГ ОТмясто ДИМИТРОВГРАДв програмата 
създаването на 

иен
му заема
един от най-хубавите 
трове в Сърбия — изграж
дането на туристическо-ое- 

център „Вла- 
предвид до

сегашната лоша ПТТ мре- стта за откриваме на мини 
жа т°и подчертава, -че е те в Караманица и Лисииа 
необходимо посредством ко като се създадат смесени 
аксилен. кабъл или радис предприятия от наши пред- 
връзка по-добре да се свъ- приятия 
ржат Босилеград, Власи- чужбина, 
ма, Божица, Клисура, Лиси чистата околна среда око 
па, Любата, Рибарци и дру чдо Бесиа Кобила, Милев ек? 
ги селища. В здравното де планина, Дукат, Цъш-юок 
ло е необходимо да се съз необходимо е да се форми 
дадат съвместни 
но обзаведени

Ще се боря за развитие 

на изостаналите краища
Михаил Иванов е роден и —..........

с. Горна Невля през 1946 
Гимназия

Михаил Иванов, помощ-
пик-директор в ГИД — ди 

. мит ров град е предложен от 
група граждани за народен 
представител за Димитров
градска и Бабушнишкд об 
тини. За

е да продъл 
проучва

ния, да се изучи възможно
креационен 
сина". Имайки

какво ще се б«> 
ако бъде избран?РИ,

и партньори от 
Имайки предвид — Преди всичко -

развитие ма
ззгодина. завър

шил в Димитровград, а Те 
хноложки факултет в Беч 
град. Аспиратура дал на Те 
хноложкия (Ьакултет 
Загреб. Няколко години ра 
ботил в „Димитровград" ко 
то технолог, сетне като 
ководител на

по-ускорено 
стопански изостаналите об 
ШИНИ към -които
п Бабушнишка 
градска, общини.

— Бъдещето на Републи 
ка Сърбия и Югославия? ~

— Считам,- че има усио- 
вря за действуване па’пра 
вова държава — Република 
Сърбия, разбира се в рам 
ките на федеративна }Ото- 
славия.. В най-новата Кон 
ституция на Сърбия 
дени всички

се чистят 
и Димитровсъвремен- пдт кооперации и частни ,

и -организи предприятия за произволст 
22!“ спеииалистически слу по на здрава храна за раз 
жои. власинските водоцеп витие на животновъдството 
трали трябва да продъл 
жат третият си етап 
гпаждане, което е

в

1>ь-
и на други производствени 
отрасли. Подчертава, че ще 
се застъпва за изграждане 
на рибник в. Любата и Ръ

техноложкото 
развитие във фабриката, а 
няколко години беше дире 
ктор на „Димитровград“.

Една година 
Москва

на из
от зна

чение за двете общини. В 
селскостопанското
ДСТВО 'Гпябвя

проиЗвс 
па се стиму 

лира производството на от
делни продукти, да се

прекара
като представител 

на „Хемпро", а понастоя
щем е помощник-директор 
на „ГИД — Димитровград“.

Лауреат е на Септемврий 
ска награда на Димитров
град, а удостоен е

вжана, а когато се касае за 
Ръжана и са да 

права; всички 
раждани в Републикатаса 

равни пред закона — и тт 
родите и народностите.

— Къде виждате 
от кризата

за откриване на 
пРс фабрика за производство иизвежда здрава 

известен
храна за 

купувач. В обща
та програма за двете обши

пласиране на пазара на ху 
бава питейна вода. ^енеГгт™ Със‘ сРебърен 

пРез свободното си 
„ „ „ време активно работи 
и е Ор- релковия спорт

В. Б изхода 
в която се на

мира нашата страна?
в ст-
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ПРедс т А в И Т е Л И РДДМИЛА АНДЖЕЛКОВИЧ В
ДИМИТРОВГРАДНИКОВ, КАНДИДАТВЕНЕ

НА ГРУПА ГРАЖДАНИ

УВАЖАВА ЧОВЕКА Н НЕГОВИЯ 1РУД
ВЕНЕ НИКОВ, учител от 

Дукат (Боснлорад- 
ска оощина), е кандидат за 
народен представител огиз 
онрателната 

' (Сурдулица 
Предложен 
ждани.

* Представени трима не- вич между другото изтг.к- 
зависими кандидати за на- на, че самият факт, че в' 
родни представители: Ми- СПС не са се зачлениди 
хаил Иванов, магистър-те- мнозина бивши членове на 
хнолог от Димитровград и Съюза на комунистите, раз 
Драгослав Манич - Форски и решили всички свои жиз 
Георги Костов от Бабушни- нени проблеми, говори — 

че в Социалистическата вар 
тия на Сърбия- се зачленя- 

кратко посещение кг ват наистина 
Димитровград
ври беше Радмила Анджел 
кович, подпредседателгса г те избори.
Главния отбор

Дукат, където 
и днес..

село учите,ктвува за; зл да Се създадат услс 
вия за трудоустрояване на 
хиляди безработни младе 

в жи и девойки, които „кис 
нат“ по кръчмите, понеже 
обществото ги е оставило 
без перспектива и условия 

3 за елементарна егзнетеп
на дукатчани ~ ция‘ А и те трябва да съз’

централните ое Далат. семейства!
„Вечерно: ново Нашият работник с ппа 

сти“ и „Политика“. В к „По теи много малко. Затова с
литика“ публикува статия- единия си крак е в пред
та му „Загубеният Дукат“ в прияаието, а с другия па
един от юбилейните си бре * нивата. Нашите миньори
еве г! след това изпраща в страдат по мините за бед„
Дукат двама свои журнали ни заплати. Техните лични
сти. в селото идва и фуН доходи трябва да бъдат
кцнопер от републиканския многократно по-големи. Се
секретариат за пьтнща, лянинът в равнината и в

полупланинските краища 
ОПРЕДЕ трябва да бъде възнаграден 

задето е останал да обра 
ботва земята. Животът му 
трябва да бъде улеснен чп 
ез освобождаване от данъ 
пи и отпускане на креди

В ца.родното г
колегия 1-о Ц°в дава голям

п Босилеград)9 . ^ХкаТе6'"0“^ 
е от група гра е

си село I.принос В авторитетни 
хора и че вярва в победа
та на СПС на предстоящи-

акциц
татп™,. построена амбу 
електрическа еФ°Н'Ш “•

на 4 декем
V мрежа 

пвателна станция...
ЖКИя ЖИВОТ 
той пише 
стипци, във

на СоБИОГРАФИЧНИ ДАННИ ииа
листическатД партия на Сър 
бия. В

По този повод в Димит
ровград бяха представени 
и трима независими канди 
дати за народни представи 
тели: Михаил Иванов, маги 
стър-технолог от Димитров
град и Драгослав Манич — 
Форски и Георги Костов от 
Бабушмица.

Родей е 1932 
кат. В

разговорите, конте 
станаха, беше изтъкнато, че 
посещението

вгодина п Д\; 
родното село завър

шва основно четиригодиш 
години, пс 

чете и нм

което прави, 
може би е малко позак7»с' 
мело, ио във всеки случай 

бъде от полза.
ки в. разисква 

Радмила Анджелко-

но училище за 3 
неже научва да 
ше преди да тръгне иа \щн 
лише. В Долна 'Любата за 

прогимназия, а 
учителска

ще
Участвувай

връшва- - 
във Враня 
ла. Веднага

А. Т.и мята
ншко-

спед това бива 
назначен за учител в Косо 
во. По-късно учителствува р ПОЛИТИЧЕСКИ 
Търговище и Босилеград ЛЕНИЯ 
Сетне, по собствено 
ние. отива да 
в Санджак,

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 00 НА СУБНОР В БОСИЛЕГРАД

В предстоящите 
избори о ясни целижела

Ннковучителствува 
където получа 

. похзал,
единна ЮгославпГТ Сър" 
оня оез икономически бло

“ кивито и да било ти. 
граници. Транициите.

