
ШтстЕо С указ на ирезидевгта на 
СФРЮ Йосип Броз Титв ат 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

•народност в сам» югасрлвмя.»
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ПРИКЛЮЧИХА 14-ТЕ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ ТЕЗИ ДНИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗБОРНИ ЗАСЕДА
НИЯ НА ОК НА СКС

Ж В Сараево беше хубаво, 

оовшвоаее в Капгарв
Отчитат се 

резултатите от 

двугодишната 

дейност
■П?
С композицията „В Са

раево беше хубаво, дови
ждане в Кал-гари” в Сара- 

19 февруари по 
тържествен начин 
ши най-толямата 
манифестация 
на в Югославия —
Зим-ни ОЛИМПИЙСКИ 
О Л И М ПИ ЙСКИ ЯТ

огласи игрите за закрити, Председателството на Со-
връчн Златен олимпийски циал.истичеока федерати-
°РДен за заслуги в органи ви а република Югославия,
зцраНето на 14-те Зимни на ръководствата и учреж
олимпииски игри на Бран- денията, на всички социа-
ко микулич, председател листически републики и
на Организационния коми- покрайнини, а особено на
тет‘ СР Босна и Херцеговина,

След това Бранно Ми- на град Сараево и Орга-
кулпч в знак на благодар

ево на
завър. 

слортна 
организира 

14-те

След няколкомесечна оживена изборна дей
ност в Съюза на комунистите, тези дни се провеж
дат и заседания на общинските комитети.

На тези заседания се прави равносметка на 
дейността на СК през изтеклите две години и се 
избират председатели и секретари на ОК на СКС.

Игри. 
пламък е низаииоиния комитет на

Вече днес, на 24 февру бъдат избрани председател 
ари, както съобщава на- на ОК на СКС и 
шия кореспондент от Ди- тар на Председателството 
митро-вград Алезсса Таш- на ОК на СКС. На засе- 
ков, ще се проведе избор- данието ще бъдат оповес- 
но заседание на Общин- тени и резултатите от пу- 
ския комитет на Съюза на бличното обсъждане напър 
комунистите. На заседани вичните организации във 
ето след като се сбсъди връзка с предложението 
отчета за дейността на за лица на най-отговорни 
Съюза на комунистите постове в СК в общината, 
през изтеклите две годи
ни и приеме доклад за 
предстоящите задачи, ще 
бъдат избрани председа
тел на ОК на СКС и сек
ретар на Председателство 
то на ОК на СКС.

За тези постове са пре-

секре-

За предесдател на ОК на 
СКС е предложен досега
шният председател Цоне 
Тодоров, а за секретар — 
Асс:1 Милчев, досегашен 
секретар на Председател
ското на Общинския ко
митет на СКС в Босиле
град.дложени: за председател 

ма ОК на СКС досегашният 
председател Райко Зар- В Сурдулица, както сме 

на осведомени, на заседание 
на Общинския комитет на 

Иван Съюза на комунистите, ко
ето те се проведе на 3

ков, а за секретар 
Предссдаателството — до
сегшнпят секретар
Денчев.

Изборно заседание на маРт т-г. след приемането 
ОК на СКС в Бабушнпца на отчета и основните до- 
ще се проведе на 28 фе- к^л,снти за ^ работа 
юруари — съобщава нашият гг^еД> за най-отговорни по 

Момчило Антич. стове в ОК на СК ще бъ-

зана-

• ' Сътрудник
След обсъждане на дейно- Ааг преизбрани — за пре 
стта на СК през изтекли- Дседател Славолюб Марин 

ковнч, а за секретар Алек 
сандър Михайлович. М. А.

•V
Сараево още една нризиател косг на Югославия п снетаОлимпийските игри в те две години и приемане 

па доклад за предстоящи
те задачи, избирането на 
нови органи и тела към 
ОК на СКС ще се избе
рат председател на ОК на 
СКС и секретар- на Пред
седателство. За председа
тел е предложен Нов.ица 
Любич, който и досега из 
пълняваше тази длъжност, 
докато за секретар с дву
годишен мандат е предло
жен Слободан Митич, слу 
жещ в Народния универ
ситет в Бабушш-ща.

Както пише нашият коре 
СПОНД0МТ от Босилеград Ма 
«ол Янев, на 1 март на засе
дание на Общинския коми 
тет на Съюза на комунис
тите, след обсъждане и 
приемане на отчета за 
двугодишната дейност ив 
СК в общината, доклада 
за предстоящите задачи и 
акциоинато програма, ще

14-гс ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ 
игри. Самаргшч изказа бла 
годарност и на всички уча 
СТНИЦИ1 Н Игрите 
спортистите, 
дейци, реферите и зрите
лите, които допринесоха 
към успеха на новия «фе
стивал на спорта и мира".

пост за високото призна
ние, между другото изтък
на:

но той още дълго, 
помни в г°- 

идват като
вековния стре-

угасен, 
дълго ще се 
дините, които 
символ на >— 
меж 
д руж ба ме ж д у 
в света-

В този брой:на—■ Благодаря на Изпъл
нителния комитет на

олимпийски
Ме- о! юр тн итсна човека н'ьм мир и 

народите ждународния 
комитет, на преАседателя 
господин Самаранч лично 

К0СТО по

* ТИТОВА УЛИЦА 
В КАЙРО 2 стр.Голямото тържество н 

Сараево, организирано
повод закриването на 14-те 
Зимни олимпийски игри, 
слея единадесет Дни на 
спортни състезания, АРУЖ 
Ба и взаимно опознаване

за признанието, 
този начин 
но та подготовката и ус
пешното «провеждане на 
14-те Зимни 
игри. Казано е, че това са 
били най-добрс организира 

Зимни ОЛИМПИЙСКИ 
Придобихме 
опит- Гарантирам, 
повторно ги орга- 

0'ьдешите игри 
Югославия щс
по-добре орга-

по ни е изразе- * ТРИ РАЗВОЙНИ 
НАСОКИ — 5 Стр.

— Косато нааозам здра
вей Сараево, оигу.рен съм, 
че то ще остане а сърца
та и спомените по всички 
ни. Мой дълг е да провъ
зглася 14-те Зимни олим
пийски игри за закрити 
— продължи Самаранч. В 
духа на олимпийските тра
диции ви позовавам вас, 
както и делия овят, слей ' 
четири години да дойдете 
в Калгари, в Канада и за-

(На 11-та СТР.)

олимпийски
* ЕДИНСТВЕН ПРО 

ИЗВОДИТЕЛ НА 
СТОМАНЕНИ ЛА
ГЕРИ -------6 стр.

различни постнена хора от 
бия и култури, се Състоя 
в хала „Зетра". Пред око- 

9000 зрители, гости и 
видни личности о-г Югосла 
вия СР Босна и Херцего
вина и град Сараево, чле

на Меж|ДУнаР°Ания

пито 
игри. 
ценен 
че ако 
низираме, 
в Титова 
бъдат още
низирани.•.

Хуан Антонио Самаранч 
благодарност на

много

ло

• УЧАСТНИК В ПЪ
РВИЯ ПАРАД —

ОШМПИЙСКИ 10 стр.
деадателят 
Самаранч преди да, ггровъ- изказа



Н А СЗ |[ПО СВЕТА ^ И У
ПРОЦЕСИ V НАС В НАЧАЛОТО8 СТОПАНСКИТЕ 

Е НА ГОДИНАТАИз международната дейност на Югославия
ОТ 25 ДО 27 Т.М.

Титова улица 
в Кайро

Е
§ увеличение и промиШпилян ще посети Египет) Кай

НОСИ
Една улица в 

ро отсега ще 
името на 
та Тито. Преди няко 

дни за това взел 
Изпълнител

ирезиден-
□
2Председателят на Председателството на С<1 РЮ Ми 

ка Шпилян, МубараГТде3 направи" офиш-
тази страна от 25 до

Е лко
решение 
пият съвет

В — 10, преработва на кау
чук _1 12,1, производство 
па химически изделия 

металургия

Съюзният завод за сташ 
етика сьоощи, че в края 

□ ни януари т-г. промишлено 
§ то производство в Юросла У,6, черна 
Е вия е отоелязало уаепичс- 
Е .пие ит на сто в сракне 

■ние с януари на Ма годи 
на. началото на годината 

з оеше осооено бвРекетно 
В за промишлеността на Че 
Е рна гора (увеличение от 

1 у,ич«) и на Македония 
«.щст от 13 на сто). Дос...

□ на гувер
Кайро-

публика 
ално приятелско посещение в 
27 февруари.

Е внатората 
Улицата се намира в 
Хелиополис, един 

най-новите и най- 
хубави квартали на 
египетската столица, 

намирала
на Га

и
преработка на вълитда 
по 7,6, производство на 
хранителни стоки — 6,4, 
производство на финални 

дърво — 6,3 и 
и преРабот-

от
ЕИЗЯВЛЕНИЕ НА МИЛКА ПЛАНИНЦ В ТРИПОЛИ 

(ЛИБИЯ) Е: нъдето се 
и резиденцията 
мал

Стоки от 
производство 
ка на хартия — 6 на сто.Свързват ни принципите 

на необвързването
Абдел НасъР-

1
Е
Е КОНТРАРЕВОЛЮЦИОНЕРИ НАХЛУразмер па увеличе НОВА ГРУПА 

ЛИ В НИКАРАГУА
° Ш1СОК
§ ние е отбелязало и проми 
□ лоното производство в Сло 

руиничеството, конто вечен ,венИя _ 6д в <_ьроия без 
дълги години съществуват- | .понрай((И11Н1те — 5,9 и в Ко страни.Е н 

отноше- Е

Председателката на Съ- 
юзния изпълнителен 
Милка Планинц тези дни 
направи тридневно офици 
ално приятелско посеще
ние в Либия. На аерогара 
та в Триполи, където 
ше сърдечно посрещната 
от секретаря на Либийс- 

генерален народен ко 
Мохамед Зарук Ре

Жестеки сражения в 

северните области
съвет

нашитемежду
Основите на тези о пението на промишленото
иия бяха положени от на а производство и Босна и 
шия президент 1 ито и во о Херцеговина възлиза на 

вашата револю-1 2,4-/. „ в Хърватско и Вой 
ведина 0,2 на сто.

Ето и увеличенията в ня

соло — 4,1 на сто. Уозели-

бе дача на 
ция Кадафи. Сомоспстите, които са нахлули от Хондурас, са 

претърпяли значителни загуби
Части на сандинистиче 

оката армия няколко дни 
водили ожесточени борби 
с голяма група контраре- 
волюиионери, които в Ни
карагуа нахлули от съсед 
шия Хондурас. Както пре

Е:
ЕОвързват ни стратегичен кои промишлени отрасли: 

к'и въпроси, каквато е ор □ Производство на кораби 
бата за мир и равноправ § _ 15> кожени обушси и га 
ни отношения в света, за □ лантерия — 14, тРанспорт

““а е * - и & чда
оотка на неметали — 12,2, 

на фураж

ди няколко дни оповестил 
никарагуанският министър 
на отбраната УмбеРто Ор- 
тега, в досегашните стълк- 

над

кия 
митет
джеп, другарката Планинц
заяви:

развитие на 
те отношения
на равноправието, както и у 
всички коренни принципи □ 
на необвързаното движе- ° 
ние, към което принадле- □

новения врагът имал 
стотина ранени и убити. 

Комендантът Ортега на
„Радвам се, че за пръв 

път пристигнах в приятелс 
ка Либия, на посещение, 
което представлява про
дължение на интензивната 
размяна на мнения и сът-

производство
многобройните чуждест
ранни журналисти, които 
дошли поради чествуване- 
то на годишнината от на 
чалото на въоръжената бо 
рба на легендарния водач 
Аугуст Сандина, оповес
тил, че най-новата акция 
на контрареволюдионери- 
те всъщност е част от пла 
на „Опера”, когото лодгот 
ви и реализира америка 
нското Централно разузна 
вателно управление (ЦРУ). 
Инак основната цел на пла 
на бил бивешите гардисти 
на Сомоса да нахлуят и 
заемат централните облас
ти на Никарагуа.

Най-ожеСточени борби, 
както се съобщава от Ма 
нагуа, са водени в север- . 
ната част на страната т е. 
в пограничната област Се
верна Зелая. На 40 киломе 
тра от границата се нами
ра най-голямата нижарагу 
анска мина на злато, коя
то през изтеклите месеци 
често била на прицел на 
контрареволюционерите.

□ ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В САЩм”.жи 8
8 Предимство на 

Мондейл
ЕМОЙСОВ В НОВА ЗЕЛАНДИЯ
Е
Е

Сходност на възгледите 8
8
8
8
8 Бившият подпредседател на САЩ 

еми изгледи
има най-голВъв връзка с

чеоките проблеми и обс- □ 
тановката в света, която е § 
все още кризисна, е изя- □ Демократическата 

на 8

инономи-Съюзният секретар на 
външните работи Лазар 
Мойсов, след посещение
то ои в Австралия, напра 
ви официално посещение 
в Нова Зеландия по пока 
на на правителството на 
тази приятелска страна. 
На 20 т.м. във Велингтон 
той води изчерпателни ра 
зговори с новозеландския 
министър на външните ра 
боти Уилием Куттер.

да стане президентски кандидат на 
партия

вена голяма сходност 
възгледите, особено за не 
обходимостта от продължа □
,ване на диалога Север —§
Юг и по-голямо ангажира □ 
не на богатите страни с8 тинска всенационална по- 
Цел по-бедните по-лесно § л-ит-ичеака треска. Репуб- 
да намесят изход от сега-§ ™канциТе настояват да за 

] пазят мястото на Рейгьн 
| в Белия дом още за 4 го

дини, а демократите запо
чват борба за превзимане 
на президентската власт, 

□ около която практически 
§ се върти целокупният по 
8 литичеони живот.

Пр едизб0|рната 
ния за президентските 
бори в САЩ все повече за 
почва да прилича на ис-

8 кампа- че начално предимство ще 
има подпредседателят на 
САЩ по време на Каргь- 
рссата администрация Во 
лтер Мондейл. Според 
зи анкети, Мондейл веро 
ятно ще получи 40—50 на 
сто от гласовете на демо
кратите в този щат- Бивши 
ят космонавт Джон Глен 
би могъл да получи 15—20 
на сто от гласовете.

8 из

тв-

тру- 8шиите икономически 
дности. 8

8
8
8БЕЛГРАД

Югославско-гръцки 

стопански разговори
ГЕ

ОБСТАНОВКАТА В ЧАДЕ В Айова, един от по-ма 
□ яките американски щати 
° (3 милиона житела) насно- 
8 ро ще бъде проведено пър 

вото прелиминарно гла-

8

Уедей отново 
предлага преговори8На 20 т.м. в Белград за

почна 12-то заседание на 
югославско-гръцката _ меж 
думзинистврска комисия 

за стопанско и научно- 
техническо сътрудничест
во. По време на петдневно 
то заседание всестранно 
беше обсъдено икономии е 
ското, културното' и науч
но-техническото сътрудни

чество между двете съсед □ 
ни приятелски страни в 
светлината на 
шния

□ суване на демократите, ко
□ ет0 трябва да покаже кой 

МИНаЛОГО,да □ от Осемте кандидатидоговор между преди деМ0к,ратическата*
седателите на двете прави □ т
телства, когато Милка Пла 8 
нинц посети Гръдия.

В работата на

Чл©нът на правителството на национално
то единство на Чад в чужбина, което се оглав- 

от Гунуни Уедей, Абдерм-ан Муса призвал 
правителството на Хисен Храбре да пристъпи 
към: преговори за съдбата на тази 
централноафриканока страна. Според него, сега 
шното прммире на бойното поле може да бъде 
краткотрайно.

на
партия

има най-сериозни изгледи 
а да отбеляза победа 
Е барната надпревара с Рей 

комисията § щн. Направените тези дни 
участвуваха „ голям брой 8 анкети, с които е изслед 
югославски и гръцки сто- § вано мнението на демон 
па^ки дейци. Е ратите в Айова; понаД^°к V

ява
в из-

разделена

8
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СТОПАНСКИ ВЪПРОСИ

Интеграцията Положителни процеси 

нова крачна 19 началото на годината
: КОМУНИСТИТЕ ДА БЪДАТ носители на

БОРБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪЛГО
СРОЧНАТА ПРОГРАМА

1ЕХНОБЮРОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Преди 10 
на, Съюзната 
СФРЮ. По

години, на 21 февруари 1974 годи- и в ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ХАЛЕ НА МИН 
снупщина прие нова Конституция на 2 

повод юбилея на Конституцията предсе- 
дателвт на Скупщината на СФРЮ ВОЙО СЪРЗЕН- "
ГНЧ, в интервю пред Танюг, Намираме се 

то .на 1984
между другото изтъкна: 2 стопанството на Нишки 

регион има проблеми, ко 
ито съществуват от по- 
дълго ереме. Още не е в 
достатъчна степен обезпе
чено съживяване на произ 
водството. Сериозни проб 
леми възникват и в изпол 
зването на производстве
ните мощности и в нача 
лото на настоящата годи 
на при МИН, „Джуро Са 
лай" в Ниш, „Тигър" в Пи 
рот, „Будучност” Бела па 
ланка и пр.

Говорейки за стопанис
ването през изтеклата го 
дина, Славка Илич изтък
на че тези дни се прие
мат заключителните балан 
си и сумират резултатите 
от стопанисването, но ви
димо е, че през изтеклата 
година производството е 
било намалено. Тя посочи 
и чувствителното съживя
ване на производството 
през януари 'Настоящата 
година. Обезпечаването и 
поддържането на редовно 
и повишено производство 
през настоящата година 
трябва да бъде най-важна 
та задача пред комунисти
те в Нишки регион. Орга
низациите на СК поне един 
път в месеца трябва да 
анализират производстве
ните резултати и да раздви 
жват изнамиране на реше
ния за уплътняване на 
ггрсизводстзените мощно 
сти и увеличение на прои 
зверството.

в начало-
година, в коя-

година представлява, ; то Съюзъ,т >на комунистите
естествено продължение и нрачка напред в развити- ; и другите организирани 
ет° на нашата автентична революция. С нейното I! социалистически сили тРяб 
приемане, след повече етапи, през които мина разви- • ва да осъществят пълна 
тието на системата на социалистическото самоупра, я дейност за приемствено и 
вление, по известен начин е оформено определението 
на СЮК, работническата

■© Конституцията от 1974

отговорно 
на Дългосрочната 
ма по
билизация, като предимст- 
вена идейиюшолитическа 
задача.

