
Ш>№РСТ2о С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и ^ 
единство със сребърен венец « 
за особени заслуги в област- , 
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

В СФР ЮГОСЛАВИЯ &
ГОДИНА ХХУШ * БРОЙ 1304 * 22 МАЙ 1987 * ЦЕНА 50 ДИМ.

ТДЛШАГгГрЕтА ДВАТА СЪВЕТА НА СКУПЩИНА
ТА НА СФР ЮГОСЛАВИЯ ПРИЕХА ОТЧЕТА ПА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА (СФРЮ А ПА

ПРЕМ „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ"

ГОДИНА НА 

АКЦИИ
• НЕОБХОДИМО Е ПО-ДИНАМИЧНО СТО- 

ЕКСПОЗЕТЕ СИ

Придобитият опит 
сегаш-таите усилия в пре
одоляването на икономи-

в до стаено- и конопи I ч е ски 
ношения в общественото 
Е-ъзпроизводстао е мате
риалната 
ост на работниците за ра
зширяване на материална 
та основа на труда, а на- 
трупаването като лични
те доходи на работници
те да бъдат в зависимост 
от резултатите 
щия им труд, степента на 
използуване на обществе
ните средства и обезпеча 
валето на разширено въз
производство.

от-

ческата криза недвусмис
лено сочи към

з аинтер еоован -

Добре дошли!генерално
то определение, че пътят 
води през по -ускореното 
стопанско развитие. Този 
курс трябва максимално 
да ,се обляга О ссм.надосети път Димитровград 

ратзваря обятпяга си да прие
ме окъпи гости — представите

ли на сръбския и македонския народ, 
на унгарската, румънската, руоижжата, 
словашката народност от САП Войво- 
дгана и на албанската и турската наро
дност от САП Кооово. На 22, 23 и 2.4 
май т.г. този градец ще бъде столица 
на братството, единството и съдружи 
сто на народите и народностите от СР 
Сърбия и гостите от СР Македония.

Седмици наред Димитровград сс 
готви да посрещне гостите ои досто
йно, да им окаже традиционното ои 
гостоприемство. Този тридневен пра
зник в чост па Празника иа младостта 
и рождението иа другаря Тито стана 
прекрасна традиция за превръщане в 
жило дело на братството и единството 
— зеницата на окото иа югославското 
битие.

(град—побратим на Димитровград),' 
Фекетич,. Али—бунар, Джурджево, 
Призрен, Нетотико...

Всеки гост ще поднесе на гра^а— 
домакин китки народни пеейи и тан
ци на овоя край. Ще се понесе мла-. 
достта в стъпката на унгарския чар
даш, сръбския моравац, румънския 
танц, албанската тота, македонското 
комитско, русинския танц, турската 
игра, шопската ръченица... Едно пъ
стро множество, чиито поръки се сли 
ват в едно: да крепне дружбата меж
ду братските народи и народности.

И още порадващо е, че тази го
дина чесгвуваме-знаменателна годиш
нина: 50 години от идването на дру
гаря Тито начело на Партията. А 
именно „Майските срещи” на младе
жта на народите и народностите са 
я.рко 'потвърждение, конкретно претао 
рязане в практиката на братството и 
единството, «ай-скъпоценшгге придо
бивки от НОВ-а които другарят Тито 
непрестанно «зтАкваше да ги пазим 
„като зеницата в окото см”. По^радо

върху раз
движването на собствени
те сили и потенциали.

от теку-

На съвместна 
двата съвета на Скупщи
ната на СФР Югославия 
с внимание беше изслуша 
но експозето на председа
теля на Председателство; 
то -на СФРЮ Синан Ха- 
сани, а в разискванията, 
които бяха по-малко кри
тично интонирани, деле
гатите подкрепиха отчета 
и утвърдиха предстоящи
те задачи.

сесия на

Председателството на 
СФРЮ се застъпи и 
укрепване на самоуправи 
телната позиция, общес
твената сила и по-ефикас

за

но организиране иа сдру
жения труд, като се пре
махва статистическата пра 
ктика и намаляване на
V. ор.чатазиз.м а.

НЕОБХОДИМ Е 
ПРЕЛОМ ДА СПРЕ ИЗСЕЛВА

НЕТО
За излизане от. същес

твуващата криза от съд
бовно значение с пълна
та афирмация на пазар
ните закономерности 
реалните 
категории.

Този про-цес засяга мно 
жество интереси и пози
ции, но е необходимо да 
сс реализира, понякога и 
с интервештни мерки, за 
да сс спрат крайно небла 
гоириятпиТе процеси и да 
се създаДагг предпоставил 
за положителни процеси.