Два въпроса доминираха на проведеното през ми
налата седмица разширено заседание на Общинската 
организация на СУБНОР-а в Босилеград: социално-матери 
алното положение на членовете на Съюза на бойците и 
задачите и активността на членовете на борческата орга
низация в предстоящите многопартийни избори в Сър
бия.

ва високи оценки, 
и награди за учителската 
си дейност. Веие Ников смята, че со 

циалната политика трябва 
да получи много по-голямс 
внимание. Ще се застъпва 
да бъдат преразгледани ви 
сокитс пенсии (над 20 00С 
липара). за да се съгласч 
ват с реалните възможпос 
ти па обществото. Пробле 
мите на образованието, зд 
пяпчото летто. пифопмира 
пето и л/служипте дейнос
ти шс се пязоетпават по-лс

СЛ1Я-
След това Ннков минава
Тетово (СР Македония), 

където става секретар 
Средното
училище. Тук се и 
Това училище тогава 
много ученици и 'притежа
ва значителни 
е.ми

в
иа

селскостопанско Разисквайки за социално-магериалното положе
ние иа бойците в общината бе изтъкнато, че въпреки 
материалната осигуровка която получават отделни чле
нове на Съюза на бойците, по едно число от членове на 
тази организация се намират в трудно материално по
ложение. Изхождайки от този факт, Общинският отбор 
на СУБНОР в Босилеград взе решение Веселин Ариза- 
нов от село Назърица, Крум Стоянов от" село Ярешник, 
Методи Илиев от село Жеравино, Драган Тодоров от се
ло Зли-дол и Владимир Джонев и Тонче Величков от се
ло Дукат да даде по 100 динара.

Във връзка със задачите и активностите на членове
те на Съюза на бойците в предстоящите избори бе изтъ 
кнато, че и членовете на Съюза на 
радска община дават подкрепа на всички лево 
лени партии и дружества, а остро осъждат онези които 
сс застъпват за възобновяване на фашизма и други неде

отношения. В това от-

оженва 
има

обработва 
площи и произвежда 

големи количества 
зеленчук
рът на училището, 
могнат от други лица, замс 
чва ла краде тетовски кру 
ши. ябълки и мед от "учили 
шната продукция, не малки 
количества, 
они ,и Ников 
телен член на СК вьзставо 
против този криминал. „Въз 
награждават“ го със закри 
сане на работното му мяс 
тс. Останал без работа, той 
решава да потърси щасти 
ето си на Факултета за па 
литически науки в Белград 
където следва до 2 юни 
1968 година когато се зклгс 
чва в масовия студентски 
бунт. След потушаването на 
бунта бяга от Белгра г и 
се връща в Босилеграаско 
където отново учителстну 
ва, най-напред в село Дога 
ница, а сетне минава

овощия 
и мед. Директо- 

подпо- сно чрез ускорено 
мическо развитие. А за икс 
номическиа възход на об
ществото между другото г 
тшжил много по-висока лис 
штппима. 
натетттюгт на вссктт т.ковс 
дитетг. спужапг и работник 
във всички ппедприятия. вс 
ломс.-^ва и опгаии. На зана 
ятчиитс трябва да сс даде 
възможност да работят 
печелят, ио и ла плагиат пс 
я зей ляттък иа обитеетвото 
Досегашната 
литика не е лобпя. Апмитпа 
стпятшятя ттеппемеино тряб 
вя ла бъле намалена.

Всне Ннков се застъпва 
за уважаване и аФирмаштя 
иа културата и самобитно
стта на българската нарол 
пост в Югославия.

иконс

бойците от Босилег-а пълни ками опреде-отговопттост и съ?като стона

Вене Ников мократични и несоциалнстически 
ношение и бойците от Босилеградска община дават под
крепа на определенията на Социалистическата партия на 
Сърбия. Мнозина от тях са и нейни членове, защото тя 
има ясни отношения към придобивките от НОБ и' социа- 

Застъпва се за мирно и по

та той, са най-гол ямата ба 
риера пред мирния и хубав 
живот на човечеството. За 
стъпва се за свободен па
зар. Не признава никакви 
„супериории нации“, уважа 
ва човека и неговия при
нос за напредъка на чове
чеството.

Най-важната задача па 
обществената дейност, спо
ред Ников, е създаването 
иа силна икономическа ба

V

изграждане.
демократически начин разрешаване на проблемите, . за 

равноправност между всички народи и народна

листнческото
ляпъчил по

пълна 
сти и пр. м. я.
ДИМИТРОВГРАД

ТЪКАЧНИЯТ ЦЕХ Е ПОД ВЪПРОС
Р ни с преквалификация. За

това повече от тях се запи 
мават с административни 
работи.

В тъкачния цех оповерга 
ват тези твърдения като 
неаргументиранн и без съо 
тветен анализ. Но съглас 
ни са, че все пак до раба 
та трудно се стига. В слу 
чая може би това не е и 
най-важното. Важно е за
що се стигна до такова по 
ложенне н къде е изхода 
от него. Очевидно е, че 
настаналото положение е 
край па още една полити
ческа интеграция в Димит
ровградска община. Все 
пак основната причина е 
във факта, че пазара, за 
който тъкачният цех ра
ботеше по поръчка, е заси 
тен, а въпреки идеите при 
интеграцията за цеха да 
се намерят нови програми 
това пс е направено ннто 
са предприети минимални 
капиталовложения. И стар 
нацията бе неминуема. За 
топа все пак не са винов
ни болшинството от заети

к. г Отпреди седмица—две тъ 
качният цех в състава 
конфекция „Свобода“ в Дн 
митровград не работи. Ка 
кво ще се случи с цеха и 
заетите в него трябва да 
реши Работническият съ 
вет на Конфекцията. А вси 
чко започна преди 
два месеца, когато 
па предприятие 
стачка и когато между дру 
гото стачкуващите, преди 
мно заети в конфекцията,, 
мзлезоха с искане за дезпн 
теграцпя.

Както е известно тъкач- 
пият цех на някогашна 
„Услуга“ от първи януари 
1987 година започна да ра 
боти като трудова единица 
па конфекция „Свобода“. 
Интеграцията се проведе с 
обоснованнс, че ч сс касае 
за сродни дейности и че 
след това много по-успеш
но ще работи. Ио измина 
литс почти четири години 
не потвърдиха това, дори 
сега се търси обратен про 
цес. Като причина за де- 
зиитеграция изтъкват, че 
заетите в тъкачния цех ня
мат достатъчно работа , 
конфекцията ие са доста
тъчно квалифициран» и 
оспособени тпгго са съглас

на

— Изходът от кризата с 
преди всичко в по-добрата 
организация на работа. За 
да се осъществи това е пс 
обходимо да се изгласуват 
закони, които да . регулират 
хората да сс възнагражда
ват според трудови резул 
тати; да се създават по-до
бри условия за производс
тво за износ.

— И покрай това, че на
шето село е в доста затру 
диено положение, 
че съществуват 
сти за развитие па селско 
то стопанство, преди гсич 
ко па животновъдство го, г 
което и двете общини имат 
вековна традиция. Разбира 
се, държавата щс грябва 
занапред повече да иасър 
чава развитието му. Тряб
ва да даде разпи субвопции 
и облекчения — като и се
лското
привлекателно. Освен това 
— щс е необходима и по- 
голяма грижа за остарели 
те и изнемощели хора но 
село.

— Какво мислите да пре 
дприемете за да се подоб
ри положението на млади 
те хора?

— Трябва да се обезпеча 
пат норече работни 1 места, 
като сс даде възможност да 
дойдат до изява младите 
специалисти.

— Да не забравим п смо 
рта?

— Да, когато говорим за 
младите, подразбира сс, чс 
спортуването с неминуема 
тема. ТТс напразно сс каз
ва,* че „в здраво тяло — 
здрав дух“.