осъществяване
класа н на останалите прог. програ 

икономическа ста-ресивни сили на нашето общество
по-натагьшното ни развитие. В създаване 

то на новата Конституция неоценим принос дадоха Йо 
сип Броз Тито и Едвард Кардел.

във връзка с пъ
тищата на

© С конституцията от 1974 година за пръв път 
по-силно и по-цялостно се определят условията и от
ношенията, в които работническата класа, трудовите 
хора и гражданите, организирани в своите самоуп- 
равителни организации и общности, при са.моуправи- 
телен начин ше решават за развитието на материал 
ната основа на своя труд и да разполагат със създа
дените средства, като по такъв начин непосредстве
но влияят върху развитието на обществено-иконо- 
мическите и политическите отношения и върху цело
купния обществен живот-

@ Във всички конституционни промени след 
войната беше запазена идеята и същността на ре
шенията на Второто заседание на АВНОЮ, въз осно
ва на които е решен въпросът във връзка с урежда 
нето на отношенията между народите и народности
те на ГОгоспавия в общата държава, изградена на фе
деративен принцип като обшност на равноправни на
роди и народности.

В Нишки регион се раз 
вива широка идейно-поли
тическа и самоуправител- 
на дейност в организаци
ите на сдружения труд и 
то преди всичко кон
кретното провеждане на 
задачите, утвърдени с ра 
азотните програми. Нат
рупалите се пкономичес 
ки проблеми изиокват 
ефекасна акция на Съюза 
на комунистите 
обобщеното

Разискванията по някои 
актуални въпроси от ико 
номическата стабилизация 
и задачите на Съюза на 
комунистите беше тема на 
проведеното на 17 февруа 
ри заседание на МОК на 
СКС в Ниш, на коетовуво 
дното изложение на Слав
ка Илич, изпълнителен се 
крегар на МОК на СКС и 
в разискванията се посо
чиха усилията, които се 
правят в провеждането на 
Дългосрочната програма 
по икономическа стабили
зация в Нишки регион.

против 
разискване,

вербализма и другите 
дезе поведения, които ни

ви
Охрабряват данните, че 

стопанството в региона 
все повече изнася, което 
трябва да продължи и за 
напред, както и ангажира
нето за по-високо качест
во на продукцията.

кога не допринасяха 
разрешаването

към 
на пробле 

мите, но ги повишаваха. В
Ф С-актът, че днес имаме доста изразителни ета 

тистически отношения, и на тази основа засилване 
на национализма, е доказателство, че тРябва още мно 
го да се направи за осъществяването на конституци
онния концепт на федерацията, републиките и 
тономните покрайнини и енергично да се премахват 

които представляват отклонение от 
отношенията в нашата федера

Г
КОМИСИЯТА НА ЦК НА СКС ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

ав-
. Важно място във всеоб 

щзто стопанисване заема 
и селското стопанство, къ 
дето се води широка акти 
сност от всички субекти 
за нейното по-добро орга 
ннсиране и използване на 
всички налични възможно 
сти, както и активността 
върху реализацията на 
проекта , Морава И" в то
зи регион.

Приемане, а не 

записване в СК
всички решения, 
него. Развитието на

конституционни основи съдбовно зависи отция на
степента на развитие на социалистическото самоуп
равление в републиките и покрайнините, от това до 
каква степен в тях се обезпечава доминантно влияние 
на работническата класа, а се изтласква/ етатистиче

които все още 
общата поли

В много първични организации на Съю
за на комунистите в Сърбия увеличението на 
броя на членовете на СК не се достатъчно об
ляга върху борбата за качество, акционно укреп
ване и подготвяне на Съюза на комунистите- До 
голяма степен, това увеличение е израз на педо 
статъчно организирано осъществяване на ут
върдената политика на СК, неспазване на црин 
ципите и утвърдените в Устава критерии за при 
омане на ноти членове. На практиката партий
ните организации не проявяват достатъчна от
говорност и упоритост при свиден-рирането на 
кандидатите за приемане в Партията, а сетне и 
Iпри самото приемане. Затова има масово приема 
не, повече „записване'' в СК, особогго в първич
ните органгизацши на СК в някои трудови общ
ности и ОСТ извън маториал!ното производство.

И развитието на СК в Сърбия, оцени Камион 
я га на ЦК на СКС, 'приемането на нови членове 
и засилването на партията с нови борци е една 
от основните задачи. Затова всяка партийна ор
ганизация трябва да утвърди задълженията си 
и начина па ангажиране .в тази област.

ските и технобюрократичните сили, 
силно влияят върху формулирането на 
тика, която се изгражда във федерацията. На тази ос 
нова ии предстои да развиваме и укрепваме още по
вече отговорността на републиките и покрайнините, 
не само за собственото, но и за развитието на Юго
славия като дял», да разкриваме пови простори за 
самоуправителната интеграции на нашето общество 
чрез свързване на работниците в системата на сдру
жения труд в/,рху договорените общи ищерееи, 
като по такъв начин надделяваме етатистичесните от 
нохпеиия на всички равнища, които водят към разедин 
яваие и затваряне в тесни регионални граници, към 
нарушаване иа единния югославски пазар и ДРУГ“ ро 
яви, отслабващи братството и единството и социалис 
тическото самоуправително съдружие.

Видими са п резултати
те в някои области. Те и 
занапред в най-толяма 
степен ще зависят от това 
с каква отговорност кому
нистите всенияневно вли
зат в борба за по-висока 
трудова дисциплина, за 
повишение на ироизвеадн-неотложна задача: да нреодоле 

само-• Предстои ни 
ем застоя в развитието 
управление- С иритически

трябва да Усъв"Р';;с=-мОсшения ^ „ 
решения в отделни систвм 

несъответни, относно до 
известни трудности и

годността а качеството на 
относно

на социалистическото
анализ стигнахме до и:шо- 

стонансиата си
то 1ГЗМОЩСТОЮТО, 
за осъществяване на трай
ните задачи в областта на
стопанисването.

да, че
стема чрез разработка 
чрез изменение иа онези 
ни закони, коит° се оказаха 
принесоха за изострянето иа Б. Костадинов
противоречия.
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СОЦИЛЛИО-КЛАСОВАГА СТРУКТУРА НА СЪЮЗА НА 
комунистите в босилеградскаоьшинаПРЕЗ 1984 Г. В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Малък брой на 

непосредствените 

производители

Работа за над триста души
мамие трябва да се обирне 
(Към незаетите с виеше об 
|разов01Н1ие (19 лица). На 
съвещанието бе копстати- 
р В1НО, че в повече трудови 

стажантите

• НА СПИСЪКА НА НЕЗАЕТИТЕ В НАЧАЛОТО 
НА ГОДИНАТА СА 825 ЛИЦА

за стимулирането .на кад
рите .преодолява 
че .не всички специалисти 

нош! могат да получават стиму 
лация- Затова е 

други най-напред да се опрсде-

С какви кадри разпола
га дшммхраатрадсК-ОТО сто
панство, достатъчни ли са 
хе шли не, и колко 
раоотника ще намерят ме 
ста в трудовите и 
колекташи през 1^84 годи-, 

които

мнение,
организации 
се приемат на определено 

което изобщо не е
нужно СК в община- 

мал-нк- Нрез из 
година са приети 

Ю, което не е в с'ао-

членове на 
та), е ские 
теклата

Укрепването на работни- 
характер

време,
чеоко-Ю1асов.ия 
на Съюза ла комунистите 

съществено 
за по-успешно 

на Съюза на ко-

Положението с кадрите в димитровградско
то стопанство най-нрасноречнво представи пред
седателят на Председателството на Общинския 
комитет на СК в Димитровград Райно Зарков, 
който подчерта: — Кадри има, само несъответ
но са разпоредени, а има и случаи да не рабо- 
тяг онова, за поето са се шк,олували. Известно 
число агрономи работят в търговията» застрахо
вателните организации, инспекциите. От АРУга 
страна ,.Сточарм се нуждае от такива кадри. 
Затова, трябва да се даде оценка къде е място- 

В някои колективи има опре-

ьа са вшроои, на 
потърсиха (конкретен отго- 
ьъ[р представители на оо-

иолитическитс

само
тношение със структурата 
на населението в община 
та. Малък е броят и

работници

представлява
условие 
кладите 
муигиетите яз развитието на 
класовото и самоуцравите 

съзнание на трудещи
те се и гражданите, 
покрай конкретните и я^- 
пи конгресни становища в 
тО|ва отношение, със ооци 

укрепване

ществено -
ОрГШ-ШЗсЩИИ,
скупщина, директори 
трудовите организации м 
предотанители на (Самоуп 
равителната общност нани 

тю заемане на

-наиощивската
комунистите —
от непосредственото лро- 

— 268.
на

Л'Н0 изводство
Безспорно е, че в това 

Общински ят 
СКС в Боеи-

Но и

отношение
комитет на 
ленрад, а преди .всичко но 
воизбраните 
в първичните партийни ор
ганизации трябва да раз- 

за класово-

гересите 
съвместното 
проведено на 14 този 
сей-

'Съвещание, 
ме то на тези кадри, 

делена сьпротива „в приемането на определени 
Конкретно, Услуга” и »Циле” сс »уж- 
завеждащ отдела за обществена самоза 

на списъка на незае-

алто^класовото 
на Съюза на комунистите 

община
ръководства

констатация е, че общо- 
взето стопанството в Ди
митровград разполага с не 
обходими кадри.

в Босилсградска 
не можем да бъдем дово 
лни. Политиката за прие 
мане на нови 
Съюза на комунистите 
повечето партийни органи 
зации в общината все още 
не с залегнала като дълго

кадри, 
даят от 
щита. Такива кадри 
тнте, а те все още 
закова лице*

движат този, 
социалното укрепване ^ 
СК, важен въпрос- Разби
ра се, при това не бива 
приемането да бъде сти
хийно,
с цялостно прилагане

критерии. Мярка

има
не се решават да приемат наИма членове в

органи- вобаче някои 
зации, които наистина не 

съответни закона. Ос-в унисон със 
нсилното е, че в решаване 

незаетостта <в Дими
лят работните места и за

спим ул а ц пя, 
след това хора за тези ме-

разполагат със 
кадри, каквито са 
ле”, (Кожара
„Сточар”. В непосредстве ста. 
на връзка с недостига ла Във връзка със 
кадри в някои колективи нето на незаетите, а в мо- 
(«е само в материалното мента има 825 души, Само 
производство) е и стимул управителната общност е 
ът на кадрите- Възобнове- направила програма за за- 

идеята за формира- с-мане на 345 лица
стимули- 1984 градина. ГЬрограимата е 

пезависи- изготвена въз оонова изна 
заиите нужди от трудови 
7е организации и развой
ните програми на община 
та. Както бе изтъкнато ® 
разискванията, отделно впи

последователно иа„Цп- дачи за
го ма
11р01вград1ска обнщна се е 
тръпнало по прав ггьтг и та 
ка трябва да се 
>юи. В този смисъл трябва 
да се изготви и анализ па 

заключения

на„Братство”, срочна задача.
приетите 
за приемане трябва да бъ 
де всеобщата активност на 
бъдещия член и приносът

заема- наред из-Години вече 
вестно число първични ор
ганизации не приемат нови 
членове. През 
година от 62-те 
партийни организации 
Босилеградска община са
мо 23 (15 в местните об
щ/ности и 8 в организаци
ите на сдружения тРуд)» 
са -приемали нови членове- 
Инак, през миналата го
дина най-много нови чле
нове е приела първичната 
партийна организация 
образователния 
„Иван Караиванов” (20), 
след това в местната об
щност в Горна Ръжана (8), 
Долна Лисина — (4), а Из 
вор, Плоча и Райчиловци 
по 3. Наистина, приетите 
70 членове на Съюза на

продъл-

миналата
първични

наму в разрешаването 
щюблемите. както в орга- 

сдружения 
труд, така и в местните 
общности. Зашото, 
чрез непосредствена и упо 
рита борба в преодолеява 
нет° на трудностите, тру
дещите сз и въобще рабо 
тническата класа в прак
тика се потвърждават ка
то истински комунисти, а

реализираните 
от съвместното заседание 
на Общинската скупщина 
и Скупщината на Самоуп 
равителната общност по 
заемане на работа, а тези

през вна е
не на фонд за 
ране на кадри, 
мо от факта, че Димитров 
градска община като недо 
статъчно развита получава 
определени средства за та 
зи цел. Когато става дума

низациите на

само
които ощезаключения, 

не са реализирани, час по- 
скоро да се реализират- 
Най-^алред е необходим
всеобхватен анализ на не
заетите, от списъка да се 
премахнат студентите или 
тези, които вече са наме 
рили работа. Също 
най-сериозно трябва да се

ОБСЪДЕНИ ПРОГРАМНИТЕ 
РАДИО НИШ И ТВ ЖУРНА

ДИМИТРОВГРАД: 
КОНЦЕПЦИИ НА

В
център

ЛА •• -ш«*ж
Необходими технически подобрения така, организациипървичните 

на СК, могат да станат съче същото не е 'най-подхо 
В концепцията заЕмисиите на Радио Ниш 

за българската народност 
в Югославия и ТВ журна
лът оправдават овоето съ 
ществуване в рамките на 
информативната дейност 
на българската народност 
в Югославия*, но не задо
воляват напълно поради 
това, че една част от Ди 
митровградска община ня 
ма възможност за качест
вена чуйност и прием на 
радио Ниш и телевизион
ната програма. Това е нон 
статация от съвместното 
заседание на секцията за 
информиране и / Координа 
ционното тяло за идейна 
работа и 
към Общинската 
ренция на Социалистичес
кия съюз в Димитров
град, на което бяха обсъ 
дени програмните им кон 
целции.

Положението, бе и под
чертано, сигурно ще се по 
добри след изграждане на 
нов радиопредавател на 
Радио Ниш от килова 
та. И приемането на теле 
визионн ата програма би 
трябвало да се подобри, 
имайки предвид изграж
дането на два препредава 
тела на Видлич и Басара 
край Било. Що се отнася 
до времето, на радиопре
даването, общо емнение,

изготви списък на тана на 
речените „социални 
чай” и то съвместно с 
Центъра за социална за
щита. Ако заключенията

щинско огнище на идейно- 
политическо влияние на 
Съюза на комунистите, 
въоху всички процеси на 
обществено - политическо 
то и самоуправително ре
шаване.

дящо.
1984 година са предвидени 
новини всяка сутрин, но да 
ли ще се осъществят за
виси от това дали ще 
дат обезпечени средства.

На заседанието бяха об 
съдени и концепциите 
„Народне новине” и мла
дежкия вестник „Збиваня”. 
Заключение е, че тези ве 
стипци, особено „Народ- 
не новине”, трябва повече 
да се разпространяват в 
Димитровград, е направе
на сериозна забележка, 
особено към някои жур
налисти, които, както ка
за председателят на Пред
седателството На ОК на
СКС Райко Зарков, тен- 
дециозно и сензационно 
са писали за някои случаи 
в Димитровградска общи 
на. Никой не е против то 
ва и критически да се пи 
ше, но обективно и точно. 
А тО!ва подразбира и по- 
шляма отговорност на 
самите журналисти, изтъ 
кна Зарков.

От заседанието е. отпра 
вена и препоръка до ра
дио Ниш и ТВ журнала 
да се включат най-актив 
но в ознаменуването на 
40 годишнината от освобо 
ждението на Димитровг
радска община.

слу-

комунистите в Босилеград 
ска община не е без зна
чение- Още повече, че от 
тях 54 са младежи до 27- 
гедишна възраст. Обаче, 
броят на слс«°стопанските 
производители 215 от Ю32

бъ-
дюнрай се реализират то
гава и списъкът на незае 
тите значително ще се на 
мали.

на

А. Т. М. Я.

СУРДУЛИЦА

Признание на местната общност
По повод 40 години от 

смъртта на народния ге
рой Християн Тодор овени 
Карпош и 20 години от 
фуннцигон1ирането на мест 
ните общности в СР Ма
кедония, в Куманово на 
7 февруари се състо-я тър 
жествено заседание на ме 
стната общност, носеща 
името на този герой. По 
този повод на местната об 
щност
во” в Сурдулица е присъ
дена благодарствена гра
мота за приноса й в раз
ширяването и укрепване
то на братството и единст 
во го на (нашите народи и 
народности.

Инак местната общност 
„Братство и единство" 
Сурдулица и местната об

щнсст ..Християн Тодоров общия враг 
оки Карпош” в Куманово Съ^ съвместни акции на 
и Петата местна общност Власина е уредена памет- 
в При,щ'И'на вече няколко ник-чешма, а' в околност

та й всичките три местни 
на общности са засадили по 

социа- 88 дръвчета в чест «а 88 
години живот и революци 
онно дело (на другаря Ти-

фашизма.

информиране
конфе-

годиии успешно сътрудни
чат на всички полета 
самоуправителното 
ли1Стическо развитие. Ини
циативата бе (раздвижена 
при организирането на тра то. 
диционната среща „Брат- 
ство-едии-гство”, която вся 
ка годи(на през май се 
провежда край бреговете 
на Влаоинското езеро.

Тези три местни общно 
сти се -побратимиха на сво
бодолюбива Власина, къ- 
дето по време на Народо- • 
освободителната война се 
е ковяло братството и 
еди]нств1ото на нашите на
роди и народности срещу

Забележително сътруд
ничество се постига и в 
областта на 
на доброволни трудови ак
ции. Бригадири от Кумано 
ео и Прищина

„Братство-единст- организпране

вече две
години през лятото идват 
в Сурдулица и с -младите 
бригадири От Сурдулица 
уреждат града.

Сътрудничеството се ра
зв-ива и на културното, про 
светното и спортното по
лета.

в
А. Т.

С. Ми кичСТРАНИЦА 4
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Наш гост Към 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАПРЕДСЕДАТЕЛ

СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА

Тачене на революционните 

традиции—част от 

революцията
Три развойни насони

Тези
ка ИС на ОС 
икономическото 
ните две години на

дни редакцията ни посети председателят 
Босилеград, с когото беседвахме 
развитие на общината

настоящия средносрочен

то на пътища от регионал
но и по-широко значение?

— Има известни данни. 
Всъщност, запланувано е 
изграждането на пътя Бо 
силеград — Г. Любата, Ра- 
барци — Караманица и на 
пътя през Дукат към Тър
говище. Засега определе
нието ни е за пътя към 
Караманица, защото с из
граждането му ще завою
вам още една друга, твър
де «важна задача — повтор 
ното откриване 1на мината 
за олово 1И цинк в това се
ло, където работа ще на
мерят около 200 души. Из 
граждането му ще започ
не през «идващата година, 
а през тази трябла да из
готвим необходимата доису 
ментация и да се изгради 
мост в Долно Тлъмино.