Няма гражданин иа Димитровг
рад, който е особено чувство иа гор
дост м радост, да пге посреща „Май
ските срещи’ 'като своеобразна мами 
феопааргя на дружбата между народи
те м .народпостите. Стотици от тях го 
ст(>11'р1исмли<> ще разтворят «ратата 
на домовете ай м сърцата си, за да 
приемат свидните гости. А те ще при 
стигнат от Ллсксапдровац Жуискм

Анализирайки провеж
дането на мерките, взети 
миналата година въз ос
нова на заключенията па 
Председателствата 

СФРЮ и ЦК па С/ОК във 
връзка с положението и 
Косово беше оценено, че 
същото е .обременено с 
множество проблеми 
затруднения, и поотататък 
сс изявява албанското 'На
ционалистическо И сепа
ратистко действувате, ка- 
кто и акции от позицитс 
па сръбския и черпютор- 
оми я Iмциана лизъм.

и стна отплата пс може да има, по-ярко 
претворяване не съществува от „Май
ските орляци".

Ето защо из дъи душа казваме: 
Добре дошли, свидни гости!

икономически на

Ст. Н.

и

# Бабутпшца

МНОГО КАНДИДАТИ — МАЛКО 
МЕСТА... стр. 6

ф Според шй-щкмште даншм ша МВФ:

в „25 май" в Сурду&ццаI /рекратяваието на ра
бота в .някои колективи 
посочва, че техтго-бюро- 
кратическата практика и 
отношения, както и отсъ- 
ствието на икономическа 
отговорност в тях оа ос
новната пртчта за кон
фликти.

Възлов въпрос на почна 
татъшното разшити е 
самоуправителзшге обще-

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА СТАВА ВСЕ 
ПО-СУГОВА стр. 2 НОВАТА ЛИНИЯ „НЕ ПРИЗ

НАВА" ПЛАНОВЕТЕ стр. 6ф Съвещания и Ниш м Лоскооац по 
развойинитс проблеми иа крайгра
ничните и изостаналите общини

Историята — е горчи- 
вия ои опит от миналото 
— сериозно пи тродупре 
ждава.
решително да се противо
поставим ма 
за Ц|Пася1ПС ига недоверие 
и раздор орсу< нашите иа 
роди и народности.

• 1ТРЕД ДЕНЯ IIА МЛАДОСТТА
стр. 9

че е необходимо ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛ — 
ВМЕСТО ПАТРИОТИЧНИ 
ПРИЗИВИ

• Из дейността на културния център 
„25 май” в Димитровград

КУЛТУРНО ВЕДОМСТВО С МНО
ГОСТРАННА ДЕЙНОСТ стр. 10

стр. 3—4'ВОСИСИ шет

ВЪЗВАНИЕ ДО ДИМИТРОВ- 
ГРАДЧАИЙ!

на
стр. 5



НАС |I ПО СВЕТА И Н
НАЙ-НОВИТЕ ДАННИ НА МВФСПОРЕДУСПЕШЕН ДОГОВОР НА ГРУПАТА „II II" В ЛИМЛСОЛ

Експлоатацията става 

все по-сурова
Еднаква сигурност за всички

ГНа събрание, състояло Раиф Ддадарошта — от 
голямо значение е фак
тът, че «собнъроапилхз п 
неутрални страни -.113111000- 
ха овоитс мнония ц въз
гледи ПО ТОО'11 'ПП>'РЛС ва
жен въпрос.

Втлтшшггс мишгсхр.и 
Кипър,

Швеция, Швейцария, Ам- 
стрия. Финландия, Лихте- 

възможност нщайн и Сан Марино об
съдиха и редица въпроси 

опазят интересите иа на- във връзка е рязмигисто 
циоталната си сигурност, на стопанството, науката

и технологията, опааваию- 
— В момента, когато то .на жгананата среда и 

се водят преговори и ди уважаването на чешешкн- 
алог между . великите си- те права, 
ли и блокове във връзка 
със сигурността в Европа нието иа групата 
— заяви съюзният секрс- Н" в Лимаоол ще бъдат 
тар на външните работи представени на плепа.рпо-

се към'края на милялата 
седмица в Лимаоол (Ки
пър) миишлрпте на въ
ншните работи на евро
пейските необвързани и

През първите три месеца на градината разви
ех; страни са получили само 500 милиона до- 

платили 1,09 милиарда доларапащитс 
лара, а за лихви санеутрални страни предло

жиха на Конференцията 
за сигурност и сътрудтш- на Югославия, 
често в Европа да сс из
намери „структура", коя-

-гри месеца на годината 
развиващите сс страни са 
получили само 500 мили
она долара пози кредити, 
до като в същия период яа 
мяталата година са им 
отпуснати кредити .на об 
ща стойност 1,3 милиар
да долара. Когато става 
дума за лихвите, обстано
вката е тревряонд. В пър
вото тримесечие на мина
лата година страните-длъ- 
жнички са платили за 
лихви 226 милиона дола
ра, а в същия период на 
тази година дори 1 мили
ард и 690 милиона дола
ра. Поради това и тако
ва движение яа капитала 
страните-длъжгшчки 
тадат без средства за ин
вестиране в развитието на 
собственото си стопанст
во. „Стягането на ремъ
ка", като основна пред
поставка за редовно пла
щане на лихвите, драсти- 
чно намалява жизненото 
равнище на - населението 
от развиващите се страни.