— Още нещо?
— .Трябва да сс създават 

по-добри условия за работа 
в образователно - възпита
телните заведения, да сс 
подобри' здравеопазването 
които днес са изправени 
пред сериозни затруднения

М. Андонов

считам
възможно

почти 
в та 

започна

— На кои други въпроси 
чс трябва да се 
особено внимание?

Преди всичко па ко 
м у/гал по-битовото 
да ние иа Димитровградска 
и Бабушиишка общини, 
то при това занапред се вс 
ди повече сметка за опяз^ 
вагге иа човешката 
която сериозно е застраша

считате,
посвети стопанство станс

изграж-

ка-

— В много паши местни 
общности нямат телефонни 
други удобства.

— Ив това отношение 
трябва да се направи кря 
чка напред. В Бабушмйшка' 
община почти всички село 
имат телефонни постове 
по в Димитровградска -- 
само в по-големите. Ще тря 
бва да сс предприеме пешо 
и в тази насока.

среда

па.
— Още?
— Считам, че и двете об 

щипи имат големи налични 
възможности за развитие

До заключването на този 
бпой останалите .кандидати 
зз народни 
не изразиха желание да ги 
представим във в-ка. .м.

те в цеха, конто търсят за 
'Тях да сс намери съответ
но решение, за ла ие сс 
намерят на улицата.

и а туризма.
— Какво мислите за бъ- 

нашето село, ко 
незавидно пЪ-

представителидещето па 
сто днес е в 
ложеиие? А. Т.
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КАЗАХА:
Слободии МИЛОЩЕВИЧ—

ОПОРА НА ПРОГРЕСА
икономическоосъществиСпирайки сс върху ;,абе- 

на сслскцегопан- дапа селото,
стонапстпсравноправие 

може селското 
да бъде равноправно _с ЛРУ 
ппе отрасли, то триона да 

1 имен

лежките
ските производители при ис 
отдавнашната сесии па <-к- 

Сърбия, Сто
между бъде привилегировано^^ ^паушцииата 

бодаи Милошевич 
другото изтъкна: ио зарад своите 

пи проблеми: бавен обори:
големия риск_ Не съществува днес!:

света развита страна, 
то няма развито селско сто 

пс е оооз

пв капитала, 
и редина други - 
конто придружават 
то стопанство.

елементи,
селскокоя-

ианетво и която 
немила икономическо равно 

Съши Следователно, ако цепите
па възпропзподстпепите ма

селско стоиш к* 
по-бързо от ЦС

селскостопански ге

правне на селяните, 
пата па аграрната полити
ка, която ние започваме се териалн за 

тво растат 
иите на >.
произведения, тогава пи IV
ма не може да става за 
поправяне на

селскостопанските нроп.

га да провеждаме с име 
нно в това да обезпечи нкс 
комическо равноправие 
селяшпе. Ние нанспша па 
правихме няколко ходове 
но те не са ъостатъчтп. За на 
щото за този вид аграрно водители, 
политика трябва да има еле 
мента, конто да разрешат 
парнтетите, които ще разре 
шат цените, които ще раз 
решат въпроса с дапьмпте 
които ще разрешат въпро
са с инвестициите в сел
ското стопайство, конто ще 
разрешат и телефоните, за 
които говорите тук, за кул 
турните инвестиции, относ
но, едно по-добоо жи «ирис 
равнище на село, което да бъ 
де такова, че селяните да жи
веят по-добре
общо на село да сгач: по- 

. -привлекагелен за младото 
поколение селскосюпан«:к:? 
производители.

Ние се борехме — изтъ
кна Милошевич 
на селскостопанските прои 
зведения да раста г по-бър

ИВЛПОК—ЦИЛЕ" УСПЕШНО СЕ МРЕ ДС ГА 
Н ЬЕЛГРЛДФЛКРНКЛ , ВАСИЛ

11 д МЕСЕЛИ!ЕМЕВЕЛПАГА ........

РУСТИКАЛ“- МЕБЕЛИ ЗА 

ВСЯКО ВРЕМЕ
па

ВИположението

прогнози 
наивни 1 по

говорят че нроп
яВсички тези

дългосрочните
лепвания 
нас се намира дълъг пери 

Ние, значиод на засух. 
трябва да вложим

в селското стопап 
~ па

големи
Циле“ същестзеИванов

но се различава от много 
мебелни 
Сърбия и Югославия. Във 
връзка с това комерчески 
ят директор ВЕЛИЗАР ВУ 
ЧИНИЧ казва:

сигурен пазар. Да 
затова „Циле*' се

средства
ство, за организиране 
поливни системи, във пепч 

онова, което ще. намали 
конто с изпра

лувачи и 
ли само 
определи да произвежда за 
кима мебели? В отговор Ка 
рол Мачуш даде следното 
обяснение:

федпрня- 
тне за производство н нро 
дажба па мебели „ВАСИЛ 
ИВАНОВ — ЦИЛЕ“ от Ди
митровград е традиционен 
участник в традиционния 
панаир иа мебелите в Бел 
град. И па тазгодишния бе 
лградски панаир, конто сс 
състоя от 12 до 18 иоемв 
ри „Циле“ беше една 
320 домашни и 
нни фирми, които предста
виха производствените 
програми., На 
какво сс представихте 

директоръ г
КАРОЛ МА

Общественото
впредприятия

ко
риска пред 
вено селскостопанското пр 

Но това всеоизводство.
изцяло не разрешава _ През изтеклите две гс

дини
бели, преди 
ли за дневна стая, трапеза 
рия и спалня, понеже ра? 
брахме, че такива мебели 
ще сс продават не само до 
края на XX век, но и през 
първото десетилетие па 
XXI век. Затова полагаме 
усилия да оспособим на 
шата технология за този 
вид производство, за тази 
цел плодготвяме нашите 
специалисти и работници 
Да бъде по-рационално пр 
оизводство ни — 
шият вътрешен 
шанс
итни на пазара, 
нологня ни дава шанс да 
се появим на пазара с по- 
качествена продукция, кс 
ето е от изключително зн 
ачение за нашите перспе
ктиви, понеже само качес
твото и дизайнът осигуря 
ват добра и сигурна не 
чалба. Купувачи ще имаме 
понеже жизненото равни 
ще на нашите купувачи е 
такова, че те искат и мо
гат да платят и по-висока 
цена само да си купят кз 
чествени мебели, които ще 
ги надживеят, защото „Ру 
стика“ е „рустика“.

УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕ 
СТВО С „ЮГОДЪРВО*

Димитровградското мебе 
лно предприятие „Вадил

пак
проблема на селото. Цоло 
купната механизация и съо
ръжения произвеждат 
кои фабрики, конто 
къв начин ще получат нова 
работа н ще 
нова печалба, 
ио, не може да се осъщес 
твн икономически

— В нашето предлриягне 
работят около 350 работ 
пика, включително и 6 
инженера. Години наред 
сътрудничим със система 
та „ЮГОДЪРВО“ от Белг
рад, в чий то състав са 30 
мебелни фабрики от цяла 
Югославия. Посредством 

тях осигуряваме пласмент 
иа една част от нашата пр 
одукция и се снабдяваме с 
възпроизводствен матери
ал. Това сътрудничество се 
развива по възходяща ли 
ния и затова се' представих 
ме в тяхното хале на таз 
годишния есенен панаир на 
мебелите.