В последно време мно- 
ю се говори за открива
нето на мината за фосфа
ти в Ли сина като една от 
перспективите в развитие
то на общината. — Пер
спектива да, но не засега- 
За нас това е голям залък.

В. Б.

в за
през послед- 

план • ТАЗГОДИШНИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ В ДУ 
ХА НА СТАБИЛИЗАЦИЯТАБлагодарение 

ката ма сюк за
ПОЛИТИ- спвения сектор ще се от

крие ферма за 4 
овце в Горна Любата. 1лро 
ектъ.т е готов и за целта 

бъдат
милиона динара. Гот

ви се проект за изгражда 
не на рибник, но все още 
не е уточнено на коя ре
ка. През настоящата годи 
на е запланувано .изграж
дане на ферма за доугоя- 
вс-не на юнци, чиито капа 
цигет ще бъде около 200 
юнци в една 
значение е да се изтъкне 
и това, че раздвижихме ак 
цня за организирано произ 
бсдство, както в обществе 
кия така и в частния сек
тор, на картофи, кромид, 
прази лук и моркови, ко-

Координационният съ- се запознава с революци- 
вег за традиции, юбилеи и онното минало. С организи 
П1р.иза-1ания към Общинска рано тачене на тези тра- 
та конференция на Соци- диции непрекъснато ос 
а ли етическия съюз в Ди- пособяваме всички 
митро-вград проведе на тури на обществото за за-
15 този месец заседание, щита на свободата «и неза-
на което бе приета ориен виоимостта на нашата стра 
тацивна програма за озна 
менуване на значителни. 
дати и юбилеи от нашето 
революционно минало. Та-

по-уско- 
рено развитие на икономи 
чески изостаналите краи
ща и помощта на по-ши,ро 
кою общество, Босилегра- 
Дска оощина в досегашно
то си

хилЯАи

ще изразходвани
струк

развитие постигна
значителни резултати. 
1АРез тази и идната годи
на се очаква нов, по уско
рен стопански подем. - Тази 
развойна политика 
се обооновава

на.
С програмата са обхва

нати всички значителни да 
ти, празници и юбилеи, а 
посочени са и носителите 
на активностите 
вод ознаменуването 
Най-важно е, че всички 
тържества ще бъдат про 
водени в унисон с иконо
мическата стабилизация, 
а това значи трудово, със 
състезания в трудовите ор 
ганизации, сред младите- 
Въпреки, че някни дати 
са още далече, с подготов 
ките трябва да се започне 
веднага, ззщот° някои са 
съзсем близо.

главно 
върху по- 

развитие на
зи горд-жа се извършават 
40 години от освобожде
нието на тази част от СР 
Сърбия и всички дати и 
юбилеи са в знак на съща 
та годишнина. Затова, и 
имат особено значение- Ка 
кто бе изтъкнато на засе 
данието, таченето на 
в> о л ю цио Н1Н и т е традиции 
и юбилеи е част от конти 
нуитета на нашата револ
юция, част от съвременни
те стремежи за самоуп- 
ргв1ител1ни отношения, чрез 
ксито младото поколение

ускореното 
стопанството, 
стопанство и инфраструк
турата. В Хези три облас
ти са запланувани пехвече- 
то програми. Имайки пред 
вид, че все още не са 
изготвени всички проекти 
все още не е известно ко
лко средства ще се изра
зходват. Съвсем обаче е

партия. От по по
им.селското

Ре-

известно, че помощта на 
по-широкото общество ня
ма да изостане, включвай 
ки и Фонда за насърчение 
развитието на икономичес
ки изостаналите краища — 
казва Такев.

® Другарю Такев, кои 
лрогра.ми са запланувани 
з стопанството, напрн.мер?

— През настоящата ня- 
колно: разширение на цеха 
за черггги, изграждане на 
склад с хладилник и 
криваке на оше една про- 
изЕСдстзена линия в цеха 
за сушене на овощия. зе
ленчуци и плодове- 
ключитеяен етап са дого
ворите за откриване на 
цех' на Е И Ниш в Босиле
град. Вършиме договори с 
организации от региона и 
изв!н него за откриване 
на оше два промишлени 
обекта.

А. Т.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СРВС В БАБУШНИЦА

Планът изцяло реализиран
На проведеното на 13 т-м- в Бабушница редов- 

годишно заседание на Общинската конференция 
на командирите от запаса бе приет отчет за работа 
през миналата и програма от активности за тази го
дина. За председател на Общинската конференция на 
СРВС с двугодишен мандат е преизбран Богдан Цвет 
кович

не през миналата година 
изцяло е реализиран. Зана 
пред ще се изнамират но 
ви методи на работа с цел 
да се постигнат още по
добри резултати.

В таченето на революци 
онните традиции също така 
са постигнати забележите 
лни успехи. Съюзът на ко 
мандирите от запаса бе но 
сител на ознаменуването 
на Деня* на ЮНА, на тра
диционните Срещи на бре 
тствого и единството на 
Власина са участвували и 
командири от тази общи
на, по повод Деня на ос
вобождението на община 
та те организираха марш 
„По пътеките на партизан 
ските части от Лужница".

Трябва да се подчертае, 
че едно заседание на Об- 
щянената конференция бе 
посветено на задачите на 
командирите в осъществ 
яденето на Дългосрочната 
програма по икономмчес 
ка стабилизация. Тогава, 
както и сега. бе подчер
тано че трябва да се дей
ствува с личен пример, 
особено когато се има пре 
двтд, че командирите от 
запаса се намират на пове 
чето ръководни места.

На заседанието, покрай

от-

В. Такев: към по-ускорено 
развитие с по-малки про

изводствени мощностив’ за-

иго суровини са необхо
дими за цеха за сушене- 
ц,а припомним, дневният 
капацитет на цеха е 24 то

Командирите от запаса 
през миналата година бя 
ха включени в целокуп
ния обществено-политпче 
ски живот на общината,— 
това е най-късото заключе 
ние на проведеното засе 
двние. В отчета, който

изнесе Богдан Цветкович 
особено бяха подчертани 
постигнатите успехи в иде 
ц.-ю-политическото и общо-на, а поне 4Ц на сто от сУ‘ 

ровини трябва да обезпе
чим в оощината.

Докрая на 
дина трябва да приключи 
електрифицирането на не- 
електрифицираните села- 
През идващата година тря
бва да получат т°к и Ду
кат и Църнощица, с кое- 

приключи тази 
акция. —

то военно издигане и усъ- 
вършенствуване на коман 
дирите. Планът на общото 
военно

1985 го-
усъвършенствуваБосилеградска об

щина е открита за 
всички онези стопан 
ски организации, но 
ито са заинтересова
ни тук да разширят 
дейността си. Чрез 
смекчаване и осво- 
баждане от различни 
обществени облаган
ия се постигат резулт 
ати. Досега от тях са 
освободени трудови
те организации, а по
лагат се усилия от 
различни 
да бъАат освободени 
и трудовите 
ци, които са отнрити 
или ще 
ти от организации из 
вън общината.

БАБУШНИЦА

Приета програма за 

работа
то ще 
твърде важна 
Очаква се през настояща
та година да започне из

ми ни- 
550 ки 

•в Дукат и

граждането на две 
водоцентрали от по 
ловатчаса —
Горна Любата,

Па последната сесия на 
Общинската скупщина в 
Бабушница, проведено на 
10 фшруари, беше приета 

в програма за работа на ску 
до ггщццната и нейните тела <и 
12 органи за периода януари 

— декември 1984. Програ 
мата е основана на пред
ложенията и мтюнията на 
делегатската база. В ра
ли еквам и ята тю проекто
програмата са взели уча 

орган мзац1ии те на 
одружен1Ия труд и др. ор 
ганизации и общности.

В иай-оноро време в дне 
впия |ред на Общинската 
окуггщина ще бъдс внесе 
но на обсъждане дейността 
ма правораздавателните ор

гани. През април — пробле 
мпте но настаняване на 
работа, а след това — ин
формация за провеждане
то на изборите в местни
те общности. По-късно де 
легатите на ОС ще обсип
ят възможностите за по- 
ускорено разаитие на 
овчарегвото в общината
И Т.‘Н.

На четири пъти през го 
дината делегатите на ОС 
п<е разискват по проблеми 
те на стопанисването и 
провеждането на задачите 
ог Дъл1госроч1ната програ
ма но икономическа ста
билизация-

За прокарване и
пътищапоправка на 

местните общности и 
зях са

облагания

обезпечениедини- Вечсдинара.милиона 
пристигат искове от мест
ните общности, които ще 

по 50 на сто
бъдат откри

участвуват с
от необходимите средства, 
а предимство яде получат 
онези пътища и местни об егие 
щности, в които

мшги форми, и в 
но-из

останалите взеха участие 
Славолюб Миладиношгч, 
Йован Джошич и Новина 
Станкович, и бе под
чертано. че акцията „Ни
що не бива да ни изнена
да” трябва още повече да 
Се омасови.

НЯКОИ• С/рува се, че 
програми са, така се
каже, все още 
Има ли конкретни 
за развитието 
стопанство?

— Покрай реализиране
то на задачите от ПР°Д’®- 
мата „Морава ТГ, в (с

има ПОМОЛИ!!.
данни 

на селското

в
печет0
които стлцестиувагг 
годни условия за развитие 
на селското стопанство.

• Какво е положението 
връзка с изграждане- М. АнтимМ. А.В-/, и
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; БАБУШНИЦА
^\Ч\\>\\\\\\\У'ЧУ'''''''

СУРДУЛИШКА „МАЧКАТИЦА"

единствен производител на [ Наскоро — мвдерннзнране 

стоманени лагери ; на ддсу ДекСТИЛКОЛОр"
' ' ■ ■ '1МО -... /вввл

Неотдавна работниците Битието "а ИЗ"^а;ште 
в „Текстияколор" а Бабу- краища в С1 Сьр&ия- 
шпица взеха решение да Модернизацията и 
модернизират и разширят ширяеането на ироизводст 
проивводствеН'Ите си мощ- вените помете я 
носри тъй -като работят „Тексгилколор ''Ряова ^ 
при затруднени условия, започне в -началото на 

стойност март-

оощ доход от 640 мивили
/тона динара при ръ,ст от 
уи на сто в сравнение с 
/у8/ година.

хиляди тона такива лате-Фабриката за машини и 
„Мачкати- ри.стоманолеярна 

ца” в Сурдулица, която 
стопанисва като 
организация в състава 
ООСТ „Иво Дола Рибар” 
от Железннк — Белград, 
през второто полугодие на 
миналата година

Според моменталните мо 
.щности, „Мачкатица” ще 
произвежда 
личества от нуждите на
югославския пазар, но ще
настоява с пълно натовар
ване на машините да про 
извежда повече, за да се 
намали вносът на леген- 
През 1983 година, ногато 
отпочна 
им, на деловите приятели 
„Мачкатица" досега са до 
ставени около 1000 тона. 
Този контигент са купили 
фабриките в Поповац, На- 
шице, Тузла, Косйерич н 
минна „Благодат" в Крива 
Фея.

Общо „Мачкатица” през 
изтеклата година е произ
вела около 5000 тона сто
манени 
800 работещи са осъпдест-

обем1 акъвтрудова можана производството
осъществи благода-

по-малки ко-на нада се
рение на реноч«струнцията, 

вложени 241/в която са 
милиона динара. По 
начин мощностите на сто
манолеярната са увеличе
ни от 1800 на 10 хиляди
ТОИа ГОДИШНО 'ПрОИЗВОДСТ'

този Предварителната 
на планираната

започна
стома- инвести- 

161 мили-
производството на 
н©ни лагери за циментова 

минната промишле-
уведоми из- 
длъжкостга 

ООСТ „Текстил 
йовано-

Както нишия възлиза на 
он и 200 хиляди динара, пълняващият 

Ше бъдат набавели съ- директор в
колор" Живорад

с модернизирането на 
мощно-

та и
ност. Според ламите на ге 
нерапния директор д/шл. 
инженер по машинство 
Момчило Гаджич, „Мачка 
тица” е първата фабрика 
в Югославия, която изли
ва такива стоманени лаге 
ри. Става дума за лагери, 
които досега у нас изклю-

прснзводството
но. жили-що така и четири 

необходимиОсвен това, споделя ^аА- 
„ Мачкатица" преДИ

преди вич
обезпечаването производствените 

сти общият
организация на сдружения 

Средствата ше бъдат обе труд ще нарасне със 176 
зпсчени по следния начин: на сто в сравнение с 
ООСТ „Текстилколор" ше щия доход в 1983 година, 
обезпечи 22 
нара, а Нишка 
Бабушница

ща, 
всичко зажич,

реконструкцията е произ
веждала по-малко 
твена стомана. Сега, след 
реконструкцията, тук се из 
дива н ай - к ач е ств е на сто
мана. И не само това. В 

какъв

доход в тазина нови кадри.начес*

об-

— със
Обектът би

милиона ди- а чистият доход 
банка в 187 на сто. 

ще отпусне трябвало да 
2 милиона ди- шен за 6 септември — Де 

докато останалата ня на освобождението на 
дома трябва да обезпечи Бабушница.
Фондът за насърчение раз

чително са внасяни, тъй 
като никой досега не ги

зависимост от това
метали се бъде завър-проценг др\л1и

прибавят, „Мачкатица” ще и Кред,Ит ^ 
доставя на пазара нови ви : нгра> 
дове стомана.

Този огромен ръст на 
производството главно оси 

реконструкцията и 
още Ю0

отливки. Околое произвеждал. Югославия 
внесе около 25годишно

М. АнтичБОСИЛЕГРАД

Снеговалежите спряха машнннте тури
приемането на 
нови работника. Средният 
им личен доход достигна 
сума от около 16 
динара. За разширяване на 

основи на

БОСИЛЕГРАД: В СТРОИТЕЛНАТА ЗАНАЯТЧИЙ
СКА КООПЕРАЦИЯ „ГРАДЖЕВИНАР”тона .моркови и 20 

други видове зеленчуци.
На въпроса ни защо не 

се изкупуват картофи тук 
в Бооилеградска община, 
Сотиров ни отговори: „Ве 
че водихме разговори с 
„Напредък” да започнат с 

картофи

тонаонешвале-Последните
които през февруари 

по-голяма част Избран работнически съветХИДяДИЖИ,
захванаха 
на Социалистическа репу 
блика Сърбия, в Босилег- 
радска
каха не толкова 
затруднения в поддържане 
то на съобщенията, колко- 
то в стопанството. Наисти 
на снеговалежите до изве 
стна степен 
движението, но все пак ре 
довно пътуваха рейсовете 
както към 
Тлъмински район, 

Сурдулица, Н

материалните 
труда пъД ще останат око 
ло 20 милиона динара. С 
такъв голям брой заети и 
постигнатите финансови ре 

„Мачкатица” изра

Съгласно Закона за сДРУ град, Чубрило Драгутин, 
женил труд, а въз основа строител от Белград и йо 
на Статута на строителна- ван Лепойевич строител 
та кооперация „Граджеви- от Белград, 
нар” в Босилеград, на не- За председател на съве- 
отдавна проведеното годи та е избран Стоян Ариза- 
шно-отчетно събрание, по нов, а за заместник Сте- 
край другото бе избран фан Костов, 
работнически съвет от 11 За членове на самоупра- 
души и самоуправителни нителния работнически ко 
работнически контрол от нтрол са избрани: Мило- 
5 души. За членове на ра ред Напев, фотограф от 
ботаническия съвет са из- Босилеград, Стефан Нино 

_ брани: Миодраг Милутино лов. шивач от Босилеград, 
на коли, особено при про- I вич, зидар-фасадер от Бе Аники Арфан строител от 
веждането на технически • лград, Велко Танчич, бояД Титоград, АндрИя Стояди- 

■ жия-фасадер от Белград, нов строител от Белград 
Стефан Костов, шивач от и Светомир Петкович съ- 
Бооилеград, Стоян Ариза- що строител от Белград, 
нов, строител от Белград, Няма съмнение, че сиз- 
Ллександър Иванов строи бирането на работничес- 
тел от Скопие, Райчо Ар- кия съвет и самоуправи- 
сев, тенекеджия 0т Боси- телния работнически 
лепрад, Стамен Миленов, хрол> тази строителна 0(р_ 
строител от Белград, Асен ганизация, заживява пълно 
Дионисиев, строител от ценен самоупоавителен 

п Босилеград, Милани Миха Вот- 
Кирил Тодоров у йлов. строител от Тито-

община предизви-
големи

изкупуването на 
от селата в общината, оба 
че те като че ли не про

зултати 
стна в най-толямата и най- 
успешна стопанска органи 
зация в Сурдулица.явяват интерес към това.затрудниха

С. Ми кичМ. Я-
Любатския и ДИМИТРОВГРАДтака и 

иш или Сервиз за моторни средствакъм 
Скопие.

Много по-големи трудно 
сти - снеговалежите преди
звикаха в стопанството, 
преди всичко в стопани 
оването на новопостроени
те производствени цехове, 
които ползуват суровини 
от овътрешността. Поради 
това цехът за сушене на 
овощия, зеленчук и други 
видове растения, вече де 
сешна дни спря произ
водството ои.

— Имаме обезпечени 
около 500 тона лук в Тръ
стеник, -т- заяви ръководи 
телят на цеха Сотир Соти 
ров — обаче поради голе
мите снеговалежи не мо
жахме да ш докараме, а 
резервни суровини нямах
ме и поради това бяхме 
принудени да спрем маши 
ните. Това време излолзу 
вахме за ремонт, а най^ве 
роятно през настоящата 
седмищ* ще започнем с 
Редовно производство.

Притежалите на мотор 
ни превозни средства в Ди 
митровград, тези дни бя
ха приятно изненадани, ко 
гато разбраха приятната 
вест, че Общинската ску 
пщина в Димитровград на 
последната си сесия, със
тояла се тези дни, а по 
предложение на Изпълни
телния съвет- и Комитета 
за планиране и финансови 
въпроси е взела решение 
да започне изграждането 
на очаквания сервиз за 
обслужване ,на превозни 
моторни средства.

Финансовите средства, 
както произлиза от Резо

те оценки на всяко прево 
зно моторно средство. По 
този начин в бъдеще над 
1500 души — притежава
щи превозни средства 
няма да губят време и 
надници и да отиват в Пи 
рот или пък в някое дру
го място поради техниче
ски прегледи на моторни
те си оредства.