даялпи на 
МВФ потвърждават изве- 
сти.ия факт, че от разви- 

чрез

Най-иктитс

пащитс сс страни, 
плащане ли лиши, сс от
лива много по-голям .ка
питал, от.кюлкото сс влята 
п пях чрез нови 
Този .непоносим за стра-

то шс даде 
на всички участници .да

заеми.
Раиф Диздарсвич

I ШТС-ДЛЪЖИГИ Ч1СИ прОЦСС.
според агенция АГ/, става 
все по-суров.то зассдаппие ига Конфе

ренцията за сигурност и 
сътрудничество и Варояа- 
паекоро «ъ» Виена.

Становищата от събр-а- 
„П —

В отчета яа МВФ ос 
посочва, че през първите

СВЕТЪТ ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Остър диалог в Москва
След Маргарет Тачърл 

Джордж Шудц в съветс- 
■ ката столица пребивава и 

министър - председателят 
на Франция Жан Шир ах. 
Това посещение трябва
ше да донесе разведрява 
не във френско-съветски
те отношения и същев-ре 
менно да бъде индикатор 
на заладноевропе йските 
становища във връзка е 
преговорите между СССР 
и САЩ за отстраняване 
от Европа иа ракетите със 
ореден и малък обсег. Ди 
алогът в Мооква бе остър, 
а резултатите му — пи
ки. Основните разлика в 
становищата на Франция 
и Съветския Съюз по ра
зоръжаването в Евр оп а и 
човешките права останаха 
ненам алени. Французите

рби, наречен „лионски кр 
ъвишк", раззълнува духо
вете във Франция. При411 
на за това са не само го
лемите злодеяния на този 
нацист, но и твърдението 
Му. че водачът на френ
ското съпротивително дви 
жение във Втората свето
вна война е ликвидиран 
ст числящи

Ф Тридневното посещение на Жак Ширак 
в Съветския съюз не намали основните разлики 
в становищата иа Франция и СССР по разоръжа 
ването в Европа и човешките права © Напре
жение в Перу: улиците на Лима като фронт 
© Съдебен процес срещу „лионския кръвник" 
© Възмущение в Австрия

ос-

ще продължат да увелича В страната се създава ха- 
ват ядрените си потенци
али и не са съгласни 
двойната пулта опция", с рой. Младият президент 

която по всичко личи са 
съгласни великите сили.

се именноос, който сериозно заетра към това движение.
Нашите северни съседи, 

австрийците, се възмуща
ват от решението на САЩ 
да провъзгласят австрий- 
окия президент Курт Вал- 
дахим за „нежелателен по 
оетител иа Америка". Пра 
Еглтелството е започнало 
акция, с която иска да 
докаже, че Валдхайм не те се страни,, лани те са 
е вършил злодеяния в по заработили 13 
следната световна война.

с шава конституционния ст -

Алан Гароия (38) който 
през изтеклите две години

Улиците на перуансаса- се ^РС-слави с редица ггопу 
лярни. решения, търси оп-о 
ра в народа, като го при
зовава „в защита а!а де-

Подрбно е поведението 
и на комерческите банки. 
От лихвите върху

та столица са превъврна- 
ти във фронт. Полицаите
стачкуват, левият синди
кат и герилците от орга- мокрацията и социалния 
низацията „Сендеро луми- М1И'Р"- 
нссе", вършат жесток на

заеми-
те, дадени на развнващи-

Започналият съдебен 
процес срещу Клаус Ба- милиардатиск на 'правителството.

долара.

50 години от идването на 
Тито начело на ЮКП (СЮК)

вече почна да ме хваща замайване, 
мо че се обезпокоиха 
бена трудност

не са-
стражарите, но осо- 

им причиняваха престъпни- 
в същото помещение с 

да ми предлагат своята хра- 
ме убеждават „да ме умрем на прав

да бога . Аз им обяснявах какво искам да 
постигна със стачката, кои .сме ние кому
нистите и каква борба водим..."

Йосип Броз 
. Поето-ятацо

ците, К01ИТ.О бяха 
мен. ПочнахаТЪММЦИТЕ НА 

ЙОСИЛ БРОЗ (8) стачкувал е глад пет дни.
лежал, злщото 

това много отслабнал 
на пладне в неговата 
телят на 
Бакарич.