и животът из форсирахме тези ме 
всичко мебе

11Я- отпо та чуждсстра
осъществят
Следовател сицените въпроса с

папрогрес 
беден селянин иапанаира, 

предприятието 
ЧУШ отговори:

— Този път решнхме да 
два експоната,

ако имаме
,, но прогрес може да има г 
^ за работника и за селяни 

на ако икономическото бла I 
годенствие се изгражда из
цяло

зо от цените на вълпроиз 
материали

произве 
Тек основен въпрос

водствените 
селскостопанското
дство.
е — отношението на цени 
те в селскостопанското пре 
изводство. Защото, за да се

покажем
между ; които са резултат иа про-подчерта

Слободан Милоше мените в структурата 
нашето производство, 
да проверим избрали 
сме добра
програма и дали и 
ще ни приеме пазарът, пс 

най-добрияг 
показател за - всеки произ
водител. Премиерно предст 
авих.ме спалнята ..САМАН 
ТА“ — френски креват с 
вградено осветление,

надругото това е на 
резерв н 

да бъдем по-конкурс 
Гази тех-

за
ли

производствена 
/как

Също така успешно 
рудничим н с ..Експорт— 
дърво“ от Загреб, универ
салните магазини ..Беот- 
рад“, и ..Шипад“ — Сарае
во. „Косово-дърво“ — При-

сът
неже това е

че- щина н др\ти предприятия 
и фирми. От миналата, го
дина

тирикрилен орман, тоаает 
и табуретка и витрина за 
дневна стая „ПРОГРАМА — 
А“. Тези “експонати вече 
бяха на пазара в един др
уг дизайн, относно в „ру 
стикален“ стиЛ. Информа
циите от 'пазара и ог делс 
вите ми партньори потвър
ждават, че сме изабрали дс 
бра програма.

интензивнраме 
рудничеството си с частни 
Фирми и предприятия, кои 
то имат собствени мебелни 
салони. Това сътрудничест
во е от

сът

голяма полза 
значение за нас, понеже те 
зи частни фирми и предп
риятия
ни и редовно плащат купе
ната от нас продукция.

и

винаги са ликвид
ПРОДУКЦИЯ ЗА XXI ВЕК

Мебелите от плътно дър
во, макар че са сравинтел 
ио скъпи,

Радоман БОЖОВИЧ:
Когато става дума 

бствените ни мебелни 
газини.

за со-ДА СПАСИМ АГРАРА 

ОТ ХАОСА
мавинаги имат ку

действително има
ме с какво да се 
лим. До преди три години 
имахме само 9 магазина, а 
сега ги имаме 42 __ в Чер
на гора, Македония и в 
Сърбия,

похва-
Вече осем години мебелната фабрика „Ва-

сътрудничи 
предприятие 

За това сътрудничество 
ректорът иа „Москва“ ИВ,АН БИСТРИЧКИ 
ду другото сподели:

сил Иванов—Циле“ твърде успешно 
с най-гол ямото българско мебелно 
„Москва“ от София.цес на спасяване иа тази 

област, която служи за ма 
невър на реформаторската 
политика. Продажбата на 
стокови резерви по дъмпин 
ски цени нанесе на агра- 
ра огромни щети. Покрай 
нинското правителство от
купи към 700 хиляди тона 
пшеница във Войводииа 
Съюзното правителство оба 
че от тази покрайнина от 
купи едва 15 000, а от Хър
ватско над 100 000 тона 
пшеница. Такъв ход наис
тина не се нуждае от ко
ментар, защото всичко е 
ясно — изтъкна, д-р Радо
ман Божович.

Говорейки между друго- 
сесията на иокрай- 

скушцина на Во

м включително във 
Воиводина и Косово. Въз
намеряваме да открием още 
л? магазииа- Фабриката и 
фабричният двор имат нс 
во лице, адаптирахме прои 
зводствените халета, подме 
нихме електроинсталация- 

складове, 
купихме нови камиони. Вс 
ичко това 
собствени

ди-
меж-то на 

нинската 
йводина във връзка с раз 
витието на аграра в наша
та страна Радоман Божо
вич, председател на Покрай 
нинската скупщина между

— Благодарение иа коренните промени
отношенията между държавите в Европа и 
Балканите”

в
на

съществено се промениха 
ща във връзка със стопанското

много не-
тг сътрудничество.
Ние, като съседи от София и Димитровград 
ползувахме този шанс. Отначало тръгнахме’ 
мно, с обмен иа стоки, а сетне 
производство... Целта 
с „Циле“ на трети пазари

та, построихмедругото каза:
— Реформаторската7 

литика на Съюзния изпъл
нителен съвет съдействува 
в аграра да се води факти 
чески антиполитика, което

по-
направихме със 
средства, без 

кредити и борчове. Влагах 
м е

из-
скро

и със съвместно 
да се появим заедно 
със съвместна

средства когото ни бе- 
най-трудно, и сега ..бе

рем плодове“ от това пра 
вилно решение.

ни е •се стреми да сруши селско 
то стопанство и да създаде 
в тази област пълен хаос 

Ние имаме намерение час 
по-скоро за се открие про

ше
продукция.

(Извадки от репортажа 
„Народне новнне“)

в
/ ’
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ян уилсън

ГЕНИТЕ СА В ТЕБЕ И В МЕНЕ Г2)
те Пим НпВАМ^ ™ с ' *
те им подробности (коса
очи, крака, облекло, израз 
пм)ЛноЦен?- ^иая ймен^а3 
имена° —6 тя'хФаМИЛИИТе 
взимам

някъде, когато своя талант 
на разказвач в своите 
ли“,

те и едновременно да на
блюдава ролята - 
ни части на кората "на го 
лемия мозък. Най-голяма в 
живота

течение на всички изтекли 
години в нейното съзнание 
се запазило дълбоко в под 
съзнанието,' като 
ли“ при разни 
моменти.

Нозел, изглежда че той при 
тежава способност 
талио да помни височината 
и тоналността на звукове
те на каквато и да било 
композиция. Може да се 
предположи, че при момче 
то, боледуващо от автизъм 

] да съществува пряк допир 
с онова „свръх-аз“, коегс 
помни всичко и притежава 
извънредни способности, а 

5 не' е подтиснато от .друго 
мнение.

„ви на различ-които „извършват 
мене една втора от работа 
та, когато аз дъаб-жо 
опивам“. За мене г 
но, че голяма част от лите 
ратуриото творчество идра* 
в период, когато онова, 
ето ми хрумва на ум, 
лече от случайното. Б 
имали право да си 
лим, че силата

момен-за
им „изплава

екстремни
за-по-късно ги

затегт ПмТ телеФ°пния ука зател. (_)ще повече
вам техните .характери - 
Добри, лоши, скъперници 
Щедри, смели, искрени ст
рахливи. ... Не зная откъде
дедата^зя Докато глеДам децата, те започват да се •
движат, стават живи. Разгс
НоРЯтоваМеЯТ °еГ С^шам ш 
но ПпЛт ми е достатъч НО. Пръстите ми играят пс 
пишещата машина и аз за почвам". 38

си доживял вед- 
иаж, през време на един 
от своите

е очевид-
чувству експерименти, кс

КаТО ВКЛЮЧИЛ Лицата, страдащи от ав 
тизми
ваие, което се изявява 
отслабването, или пълно за 
губване на контакт с дей 
ствителността, затъна; [о 
съзнанието на своите пре
живявания, загубването на

гато след
електродите върху дял 
челото на мозъка на паци 
ента,

ко (психическо заболяпае да 
ихме 

помис- 
е скрита у

нас и извън контрола 
нашето съзнание да 
да притежава такава 
ческа способност.

като чул как папи 
започнал да описваентът

събития, преживяни’ в 
налото, така че пред нехе 
се развивал филм,

ми
на

може
твор-

който
разказва за това събитие интерес за реалност, докаЛ 

ват че толкова -
Младият човек от Соме- 

цялостни стър Дейвид Кид„СВРЪХ-АЗ“ ПОМНИ по <течел
при говор. Имал също твъ- , 

През рдС малък коефициент на 
на интелектуално развитие, но 

ппи това бързо и с голяма 
участие негь- точност определял дните в 

но седмицата (понеделник, вто 
конте рник и т.), в които се пада 

зз съответна календарна дата 
в дори и от минали векове 

както и в бъдещи десети
летия!