кон-

жи

М. Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА В БОСИЛЕГРАТГСКл 
ОБЩИНА М

Резултатни изборни събраниялюдията по развитието на 
общината за 1984 година, 
са осигурени и стойност
та на обекта ще 
на 22 000 000 динара. Лока- 
цията ще бъде непосредст
В0НО

В шестте местни орга 
ни'зац)И'И на Съюза на инва 
лидите по труда в Боси- 
леградока община (Боси
леград, Долна Любата, 
Долна Лиоина, Долно 
Тлъмино, Горна Любата -и 
Горна Лисина) се проведо 
ха изборни събрания. Ин 
валидите по труда, както 
ни уведоми председателят 
на тази организация Зай

ко Петрунов. обсъдиха дву 
годишната си дейност, при 
еха програма за работа 
през
дини и избраха нови ръко 
водства и делегати в об-

възлиза щитните добавъчни, 
лищ1ните проблеми, възста 
новителните почивки и ра 
зличните видове здравни 
грижи получиха важно мя

жи-

до новата бензино- следвсиците две го-станция на международния 
път край село Градини, а 
след изграждането на сер 
виза и нужното му обору 
дване със съвременните 
технологически и

Инак, както ни уведоми 
Сотиров, , досега ,в цеха е 
преработено около 1200 
тона лук. картофи и други 
видове целенчуци и от то 
ва получено е около 100 
тона сухи изделия. Най- 
много 60 тона кромид, 20

сто в разискванията по от 
чета за дейността през 
изтеклия двугодишен пе 
риод и програмата за рабо 
та през следващите А«е 
години.

щинската конференция на 
Съюза на инвалидите потехниче труда, която ще се учре
ди до средата на март т-г- 

Материалното обезпе
чение на

ски съоръжения, той 
бъде в състояние 
волява нуждите на 
тровградоките

ще
да задо- 

дими 
кормувачи инвалиодите, за- М. Я.
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Пролетарни °т всички страни1 г ■_ «
Орган на Съюза „а ^ ^ Г ’ ■

Шксхя------------------------- ---------- ---------- ------------- ( ) / / на Съюза на комунистите в Сърбия

г

Мисъл за настоящето и 

бъдещето
в обикновени сказки: определени лцчности, по-

— че в нашата общестаена оп:реаеленз° ^(га^бр^пя'™^86”11' 1080рят на Във фокуса на нашите идейни направления и 
не е достатъчно развита същинската не желаят да се развие творч^кт полемика занапред тРябва да бъдат отношенията меж- 

8.тияе върх^раГппГ10“' К°еТ° Неизбежно °т участниците и по този нач “ често полу ДУ Х°Рата и УТВ”ИТе 
онната оспособеност ^пД ИАе,,ната и акци- чвввт големи хонорари. Чувствително поскъ- 
тъдслю това е че-та Р А^тгреждава се' че пнаха и книгите от областта на обшествени-
ната решителност в ™т„яЖа 33 неД°статъч- те науки, които са основата за индивидуално ха на половин път, защото не биваха съпът- 
ните и сложни игле\ р аванет° на актуал- оспособяване, а тези издания по отношение ствувани от съответни икономически меро- 
то се отразяв ‘1И на нашото време, кое- на съдържанието и оформлението до голяма приятия и от съзнателното определение на 
недостатъчно & н ег°тОВНОСтта За диалог, в степен не са като онези, които от други обществените сили относно — от реформата 
те иземгки ИТ6 становиЩа към чуждп- места се предлагат и привличат вниманието на нашето поведение- Винаги нашата система
__ „ , я ия ,1ЛИ Д°ри в конкетиране- н със съдържанието си и по художествени- изграждахме и развивахме,
то С тях, в оезсъдържателните разискван*^, те си решения, 
пън и в определената идейна суматоха.

се по-често може 
раните оценки 
база 
масова

преди всичко, 
върху идейността, градивността и способно
стта на масите, а никак върху надвластието 
на идейната или професионалната .мощ на тя-т-т _ Доколкото е такова състоянието и

СК в 1тб^чняН^-1п^^°ОЩ11НСКИЯ СъВет на Съю3а иа комунистите в някои среди, то- сната елита, затвяряща се в рамките на 
бе олица,^ и не само тук, тава трябва да си поставим въпроса колко форумите. Това е същинската основа за по-
илвЛип т„. 7031 въпрос и ое подчертано, че отделните членове и първичните организации дсбра и проникването на действителните 

„ тическата оспособеност на чле- .могат да се потвърдят като авангард на ра- най-широки самоуправителнн интереси в 
ггг 6 сновна гар” за ефикасността ботничеоката нласа. Впрочем, истината е рамките на които можем да осуетяваме ’вси 

, и всички онези които не искат да там, че в първичните организации на Съюза чки груповособстееничееки 
се оспосооят, тряова да напуснат Съюза на на комунистите практически почти и няма
комунистите- теоретическия събрания, от базата към ръ.ко- нсса със съзнателното си поределение.

водствата все по-малко нритичат нови и пре
сни инициативи, разискванията в СК все по-

в

явления, преди
всичко с идейното знание и — на тази ос-

Т ези предупреждения са толкова по-сери
озни защото и по-нататък за различни фор
ми на идейно-политическото оспособяване 
образование големи средства не отделя само 
Съюзът на комунистите, но и останалите об
ществено-политически организации. Обаче, 
абсолютно е ясно, че резултатите далече не 
отговарят на очакванията. Основната причи
на за това най-вероятно са вече надминати
те облици на курсове и семинари, а предим
но общественият климат; именно все по-ред- за идейно-политическа оспособеност на чле- 
ко се взима предвид идейно-политическата новете е толкова по-важна, защото живеем 
оспособеност като един от основните елемен във времето, косато Съюзът на комунистите, само ,,а недостатъчната оспособеност на лгла 
ти за изпълняване на деловите и самоупра- поради вътрешната ш външната обстановка, дите хора, в което сигурно «има истинна. Мно

трябва понякога да приеме и определени ком

Неминуемо е да се изправим пред сега- 
вече припомнят на тези, които се водят на шиите трудности и да изграждаме бъдеще- 

и другите събрания в отделни среди, че кому- то върху ценностите на нашата революция, и 
пистите често без по-голямо размисляме се съзнанията на великаните на нашата маркси- 
задоволяват дори и с идейно 'неприемливи чеока мисъл. Но, това е диаметрално проти- 
Решения, идейно-лолкщчгчесата диференциа- воположно на „предъвкванията” или на отег- 
ция се бави, дори и когато нещата са абсо- чителното обясняване ясните на всички ци

тати или дори на тяхното приспособяванелютно ясни.
към моменталните потреби, което отделни 
хора с удоволствие нравят. Вероятно, не е 
съвсем на място критически да посочваме

Изтъкването на по-решителиото искане

вителните дължносги. жество примери, впрочем, потвърждават, че 
и по-старнгте членове, които са убедени, чепром(ИСи, относно временно да отстъпи от 

някои от приетите насоки поради по-широ-
училището в работата с младото поколе- ^ите обществени интереси. Следопа гелно, ка- теоретическата си раоота преди редица го

ни е, без коет° не може и да замислим ось- сас сс за глобални стратегически направле- дини или дори преди десетилетия, са изпъл- 
ществяването на континуитета на нашата Ре ния- Л моправо една такава обстановка Роиш- пили своя „партиен” дълт — са голяма спи- 
волюния. По всичко личи истината се със- тслно търои идейно осопсобон авангард, кой-

задоволих-

Слабостите започват да сс изявяват отс
в

рачка на развитието.
Е то защо във фокуса на нашите идейни

че ирекалено сс
ме с „официалните” лъдедени предмети
гои в това, то вннапи знае да оцени колко определени

по Решения са в унисон със са*моу|прави гелните
самоуправлението, покрай основите на марк- уродукционни отношения, а когато се явява направления — пък и днес когато вшшание- 
оизма и просто забравихме, че в свое време опасността от подриване на основните опре- 
п.ри!вл&кателните възможности за задоволява- деления на нашето общество м на Съюза на 

желанията на младите за получаване на комунистите, мак да се защитават основни- 
ло обществените науки.

то предимно се обръща към обществено-ико
номическите въпроси — и занапред трябва 
Дг бъдат взаимоотношенията на хората и 

хуманни цели. Затова нн-
не

те принципи на класовото и националното и 
да се осигурява по-нататъшното развитие на утвърдените

Имаме предвид марксистките секции, иашата социалистическа самоуправцгелна си нак не бива, разбира се ако при гова се
идейните ядра и преди «оичко01 нров&шгс стема Преди всичко, салто със знания и С|Ю- води сметка за сегашните противоречия на -п п-^'1'грлио богати разисквания по наи-ра с сдържате* т/ И(Чейни въпроси с по-стари- сооност наи-шираката пропрамна политика, нашето развитие и външния натиск, да
злачни а(>няИОГс1 много по-често, а преди краткосрочно и дългосрочно, можем да пре- загубваме от предвид нашата основна цел — 
всичко с повече енергия и отговорност ид- юъ,рнем в конкретните задачи за отделни сре- изпра ждамето на комунистическо общество, 
ваха на бесели с младежта- ди. Борбата за такова общество винаги обеапеча-

г/овече знания

С .,„,0 така, въпрос е: може би на това у 
ш‘ рлршамс преда всичко чрез Ди

0С"°С'пдашш попълването на статистически- Поради по и_ мнози|„а често сс
' организирането па най- от това моето со очакваше или дори спира

ваше авторитет на работническия авангард 
в страната и — нашето общество в светов
ни размери.

рябва ГГ0СТОЯ1Н1Н0 да имаме предвид спе
челеният опит, нойто говс)|ри че всички досе
гашни стопански реформи донасяха по-малконара. 

те отчети и 
задоволдаат

янез Корошец
само с

'
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„ЧЕРВЕНИЯТ БАЙРАК” — КРАГУЕВАЦ

изпълнено: подписан е до
за основите на стратегията

пито е
говор
на технологическото развитие 
страната. Според думите на Душан 
Чкребич, в споменатия вече интер 

редица задачи са конкретизи 
Резолюцията за икономи 

развитие в настоящата 1 о 
март ще бъде

на

«310, 
ралзи и в 
ческото
дина: до нрая на 
предложена програма на меропри- 
яга по развитието на домашните 

до края на април тетехнологии,
имаме и проектопредложение на 

по приоритетното раз- 
с-нези научноизслеДовате

програмата 
витие на
леки области с най-голямо значе-

обществено-икономичес-ко-
хо развитие, а А° *Фая на юНИ 
бъде подписано с а моу правителн о 

износа на собст-

ние за

тж* споразумение за 
вените средства 
и развитиет0 между организации- 

сдружения труд в стопанст 
извънстопанските даейнос-

за изследванията

те на
вото и
ти, възггроизводствените цялости, 
производителните системи и отРа 

и съответните организации вСЛИ
областта на научноизследовател
ската работа по програмите на 
изследванията. Обаче, за ло-види- 
ми резултати в гази област е не
обходимо да се преодолява тери- 

акумулацията,
ДОМАШНОТО ЗНАНИЕ 

ЗА БЪДЕЩЕТО ториализацията на 
защото новите технологии са скъ
пи, след това да се освобождава- 

социализацията на загубите 
и<х рсички производители, не пол- 

на новите

ме от

зващи възможностите 
технологии, да се засилва научноКомитет за подготовка на Шестнадесетата среща на самоуправителите „Червеният байрак ут

върди идейно-политическите основи за подготовка на средата, на която ще се разисква за науката, 
технологията, новаторството и трудовото творчество като фактори на икономическата стаоилизация и 
общественото развитие ..... .... .

впотенциализследователският 
стопанството и да се развива тех-
ническата култура.

• >лг'Ч . .
ри и пада в сравнение с пос-^иг- на Комитета за подготовка на ше и тъкмо тук е онази еСтест-
натото преди шест години равни- стнадесетата сРеща, в интервюто Вена спойка с третата област, с 

За развитието на науката за крагуевашкия вестник „Свет- КОято ще се занимават делегати- 
отАеля 1,1 на сто от об- лост", „не трябва да се забрави, те на Шестнадесетата среща на 

шития, щественя продукт, обаче тези оре че нашата основна цел не с мате- самоуправителите „Червеният бай
риалния напредък по себе, но та-

който

актът че в едно такова иконо
мическо състояние се намерихме ще.
частично и поради това, че чуж- днес се 
дият ум бе по-ефтин от 
че «екритически купувайки внос- дства се разделят на 800 научно 
«а технология слагахкме на шията изследователски

рак". Зачитане на по-ускореното
в кър материален напредък. развитие на науката и на техноло

гическото осъвременяване
организации

от СФРЮ в които работи армия от се постига чрез укрепване па ро- няма
изследователи, лята на трудовия човек и негова- насърчаване на новаторството

на та самоуправител н а позиция 
по-малко всички процеси на общественото

си въжето на зависимостта
23 хилядичуждестранните суровини и репро около

материали, че — облягайки се вър Но, с около 10 изследователи 
ху чуждото знание — обеднявах- 10 хиляди жители и с
ме и обезхрабрявахе собственото, от 40 на сто от това число рабо- възпроизводство. Това 
че сляпо се свързвайки с „голе- тещи с тях, нашата страна трик- се 
мия свят" забравихте на някои ратно изостава зад високо разви- 
наши традиционни предимства гите страни. Покрай дребните

във и масовото и трудово творчество 
в тази област. И на този план ние 

да изоставаме, макар че социалисти
ческото самоуправително общест
во, по своята обществена същ
ност, трябва да създа<ва най-бларо-

(храна, суровини, енергия) това е взаимно несвързани организации и мисъл, която на трудовия човек и прнЯтНИ условия щото всеки рабо- 
днес яоно поне на всекиго, койт0 малкото число «а изследователи- на прогресивните социалистически тник да й3яВява творческите 
сериозно размисля за причините те, върху слабото влияние на нау- сили ще осветлява развойните пъ- сГЮсобности в трудовия процес, 
на кризата. Но, как е възможно ката на нашето икономическо и тища и ше бъде ^оръжие в ръцете Ето защо е необходимо всички об 
науката да стане сираче на потре съвкупно обществено развитие от- им както в борбата им с приро- 
блението, когато във всички про- рицателно влияеше и обстоятелст дата, така и в борбата им за сво-

вото, че науката и производството ите класови, социални, културни и
обществото. А

може
постигне ако всички аспекти 

на производителния и обществе
ния живот са пропити с научната

си

ществени субектки от училището,
чрез организациите на сдружения 
труд до научните институции, да 
поемат пълна отговорност за адек
ватно награждаване и поощряване 
на новаторството и трудовото тво

грамно-политически 'документи 
означена като производителна си- живееха като два независими ус- други интереси на 
ла на обществото?

е

поредни и взаимно затворени овя- тъкмо в завоюването на тези но
та. На това лошо състояние до- ви, по-хуманни отношения межач 

Такива оценки бяха дадени на принясдше и обстоятелството, че хората, обществените науки в на- 
заседанието на Комитета за под- рчество.в университетите — недостатъчно шето самоуправително социалис- 
готовка на Шестнадесетата срещз включени в изследователската ра- тическо общество имат изкключи-
на самоуправителите „Червения бота — са концентрирани повече телно и специфично значение и
оайрак Темата на следващия 0т половината научни работници, роля”.
„Байрак , посветена на домашно- докато в изследователско-развой-
то знание е своеобразно предизви

Очевидно е, че избраната те
ма за Шестнадесетата среща 
самоуправителите „Червеният бай 
рак" потвърждава жизнеността на 
тази единствена

на

ните центрове в стопанството ра- 
едвам една пета част 

общото число на изследователите.
0т ДЪЛГОСРОЧНО ЗНАЧЕНИЕкателство на времето в тези наши б0ти 

югославски простори. И това по среща, на която
технологията най-пряко се съпоставят теориятаВ сферата

Развитието на самоуправител- оветът вече навлезе в 21 век. Съ-
наради две причини: защото така на

речената трета научно технологи
ческа революция вече в най-тля- ното общество подразбира все по- временните технологии, възникна- 
ма степен захвана развития овят голямо обобществяване на знанията ли от потребата да се преодолее 
и защото стопанската и обществе и науката. Създаването, развиване ограничеността на класическите 
ната обстановка в нашата страна то и съответното ползуване на на- природни ресурси, се връщат към 
е обременена с трудности.

и практиката на самоуправление
то.

Миодраг Стоилович

учните познания трябва да бъде самата същност на материята и 
интегрална част на квалифицирано на базата на оинтетижата, компю- 
то решаване и успешното фукжци теризацията,ДВА УСПОРЕДНИ СВЯТА телекомуникациите 
опиране на обществено-мкономиче- отварят вратите на бъдещето, в 

Според последните анализи на оката и политическата система, а което се срещаме с произведения 
Комисията към съюзните обще- същевременно и бент срещу волун с ефикасна функционалност, висо- 
стве съвети за проблемите на ино- таризма, прагматизма и воички ко качество, голяма сигурност и 
номичеоката стабилизация в Юго- други облици на вулгаризация на лесно поддържане. Технологичес- 
славия, и покрай значителния нау самоуправителното решаване. Тук ката рента надвишава днес която 
чно-технологически напредък, вей същинският шанс за обществе и да е природна рента. Съвремен- 
последните години все повече се ните науки да помогнат в даване- ната технология става не само 
изостава зад динамичното развитие то на цялостни отговори на от- икономическо, но и политическо 
на науката и технологията в све- критите въпроси на общественото богатство. Първото условие да 
та. Анализите също така показват, развитие. Защото, както каза Ду- тръгнем в крак с този свят и да 
че участието на науката в обще- шан Чкребич, председател на ЦК Се освободим от недопустимата те 
ствания продукт стагнира, пък до- на СК на Сърбия и председател хно логическа зависимост от дру-
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ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ НА 70 ГОДИНИ момента 1на неговото освобожде

ние, и че волята на македонския 
народ, въз основа правата на само 
определение, ще бъде цялостно спа 
звана — за създаване на македон
ска национална държава. За съжа 
ленив, и тогава е направена голя
ма историческа неправда и най- 
голямо престъпление към манедон 
СК1ИЯ народ. Защото, помежду 
бе си го разделиха три балкански 
страни. Това разделение, главно, 
остана на сила и след Първата 
световна война.