и инак преди. 
в затвора. Този ден 

стая дошъл председа- 
окръжния съд в Огулин Стйепан 

Между

Драгиша Радованович
ЗАТВОР И СТАЧКА С 
ОГУЛИН

ГЛАДУВАНЕ В — С тази стачка — 
ио Й оон п Броз —■ разказвал по-къс- 

'июках да протестирам
При това настъпили големи горещини, от^дин затвор^д^г^п^^1' ?ЯХ 

така че положението в' затвора станало вия дивото храна те' Р 1ИИ"Л(>ШИ у,т<)‘
не^иТа“0™'0, а °,КРЪЖНИЯТ съд ии- ПРИ всичко това съдът м тшеТГ * 

как не искал да разгледа делото, против разпита Запали това п-лб,^ Д
Иосип Бров и. неговите другари, обвинени Първия ден ограиооите НР яка храна, 
в Кралетеща. Затова Йосип Броз решил мание н^тово п ™ брЪЩаХа вни'
да стачкува е гладуване Г Н друтя д,еи настанадуване. . иу®ане в затвора... На третия

■него и Броз почналд ИЛ ЛОТ:

пус„^И^'ад 'изведете пред съд или ме- 
пуснете, а аз като комунирг 
зволя 1и .нататък 
човешки условия!

хвърлян
ие мсяга да по- 

такива не-да живея при
го1В'Ор.ил Йосип Броз.

че „еТГ Бакадич Убеждавал Йосип, 
... ” Р 6 да стачкува с гладуване за- 
.щото неговият живот бил потребен на Ко
мунистическата партия, а когатЬ “. че

НИ

въл 
ден, когато
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21 МАЙ 1942 — 21 МАЙ 1987
СЪВЕЩАНИЯ В НИШ И ЛЕСКОВАЦ ПО РАЗВОЙ 
НИТЕ ПРОБЛЕМИ НА КРАЙГРАНИЧНИТЕ 
СТАНАЛИ ОБЩИНИг°Дини на военновъз 

душните сили на СФРЮ
и изо

Икономически 

стимули вместо 

патриотични призиви

Нашата авиация 
окмовъздущна отбранама- 
<сш1яаха в отъня :на Наро- 
дссотобсдителвата борба 
пей нснссргдстаената 
жа на ЮКГ1 
Ти то. ,,В таог/т 
свирепа борба на 
и смърт се роди .нотата 
армия на нашите нареди, 
иа 1ксято нашите народа! 
ме можаха да дадат ни- 
що друто, освен стоите ю 
лоръки деца и безпрани- 
чна любов..." (Тото), 
такшва услоная 
и расна нашето 
въздухоплаване, полезен
година след феодгирането 
на Дърта пролетарска уд
арна бригада,- на 21 май 
.1942. година полетяха пъ
рвите партизански само
лети е партизанските пи

та ЕЮ-

гри 
и другаря 
невиждана ш

ЖИ.ВСГГ

Развитието на изостаналите краища не може 
да се ускори без интензивно ангажиране на силните 
стопански организации и системи, които трябва да се 
„довеждат в неразвитите общини, не с празни при
зиви към патриотизъм, благородност и солидарност, 
а със създаване на система от икономически 

По инициатива на Ску 
птицата -на СР Сърбия и 
Ропубли каменейя фонд за 
касър чаване

*Г Г-ЛЛЙЙ1

■ Г- ~ •
В

стимули
зраб спицата, миграцията 
и п-р. На същата вълна 
бяха и изказванията на 
председателите на скуп- 
щингдте на изостаналите 
общини с подробни опи
салия на стопанските, ин 
фраструктурните и оста
налите проблеми.

се раци
есенно

развитието' 
на изостаналите краища в 
Нищ (на 12 май) и Лесно 
зац (два дни по-късно) се 
проведоха съвещания по 
развойните проблеми «а 
тази част от Република
та. Непосредствен -повод 
за съвсщаяията са „ап- 
рилеките становища" на 
Скупщината на Ф-онда във 
връзка с по-нататъшното 
осъщестз яеане на поли

та концепция за изграж
дането на

граждаие на 
та система на всенародна 
та отбрана и в подготов
ката за въоръжена, борба 
в евентуалната в-сенарод- 

• н,.1 стор ани те лна ' войн а.

целокул/на-
въсръженитс 

сили на революцията. На
Шитс комунисти и патри
оти борци отнемаха от

На срещата с журналистите в Ниш по слу
чай празника н аавиацията и противовъздушната от 
брана генерал майор МАРКО КУЛИЧ 
концепцията на нашето военно въздухоплаване и 
противовъздушната отбрана. Тя е такава, че може 
безпогрешно да действува на всяка крачка от Тр:: 
глав до Левгелия и от Суботица до Адрнатика. А 
силата на югославското соенно въздухоплаване е в 
народа, в нашето братство и единство, в самоупра- 
Бителнсто развитие на социалистическа необвърза
на Югославия, без оглед на действуването на вът- | 
решните и външните врагове.