От друга страна, 
ни се, че в. нас ,се отразя
ва „пълен“
купния опит, натрупан 
периода на нашия живот. 
Това особено произтича от 
трудовете на канадския пи 
онер ‘ на неврохирургията, 
един от създателите на из 
вестния в света Монреалс 
ки институт по неврология 
д-р Вайдер Ренфилд.

Към края на 30-те години 
Пенфнлд приложил нов хи 
рургическн метод в леку- 
ването на болни от епилеп 
сия, като при проникване
то в черепа на пациента се 
прилагала локална анесте
зия което давало възмож
ност за извършване на опе 
т>ания на отворения мозък 
като при това пациентът е 
птш съзнание. Колкото и до 
изглежда ваовацеки. този 
метод дал възможност на 
Пенфнлд да лекува болни

спомени могат да се запаз 
ят в подсъзнанието, 
февруари в предаване 
Би-Би-Си „Мъдри, 
глави“ взел
рът Нозел Перетртюън, 
25-годишна възраст, 
се намирал в болницд 
болни

струва ВСИЧКО
Пенфнлд забелязал, че еь 

щото явление се повтори 
и при други пациенти 

сред които била и 20-годи- 
шиа пациентка, която опе 
рирал на 25 септември 1952 
година. Още един пример 
на вътрешно „регистрира
не“ на събития посочва ан 
глийския лекар Хенри Фри 
бом. Възрастна жена, коя 
то се намирала в безсъзна 
ние, започнала да регист
рира стихове на език, на 
който един от присъствува 
щите познал най-чист виг 
на езика хинду. Оказало се 
че този пациент до 3-годи 
шна възраст възпитавали 
възпитателки от индианско 
потекло, 
ли само 
ик. Тъй като 
в Англия, 
че напълно забравила този 
език. В действителност, р

Енид Брайтън не е нзклю 
чение. Преди един век Те 
“ре""ОЧТ11 със същите ду
свои?^’Сча Нещ° п°дабнов -Записки да всичко“ 
.Изненадваха ме някои за 
бележки на различни лица 
ОТ личния ми състав, и3 
глеждаше. че някаква не- 
видима сила задвижва
ВГилГ; Л,щето «ли рабо ТН или говори, а аз си за
давам въпроса: ..Нека 
по дяволите, 
доха

запис на цело-
загрятир

ло

от автизъм
Сомерсет. 
лтечел.

Нозел
Нивото на ум коте 

му развитие съответст1зува 
ло на нивото на 3-годишис 
момче. Когато го помолили 
да извърши каквато и да 
било практична работа, той 
никак с тях не могъл да из 
дезне накрай. Но това му 
било

пе-

Когато журналистите па 
Би-Би-Си проверявали спо 
собностите му. Дейвид ви 
наги точно определял деня

пе-

идат 
как ми дой

на ум такива мисли“?
в седмината, дори и тогава 
когато се касаело за .дни в 
далечно бъдеше. Така на
пример той пресметнал, че 
първия ден на месец март 
в 2044 голина сс пата във 
вторник. Когато го попита 

ти ' ли в кой го дими 30 септ^м- 
ври идва в събота, той бе? 
.затруднение- казал: 1978 
1972,1967...“

Според твърдението на 
Ч^рлс Ликенс някаква 
..олагоговейна змтл , когато 
сядал да пише книга мг? 
разкриваше всичко. Роберт 
Лглхс Стивенсън. 
..Необикновената 
на д-р Джекили и мистър 
Хайд“ се шегува само до-

достатъчно един пьт 
ла изслуша твърде сложни 
фрагменти от произведение
то на композитор-класик 
за да може веднага да 
възпроизведе на -пиано Ка 
кто забелязал Роберт Рей 
нолде, директор на клини
ката, в която се намирал

които си говори 
на своя хинцу-оз- 

се завърнала 
тя изглеждало

автор на
история

— СЛЕДВА —

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Канви родител и танива деца
(„СИНКО, КЪСНО Е ЗА ГРАД!")

Със собствения пример трудолюбиви, послушни, ир 
родителите съзнателно или имерни ученици... Стсдо 
несъзнателно влияят върху вателно, трудовите навици 
формирането на особености и всички добри и полезни 
те на децата. До коя сте- особености — стойности 
пен детето ще изпълнява (без „порони“) получили са ЦЦ 

дейно- и наследили от своите ро 
дители. Както се вижда, ко 
довсте са имали 
влияние върху развитието 
и формирането на личпос 
тите на техните деца. Гря 

де- бва също така да сс каже 
че и баба Милка с член па 
това семейство и чс има ви 
димо влияние върху добро 
то възпитание и работата 
на нейните внучки.

Ще започна от „душата“ 
на семейството, от майка 
им Дрина, трудолюбива слу 
жаща в „Комуиалац“ лДи 
митровград.

— Вашите деца

По-младата дъщеря Ма
рияна, също силхпатична и 
хубавичка, но дяволита уче 
ннчка от VIII клас на ос
новното училище в Димит
ровград питам: — Ти Мари 
яно си много добър уче 
пик, как постигна това?

— Вече моята сестра Га
бриела каза, а това важи и 
за мен. С тая разлика, че 
аз съм малко по-повръхно- 
стна в ученето, поради не
спокойния ми дух и темле 
рамент н поради това, че 
мадко повече обичам да се 
играя и да се срещам 
другарките си. Чухте как 
во майка ми, когато я по
питах мога ли да отида в 
града.

«ш
Ж

определени видове 
спи, зависи от равнището 
на реализация на тези дей 
пости от самите родители.

При малките деца това 
се манифестира чрез „бук
вално“ подражаване 
тето се труди да ходи, же
стикулира, говори, с една 
дума да се държи така, ка 
кто това правят родители
те му. По-възрасгшггг пък 
деца непрестанно 
ат“ влиянията

V
у V1голямо ш!

Ушш 1
с

ш Щ„прием- 
от самите

Семейство Атанасовиродитепитъличности па 
Че е това така, гютвь})жда- 

пословица: — Да, чух. Беше около 
20 часа, а тя каза: „Смие 
късно е за град!“. И ти я 
послуша.

Накрая питам и баба Ми

да я питам. Само с им кол 
ко думи каза всичко и мс 
обезоръжи

шито отношения се бази 
рат върху уважение па лй 
чпостта и поради топа ня
маме никакви проблеми — 
категорично заяви събесед
никът ми.

ва народната
1ата под круши 
Или в преносен

на-„Круи 
да“.
съл: Какви родители

писми- 
— та

от по-пататъштам домакинята 
за пример в селото, а до-

служат пи въпроси.

»1™?= к“;<
яа сс ггоисмаг. Понеже нья името по модсларстио
нитаиието е сложел иро- — Аз съм строга, по спра ГИД и Димитровград.
цсс, п което участвуват ме ведлива майка — отговаря _ ти Икс, като „глава“. 
вече фактори, а личният Дрипа. — Моите деца им- иа къщата имаш максима
пример е само едната ст ат свобода, по първо тря- дни задължения и на рабо
рапа на инак _ многостран- бва да изпълнят своите уче Тата, и у дома, па имота
пата сложност на възпита бни задължения и да помо Как всички тези задълже
нието гпат в къщи, па след това „ия съгласуваш и реализи

Във връзка с това сс на ла задоволяват личните си раш?'
мирим в дома па примерно потребности. За всичко п
то, авторитетно и ценено къщи съществува договори
домакинство па Дрипа и разбирателство. Във всичко
Христо Атанасови от сс в къщи сьществува дшо-

„ . „ тх _ пор и разбирателство. Вьо
ло Гоиндол, //раи Димитров всичко си взаимно помага 
град, където заглавната те- Сговорно.
ма в този дом е в пълната *
си функция. Именно тех Понеже майката в своя
иите деца — ученичките отговор релефно изобрази
Габриела и Марияна дейст- своя случай на „иедагоги-
вите/шо са техни „конни": ка“, повече нямаше нужда

кива деца. лка.
— Вашите внучки 

пример деца, 
твоята роля?