Така разединен, македонският 
народ бе най-свирепо подложен 
на физическо изтребление. Власт- 
вуващите, под чиято власт се на
мери македонският народ прилага 
ха всички възможни средства в 
стремежите си във възможно по- 
къс срок да му извършат денаци- 
онализация. Првите следвоенни го
дини са известни като период на 
най-силен терор върху македон
ския народ, който борейки се за

ха върху останалите македонци. 
Само от 1918—1926 година над 30 
хиляди македонски синове и дъ
щери минаха през затвори и кон
цлагери, а няколко хиляди завина
ги изчезнаха.

Занален
революционер В условията, в които живееше 

македонският народ след Първата 
световна «война бе твърде затруд
нена неговата съвместна борба и 
резултатите на борбата за негово
то национално освобождение и по
лучаването на правата бяха в за
висимост от отношенията и схва
щането на значението на македон
ския въпрос °т страна на прогре-

се-и
последователен 

Титов съратнин сивните сили, комунистическите 
партии на съответните страни. По 
вдига се въпросът: защо бе възмо 
жно тъкмо в Югославия правилно 
да се реши макенонският въпрос - 
със създаването на Народна Репу
блика Македония.

а33р колишевски, член на Председателството на СФРЮ. за- 
найоанниВОЛЮЦИОНеР ” ТИТОВ съРатник> Целия си живот — още от 
тестгкякяи МЛадИНИ — цялата си енергия положи в борбата за ос" 
на Съ10за На РеВ0лющ1онните идеали на работническата класа и

талвега
.. • Югославскатана югославските комунисти

ческа партия, премахвайки сторе
ните грешки в националния 
рос, от 1919—1923 ; година, а и 
по-късните извращения, правилно 
постави националния въпрос в Юго 
славия, остана последователна и 
привързана на марксическото схва
щане и се бореше в бивсша Юго
славия, не отстъпвайки никога от 
становищата си, и крайно го ре
ши по време на Н ар одоосвободи - 
телната война.

кому НИСТНв на Революционната 
борба се закалваше и самият 

изми-
въп-

революционер: Колишевски 
на илшресивен боеви път — 
металик в Крагуевац и Смедерев 
сна паланка до най-^виден партиен 
Ръководител и

от

държавник, като 
се нареди сред великаните на на
шата революция. Отстоявайки не
поколебимо Титовия курс на Юго 
славската но.мунистическа партия, 
в съдбовните исторически момен
ти пред избухването на въоръже- В рамките на такова реше

ние и благодарейки на съвместна
та борба на всички югославски 
народи, .македонският народ като 
равноправен член постъпи в брат
ската и равноправна общност на 
всички народи на ФНРЮ.

ното въстание на югославските на 
роди и народности, Колишевски 
Действува за консолидацията на 
партийната организация и за орга
низирането на въоръжено въстание 
в Македония. При формирането 
на Комунистическата партия на 
Македония и нейния пръв Центра
лен комитет на 19 март 1943 го
дина, той бива избран за нее» 
пръв секретар, въпреки че по това 
време е заточеник в затворите на 
фашистка България. След войната 
най-усърдно се включва в изграж
дането на новата народна власт, 
като изпълнява най-отговорни пар
тийни и държавни длъжности. Ко 
лишевски изпълнява задачите си

I

Бивсша Югославия бе омра- 
зена от всички народи на Югосла 
вия, особено от македонския, кой
то бе и най-много угнетяван. Само 
такава партия, каквато е пашата 
Югославска комунистическа пар
тия, с другаря Тито начело, която 
непримиримо се бореше против уг 
нетязащата политика на велико- 
сръбската буржоазия, а за демо
кратически и национални права на 
нгродите, можеше да придобие 
любов и доверие от македонския 
народ. В най-съдбовните дни на 
нашите народи, македонският на
род показа високо политическо съ 
знание и остана привързан на юго 
олавските народи, на нашата пар

!
въодушевиха целия свят и конто, човешки и национални права даде 
и покрай поражението, зад себе на хиляди жертви. Известни са 
си оставиха спомени на тринаест- престъпленията, които през тези 
дневната Крушевска република, години извършиха слугите на бъл- 
която от поколение на поколение горската буржоазия в Пиринска 
се намираше пред очите на всич- Македония — бандите на Ванча 
ки честни македонци, живееше ка- Михайлов

винаги с революционна последова
телност и решителност. Жизнени
ят му ггьт> както се казва в чес' то светъл спомен (в душата на на- жертви на този терор паднаха го 
титката на Драгослав Маркович, нарада и вдъхновяваше го в бор- лемите синове на македонския на- 
лредседател на Председателството ^ата за онези аветли идеали, ко- ред — Джчо Хаджи Димов, Гьор- 
на ЦК на СЮК, е една от най- Ито отците на Илинден не мо- че Петров и други изтъкнати ре- 
овет.тите страници и примери в жа;ш да осъществят. Нашата пар волюипонери. 
историята на нашето раоотническо тИя> схващайки и правилно поста- 
движение, борбата за освобожде- вялки националния въпрос, тачеше

и социалистическата револю-

■И Протогеров. Като'

Победата на линията на ЮКП през Народоосвободнтелната война 
бе решаваща за по-нататъшната съдба на македонския народ. Обе
дини наши» народ през четиР11Г0Дишната съвместна борба още по
вече и неразривно с народите на Югославия, с нашата партия пре
двождана от другаря Тито.

светлите илинденски традиции у 
нашия народ, учеше го и възпи
таваше на героичното 'минало на 
неговите предни — как трябва да 
се обича и бори за доброто та 
овоя народ, ,и отечеството, за не
говото крайно освобождение-

ние
ция-

Победа на 

лнннята 

на ЮКП

В Егейска Македония е мавър 
шено едно от най-големите престъ 

Трудно може да се намери ня- плония ерршу македонския народ, 
кой народ в историята, който тоя Покрай всичко сродства, прилага- 
кова е страдал и имал толнопа ге- ни за задушаване на и акедонс ко
жна история накъвто е случаят с то национално съзнание и борбата 
македонския, «ойго иамнлосчзд- за човешки прана, на всяна цена 
но а угнетяван и домационализи- започнаха да цреоеляват македон- 
ран, а покрай топа, и бил .раамен- ците от родните им огнтца. Гръц 
на монета на великите и малки пата буржоазия с българската бур 
импориалистичесни страни.

След Илинденското въРтвние из разумоние Молов — Кафандарис,
според поето под принуда ,са при

■рия, по време на цялата Народо- 
освободителна война, укрепвайки 
още повече братството и единст
вото на югославските народи, въ
преки всички опити на окупатори
те, а особено от страна на българ 
оки», да го отдели — разпалвай
ки национална омраза — от съв
местната борба ма югославските 
народи.

жоазмя сключи прословутото сно-
И стремежите на БРП(к)_да

отдели партийната организация на 
Македония от ЮКП с помощта

ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ------------ бухна младотуРската революция, е 
ноято манедошекмят народ бе ней- нуиини над 600 хиляди македон

ци от Егейска Македония да емнВъобше не е ^ н0 гла„но упорите, но която
Илинден изорахме Мак н ДВД0 .национални и други права на прират, иоито след това ж,пееха

провъзгласяване - на македонския народ. Дори и по-къ- п най-трудни условия в България,
оката Народна ИсГ,у *'ю1ШЙки сно в балканските войни, които Америка, Австралия, Румъния и 
правихме сьРнатвлио. ° и ^ бал,;<а„оНИТе ст.рани обявиха на други страни,
борбата на македонския и на_ Тур)ция с лозунг „освобождение
национално освобожи®^ ■ на братята но пръв от отоманско И във Вардарска Македония 
то с НародоосвободитвлиIа. И|,0", македонският народ даде престъпленията ма велиносръбока-
на отдавайки признание на а оВОЙ г„рИ1юс, вярвайки поиеМетоот та буржоазия не бяха по-малко
те’ на великото илииаенс"^ кш.а.г0 и да с „о-рано, че е дошел свирепи от онези, които св иърше-

които С героични гс

НС
па разни контрареволюционни еле
менти, канъвто беше Шарло, за да 

македонския народ от об

тъкмо
на

изолнцза
щата борба на югославските наро- 
дл, не отбелягаха успех 
затова, че курсът па

именно 
ЮКП бегпо

(Па 4-та стр.)

ние.
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иаз-поет, от сърце, накто
поемата „И с елно

бот
ва, е написал 
сърце Войник ще трае".Паметник, ноито 

ще расте
Когато поне песента 
е болка
надвисеше този деи, 
бих преживяла в нея,

— Не ми бе трудно да свър- 
съДба-га на Войник с моята съ

дба __ обяснява раждането на та
зи малка сбирка Мато Ходак. 
Цялото ми семейство е страдало 

начин в после

жа
те говоря с нея, 
ще дозовавам сои°ли °тпланината,

На 17 февруари 1942 година, в по също така суров 
дната война. Особено ме потресе 
онова безнадеждно настояване на 
бойпишюите майки на стрелбище 

да е цена, да спасят

Сдружението на художниците 
от Загреб на 17 февруари откри с- Войник, край Леоковац, под ле- 

картини, кояю худож- гендарната Радан-планшна, бъдтар- 
този град посветиха на оките фашисти направиха

Бой- престъпление над невинното с-ръб- 
Уншцожено е Ця-

ще ги чакам,
с тях ще ходя на нивата,
на път,
на сеитба,
в борби,
на раждания,

галерия °т 
ниците от 
познатата трагедия на село 
нин

масово
то, по която и 
децата си. Така взех да пиша из

мамната, тото съдба- 
единстввна и 

всички тези наши лро 
би-

око население.
гговедта на 
та на майката е

И СМ7,рт, 
с тях Ще бъда 
на свадбата си 
и на погребението ми.

трагична на
странства — жената винаги е 
ла осъдена да ражда тези, които 
ще бъдат убити-

крепа и грижа на другаря Ти то по 
ареме на народо освободители ата 
борба на македонския народ пред 
ставляваха повече °т помощ 
обичайния, всекидневния смисъл 
на думата; неговото ръководство, 
неговата мисъл, неговата обич — 
нашите бойци, нашият народ пи 
чувствуваше като постоянна 
мощ при изключително тежки, по 
чти невъзможни условия за под
държането на редовни връзки с 
Върховния щаб 'все до 1943 годи
на. Неговата мисъл, която беше с 
нас на крайния юг на Югославия,

Мато ХодакПобеда на 

линията 

на ЮКП

Постът не се е задоволил са_ 
Бойникв

мо с т°ва да подари на 
своята сбирка в деня на тРагична 
та годишнина — заедно със 
СУБНОР на Сърбия и загребока- 
та „Арена" разгръна между хърват 

акция за събира

лото село; бил това страхотен ре
зултат на геноцида, 
ограбено и унищожено цялото под 
вижно и неподвижно имущество.

Запалено е

по
ените художници 
нето на картини за откриване 
спомен галерия в далечното пусто 
речко село. Отзивът, казва Мато 
Ходак, е бил далеч по-голям отко- 
якото във всички досегашни ак- 

този род. Резултатът е га-

Към края на 1941 и началото 
на 1942 година в околността на 
Лесковац, на по-голямого просгран 

Ябланица и Пуста река

на

(От 3-та стр.) ство на
са действували приблизително две 
и половина хиляди партизански 
борци, измежду Крушевац, Ниш и 
Лескслзац е създадена свободна те

революционен и като такъв успя 
да сплоти югославските народи в въпреки прекъснатите връзки в 
тази борба видяха перспектива за борбата на повече фронтове, и то

в окупирани от врага краища, не- 
водач и 

представляваха основно

ции от
лерията, която бе открита на 
февруари в бойнишкия Дом на кул 
турата: 41 картина от 39 автори, 
членове на Сдружението на худо-

17
решаване на националните и соци
алните въпроси на всички народи говите начинания като 
в Югославия. Революционният и стратег 
интернационалистически курс на звено, овръзващо движението в 
ЮКП извоюва по време на окупа- Македония с героичната бороа на 
цията решителна победа над опор останалите югославски народи, а 
тюнния. курс на БРП(к), както по чрез това и с отечествената вой- 
отношение на въоръжената борба на в Съветския съюз и борбата 
на македонокия народ против оку- на антихитлеровската коалиция на 
патора, така и по отношение на свободолюбиви народи от 
правилното разрешаване на маке- овят. 
донския национален въпрос.

ритория, а всички настоян-ия на 
германските и български окупато
ри да потушат въстанието не да
доха резултат- жниците от Загреб и скулптурата 

на Джамоня, която наскоро ще 
пристигне в галерията. Отзивът бе 
особено голя-м между жените: тра 
гедията на всички наши .майки ове 
ковечиха Нивес Куртович, Драги- 
ша Хор ват, Мила Щрок, Грета 
Визлер и много други загребски 
живописни. Сдружението на худо
жниците от Загреб не се задово-

Безоилни с въоръжена борба 
да потушат въстанието, вражески
те сили особено единиците на фа
шистка България, за да заплашат 
и отделят народа от борбата, вър 
шат масов терор и зверства над 
невинното население. Най-тежко 
престъпление е направено в Бой- 
ник — избито е цялото население, 
което е заварено в селото, над 
петстотин жители на Бойник, от 
това деветдесетина невръстни де
ца от 7 години, 220 жени, от ко
ито 35 бременни, дванадесет ново
родени и шестдесет старци и ста
рици. Народният поет, Обрад Си- 
монович, е оставил тъжната пе
сен : » ... гледам ужас хора стре
ляни, (поляната с трупове покри
та), ог старци и деца и жени, 
(снегът е кървав с трева в къд
рици), мъртва майка мъртво чадо 
държи . .

целия

Без ръководенето от ЦК на 
ЮКП ЮКП и помощта от другаря Тито 

по време на Народооовободителна не може и да се замисли разви
та война беше решаваща за по- тието на народоосвободителното 
нататъшната съдба на македон- движение в Македония- Под не- 
ския народ. Тя обедини нашия на- гево ръководство македонският на

род осъществи преобразование и 
завоюва всички придобивки, с ко- 
пто днес се нарежда сред свобод-

Победата на курса на

ли само с това 
благородна инициатива галерията® 
Бойник да прерасте в югославска 
манифестация ца братство и един 
ство, да живее, расте и се разви
ва через приложения на художни
ци от вепчки републики и покрай-

разгръната е
род в четири годишна съвместна 
борба и още повече и неразривно
го свърза с ютославоките народи, 
с нашата партия, водена от ДРу-_ 
гаря Тито. С въоръжената ои бор
ба против окупатора, .македон
ският народ, «аред с останалите 
придобивки от Народоосвободител 
ната война, осъществи и пълно 
единство на собствените си рабо- на Македония в очите на всички

ните, рава-юправни и щастливи на
роди на Югославия. Наистина в 
това отношение може да се гово
ри салю за македонския народ в 
Титова Югославия относно за Вар
дарска Македония. Но тази част

нини и по този начин покаже ап- 
сурдността на 
злоупотребата на

границите, които 
историята се 

опитва да стовари върху тези про
стори.

тнически маси, като осуети вся- македонци вече стана пиемонт за
цяла Македония. Промените, 
станали в Югославия през поел ед

накво влияние на пропагандата на 
бал кан оките буржоазии, които го 
разединяваха в миналото.

на-

По-хубав спешен на бойнишки 
те жертви от войната до днес не 
е осъществен. Галерията 
теното пусторечко село ще доне
се троха от велеградската 
но и грамада от братска любов и 
универсални хуманни стойности.

ните години, се отнасят до целия 
Македонският народ, възпита- македонски народ. В придобивки- 

ван от ЮКП, не почака друг да 
му подари свобода, н° заедно сос-

Почти половин век по-късно 
един друг поет е открил кървавия 
бойнишки февруари и е написал: 
„Когато поне стихът с болка на
дмине този ден...” Мато Ходак, 
роден в навечерието на войната в 
Клиса край Бихач, известен загре-

те, от които се възползува маке
донският народ в Титова Югосла-

в затьн-
таналите югославски народи пове
де решителна борба за освобож- в,ия> целият македон оки народ ви
дението на страната. Огромна е за жда свои придобивки.

култура.

слугата на партията и другаря 
Тито, че организираха и доведоха 
до победата тази борба на маке
донския народ. Постоянната под-

(Из речта по повод 5-годиш- 
нината от създаването на НР 
Македония, произнесена на 2 

1949 г. в Скопие)
Р. П.
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ПРЕД ПРОЛЕТНАТА 
ОБЩИНА СЕИТБА В СУРДУЛИШКА ПРЕД СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА

ДИМИТРОВГРАД

МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ 

И ИМА, И НЯМА ГОИНДОЛ ИЛИ БЕЛЕШ?
През последните «някоя 

К'0 години акцията на Оью 
за на Социалистическата 
младеж, „Срещи на села
та”, успя да заинтересува 
и събере (да не кажем обе

сили тук, там... но никой 
не им дал. Потърсили от 
ГС1/1НД0Л и... получили. Те 
зи средства отдавна са 
втрнати, но не минават ни 
то едни „Срещи” лукавча-

да побере всички, (които 
искаха да видят програма
та на гоиндол чавди. А има
ше и какво да се види! Го 
кндолчани, които имат 
н а й -организиран о култур
но-художествено дружес
тво от всички селски ме 
стни общности, изведоха 
на сцената три танцови 
състава. Малките танцьори 
и танцьорки получиха най- 
место аплодисменти. Не 
останаха без награда и ве 
тераните, дядовци и баби, 
някси от които имат и 
гтрсзнуци. На тях това не 
ю\л липсва. Затова и не 
случайно те са на челно 
място с 698 точки. Засе 
га лукавчани са втори с 
452,5, желюшани третй с 
422,5 точки. Четвърти са 
самодейците от Белеш с 
387 точки. Обаче имайки 
предвид, че белешани тряб 
в а да се покажат още два

Пролетната сеитба в Су 
РДулишка община се по
среща с все още неуточ
нени данни за разполагае 
мите и необходимите въз- 
производствени материа
ли. Според непълни . данни 
положението е следното 
”Власина-лродуктм, която 
главно снабдява 
ланските производители с 
неооходи.мите възпраиз- 
водствени материали, в 
собствените складове 
газиии има 30 тона 
ни и азотни торове. В ре
дица .магазини обаче 
неуточнени количества из 
куственн торове, останали 
от есента.