Следователно,
-голямото изоставане 
крайгр-ангичщгите 
витите сбщ ж-ш в сравне-

все по-Д|не.с нашите во-енновъз 
душни сил-и и противовъз 
душната отбрана предста 
влязат модерно- въоръже
на л високо морална ча
ст на нашите въоръжени 
сили. По време кота то с 
гордост и делово- честву 
в ат 4 5-годишни на та о-г съ 

•здаваното си, когато -в ст,р 
агнета се годи решителна 
борба за осъществяване 
на становищата на 13-ия 
конгрес на СЮ,К» за пре
одоляване на проблеми
те в обществ сн-о-ико-носупи 
чеокото развитие съста
вът на ЕОенновъздушните 
сили заедно с останалите 
числящи се към ЮНА, с 
трудещите се и гражда
ните на Югославия са го 
тови и решими да върв
ят по Титовия път и по
литиката на СЮК, да се 
бооят за още по-високи 
резултати в боевото- изг
раждане, за мирно нобс 
и С1Т0КОСП труд на зом ята.

на
говори и за и нераз-

кие с останалата част на 
Републиката е получила
Е-СИЧКИтиката на таз-и >и!нст-иту- 

Ц|ия на социалистическата 
солидарност. _

димензии на остър 
икономически и полити
чески проблем. Кои са 
причините за това изос
таваше?

, Досегашните усилия за
ускорява не развитието на 
крайпра.ничните и изоста
валите общини в Нишки 
и Южно-моравски регион 
— бе изтъкнато на съвещ 
агн-ията

ПОГЛЕД ОТДЕЛУ
ЛОТИ ФРАНЬО КЛУЗ и 
РУДИ ЧАЕВАЦ. С отнети 
те ст врага самолети от 
окупирана Баня Лука те 
прелитат на освободена
та територия край Прие- 
дор. Клуз и Чаевац са пъ
рвите партизански пило
ти. а 21 май Де-н на на
шето военно въздухопла
ване и на противовъздуш
ната отбрана .

Прелитането на първи
те пилоти на свободна те 
ритория н а Босненска кра 
ина и Сформирането на па 
ртизанската авиация са 
съставна част на Титсва-

врага -оръжие, -муниции, 
съоръжения, пък и само
лети. Тога бе основният 
източник на -снабдяване
то все до средата на 1944 
година. Партизанската ав 
иахгия имаше ограмно мо
рално Влияние върху на
рода и борците, както и 
голямо значение за раз- 
питието на народосовобо- 
дителната борба, и р-евол 
юц и ята. И днес ве-еннлта 
а' нация и гтротивовъздуш 
ната отбрана имат изклю 
чително положително в ли 
ящ$з върху боевото и м» 
раЛНО-П-С* ТИТ ^Ч-СОКОТ о из-

Изостаналюеггта на спо 
менатите общини е остра, 
а помощта — по мнени
ето на регионалните 
общински пред став з г те ли 
— вое още малка. Степан 
ските организации и сис
теми от развитите центро
ве н ера душно построяват 
цехове в изостаналите об
щини, защото нямат ико
номически интерес. Труд
но се ‘оформява фпнаноо-'

дадоха значи
телни резултати, които за 
съжаление не бяха дос
та тъчът да се намали ра
зликата между развойни
те равнища иа тези кра
ища и Републиката. Раз-

и

ликата даже се увеличи 
и продължава да се уве
личава. Авторите на уво
дните доклади (Божидар 
Йоци.ч и Милан Митич)
подкрепиха. ю-за твърдей 
не с редица 
за НП1П01ДНИЯ доход, швве- 
стициошгата дейност, бе-

п-ока зате ли

(На 4-та стр.)Ст. Станков

люция" и тем пссб.чи, приключи минала
та седми «а е осъждаше па другаря Дуймич 
ла едногодишен затвор,
Броз на еедсммесечеп, Иван 11ра.:;д1ица 
шест месеца затвор, дс»:<ато останалите са 
освободени...

В този процес полицията искала да ео 
•осъди работата иа тези другари в органи
зирането на синдикалното движенпи-с :и тя 
„подготвила" материал,' в кюйто първо мя
сто заема известието ма Министерството на 
«'//грешните работи, -където -ос казва, че за 

, въпросните другари попрато пс може да 
се докаже, че са членове мп Комутистмчес- 
ката партия, обаче ;има съмнение, чс те 
'всс пак са членове ,и въз основа на това 
препоръчва ос строго така за ние.