— Аз съм им баба. Депа
та ме слушат, но и а* тях

са за 
къде е тукПопитах по-нататък 

-възрастната дъщеря Габрп 
ела, отлична ученичка 
четвърти глас 
ята в Димитровград:

— Как постигаш отлич

нопа
в

па гнмпазн
— смее се баба Милка. — 
Разбирателството 
чс моята дума във възпи
танието е само помощ, ч а 
водеща дума имат родите
лите

постигаммия успех?
— Със систематична ра 

бота от първия учебен дей 
— отговаря красивнчкатл 
и симпатична

те са най-отговор
ни за възпитанието на лю
бимите ми внучки.

Напуснах хубаво 
пия и съвременно 
ден дом па

— Това знае 
обременен мозък и ръце 
които постоянно мс болят 
Но понеже цашияг разго
вор сс касае за децата, нс 
кам да изткъиа, че съм до 
волен от тяхната работа и 
поведение. От време па вре 
ме контролирам тяхната ра 
бота и колкото 
кат силите

само моя ученичка 
при това твърде скромна. 
— В къщи имам план за 
работа. Последователно 
мбииирам учене — работа 
в дома, иа полето, па ни
вата, в градината. Безспор
но моите родители и -баба 
Милка имат разбирателство 
за моите лични н общест 
вени потребности.

нодреде 
обзаве- 

семсйство Ан- 
танасови със силното 
чатленис за добри възпита
тели иа споите депа н от
лични селскостопански про 

рекордьори. 
Проф. д-р Слободии Василев

ко

пие-

мм допус- 
помагам. Ив пзводнтсли
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Нашата
единствена
Югославия

Дамско модно облекло в 

стария Цариброд
вижда идьлНа първата сс 

Почина заснежено Иешкооо, 
изглед към гра

облекло (група царпбро- 
„I ра 

на друга 
30-те го 

местност.

коПредлагаме на мита 
телите две снимки, заснети 
през

сетте години на нашия век. 
На едната е зимско дамс

в местносттаджанки
динени път“)» а 
есенна мода през 
дини в същата

а на втора 
цицата. у

Снимки: Тодор Литкалод
двадесетте и триде-

Пнше: Велимир ФИЛИПОВИЧ

Югослииия са създали патриоти и герои, разбиват я 
политика..™ и калкуланти. „Зиачснисто на юго^лство- 
то сс с меня ..ало .. нашата история от национална идея 
до държавна идеология; от утопия до политическа нрак 
тика; от предпоставка за народно сдииство до

междуиационални недоразумения и спорове . Велико- 
сръбският хегемони;.ъм и унитаризъм, лансирани от \ ■ 
минтср», от всички сепаратисти са приети като причина 
за разбиване «а Югославия. Все докато католическата че- 
ркна решаващо влияе върху политическото мнение 
своите вярващи и все докато Ватикан се опитва да раз
шири ингеренциите си вън от (някогашните) граници на 
римското царство, до Дрина, не съществуват реални из
гледи за стабилна федерация. Освен Ватикан да разделят 
Югославия също се опитаха Коминтери и Сталин, Чърчил 
и Хитлер, намирайки за тези свои намерения подкрепа от 
югославските национал-шовииисти, особено в Хърватско 
Словения и Косово. Трета Югославия, като модерна 
мократична федерация, е още една предпоставка за съще- 

още една утопия на сърбите да се запази

па

4 ^ , де-

ствуване или 
общата ни родина, но не на всяка цена.

Днес в Загреб се чуват масови освирквания докато 
югославският химн. Днес в Сплит публично 

югославското знаме. Днес в нашите северо-за-
се изпълнява
се запалва
падни републики нито в един, освен в пежоративния кон
текст не се унотреблява думата Югославия. „Югославия 
вече не съществува“ — хорово повтарят поглавниците и 
доглавницитс на Хърватско и Словения. Всяка институция, 
сдружение или съюз, които в названията си 
думите Югославия и югославски безразборно се разруша
ват от северо-запада на страната. Няма го вече Съюзът 
на югославските комунисти; практически не съществуват 
нито Съюзът на югославските писатели, нито Съюзът на 
югославските журналисти, нито единният югославски па
зар, и всичко останало, което е наречено на името 
обидата ни родина. (Честни изключения — но докога? 
само са Югославската народна армия и югославският ди
нар). ' '

съдържат

на

Колко V далече отива тази параноя, показва и след
ният, случайно взет, пример. Някой си Марин Милано-
вич, съвсем минорна и маргинална политическа личност, 
който по волята на „хадезеовските“ избиратели, седа е 
„кмет“ на „червения“ Сплит, още преди да започне разго
вора си с журналиста Виктор Иванчевич предупреди събе
седника си да не споменава думата Югославия, „дори и 
когаго случайно я спомена в разговора“. А ако му се слу
чи „да му избяга“ думата Югославия, той настоява дгри 
колегата Иванчевич „в името на борбата против унитари- 
зма и великосръбския хегемонизъм“ да употреби „идеоло
гическата гумичка“ и с нея да изтрие 
пост.

тази невнлмател-

Добре е научил урока си • от новокомпонираната 
„хадезеовска“ история за разбиване на Югославия 
политически маргинален и бързо е забравил той 
направили за нейното създаване неговите сънародници 
Рачки, Щросмаер, дори и бан Иелачич, когото неотдавна 
„хадезеовците“ отново издигнаха на високия пиедестал в 
центъра на Загреб от съвсем 
исторически позиции.

този 
какво са

ДИМИТРОВГРАД
по-инакви идеологически и

Снегът донесе проблеми УСТА, ПЪЛНА С ОМРАЗА

Но Югославия днес 
Подобна е съдбата й се разбива не само в Загреб.
копхо имат мнозинство в репу^ликанХа
сюл ™еДотК П^тиятГ СаМОбитността «а Словения. М.о- 
Изетбегович

II ВПървият ‘ сравнително об зразборно са паркирани ча- 
илен снеговалеж в Димит- стни автомобили, камиони 
ровградска община, който трактори, дърва и 
падна в началото на лекем ли още не, така че размий 
ври, предизвика обичаен‘и аването на тешкйте камио 
проблеми.

реда на нещата да накарат 
всички да спазват пътните 

какво знаци милицията. От
« за демокРатична акция на Алия 

симя П1 бИХа РадУшно провъзгласили Независпма държава Босна и Херцеговина, мйкао че засега само ллепнат такива намерения. макар че засега са-

друга страна водачите па 
моторни превозни средс
тва на граничните служби 
почти никога не 
забраната и най-редовно се 
паркират на 
места. Това

ни по хлъзгавия коловоз 
става невъзможно. Не но- 

Именно, първото възаише добро е положението и в 
магистралното, самия център на града от 

към града с едната до другата рампа,
първия сняг стана проблем Въпреки забраната за пар
за тежките камиони. Но киране на каквито и да е
проблемите тук бързо раз
решава милицията, обаче 
много по-трудно става в са 
мия град когато, докато се тоя ние от 
разчисти задръстването, дв гата
иженйето се насочи по гла 
вната улица на града. То
гава стават нови задръст
вания понеже от самото на 
чало на главната улица бе

спазват

на СК*в На доскоРашния идеолог на ЦК
ято хюсредством нат^"4 ИСКат к°нфедеРативиа БиХ.ко-

да постави на Дрина границата'наИНЛХИЧеСКИ стремеж1Г 
ски означава, че Босна в НДХ’ коет°' практичо-
кото сс сбъднат те^ С ремеж,У П^ Ще изчезне Д™°"- 
Събора Владимир Шекс надясно' т^ч?^ДССДаТ<ШЯГ 

само на (. дателното твърдение, че мюсюлмад„тУе (™яВа С
малка рте5Гза т°яхИСЛЯМСКО веР°'«поведа„ие -, но

ние на 
шосе непозволени 

особено е би- 
Службага по 

счетоводство,
димо пред 
обществено 
магазина за продажба 
авто-части, вестници.