Земеделската 
рация „Йелашиица”

стна оос-ственост. Общест 
веният сектор 
салю със V трактора. С ог
лед че много собственици 
на трактори не участву
ват с тях в селскостопан
ските работи, необходимо 
е да се 
да се изнамерят стимула- 
тивни мерки, собственици 
те на трактори да участ
вуват в пролетната сеит
ба. Особено от такава 
мощ се нуждаят много ча 
стни селскостопански про 
извсдители, 
възможност по други на
чини да осигурят механи
зация за пролетната оран.

Особено остър недостиг 
се чувствува от редосеял 
ни за царевица, тъй 
на територията ;на общи
ната има само 6 бройки. 
А известно е, че селско
стопанските работи, относ 
но засаждането на цареви 
иа с редосеял ки би било 
и по-качествено, и по-бър-

разполага

раздвижи акция
селокосто

по-
(И ма 

смесе-
които нямат

има

Ветераните от Гоиндол:пък коопе 
понас

тоящем на лагер има об
що 26 тона минерални то 
реве, ог които 6 тона 
азотни, а 20 тона смесени 
торове, 
ставката на оше 40 тона, 
и то 20 азотни и 20 сме
сени.

годините не им пречат да
заиграят пъСтро хорокато

дини) интересите на ня
колко ,села, главно тези 
от района на Понишавие, 
те. край градски те села.
По време на състезан>ията 
залите в Домовете на нул 
турата са малки да побе
рат зрителите. Нерядко в 
публиката могат да се ви 
дят и диммтровградчани.
Срещите на селата наисти 
на прерастнаха в истинска БОСИЛЕГРАД 
манифестация на другарст 
ео и дружба и мотото им 
„не е важна победата, ва 
жно е участието”, зажив 
гза все повече. В подк- 

примерът 
Гоин-

ни да не споменат това с 
благодарност- 

Тазгодишните срещи на 
селата са в пълен разгар. 
В миналия пет^к Гоиндол 
гостува в Лукавица, връ- 
щг.йки посещението на лу 
казчаки. Както и в Гоин
дол така и тук залата 
Културния дом бе малка

са
пъти, а същевременно знае 
йки с каква програма уча 

съвсем
Договорена е до-

ствуват, тогава е 
известно, че решаваща бо 
рба ще се води между тях 
и Гоиндол.

зо.
Инак според данни най- 

гелемите производители в 
републиката 
Шабац и ИХП „Прахово” 
за територията на СР Сър 
бия без автономните обла 
сти за пролетната сеитба 
ще произведе около 
хиляди тона минерални то 
рове. Количество, ноето 
се счита, че ще бъде до
статъчно успешно да се 
изпълни плана по пролет
ната сеитба. Доколюото е 
необходимо могат да се 
произведат и допълнител
ни количества.

В Стопанската камара 
на Сърбия единствено ло- 
твт .ождават, че обезпеча
ването на азотни торове 
ще представлява известна

Следователно, подготов 
киге за пролетната сеит
ба са в начален Стадий, 
което означава, че пред 
селскостопанските 
кизации, общинския щаб 
за координиране на рабо
тите в селското стопанст
во и обществено-политиче 
с ни :е организации 
сезиозни задачи и задъЛ-

на
А. Т.

..Зорка” от

орга- ТАЗИ ГОДИНА ПО-ОРГАНИЗИРАНА
180 зи край. Освен това, как

то ое изтъкнато на засе
данието, „Срещите иа се 
лата” са удобен момент 
и за колгунално-битово *з 
1 ,-аждане и за социалп^ 
1Ическою преобразование 
на селата и пряко въздей- 
ствува, .младите да оста
нат на село, което пък от 
своя страна е важно звено 
във всенародната отбрана 
и обществената самозащи
та. „Срещите на селата” 
дават значителен принос 
и в развитието на селско
то" стопанство, което е от 
огромно значение в прове
ждането на икономичеока 
га стабилизация.

Изхождайки от тези фа 
кти, договоренр в тазгоди 
шната манифестация „Оре 
щн на селата” да участву 
ват местните общности 
Райчиловци, Горна и Дол
на Любата, Бистър и Дол
на и Горна Лиспна, а ОК 
на ССТН и ОК .на ССМ в

Може ли акцията „Сре
щи .на селата” и в Боси- 
леградска община да пре- 
растне .в традиционна ма
нифеста-, ля, в която да 
участвуват колкото е възмо 
жно повече села, бе пред- 
\;ет на обсъждане на про- 
ЕЗден°то през миналата се 
дчица, по инициатива на 
общинския комитет за про 
веждане на акцията разши 
рено ззеедзнче.

В работата на заседание 
освен представители 

на селата: Горна и Долна 
Любата, • Бистър, Горна и 
Долна Ли син а и Райчилов- 
ци (миналогодишен побе
дител), участвуваха и пре 
дегазители . на основните 
организации на сдружения 
ТРУД 
дчл”,
СОМ по култура, 
„Младост” н Центъра за 
нул тура.

Договорено е, по този 
важен въпрос, да се орга
низират и съвместно да 
Действуват всички общес- 
т в ен о -1 ю лм т! > ч е окн субек
ти, а преди всичко Социали
стическият съюз и Съюзът
11 а со I ти та листим ес.к ата мла
д-еж. „Срещите иа селата” 
е не само културна, но тю 
ради разнобразността си, 
от година на година пре- 
раст-ва 1В 061 и еснвено-пол!1 
тичесна манифестация. Тя 
е удобен момент да се за-
118311 КУЛТУРНОТО бОГПтСТ-
во на боеилеградокмя фол
клор. песните п танците, 
както и но вече изчезва- 
щ0та ноподна носия от то

репа на това е 
между Лукавица и 
дол: когато лукавчани ас 
фалтиралн улицата в се
лото. оказало се че им не 
дс стигат средства. Потър-

стоят

жения. за да се извърши 
пролетната сеитба и каче
ствено. и навреме.

Ст. Н.
г А

БЕЛЕЖКА

Гложки неволи
ТО,Намираме се на автобусната спирка за се

ло Гложйе. където мнозина гложамн чакат ав
тобус за Босилеград. Сред тях с и Борис Сто
янов.

трудност.
Докоякото се касае за 

хибридни семена. „Власи- 
на-продукт” все още не е 
договорила доставката на 
необходимите 
и едва сега се раздвижват 
акции те да се обезпечат- 
Посочва се също така, че 
ще бъдат осигурени «извее 

ечемик и

— Не мога да разбера — съ,рдп се той — 
защо „Напредък” прави така с нас? Откуттчм- 
«К7.т на „Напредък” ни дава по 180 динара за 
килограм живо тегло за телета, докато в Горна 
Лиоина огкупчик на „Враня" давал по 200 ди
нара! Как производителят да бъде стимулиран 
;щ произвежда повече, когато има толкова ра
злики в цепите?

Не измъчва само рова гложамн.
Вярно е, че днес те имат ток, обзавели са 

се с електрически апарати, имат телевизори ш 
радиоапарати, но има редица -неща, които по 
са в ред.

— Снабдяването е лошо — казва Стоянов. 
В «нашия магазин няма семена за изкуствени 
ливади, няма подкови за добитъка, няма храна 
за добигьна, а зимата излезе дъДга н онего- 
вмта...

количества

«и „Напре-„Слога”
представители на 

КХД
тни количества

за нуждите иа про- 
лани-овес

изводителите в полуп 
нскиге райони на община- Бзсилеград да им окажат 

нужната помощ в ггодгото 
ината им, които трябва да 
приключат до края на 
март-

Общинската скупщина в 
Босилеград, ООСТ „Слога” 
и „Напредък” <>т своя стра 
на се задължават да обез 
печат необходимите сред
ства за награди на най-ус
пешните. Общинската оку 
щцнна в областта на кул
турната изява, „Напредък” 
в областта но селското 
стопанство, а „Слога” -в об 
ласгга па комунално-бнто- 

М. Я.

та.Земеделската пък коо
перация в Йелашница до
сега е договорила достам- 

1400 кг хибридникзта на
семена, а доставката

започне в края на <ре- 
началото иа март

им
ще

Има прано Борис Стоянов. Ако той, канто 
«и мнозина негови съселяни, е ре шил да сс 
занимава със селско стопанство, да произвеж
да повече добитък, не заслужава така къ/м не
го да се отнася „Напредък". В крайна сметка 
(И „Напредък" би трябвало да се грижи за 
разширяване и увеличение па производстведх), 
а не само да гледа някои соли сметки ...

вруари и
т.г. „Власина- 

а земеДел 
Йела

Хербициди 
продукт" няма,

кооперация в 
запас отската

шпица 100има да обез-очаква 
500 кг.кг, «но се

Г'СиГк'Цеиа тори^ *
мощност ча

Б. Янев
У кого изграждане.(Лисичата има 

ра с различна
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ГПГ М ТТ1ГРАН- сой по основно оьглли-
МОТНИТЕЛИЦААВ ОБЩИНАТАПОДХОД В ДВУЕЗИЧНОТО ОБУЧЕНИЕНОВ

Изучаването на български език — 

обществено и педагогически оправдано
Да се премахне
неграмотността

прилагането на иро.1,.щ.ите се към други нацио
налности.

Задачите на възпитахел- 
,но-ооразователната раоота 
е, учениците да овладеят 
коворимия език в .рамки
те на основната 
сируктура с речник 
ло о<л/и фрекиентни ду».... 
и изрази. Според ироекто- 
дронрамата се предвижда 
нов иодагопнчеоно-дидакти- 
чен подход ким изучаваме 
на езика, и то в първи и 
втори клас с два часа се 

следващите

Езиньт като сРВДство на 
общуване винаги е приели 

обще
1978 годи-,«1а га.

«зовем езиковите струк
тури, които са инесоии в 
пниектопроирамата и кои- 
1 о Си ПОДООНИ
ученици, в останалите ча- 
сти на дрограмага са дъве 
одони диференциални

„ ,?г„Г™“”с”рАгг н^п—™-
общо решение по инициатива на СР Сър

бия взеха: Републиканската конференция на 
ССТН Републиканският съвет на Съюза на си 
дикатите на Сърбия, Републиканската конферен
ция на ССМ на Сърбия, Културно-просветната 
Общност, Съюзът на общностите на основните 
училища. Съюзът на работничесните и народни 
университети. _____ ___________

чал вниманието на 
ствената ореда, а оттук и 
вниманието на езиковеди, 
теоретици, политиисолози и 
др. ь конкретния случай, 
когато говорим за езика 

ореда,
подразбираме,

коваза всички
езикова

око-
ИЗИ0-

коина ооществената 
трябва да 
като ново 'измерение на 
езика.

Ь средата на българока- 
Югославия

клания за у епиците, 
то могат ао-дооре да ошш 
„и.лт и зина (.фактор оръм“

оългарскияи близост на 
със сърбохърватския! и от 

задачи на въдиитате
— От направеното през 

изминалите дае години, не 
личи много, че тя ше &ъ-

напълно и

Бо-* На територията на 
оилстрадока община, спо- 

1981 година 
4051 лице без за-

та народност в 
от освобождението от фа- 

насам никога не
делни
Л1но-образоватвл1ната рабо
та в оперативните задави, 
лекошкологията, граматиче 
ските изисквания, обрабо 
тка на литературни

уважава-

димично, а в 
класове с по три часа. Ора 
лният метод на обучение; 
•който с години се е чрила 
гал в някои наши хеторо- 

(Войводина,

ред данни от 
е имало 
вършено основно образова- 

От това число 846 са 
били без напълно завърше 
]Ю първоначално училище 
от 1—IV клас), 3636 не са 

напълно завършени

шизма
се е поставял под въпрос 
дали езикът на обществена 
та среда, в случая майчин, 
български език. е нужен 
или не.

На езиков план в наша 
та народност досега е на 
правено много, 
са редица нови и съвремен 
ни учеоници за нуждите на 

българоката 
обезпечена 

необходимата литература, 
печатат се вестници и спи

де реализирана 
в срок. За това дават ос- 

сл едните фа кти.но-вание 
Именно, през миналата го 
дина са ограмотени само 
15 лица, а до 
1985 година предстои да се 

217 ду-

«ие.
хове при пълно 
не на извънкласовите сво
бодни дейности, които °х 
овоя страна също могат Аа 
допринесат за успешно ов 
ладяване на 
език, като език на общес

генни среди 
Косово) вероятно ще наме 
ри успешно приложение и 
в училищата на българска 
та народност с предварите 
лна подготовка на препода 
вател ските кадри и прид
ружаване от други меро
приятия, които ще изиск-

края на
имали
0т V — VIII клас. Напъл
но неграмотни и то до 50 
годишна 
около 447 лица. 9000 лих^а 
обаче са били завършили 
средно, пол увиеше и вис-

ограмотят около 
ши.

печатани
български __ Досега са ограмоте

ни 67 лица, коет° е 1/5 
от съвкупното число лица, 
предвидени за ограмотява 
не. Не ви ли се струва,

възраст е имало
учениците от 
народност, твената среда.

Кирил Тодоров
ше образование.

39 ГОДИНИ УСПЕШНА ДЕЙНОСТ НА РАДИО 
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сания-
Общественото ни иконо 

развитие е доп- През миналата седмица акционният коми
тет за провеждане на акцията по ограмотяване 
на възрастни обсъди проблема на съвместното 
заседание с обществено-политическите организа 
ции в общината, Общинската скупщина, СОИ 
по основно образование и възпитание и препо
давателите от основното училище и взе реше
ние неотложно да се включат в акцията и ос
таналите местни общности, които досега 
са разглеждали тази проблематика, или 
са направили това. В това отношение активно 
трябва да участвуват комунистите и синдикатите 
ръководствата по местните общности за да бъде 
акцията проведана докрай.

мическо 
ринело езикът да заживее 
пълноценно. Ь една и съ- 

живеят и работ- Преломна годинаща среда
ят хора от различни 
ции и националности, 
иморазбиратепетвото, ува 
жението, таченето на кул 
турните придобивки, ук
репването на братството и 
единството и другите 
лици изискват в 
среда хората да си служат 
с езиците и на едните и 
на другите. Да ои послу
жим с примера на Димит
ровград.

на- • ЩЕ СЕ СТРОИ НОВ ПРЕДАВАТЕЛ С МО
ЩНОСТ ОТ 100 КИЛОВАТА

С тържествено заседа-' 
ние на гаоотническия съ
вет, на което присъству- 
ваха и представители на 
ооществено
те организации и на иощи 
нската скупщина в Ниш, 
представители на Между- 
общинеката регионална об 
щност, Югославската -наро 
дна армия и представите
ли на Радио-телевизия Ьел 
град, колективът на Радио 
Ниш отбеляза на 21 фе
вруари 59-годишнината от 
успешната си дейност.

За актуалните въпроси 
и развойните перспективи 
на Радио Ниш на тържес
твото говори Аца Марко
вич, главен и отговорен ре 
дактор и изпълняващ длъ
жността директор на Ра
дио Ниш. Подчертавайки 
че и тази годишнина ко
лективът на Радио посре
ща с немв значителен при
нос към развитието на об
щественото
не, Аца Маркович посочи, 
че през 1983 родина са 
реализирани повече от 200 
хиляди минути собствена 
радио програма и около 
330 минути телевизионна 
програма на сърбохърват
ски и български езици.

Тази годаша по думите 
на Аца Маркович ще бъде 
преломна за по-нататъшно 
то програмно, техническо 
и кадрово укрепване, за
щото са приключили вси
чки
края на идващия месец 
ще започне изграждането

Вза

на нов предавател на сре
дни вълни с мощност от 
сто киловата, за чието из
граждане са осигурени 
над 32 милиона динара. С 
изграждането на този пре 
давател вълните на Радио 
Ниш ще покриват качест 
вено около 60 квадратни 
километра.

Едновременно с това при 
ключват и подготовките за 
въвеждане на собствена 
програма в събота преди 
пладне, чиято материална 
основа осигуряват органи
зациите на сдружения труд 
и Самоуправителната общ 
ност на интересите в об
ластта на информирането.

не
малко

об-
дадена политически'

другарю Рангелов, че вре- 
с мето до края на 1985 го

дина е кратно за привеж- 
Босиле- дането на акцията докрай?

— Предстои ни сериоз
на задача. Понастоящем 
салто в Босилеград, Райчм 
ловци, Г. Любата и Д. Лю 
бата се провежда успеш
но акцията, а най-дейните 
преподаватели в акцията 
са другарите Радко Иван
чев ч и Кирил Иванов. Дру
ги пък просветни работни
ци, какъвто е случаят със 

' селата Дукат и Църнощи- 
ца, не искат да работят 
с възрастните, защото ечи 
тат, че им се заплаща ма 
лко (от 2000 до 3000 дина
ра от кандидат, поради ко 
ето акционният комитет 
на акцията на последното 
си заседание през «минала
та седмица взе решение 
да потърсим помощ от

За да разберем докъде 
се е стигнало досега 
акцията по ограмотяването 
на възрастните в 
градска община, и какво 
още предстои да се напра 
ви, поканихме за разговор 
другаря Добри Рангелов, 
секретар на СОИ по осно 
вно образование и възшг 

о тание в Босилеград.

Днес този град не може 
да се счита за хомогенна 
среда, в която .живеят чие 
лящи се към една национа 
лност- Димитровград е хе 
терогенна среда с разно
родно 
което
са гражданите 
оката народност- 

В случая като език на 
обществената среда е бъп 
гарсният език и равноправ 
но със сърбохърватския 
е необходимо да бъде на 
учен от всяко дете, което 
тук се школува, без ог
лед към коя националност

население, между
н ай-многочислен ни

от българ

Другарю редактор,
По повод 35-годишнината от излизането 

на в-к ..Глас на българите в Югославия”, вашия 
вестник от 3 февруари т-г- публикува беседа 
под заглавие:
НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА 
РАВНОПРАВИЕТО”.

Тъй като са направени две грешки, и то 
не по вина на кореспондента Аленса Ташков от 
Димитровград, но по моя, защото е минадго мно
го време, па се забравя, моля да публикувате 
следната поправка:

,,Главен и отговорен редактор на ..Глас на 
българите в Югославия” по това време беше 
Асен Лазаров а не Иван Караиванов и второ, 
вестникът излизаше един път седмично, а не 
два пъти месечно както бе публикувано”.

С цел за научна доставерност и правилно 
осведомяване на другаря Асен Лазаров, накто и 
на читателите, се извинявам за направените гре 
шки.

„КОНКРЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

информирате принадлежи.
Проектопрограмата за 

изучаване на български 
език, като език на общес 

" т.вената среда, е изработе
на върху основите на об
щото програмно ядро за 
езика на обществената 
среда. Целта на образова 

български език

лица, които чакат трудо
устрояване при СОИ по 
заемане на работа и на 
всеки, който се отзове да 
работи с възрастните, ще 
се заплати по 3000 динара 
по кандидат. По този на
чин. надяваме се, че ак
цията те приведем до
край и в срок — каза на 
края Ран-гелов.