Работническата класа знае, че е изло
жена иа гонение само затова, че *гя търси 
своите права и приема, всички присъди е 
убеждението, че и тези присъд и дотрила - 
сят от своя страна иа целта на освободите
лната -борба ипа пролетариата."

Пишейки за процеса в Огулип „Борба" 
покрай другото казва:

„...Прокурорът представил работата 
на обвинените другари в синдикалните 
организации като забранена кмунисггическа 
дейност. Според разбиранията на държав
ния прокурор ю О тулиш в синдикалните ор 
г.анизацим не може да бъде никой друг, 
освен комунистите :и антггдържавотите еле
менти. Според неговите думи, Карл Маркс 
е баща на комунизма и затова цялата мар 
сстко л итература пада под удар на Закона 
за Защита на държавата. Друго е когато 
ТПЗГ1 литература чете капиталист или ин
телектуалец: той я чете с научна цел. Но 
когато тази литература четат работници, 
тогава топа с комунизъм, който разрушава 
държавата!

не постига целта, пристанал на условията 
на Йсоил Броз. Обещал бързо да завърши 
следствието, а Брсз на него да прекъсне ста другаря Йоспп

па•чката с гладуване.
— Щс ви изпратя 

своя дом, защото това с най-доброто сред
ство за вашия измъчен организъм след та- 
зи стачка! — казал старият Бакарич.

Съдията наистина останал при обеша- 
1)и.гго си. След завършеното следствие в 

бива задържан само Иван Дуйм.ич,

малко супица от

затвора
■а Йооип Броз и Раде Цел ар били пуснати 
да се защищават от свобода.

Съдебният процес започнал през окто
мври 1927 година, а присъдата прочетена 
на следващия ден. Иван Дуймич бил осъ
ден на една година заггвор, а Иосип Ьроз 
и Раде Целар на по седем месеца, ,3а иро-

п ечат.

И кръга на такива ограничени ултраре 
вюл1оц1ио|ини разбирания дори и един от 
с'Ь1Д1и-итс споделил: защо е нужно на работ
ника да. чете научни клшти, когато той има 
задача само <със брадвата да оече или с 

занимава още и

цеса обширно писал работническият 
„Организиран работник" на 10 
1927 година т/исал:

„Тайнственото арестуваш на другаря 
Броз, металоработник, и закарването му в 
Огуливг, както- и изявленията ;га пол идеи- 
скдггс чиновници за „бунт, заговор и .ршю-

ноември

чука да удря, а не да ос 
с пол1иггика?"

СЛЕДВА
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ДЕЛЕГАЦИИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ПОЧТИ БЕЗДЕЙСТВУВА'1Икономически стимули вместо 

патриотични призиви ТЪНКА ДЕЛЕГАТСКА ВРЪЗКА
изнасятДелегатите и делегатските скушцияи 

собствени мнения и становища. Дсяегацимге не се 
осведомяват за становищата и решенията на скупщина консолидация ша вече 

I мютроснмге I дехопю. 
донко Жинич, Адеиссандар 
М|и'Г'ршиич и други рсиуб- 
люкамокитс трсдстагоитс- 
Л1И поучиха 'Об[Ц|ИП гок/итс 
функционери да атаяувагг 
Фонда е каче ствен ни про
грами в областта ига про
мишленото производство, 
а да 1чо |Го обременяват с 
нерсадки 'искове за пом
ени го разрешаването па 
инфраструкггурлиитс про
блеми (разбира се, Фон
дът .ще помага и па този 
плел, иго е много по-цс- 
лрецабраано средствата 
му дп ос насочват към аг- 
опалюкото развитие). За
напред се «килата да ос 
изостри многократно от
говорността за харченето 
на 'отпуснатите еродетва.

оа е «шоко качество. Ос- 
ион тома общините ,,заб
равят”, че Фондът има 
ешмулатишга функция и 
®ос повече ос отнасят към 
нимч> като към фонд за

(От 3-та стр.)
Ра

ните.
вата конструкция ш го
лял! брой нови програми 
преди всичко породи ма
лките възможности за со
бствено участие м иедо- развитие, а пгс ос опитвал' 
статъчиата финансова Ьга> да изнамерят други отзто-. 