Какво прави

превозни средства от дяс
ната страна на улицата по 
посока на гарата, на разс

едната до дру служба 
рампа, почти .никой

на

съответната 
милицията 

ако не налага глоба;на ма
това. Най-лошо- рушителите? Нима 

то е, че доста често се петък трябва това да го 
случва на забранената ст прави? 
рана да се паркират и те
зи, които Чи трябвало по

при
на

не спазва
с голямото 

това е

А. Т.
(СЛЕДВА)
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ДОБРЕ, НО МОЖЕШЕ Н
РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ

ПО-ДОБРЕ
ПЪРВЕНСТВОТО в Реги

онална футболна„МЛАДОСТ" ОТ 

БОСИЛЕГРАД НА 

С1ДМ0 МЯСТО

•дивизия 
. — Ниш завърши. Футболи 
стите отидоха на заслуже
на почивка. На пръв 

. глед, пласментът на „Асен 
Балкански“ е изпод очаква 
иията (десето място, с 12 
точки, като взе по-малко от 
аОпА) от точките). Обаче 
гато погледнем 
ко ставаше от 
па есенния дял на първенс 
твото и че клубът започна 
Да се готви в навечерието 
му, и не можем да бъдем 
толкова недоволни 
гнатото.

по-

ко-
какво всич 
започването

Есенният 
настоящото 
венство в 
ката футболна 
аня

полусезои ог 
футболно пър 

Междуобщинс- 
Дивизия Вр

На т?пПа "Юг“ приключи На първо място е сЬутбоп 
ният отбор „Челик“ от Сто 

миналата съ стезателна година се Съ 
стезаваше в по-горен ранг
охаор ПОЖчкГб~'
ня. Босилеградскнят
болен

те резултати на отбора вр 
ез есенният 

Обаче, 
е, че 
болен

полусезои. 
наша констатация 

босплеградския фуг 
отбор, наистина 

жеше да се намери в гор 
ната част на табелката, 
потвърждение на 
няколко факти.

Ще изтъкнем 
Поради това, че

от пости

Отборът на „Асен Балкан Затуй 
ски“ залегна на работа.

Тренираше 
дори и с по 15—20 

УПРАВАТА

ИМЕННО, 
неколцина г 
воотборници: 
ха активната 
пък минаха 
„Партизан“.

МО стана смяна на 
стандардни пър- 

някои остави 
игра.

и казваме, че класи
рането на „А. Балкански" 
е добро, но можеше да бъ
де и по-добро.

ВРЕМЕТО обаче

В се сериознотова има играчи 
ма клуба, от 

Друга страна, направи 
чко необходимо 
създадат условия за 

положение- лно

други 
в, желюшки иде на

ръка на младите и надеж
дни футболисти в отбора, 

норма Сега ще бъде от значение 
и това отборът навреме за 
да започне да се готви за 
пролетния дял на първенс
твото.

Надяваме

само един.
_ „ футболно
тите- на „Младост“ в деве
тия кръг не отидоха на 
соещата с „Бурими** от 
Прешево ,не само че загу 
би със служебен резултат 
две точки, а според 
жпостите

вси 
за да сеВсичко това 

епен усложни 
то в клуба и новопоставе 
пия

от Вра 
_ фут

отоор „Младост1 с 
и пет

до голяма ст
състезание, което отоо 

рът напълно използва тся 
треньорски тандем то гост „Балкански“ * 

пиколаи Миланов и Зоран пито точка.
Христов беше изправен пр 
ед редица затруднения. Ос 
новното беше: 
състави отбор от 11 най-дс 
ори футболисти. В 
коъг обаче стана 
ненада — „Асен Балкански“ 
с 4:0 порази „Будучност“ от 
Кутина.

три победи за1 у бе-
с ПгТм6!“?' 336 7_Та П031ШИЛ с оощо р точки.

За изтеклият 
замолихме
да ни каже
босилеградскня 
ОРГИ ГЕОРГИЕВ.

— Преди всичко 
мата позиция 
но никои от 
н?. футбола

ни не взе 
а имаше шан 

сове на няколко мача. Обз 
че липсата на опит си 

как да се СВОя Данък и бяха загубс- 
ВД, така да се каже някол 

първия ко вече спечелени 
голяма из

възме 
можеше да нз-полусезон 

повече 
треньорът на 

отбор ГЕ

се, че ще има 
сили напролет да осъщест
ви по-хубави 
Всички
димитровградски състав.

взенещо воюва победа, но 
парната дисципли

поради резултати, 
вярваме в младиякомисия, 

неспортсмеиско 
ношение го наказа 
'»ане на още

това от- мача.
с отвзи- 

една точка.
11 орали това босилеградски 
ят отбор

със сед 
не само аз, 

любителите 
Босилеград не 

Още повече, че 
нашият отбор според 
те и възможностите 
ше и трябваше да бъде в 
горната

ОФК Ниш 
Свърлиг 

по- Радиички 
Долевац 
Младост 
Будучност (П) 

всичко тоъ- Мрамор 
Прогрес 
Омладинац

15 11
15 10
15 8
15 8
15 7
15 -8
15 6
15 6
15 6
15 6
15 5
15 4
14 2
15 5

15 4
15 2

1 3 28:16
3 2 36:13
3 4 37:23
1 6 25:29 17(1)
3 5 24:18 16(2)
2 5 23:23 16
2 7 21:22 13(1)
3 6 22:23 13 (1)
2 7 17:22 13 (1)

8 23:22 -12
2 8 17:30 12 (2)
4 5 23:22 10(2)
6 5 19:20 10(4)
1 9 12:31

1 Ю 19:36 9(1)
3 9 24:32 5(1)

Д. Став ров

23(1) 
21 (1) 
17(1)

•Iостана ,.пс кра- 
не с две, но с три 

точки. С тях
ПОМОЩ, естествено, 

търсиха от младежкия 
гав и сред пионерите. И то 
зи ^ход се оказа правилен. 
Най-младите футболисти за 
играха лобре ч 
гна напред. С 
на две неприятни изненади 
(на домашен терен), 
„дузпа-поражение“ и убеди
телно. но заслужено 
жение от „Свърлиг“, 
на домашен топен. ■ 
лите мачове, общо 
завършиха според очаквани 
ята.

в ТЪК“е доволен.
„Младо-сега

да бъде не 
селмо, а на четвърто място 

Сега обаче, а 
тния

със-
СТ“сили

може
щеше 11 а

през проле 
полусезои с по-гол я- 

ма ^отговорност, с по-смелд 
оорба и насърчения могат 
да наваксат онова 
пропуснаха през есенният 
полусезои. Разбира се 
това е нужна 
говорност на 
те, но и далеч

част на табелката. изключениеОбаче, 
ективни, 
причини от

нещо поради об 
а нещо и поради 

субективно ес 
тество, ще презимуване в 
долната част на табелката 

Георгиев, повече за 
бия пласмент не 
да говори. Каза,
Ще го направи 
ушщшата или 
лният 
ния отбор, 
зискват

чрезкоето Асен Балкански 
Будучност (ПК) 
Слобода 
Новоселац 
Палилулац 
Рудар 

__ Куршумлпя

1
пора-

също
остана

за
не само от 
футболисти 

по-голяма 
ангажираност на членовете 
на Скупщината и Изпълни 
тел ният

ела
пожела 

че това 
когато Ск 
Изп ь дните- 

отбор на Футбол- ~ 
официално ра- 

върху футболни-

взето.
10

отбор,
на челните липа в тях.

отделно

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУГ
БОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШМ. Я.