- мието по 
е учениците да овладеят 
този език в рамките на 
предвидения език и лек- 
оилоегичен строеж, активно 
във взаимното разбиране Моля да публикувате тази поправка в съ

щата рубрика.подготовки и къмда използуват получените 
езикови знания и умения 
и общуване с принадлежа Цветан Елен нов от Димитровград Н. Ц.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна I

№*•*
„Създаването на нова Югославия"

МЛАДИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА 
ЦИЯ СТАБИЛИЗА

Липсват състезателни 

акции• Викторината се организира по повод 40-го-
крак ох фаш^сХе^Гупа^0 ДимИтР°вгРаДски

в Усърдна подготовка на 
от 1о първични

към средата на март, как- 
го е и запланувано, Иро- 
позициите на Състезание
то предвиждат най-иалред 
Да се проведе К1ваЛ'ИфИ1ка- 
ЦИ01Н1Н0 съревнование, вко 
ето ще се състезават от
борите на младежките ор
ганизации от организаци
ите на сдружения тРуд, 
местните общности, основ

дишнината

тричленни отбори
младежки организации Провеждането на Дълго 

срочната програма по ико- 
номмчеока стабилизация е 
първостепенна задача на 
оощмн ската конференция 
на Съюза на социалистите 
ската младеж в Босиле
град в настоящия двугоди 
шен период, казбира се, 
това становище, записано 
в програмата за работа на 
младежката организация, 
е съвсем правилно и тряб 
ва да бъде трайна насока 
на младежкото действува- 
не в общината, но то само 
по себе ои не може да 
представлява принос за 
икономическата стабили
зация. Защото принос мо
гат да бъдат само осъще
ствените резултати в ак
ции по определени въпро
си от стабилизационната 
програма.

Напоследък обаче се 
чувствува упадък в обща
та дейност на общинската 
организация на Съюза на 
младежта, а особено се 
забелязва липса на състе
зателни акции, чрез които 
да се насърчава производ
ственият труд на младите 
работници в организации
те на сдружения труд, ан 
газирането на младежта 
в комунално-битовите ак
ции и в развитието на се
лското стопанство. В по-

съств у валето им през го
ляма част от годината, 
след това несъществуване 
то на младежки организа
ции в някои трудови коле
ктиви и пр. Но тези труд
ности не са такива, че да 
не може изобщо да се ор
ганизират посочените ак
ции. Цега условията са по
добри, отколкото 
две-при години. Когато ка 
зваме това, имаме пред
вид големия брой млади 
работници в цеха за чора 
пи >на „Зеле Велкович” и 
иеха на „Здравлье” от Ле- 
оковац. Не тРябва да се 
пренебрегва завидното ан 
гажиране на младите от 
някои села в проведените 
акции по електрификация, 
(Горна Ръжана, Гложйе, 
Долно Тлъмино и други), 
както и готовността на 
младежите и девойките 
от селата, в които елек
трификацията е започнала 
ил и тепърва трябва да за
почне. В образователния 
център „Иван Караиванов” 
е най-голямата част от 
младежта в Босилеград- 
ска община. Средношкол
ците могат и трябва да бъ 
дат основен лост на мла
дежката акция и носите
ли на много стабилизаци
онни акции (уреждане на 
спортни терени, събиране

Димитровградската 
деж прави първа 
за ознаменуването 
лики.я юбилей на 
Ден край — четири десе-

мла 
крачка 
на ве-

звяие на своята 
ка организация- 

Тъй
ма викторината засега вър 
вят сггорсд плана, това сво

младеж-

като подготовкитесвоя ро-

и образованото училще 
телно-възпитателната 
ганизация. По този начин 
Ще бъдат излъчени 4 най- 
добри отбори за финално-

от

преди

то състезание, в което ще 
участвува и отборът на 
граничарите. Журито на 
викторината е състазсно 
от изтъкнати просветни ра 
ботници от образователно- 
възпитателната организа
ция и основното учили.не. 
За финалното състезание 
се подготвя и културно- 
забавна програма.

Ще бъдат провъзгласява 
ни отборни победители, на 
които ще бъдат връчени 
парични награди. С награ
дите обаче ще разполагат

НАШАТА^ РОДИНА ° ЗНАЯТ 1°'К Е съ3ДлДЕНЛ
димитровградски пионери

един поход „По пътеките на свободата”. Край произ
водствената линия в цеха на „Здравлье” има работ
ни места за гслям брой младежи и девойки

в

първичните 
на ССМ, чиито отбори ще 
станат победители, и то 
за развитието на култур
ната самодейност.

организации

тилетия свободно разви
тие на Дилштров градска 
община в Титова социали 
етическа 
на и необвързана Югосла
вия- Тази първа крачка е 
подготвката на викторина 
на тема „Създаването на 
Нова Югославия \ органи 
затор на която е Общин
ската конференция на Съ 
юза на социалистическата 
младеж в Димитровград.

еобразно състезание нади 
митревградската младеж 
би могло да се проведе К. Г.само\т1равител-
ДИМИТРОВГРАД

Възобновява се извидни- 

ческата организация еДсжадо фериалците °т 
Димитровград проявяват

водят сметка за този вид 
организиране на младите. 
За значението на оргапиза 
шията на изводи и ците от 
гледна точка на всенарод
ната отбрана няма нужда 
да говорим, защото всеки, 
който и най-малко е запо 
знат с активностите им. е 
наясно с това.

Все пак, след дългого
дишно затишие общинска
та конференция па Съюза 
на социалистическата мла 
деж .в Димитровград пред 
приема определени крач 
ки, активността на пзвид- 
шитите пак да заживее

■ : :

Въз викторината ще уча 
ствуват тричленни отбори 
от 13 първични организа
ции на Съюза на социали- 

младеж в об- 
„Сво-

>3определена активност, из- 
нидниците, като един от 
колективните членове на 
Съюза на социалистичес- 

1977 го-
/етическата 

щината: конфекция 
бода”, ООСТ „Тигър — Ди 
митровград”, мебелна фаб 
рика „Васил 
Циле", Височко Одоровци, 
Смиловци, Лукавица, Бе- 

Желюша, Гоиндол,

Iката младеж, от 
дина насам почти не рабо 
т ят* Преди време гази ор 

младите е 
най-активни-

IИванов ганизация на 
била между 
те* участник на множест
во състезания и акции нслеш,

Градини, основно училите 
„Моша Пи яде", образова
телно-възпитателна орга
низация „йосил Броз Ти- 
то” и отбор на гранича- 
рите. Всички отбори вече 
вършат интензивна подго
товка за достойно предст-

самк> на общинско равни
ще- 
аието 
взето
ГИ1ВНИ слабости и 
тересованост на някои ли
ца, които би трябвало да

Г: |Причини за бездейст 
има много, но общо 
касае се за субек-

Младите дават особен принос към стабилизацията
на вторични суровини, за 
лесяване и пр.).

Раздвивжането на акци
ите „Млад — работник — 
салгоуправител”, „Срещи 
на селата” и други състе
зателни акции изисква 
най-усърдно ангажиране 
на Председателството на 
Обици н ската конференция 
на ССМ и на всички оста
нали младежки дейци. 
Началото ще бъде тРуд- 
но, но „без мъка няма 
сполука”. А когато се за
почне една акция, ще се 
намерят и условия, и .дру
ги що се притечах на по
мощ, ще се родят цдеи за 
нови акции.

гвьржденпе на казаното 
ще приведем следния фа
кт: известните в Съюза 
на младежта акции „Млад 
работник 
тел” и „Срещи на селата” 
са именно такива акции, 
но в Боснлепрадока общи
на те «все още съществу
ват само на хартия. Също 
така не са раздвижени и 
други анцичг, които да во
дят пряко към успеха в 
осъществяването па одел- 
ни стабилизационни зада-

незаин-
диммтровградска тасред

младеж. За тази цел е 
оформен инп-вциативен ко- 
мштет при общинската кон 
Форвишия, който трябва да 
направи конкретен план 
на а1К'питности «на извидпи- 
шктн отРяд, до първи март 
да направи евиденция на

само управи-

НИШКИ РЕГИОНв
12 000 нови работни места

сдружения ТРУД 13 И,и‘ 
готовност тази година Д 

работни места. Най-много 
за младите мс

Организациите на 
шки ре|-ион изявиха 

] 2 000 номи
евидентн-членството, да 

ра си11 (ествув»щите кадри 
и да подготви кошферон- 
111И1Я на организацията на 
юкидниците. Тази конфе
ренция трябва да се про
веде най-късно до 20 .март. 
А това значи, че димигров 
градската младеж ще на
мери още едво място Зт 
изява на своите способно 
сти и интереси.

открият
работни места те бъдат открити' - генстилш
галичесни, строителни« .^.рс^и и ^ (работ
работници ' ‘с"' Р някои АРУПИ професии 
чит и снсииа с д0на от страна на Регио

на^°С1 КГЗК
колективи изразили готовност да прие*» 

4000 стажанти. (Танюг)

чи.
При .разглеждането на 

вщпроса трябва да се имат 
предвид редица обективни 
трудност, канеща са на
пример 
брой млади на село и од-

налната 
те за 
ните 
около

недостатъчният К. Г. — М. Я.А. Т.
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ПРЕЖИВЕЛИ БОЙЦИСПОМЕНИ НА ЗА ПО-ДЕЙСТВЕН ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

УЧАСТНИК В ПЪРВИЯ ПАРАД Да бъдат подготвени та 

отговорна задачаТоварите и продължават 
за Випнешци, нечисто плен 

600 немци. След

едваВ Димитровград 
ли! лша човек, които 
но знае. ДЦри и децата го 
познавах от прочутите ФУТ 

.мачове .между «тъй

ие
даат към 
това се връщат в Земун, 

се подготвят 33
80"/» от нередностите в 

разкриват органите на 
20% — вътрешният

Сведението, чекъдето
участвуването в първия па 
рад в освободения Белград.

— Тогава за пръв път 
видях другаря Гито, с в7,3 
буда разказва Недко. — 
Какъв парад беше това! В 
освободения Белград пред 
върховния комендант! ,Ка 
ква чест за всични 
които взехме участие в па 
рада!

От Земун бргадата за
минава за Битова да Се 
оправя с солистите. Тук 
остава до края 'на ноемв
ри 1945 година, когато се 
завръща и Димитровград. 
В Битола оре11 ш и хубаво
то момиче Люба, македон 
ка, с н о ято и днес живеем 
п щастлив брак.

— На Босут бях един 
1945-та.

Трудовите организации
вътрешните работи, а само гЛ1/ж.
контрол, инспекциите и ■№■ компие I 
би заслужава да -се спрем -върху деи т 
вътрешния контрол в Ьоеилеградока обаднщ

Днес гю време -на провеждане на задач гс 
стабилизация и Дългосрочната 

във -всяка орга- 
бъде де-

оолни
ни" и „деОели". Дългогоди 

п оощинокашен рдужаш 
та скупщина, след иарод- 
нооовооодигелната борба 
в Секретариата -на вътре
шните раооти, пръв дирек 
тор на първото

предприятие в дим-ит- 
минал е боевият

ог стоманената
програма, вътрешният -контрол 
низания на сдружения ТРУД трябва да 
йствен и енергичен, нато съдеиствува за по-дома 
кин око -и по-добро огопан-иоване, а 
на различни вредни явления разкрива и 
ствува за обезвреждането им. Самою та«® 

уюпешно ще се -изкоренява стопанската 
престъпност, ноя го в .вдкои организации на сдру 
ясони-я труд не е за подценяване.

л СЛ“П ллиНЦ/Ш“

комунал
но нас,ров град. 
път
бригада в състава на ус 
ма ©Ръбска бригада. Се
га пеноионер- Това е Нед
ко 1 еоршев, роден 
1^16 година В С©ЛО Радей

на Първа царибродска
Н. Георгиев

четаци от картечароката
бригадата заминава за 

Знорник. Тук два пъти ми 
нават река Дрина и се сви 

Летница 
ново

начинпрез на

на. лОД-където ХАС/ О и~-г11мЛОс1 X у^ 
си.У10уАЛр«Ва'Я'1С'МУЛХе I С<Х

След освобождението 
на Димитровград и форми 
райето -на Първа Цариброд 
ока бригада заминава за 

бригадата 
Осма

рат в
оръжие,получават 

съветско производство. 
След късо обучение за 
ползуване на 
излизат на река Босут. За 
нея Недко живо си опом 
ня, защото тук са нзгииа 
ли почти половината от 
бойците на бригадата. Бо 

минали на 10 април

оръжието,Ниш, където 
влиза в състава на

бригада. С осма

X ооЦ, -«С.

- ••••-', А*

а, «Ипб/.ш* л^ред.

, ,^ и/||,Дг ТТ '‘*-*

път след април 
Надцвам се, че и тази го 
дина когато Димитровград 
ознаменува 40 годишнина
та от освобождението си, 

мястото,

сръбска 
сръбска от Ниш заминава 
за Куршумлия, а оттам за
Прищина, Вучитрън, ----
ка. Нови Пазар и Треби- 
нье, където за първ 
се стълюновяват с германци 
те и пленяват материал. 
Заедно с останалите бой-

ОС Е,|''Д*1-си.чо у

,.<ахб» ПГС/У4

Х‘С пеиСОЛ-О^ИМОС!
Раш 1хи^1ЮЛ10Х’пат -ц>Г о 1/|71 йП.Юси+гтЛ Дб

сут са
1945 година през нощта с 

бригадата ^.яу.нарр» м-ш ххьхх. пдйОу! мх-у-пак ще посетя 
където животите си . оста 
виха много бойци от на- 

А. Т.

иъг
коменданта на 
Михаило ЗвицеР- След пре 
минаването на река Босут

тдеа, не!_ /1 на подхотоаК-а.
^ихдх^си.хитге, но и другите орталнвиции хрло- 

иКсйшат пълна подкрепа а раоогата Г,СА
Зсиното те П-Ухсд Т

шия край.
ос* ди
еллшуп-равигелнцте контроли,
.„ежду другото и следните задачи: да унро^пл- 

контрол над провеждането на занонопред-
ГРИЖАТА ЗА СТАРИТЕ — ГРИЖА НА ВСИЧКИ

ват
писанията; да контролират как се прилагат ^.о- 

самоу правителни те споразумения;
актове, коитоЗа по-спокойна старост 1 опарите и

как се прилагат нор.иагивните 
приема тяхната трудова организация, еьщо та
ка самоулравителните контроли тряова да сочат 
и неираиилностите в работата на 
телните органи; да посочват грешки в разпоре
ждането е оощеетвени средства, да осуетяват 
опити за присвояване -на обществено имущест-

• В ОБЩАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕ
ТО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА СПОРЕД ПРЕБРОЯ
ВАНЕТО ОХ 1481 ГОДИНА 14,3 НА СТО СА СТАРИ 
ЛИЦА НА НАД 60-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

От общия брой на насе 
лението в Сурдулишка об 
щина — 27 029 души, спо
ред преброяването от 1981 
година
лица с наД 60 години жи
вот. При т°ва 3784 стари 
лица имат деца, които са 
длъжни да ги 
но само за 859 от тях де
цата частично се грижат 
за тях. -Имайки предвид, 
че 91 от остарелите лица 
живеят на соло, изникват 
Редица въпроси от жизне
но-социално, здравно, пои 
хрлогическо и друго есте 
ство.

Интересно е да се от
бележи. че от общият 
брой 3721
окостоспански имоти и жи 
веят в селскостопански се 
мейства. Разбира се мно
зинството от тях не 
способно за обработване 
на земята и за изкарване 
на поминъка в селското 
стопанство. Това от своя 
страна поражда своеобра
зен проблем: от една стра

социални помощи, за 14 
се грижат някой, от близ
ките им, 
пълно сами и никой не ги

самоуправи-
а 30 живеят на

издържа.
Изготвеният в края нана старите хора имат имо 

ти за поминък, а от друга 
ие са в състояние да 
работват този имоти. При- 

3866 са стари бавим ли към това, че 
досега общността не е за 
интересована да поеме 
грижата за тези хора и 

издържат, същевременно да организи 
ра селскостопанско произ
водство, понеже става ду 
ма за нископродуктив!Н1и 
площи, най-често намира
щи се в полупланинските 
райони.

Тук е налице и друга 
възможност да се осигу
рят по-спокойни дни на 
старите лица: именно око 
ло 3 на сто от общия брой 
на старите лица имат Де
ца,, които са длъжни спо
ред закона да дават из
дръжка на родителите см. 

е Засега все още няма при
мери на „принуда" в това 
отношение, а и родители
те не се обръщат за по
добна помощ.

В Сурдулишка община 
47 стари лица получават

во и пр.
Тези права и задължения са дадени със за

кона на самоулравителните контроли, защото те 
са в състояние най-бързо да забележат допус
нати -пропуски и нарушения и .могат Да съдей- 
ствуват най-бързо такива опити да бъдат осуе-

След като утвърдят известни неправиянос- 
ти, самоулравителните контроли са задължени:

— да осведомяват работниците, органите и 
службите в своите трудови организации,

— да дават предложения как тези пропус
ки да се премахват (чрез дисциплинарни .мерки, 
наказания и пр.).

миналата година анализ за 
икономическо-об- социално 

то положение на старите 
лица с елементи на обще 
ствена и социална защита 
от страна на Центъра за 
ооциална дейност и само- 

общноступравителната 
на интересите по социал
на защита е първата кра
чка към цялостно съблю
даване на проблема. Разби 
ра се, сам по себе си 
анализът не може да ре
ши проблема, защото е 
необходима помощта на

— да следят изпълнението на мерките, ко
ито са предложили, като след това осведомяват 
работниците в трудовите организации за изхода.

Значи налице е, че ако подготвил! добре 
самоулравителните контроли, ако те започнат 
да действуват както следва, вероятно и много 
от допусканите досега нередности няма да се 
повтарят, а ще укрепват отношенията в трудо
вите организации.

всички заинтересовани, а 
място за изява имат и ху
манитарните 
в общината.

организации
лица имат сел-

Ст. Н. Ив. Андонов
!ЕШ!