' ообност на банките. Мпо- циници .па финансови сред 
го програми „годиияоват" 
по чекмеджетата яа Фон- .общността ига 'интересите, 
да. Повече от построени- банки, фондове за насър- 
те цехове ме 5'опя®ат да 
станат генератори на пра 
проса, понеже започват да 
работя 'недостатъчно ос- 
поообени за функцията ои 
н без обороти средства 
и кадри. Общините не са 
достатъчно способни да 
извършат оптимална, про-

из сдружения труд и тру
довите общности, «та при
мер, ляма правилник за 
работа, а освен делегаци- 

мостяата общност в

През изтеклия одного- 
дишоп' период делегации- 

|Босилс.градска общи
на 'те ос .изявиха о пло
дотворна дейност. 13 трва 
без де йствув амс, делогац и - 

съвета ма Об

те в

ята в
Босилеград те .нямат и
програми за действуваме. 
В то;а отношение делегат 
питате не само, че ме раз- 

.въпроси от общ 
,но мито търсят

пс .на трите 
I ц'шюката екупщика, 
пример, 'изобщо ,ис прове 
иодаха .събралия! Ьдна от 
причините за това е, че 
п рофос ионал и ата служба 
иа ОС пе мм изпращаше 
материали върху които те
ла разискват м да „задъ
лжават" делегатите 
която на сесията да пре- 

мнемията 'им. Зато

ства — само у правите ли ои «а

движват 
интерес, 
помощ, чгито пък някои 

помага в работата.

чавамс н,а манооа, оредег- 
га за етимулцрине ига про 
мзводетво със епециалпм 
'Предмозначения и п.р. Нс- 
'онергична е акцията им 
за срочна реализация на 
'одобрените програми. Го- 
ляма с финансовата педи 
оцитплмна.

им

Имайки предвид, че де 
легатите ’ в скупщинитс 
изнасят свои (не на своята 
делегация) и мкекия, че 

информации в об
ратна посока, т. е. от ску 
пщините 
делегациите 
ат, .налага се въпросът за 
функционирането на де- 

система в об-

еи,

насят
ва 'покрай премахването 

други овабости занап
ред с необходимо матери
али за окупщимите да ее 
изпращат не само «а де
легатите, ко и на делега- 
циГите, Разбира се, за да

нямаекцчя яа развитието .си и 
да я конкретизират’ с ка
чествени програми, а не 
получават помощ от .реги Финансовата помощ за на 
аналните и репу бликаме- сърчаиане развитието па

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ? па към базата, че 
бездейст-вув-

И иа двете 'Съвещанияките институции и орга- крайграничните и изоста
ни. Приетата преди 4 го- пали общини трябва да бе предупредено, че е лрс 
дини Програма за .разви- °г увеличи, ио това уве- дстоящия период трябва 
тие на крайграничните й личение не може да бъде ое действува бързо, 
изостанали общини е ре- над .реалните възможнос- 
ализмрана с .недопустимо ти на 'стопанството в Ре- 
малък процент. И тери- публиката. Необходима е
Ториалното разцределе- 11 трансформация Ма Ф;0 , . ята, май-големият „.враг" 
пие на средствата от Ре- нда. като при това упот- ,ка (инвестиционната дей- 
публиканокия фонд не е ребявамето иа .средствата иост, без |К0ЯТО |НЯМа ус.
•най-справедливо, Недоста се „превежда” от .дистри- 
тъчна е помощта при ра буиране към сдружаване, 
зрешаването .на мнфра- основни субекти на кое- 
структурните проблеми то да бъдат организации- 
(пътища, ПТТ-съобщегаия те ;на 'сдружения труд от ДИМИТРОВГРАД: ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 
и пр.), които пряко заба
вят развитието на изоста
налите общини.

легатската 
щината час по-скоро да 
изучи и обсъди ОК 
ССТН. Необходимостта от

се установи делегатска вр 
ъзка нужно с имфзрмаци 
■ите да .имат м обратна по 
оста — с решенията и ста 
г:оз,ищата на скупщините 
да ое осведомява и база-

на

това е още по-гол яма ако 
се яма предвид, че покр
ай другото трябва да се 
премахнат и субективните 
слабости и личната (деле

енергично и съчетано за 
да се изпревари мифлапта

та.
В досегашното (без)де- 

йствуване -се чувствуват и 
други субективни слабос
ти. Нито една делегация

гатека) неактивност.корено развитие.
Васил СтанчевК. Георгиев

развитите и изостаналите 
краища. Силните стопан
ски организации и систе
ми трябва да се ,,довеж
дат” в изостаналите кра-

Добра подготвеност
ПОГЛЕД „ОТГОРЕ"

защита. По оказване на 
първа медицинска помощ 
най-добри резултати -лока 
заха членовете на екипа 
на ТО „Сточар”, а на вто
ро място е ТО „Дими
тровград", на трето ТО 
„Свобода”..

щно-сти в общината. Въ
преки дъжда, който неп
рекъснато валя, постигна
тите резултати по време 
на състезанието показа
ха, че всички екипи са 
добре подготвени за дей
ствуваме в извънредни ус- 
лесзия.