ТЯСНА
ПОБЕДА

ТЪЖЕН ПОМЕН

В понеделник на 10 декември 1990 година се навършават 
ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил н никога незабравим

г л
АТЛЕТИКА

Заслужена почивка „ЛУЖНИЦА“ _ „ЕЛИД1 
3:2 (1:0)*

Атлетините на „Железничар" в Димитров
град отидоха на заслужена почивка. До преди из

условия, нсколци- 
тренираха под ръководство на Алск-

АНГЕЛ ДИМИТРОВ 

— Раша Дуруз
По слънчево и 

за игра време 
събота футболистите 
„Лужнмца“ от Бабушниц.» 
взеха две точки от среща 
та с „Елид“ от Долни Ду 
IIIIIII к.

приятно
миналатавестио време, докато имаше

пана атлетици 
сандт>р Марков. от Димитровград /След наистина успешен сезон, те ще напра-

11а този ден ще посетим вечното му жилище в дн- 
мп гровгрпдеките гробища, ще положим цветя и ще зале

ем гроба му със сълзи.
Поклон пред светлата ти памет!

вят малка пауза, а след това щс започнат е под 
разбира се, в зависимост от фимапсови- До 26 минута бреше пс- 

интересна, а след тона чр
ез Панчнч от дузпа барут- 
плча I ш откриха 
та. При такъп резул 
отиде ма почивка.'

13 50 минута централният 
нападател Чнрич успи да 
навлезе дълбоко н наказа
телното поле на

готовки,
те възможности на клуба. Ако сс обезпечат дос
татъчно средства, тс ще заминат в някое място, 
където има по-добри условия 

И в пролетния сезон от
очакват хубави резултати. Те и до-

резу | га- 
гат се Опечалено

Семейство Димитрови—Дурузови
за тренировки. е
димитровградски

те атлетици се 
сега никога не липсваха.

Д. с. гос гуза 
щия отбор и да отбележи 
и втори гол за „Лужипца1. 

Гостите намалиха

На 1 декември тази годи
на сс навършиха

резу ч
тата в 56 минута чрез З-кп 
кович.

ДВЕ ГОДИНИШАХМАТ
от смъртта на нашия зет, 
съпруг, баща и дядоПървенството Третия гол за „Лужнмца“ 

отбеляза Илнч от 
Ден удар в 78 минута. Кпл 
йиия. резултат 
вия флангов 
„Елид“ Цвстковмч, който 1> 
80 минута излъга # отбрана 
та па „Лужнмца“ 'и 
беше 3:2

отложено свобо

СТОЯН
НИКОЛОВ

постави лев ПОСЛСД! 1Сто шахматът 
време в Димитровград е в 
упадък.

Въпросният комитет щс 
трябва да се погрижи шах 
матът в. Димитровград да 
се върне на стари позиции 
Шахматни таланти в той-

ПоотделиоЩ 
по шахмат 
град, което трябваше

ноемврийските 
празници да се проведе е 
отложено за до края 
настоящата година.

Тези дни трябва да сс 
създаде организационен 
митет, който да поеме 
зи отговорна задача, защо-

първенство 
в Димитров- нападател на

по
от село Рнбарци в Боспле- 
градска община.

време па това
за бабушничапи 

В следващия кръг „Лу 
жимца“ ще бъде домакин 
на „Пролстер“ от Долна 
Врсжмна край Ниш.

па

Опечалени: съпруга Лалка, 
яиа; зетово и внуци и др. роднини ц познати.

дъщери Спаска, Елка и Мир-град има, но няма засега 
добри условия ^ за работа.

ко-
*.....та

Д. С. д. г.

Братство * 7 декември 1990 СТРАНИЦА. 11



забава* сатиРа *

Жаринатуреи екран АФОРИЗМИ
самоупраплс-* Въведоха 

ние навсякъде, па и в дет 
ските градини.

- изхожда 
няма да/Изхо

* Социализмът 
от човека, па 
жда от маймуната. РЕВОРМАТОРН* ТоЙ работи па всички 

най-много подтезгяхи, а 
тезгяха.

* На раздяла не помагат 
помагат плесници.

п
сълзи,

* Учиха па своите 
кп, имаха доста време.

* Ма слабия мозък и ко 
сата пречи.

ооИя бусиловсНл „ре- 
кожата'

грош Коку ми сс моно чини
че пи реформишат, та че ни

чс ни иаправат. Зи- 
доприиоси,

ворматори" 
паопако 1обърнат. Гол пръст 

ми ти иорезйе и
Кой що чини,бре за разни

живи лроглътаят. они 
Ьи дроби-

пале 
та че пи* Пушене или комуни

зъм? Все пак изберете пу 
1 ченето.

* Не зная какво търси 
Чочелина в италианския па 
рламепт, по зная какво по 
лнтикът "търси в публичен 
дом.

* Вески самозван демок
рат е бюрократ.

* Социализмът падна пс 
ради комплекс па малоцен
ност. Ето пример, чс и тон 
може да бъде положителен

* Комунизмът беше в ир 
сходен период. Октомври 
бе пубертетът, а перестрой 
ка климактериумът.

* Елена им беше майка, 
а по-късно всички получи 
ха Едипов комплекс, жела 
еха да се карат.

* Ако вече социализмът 
е идеализъм, тогава комуни 
змът е същински идио
тизъм.

* Въведохме капитализъм 
За началото бяха достатъ
чни и хамбургери.

* За да може държавата 
да умре, трябва да набъб
нат мозъците ни.

На тарапана даискаят. 
нсмож да иаиакшеме.

ти само пари
ме, па

ипекции да платиш 
свинйете.зинало заВетерииаретс 

па пустата, па говеда! а,
Ем ти земат парите, ем те па 

глоба да платиш. Яд
_ хребало по седам-осам,

на овците, на
дадат и на прекър- 

Ьи дека си им од-
шай, та и 
всл едно куче 
зимаят повече пари.

та да— Бай Тайо, какво правиш?
— Търся истината!?!

Ошдинарете са се почудиле още на що по- 
оез да турат, горсЬите зинале за такси, ако 
решил да одсечеш дръвца у твоята кория, оъшка 
да платиш пензийско, да платиш струята, да да
деш заем, дървени кръст, солидарност... 
знам

вш О
О) ма. не
к ■ йош за що несме давале.

лА 5 що требе да 
откадеИ ако несъм я против това 

се даде. Ама защо никой те не праша 
Ьи заработуеш тия маренсБи пари? И да.ш

Ьи заработиш. Ние сме бре остана ле по
кльокави

«
% си
о
В кадар да

двоица оплувняци 
крави. Ако некако скотръляме да изчуваме по ед 

ли го да го продадеш, на

по селата с по две

но-две телета, откараш 
трупаят се 
не по малку 
та си

чиновници како врани, сек да клюц-
Земеш— за тебе не остане нищо. 

однесеш празен оглавник, па се чудиш ка- 
да работиш накрай да излезнеш.ко

но се нако-А чиновниците не викаят тъка, 
смателе маленки им платите биле. Епа ако са им

са им* Всички бяхме пролета
риат, а кой тогава беше 
бюрократ?

* Не са всички технокра 
ти някакви добри техници

маленки платите, гьивнте и ливадите дома 
големи, нека си плюят у руцете, па нека видат 
како се пари изкаруят. Не само да тураяг на- 
мет връз памет на наще гръбави 
дремат по канцелариите. Не сме им ние селяци
те ка’баат. Ако им е лошо — салш си го

I« плечи и да

2 прави-
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ле. Да не съм я бил 
да ми се сръдат?' Требало да си отвараят очите 
па времето! А они и дън-дънъска спият.БРАТСТВО - ЕДИНСТВОШЖтйФшти]

Със тъка се реворма нема да направи. До 
дека се овш! наши чукаре не отребат од трън
аците и не разработат — нищо нема да ни спа
си. Тая земя' е тай народ раншна и па че го ра- 
1ьи. Све друго що думаят, све е ветер и могла. 
Па не да тураят порезйе 
да работат нема да Ьи огрее. Селяците са готови 
на голо у паренико, а тия 
пишат мастилярете млеко не спущаят.
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