ДИМИТРОВГРАД: РЕШЕНИЕТО НА СИВ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЛАДИЯ ЖИ 
ВОТНОВЪДЕН ФОНД ^

Последователно се прилага
Решението на Съюзния 

изпълнителен съвет, спо
ред което от 1-ви януари 
т.г. не се позволява про
дажба и клане на телета, 
чието тегло е по-малко от 
220 кг, прасета по-малки 
От 25 и агнета под 15 кг 
— главната цел на което 
е да не се унищожава мла 
дия животновъден фонд, 
в Димитровградска общи
на последователно се при

лага. Владимир Николов, 
инспектор по пазара в Ди
митровград казва, че след 
тази дата изкупвателните 
организации не изкупуват 
телата и прасета по-леки 
от посоченото тегло. Сле
дователно и в магазините 
такова месо няма в обо
рот.

ще започне
на агнета. В обратен слу
чай и наказанията не са 
малки
ра. Изключение се 
— казва Николов — само 
за оня добитък, който вс
ледствие на повреди тря
бва да се коле. В

предаването
Неделното предаване на българската народ

ност в Югославия на 26 този месец ще бъде 
посветено на идейночюлитическото образова
ние в Съюза на комунистите, младежките ор
ганизации и в другите обществен о-политичеежи 
организации в общините, в които живее наша
та народност. За досегашния опит и бъдещите 
планове ще се изкажат курсисти на различните 
политически школи, лектори, и отговорни в ко
мисиите и секциите за идейна работа при об
ществено-политическите организации.

20 хиляди дина-
прави

този
случай обаче позволение 
дават ветеринарните ин
спекции.

Няма съмнение, 
шението ще се 
след някой месец когато

че ре- 
спази и

В. Б.
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В Сап беше хубаво, 

ми в Нашари
В бързо

япаовопаппоооооооапопвовповпоеомпоооаосовосаааиссямооппме»*"

аТО „БОСИЛЕГРАД”
ООСТ „СЛОГА”
БОСИЛЕГРАД

Комисията за приемане на работници в 
ООСТ Търговия на дребно „.Слога" в Босиле
град,

§
§5
5
§

5Е дава .5(От 1-ва стр.) ОБЯВА8пьрзаляне на
метра за мъже, класи 

рането е следното: Фоки- 
чиев (СССР), Китазава (Яло 
нил) и Бушер (Канада). В 
бързо пързаляне на 1000м 
”а мъже, първо място зае 
ьушер (Канада) следвай 
От Хлебников (СССР) и 
Бнгелстад (Н орвеги я).

ве (СССР); в бързо пърза- 
ляне на 1000 м за жени: 
Енке (ГДР), Шене (ГДР) и 
Петрасова (СССР). В бър
зо пързаляне на 3000 м, за 
жени: Шене (ГДР) Енне 
(ГДР) и Шенбурн (ГДР).

В северна комбинация: 
Сандберг (Норвегия), Кар- 
лаяиен (Финландия) и Или 
пули (Финландия). В ща- 
■Фет 4x5 км за жени: Но
рвегия (Нибратеп, Ярен, 
Петерон, Аули); Чехосло 
вакид (Шувобова, Лаулу, 
Свободова, Йерйова); Фин
ландия (Ма-рикаинеи, Хита 
имен, Мата, Хемалвинен).

500 8едно ,да 
Зимни 
Довиждане,

8чесгвупзаме 15-те
ОЛИМПИЙСКИ

88 8игри. 
Югославийо, 

довиждане мило Сараево!..
След това беше 

олимпийският огън 
нати олимпийските 
на и изпълнена 
програма.

за приемане на:
1. РАБОТНИЦИ ЗА ТОВАРЕНЕ, ИЗТОВАР- 

ВАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА СТОКИ,
тели —--------— — — — — — ___ __
(На определено време от 6 месеца)
Условия: НК работник, с една година ТРУДОН 
опит.

88 88 8изпълни-8изгасен 
и спус 
знаме- 

подбрана

I '8 2
8 8
В
§ 88В гигантски слалом за

жени, класирането е след 
ното: Армнстронг (САЩ), 
Купер (САЩ) и 
(Франция). В

2. КЕЛНЕР, изпълнител — — —
(На определено време от 6 месеца)
Условия: ВКВ или КВ работник, гостилничар- 8 
ска специалност, с една година трудов опит- 8

3. СТАЖАНТ

Многобройнн 
писнаха вече Сараево 
сто изненадани 
наистина можем

8те гости на 
про 

нима 
толкова

88
8
8Пслен
8 8в гостилничарствого, изпъл-скп-шанцата 8 8нител — — — — — — — — — —

(На определено време от 6 месеца)
Условия: ВКВ или КВ работник, гостилничар- 
ска специалност-

Молбите, с документите за изпълняване 
предвидените условия от обявата се подават 8 
на следния

18 8
8 8
8 8
8 8фигурно пързаляне: То-

рвил — Дини (Великобри
тания), Бестемиянова, Бов 
кин (СССР). Фигурно пър
заляне, двойки: Валова — 
Василез (СССР), Карутерс 
— Карес (САЩ). Спускане 
(м): Джонсън (САЩ),. Мю- 
лср (Швейцария); спуст 
(ж): Фпджини (Швейца
рия), Вализер (Швейца
рия).

8на
8
8 8ТО „БОСИЛЕГРАД”адрес:

Общи служби Босилеград, в срок от 8 дни 
от деня на публикуването на обявата.
Избирането ше стане в срок от 30 дни от § 
деня на изтичането на обявата. 
Неномплектуваните и неизпратените навреме 
молби няма да се разглеждат.

8
88 8 '8

8 8
8 8

8
88
5 ■□□ааопаеоасшоасаасюаапаоаао□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□(«

шоп;

Щафета 4x10 км (м): 
Швсгия. Васберг, Кохлбе 
Рг, Отесан, Свои, (СССР) 
Батун. Завял оз,
С/мятин). Бързо пързаляне 
на . 1500 м за мъже: БушеР 
(Канала), Хлебников
(СССР). Слалом (ж): Мад- 
жснп (Италия), Пелен (Фр 
анция).
4x7,5 км: СССР (Василев, 
Качкаров, Шална, Були- 
гмн);
Квалфос, Сторсвен, Сое- 
Сгк). Фигурно пързаляне 
(м): Хамилтьн (САЩ), Ор- 
*ер (Канада); бягане на 
20 км за жени: Хемелаи- 
нен (Финландия), Сметани- 
на (СССР). Бързо пързаля
ме на 1000 м (ж): Малков 
(СССР), Густавсон (Швс- 
1-;я). Ски-шанца от 90 м: 
Ннкен&н (Финландия). Фа 
з-слог (ГДР). Слалом (мъ
жо): Ф. Мер (САЩ), С. 
Мер (САЩ); бягане на 50 
им (м): Вайсбер (Швеция), 
Свон (Швеция).

ТО ..БОСИЛЕГРАД”
ООСТ „УСЛУГА”
БОСИЛЕГРАД

Комисията за трудови отношения в ООСТ 
„УСЛУГА” в Босилеград 

дава

Никитин,
Победителите слалом: брагята Мер и Дизне Буве

(От ЛЯВО)
в

дшого? А ни остава сре
бърният .медал на Юре ч>ра 
нко — и златният, конто е

от 70 м, нласирането 
Влайсфлог (ГДР), Некенен 
(Финландия) и Пуикмнен 
(Финландия).

В бягане на 5 километ
ра, за жени: Хермелаинен 
(Фикладния), Аури (Норве 
гия) и йерова (Чехослова
кия). В бягане на 10 км 
за жени: Хемелиенен (Фи 

С.мстанина 
(СССР) и Петерсън (Нор
вегия;. Шейни (за едно ли
це). жени: Мартин (ГДР),
Смит (ГДР) и Вайс (ГДР).
В бързо пързаляме па 1500 
метра за жени. класира
нето е следното: Енке 
(ГДР), Шене (ГДР) и Пе
трасова (СССР). В бързо 
пързаляне на 500 \г: Рогсн 
о- огер (ГДР), Енне и Чи-

В събота на 3 март ^ 984 година са навършва 
ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 

ст смъртта на нашата мила и никога незабра
вима съпруга, майка, свекърва и баба

е:

Битлон щафета
заслужила Югославия за 
твърде успешното органи
зиране на Игрите.

А през дните на оспор
вана борба по снежните 
терени около Сараево, ето 
и крайните резултати по 
отделни дисциплини: Биат 
лон — на 10 км — (мъже) 
златен медал получи Квал 
фос, (Норвегия, сребърен 
Ангерер (ГФР) и бронзов 
— Якоб (ГФР). В биатлон 
на 20 км (мъже), първо мя 

спечели

за приемане на неопределено време:
1. ТЕНЕКИДЖИЯ, първа група, изпълни-Норвегия (Лихус,

1тел
Условия: ВКВ или КВ тенекиджия с 2 го

дини трудов опит.
2. АВТОМЕХАНИК изпълнител — 1 
® Условия: ВКВ или КВ автомеханик с еД-нландня),

на година трудов опит.
• Молбите, с комплектна документация за 

изпълняване на предвидените условия от обя
вата, се подават на адрес: ТО „БОСИЛЕГРАД”, 
Обща служба в Босилеград, в срок от 8 дни от 
деня на публикуването на обявата във в-к 
„Братство”.

® Некомплектуваните и неизпратените на
време документи няма да се взимат под вни
мание-

Ангерерсто
(ГФР), сребърен Реч (ГДР) 
и бронзов — Квалфос (Но 
рвегия)-

В бсб-спей, за двама, 
първо място зае двойката
Хопе — Шаурмер (ГФР), 
сребърен Леман — Муси- 
ол (ГФР), бронзов — Ек- 

Александров

С Изборът ще се извърши в срок от 30 
дни от деня на изтичането на обявата.

!1 В а ц В ВI от

ТО „БОСИЛЕГРАД 
ООСТ „ИЗГРАДНЯ”
БОСИЛЕГРАД

Комисията за трудови отношения в Основ
ната организация на сдружения труд за строи
телство „Изградня” в Босилеград 

дава

манис 
(СССР).

Шейни, за двама: първо 
място и златен, меДОД зае 
Вемахер (ГФР),

Стоянка Милонова Кръстева
от с. Милевци, Босилеградско 

Изразявайки благодарностЩ}' 
и почит за всично, което е ,,а~ .а 
нравила за нас, нейният благо- Щ 
роден и светъл лин, изпълнен с 
майчина любов и добрина е Щ

бронзов
Стагасинердвойката 

— Белоусов 
(СССР) и бронзов — Хоф 
ман

Беляков

ОБЯВА— Лийч (ГДР).
Бързо пързаляне: Гусгаф 

Малко»
жертвоготовност, вечно ще жи а 
вее у нас.

Мило майко и бабо, почи- 1 
вай в спокойствие, ние никога в 
не ше те забравим.

Но този повод каним всич- I 
ки роднини и приятели на 3 | 
март т»г» в 11 часа те посетим Д 
нейния вечен дом в гробищата

с. Милевци, Босилеградско, ЩмШ

за приемане на ВКВ или КВ работници ЗИДА
РИ — ДЪРВОДЕЛЦИ, изпълкитилн — 20 (за 
работа на строителни обекти в СР Словения).

,у Трудовото отношение се засновава на не
определено време, а под внимание ще се взи
мат работници до 40 годишна възраст.

* Молбите с необходимата квалификация, 
кръщелно свидетелство и трудова книжна се 
подават на адрес*. ТО „БОСИЛЕГРАД", Обща 
служба в Босилеград.

* Обявата остава открита до попълването 
на работните места.

* По-точни информации могат да се полу
чат на телефон (017) 87-022.

СОН, (Швеция),
(СССР), Шефин (ГДР). 
Шейни; за едно лице (м): 
Юлен, (Швейцария), Фран- 

Веннелно (Югославия), 
(ЛихтекшейЦ)- В бягане на 
15 километра (м), класира 

Снон 
(Финнето е следното: 

(Швеция), Карконон 
лзндия), Кирвеснием 
,гадния). В Бягане

(м), класирането осле 
дното: Зимятов (ссу> I,
Завилов (СССР), Свон, 
(Швеция).

па
(Фин 

на 30
шши ще положим цветя.

Речно скърбящи:
Съпруг Милен, синове Тодор, Яино, снахи Ели
савета, Добрина, внуци: Васил, Весна, Светла- 

Жаклина и други
км

на,
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шч®Р • шира • забава

Нашенски истоШШНй

Са смо си на свое • • •

Убав йе обичаят у Бурел, у Ди- 
шщровградону общину, ка дойде гост, 
убаво да буде преченан и изпратен.

Добре, ама решид йедън дими
тровградски шеф да ои прави май
тап с еднога бурел да. Ка отишъл на 
госйе У едно бурелско село, почел 
да се удзръта у едно, у друго, да на- 
оди маану, и вечерту ка гговечерали 
и си пивнули, рокьд:

— Бре, бае Пешо, па ти казу 
еш ли на другарнуту куде арчиш па- 
ре... Каза ли оу кво ои нупил за ония 
кредит хц° тегли лани оди задругуту.

Домакинята оимула.
— Ма... казуе по нещо...
Пеша и домакинята запалили спо 

койствие, наместили ообу на гостато- 
га и он легьл да си спи, а они остали 
да „пррдискутую”.

— Бре щурчо — почела жената. 
Бива ли да ме излагаш и при гоене, 
малко опака ме излагаш у село. Па 
защо да ми не кажеш куде 
паре. Я знам...

— Айде, айде, мани га. Не видиш 
ли дека се заплескуйе. Оче да се 
направи важан — рекъл бая Пеша и 
поуюротил бабегго.

На ютре дъп, направили каве на 
гостатога, изпратил га бай Пеша до 
автогарата.

Ка дошъл петък, пазарън ден у 
Димитровград, бая Пеша се надърн- 
дил че иде на пазар. У едну бъшчу 
запакувал малко ябълчиде, па напи
сал и турил едну бележку од некою 
си Ристеиу за Р. И си рекъл: са че 
види нико се лечи болна Мара.

О-рипгьд право на вратата на ста
нат им и позвънил. Излезла жената.

— Кво има?
— Ете — това му прати Ристена 

од село. Неникъв поклон и...
Узела жената бъшчуту и ка про

чела у бележкутУ, а оно пише, „кино 
она не може да дише без шега, кино 
га обича, кино...”, и едва нашла силу 
и речи да му каже: „Добре, че му 
дадам!"... помага 

и снегат
Щом ои отишъл — одма 

при лгужатога у негов ОУР.
— До тува га донарамо!... Олге 

донъока подносим тужбу за развод. 
— Ама, чене, бре( убавйе...
— Нечу ни да разговарам!
— Ама киклю е?!

право

Чу дека бай Вене сериозно се благоус
троява, па реши: ано йе зима, че идем у Боси 
леград, да видим кикво прави. Постоянно 
пише, дека добродолската долина била канали 
зирана, дена Драговищица през градът също уре 
депа. Бре, реко си, щом су човеци су теиа нап
равили, да идем да видим, та да разправлям по 
сле на мои димитровградчаше, кико да си уре- 
Де „Строшену чешму".

— Че видиш на дойдеш дома... 
Ка около обед ои отишъл дома 

— имал завалия що и да види: 
ната ои спанувала багашчъкът — че

ниже

ои лде.
— Чоке бре жено!? Може греш- 

ка да е?
— Кинсва грешна, убил те мгоен... 

Щом ти е Ристена пуста по-арна еди 
мене. Иди!!,..

Снегът, не снет, седо у автобусат — та 
Посрете ме бай Вене кико стар домакин.У това време неког позвънил на 

вратата.арчпш там.
Поручамо, пивнумо, кико йе, па айде реномо да

— Де, де, полъка' Кво сте т°л- 
н&омеял прошетамо.кова над игли гюрунтию 

се баяа Пеша. Пойде покре Добродолсйият канал. Гледа
оно що

се пцета и дърпаю некик
нещо мърда. Ка придомо по-близа.мо— Слушай, другаре, ти немой да 

ни се мешаш у работу!
А шефат малко се посъвзел, па

да видиш, прерипую 
ву мършу.

рекъл: — Бре, ама па кикво е това? — питам— А ти, Пешо?!... Ти ли ми нап
рави тую «неволю?!

— Е, чене сине, да видиш, кико 
е?... Ти мислиш он\/я ноч я съм спал 
ка ме ти напудри пред бабуту. Това 
ти е за урок, па друг пут да мислиш 
кикво оратиш... Са смо си на свойе... 
и узел и разказал кикво е било, та 
жената се разюжила и дала 
обед, а шефът уздъхнуп.

бай Вене-
— Нищо. Наша работа. Доскоро снегат 

беше покрил, та се не видеше нво има... Исто 
си и са бусиловци хвърляят боклуко и измрели 
животни у каналр, кико по-рано.

— Убава работа!
Решимо, че бегамо отам, че идемо покре 

Драговищицу. Ка отидомо тамо — оно 
слика. И там, шом мдлко се пойде низ върбала 
ците — пцетата се даве и сецаю мършу. Исти
на, малко по-грудно Бу наоде дека 
снег. Ама, опело Би студат, па си наоде работу...

— А бре бай Вене — имате ли ви сани- 
таран инсперктор?

— Имаше...
— Па що си не гледа работу?
— Е, що... От к у де я знам. Питай одговор

убав иста

Матея Андонов понападал

ХУМОР

— Как така?
— Щом падне мрак 

тя започва -да гори.

— Казали сте на мъжа 
ми да се не вълнува... И 
сега изобщо «е 
кога го му се карам.

Четирима приятели сед
ят в заведение. Единният 
от тях, който пелтечи и не 
може да произнесе дума 
та четири, иска да поръча 
бира и вика келнера.

— Моля ви се, ако оби 
чате че-че-не-.. Дайде пет 
бири, а една върни!

ните.реагира,

Помисли, помисли, па си реко: ма що 
има да питуйем еднога другога. Та они не виде 
ли кикво е положението. По-добре они нека пи
таш санитарнотога що си не гледа работу...

Па съвимо с бай Вене, та си улезомо 
топло у „Кин—Стан’". Нейе наше да гонимо 
пцетата, да кажнявамо несъвестни граждани оти

— Ех, какви глупости 
съм направил в брака .

— Кога разбра тосва?
— Когато децата тРъгна

— Имате ли лосион, кой 
то да помага растежа 
коса?

— Искате ли по-голяма 
или по-мална бутилка?

— По-малка. Не бива ве 
днага да стана като тези 
с разпуснатите коси...

на
наха на училище.

върляю сваща у канала-»и у Драговищицу.— Вие, докторе, сте 
един бездушник!

— Защо, например?
— Съпругата ми е като 

крушка.
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