ища не с празни лризи- 
Представителите на Ре ви към п ато-ж>тизъм, бла- 

публиканския изпълните- гор-одоаст и солидарност, 
лен съвет. Фонда за насъ
рчаване на развитието и 
други републикански ор
гани, и институции под че 
ртаха, че общата криза 
най-мн-ого засяга бедните т’г незабавно трябва да ое 
общини и че помощта тр
ябва да бъде по-голяма, 
но същността на пробле
ма 1все пак не е в това.
Ц|ентрален е въпросът 1как
да се повишат 'ефектите лнмте скупщизии, стопанс 
на помощта, понеже тя и 
сега не е малка.- във Фо-

Б редовете на гражда
нската защита в Димитро 
щрадска община днес над 

а със създаване на смете- 11 на сто от населението.
като при това не може 
да .не се подчертае зна
чителното число са жени 
и млади. Това можеше да 
се да д-й и по време на 
общинското 'състезание, 
косго се проведе иа 17 
май и в което взеха уча
стие екипи по противо
пожарна защита, оказва
не на първа помощ, РХБ 
защита и екипи с общо 
предназначение -от всич
ки трудови организации 
и по-големите местни об

ма от реални икономиче
ски стимули. Програмна
та способност на -общини

В областта ка РХБ за
щита най-добри са чле
новете на отбора на ТО 
,,Димитровград'', -след то
ва -специализираният оп- 
щин-ски отбор, а на тре
то мя-гго са членовете на 
отбора от село Желюша. 
В състезанието на екипи
те <с общо предназначе
ние най-много паказха чл 
©нозете на МО Желюша, 
на второ много оа члено
вете на първия одбор .на 
ТО », Димитров град” а на 
трето вторият оггбор на 
същата трудова' организа
ция..

повиши, като ое атешаизи 
рат .собствените им кадро 
ви потенциали -и съотве
тните -органи на р-еги-она-

Н-а края бяха провъзг
ласени най-добрите. По 
прОФиг-опс-жарната защи
та тева -е -екипът на ТО 
.-Димитровград”, на второ 
място се класира вторият 
а на трето първият общ- 
ннепои специализтер-ан ек
ип по противопожарна

ки камари и кооператив
ни съюзи. В ,Р-епубликала 
ое чувствува вое по-силен 
стремеж към преструкггуи 
райе на праизводств-ото 
('Ориентация към инвест.и-

нда годишно се „влият”
80 милиарда динара. 

Наистина приливът на ср
едствата не е най-ред013т 
сн (миналата годмна не ' 

мини
ране в «отрасли с висока 
акум-улативност),са (Събрани към 8 

щуда динара) и това е ое-
1Лкойто

трябва да ее по-чувствува р 
и в изостаналите общини. Щриозгао затруднение е де

йността на Фонда. Ефек
тивността ,на оолидарлата Н'а Н1ай-д.0'б!рвгг,е ще бъ

дат щръчаии награди на 
тържествено, заседание на 
Щаба за гржданака. защи 
та, което ще се проведе 
по повод 20 юни — Деня 
на .гражданската защита.

Репу1бли'ка'Н.01оият фонд 
е ,погов да тюимопне <и у си 
лията за обез1печа1ваи'е на 
кюеативиш кадри, защото 
те оа най-силният залог 
за уюкорано .развитие, Ня 
ма да 1изоста1не и ангажи
рането на Фонда за пъл-

% Ч
■йШШ.помощ пряко ое намаля

ва от ниската програмна 
способност н-а общините. 
Вярно е, ч-е във Фонда, 
очакват ШшзШшшш

Оказване на помощ при повреди

^4 V х Щ

, -зелена улица'' 
значителен брой програ
ми, но е вярно и това, че

А. Т.
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Войниците „атакуват“ Видлич
ПОСЕЩЕНИЯ, Макар че официално да' 

ботите на пътя .от Моин- 
Ци ДО' Вълковия започна
ха на 5 май, лошото вре- 
ме за няколко дни -отсро
чи „атаката" на

Числящите се към Ю-минутка" асфалтираните 
два километра. Й току-що СЪс 'своят,а механиза- 
тръпнахме,. по-нататък от Ц1*я трябва да прокарат 
асфалта опряха ни дв,е ъо 
йничета. Напред не 
поеше, дока то скалите не Общинската Самоуправи 
бъдат взривени. Въпреки 
забраната, тръгнахме пе
ша още малко- напред, за ща прокара останали 
да можем да (видим мя- те 2,5 км, -главно -от 
стото на -експлозията. Ок- ха на Видлич до Вълко»

вия. Предприятието за 
пътища от Ниш ще наси

4,5 км път на .най-труд
ните местаРАЗГОВОРИ -на трасето.мо-

армейци 
те -срещу скалистите тере 
«м на Видли-ч. А при вой 
кяците ое знае, че онова, 
коег-о е -пропуснато обе
зателно /трябва да -се ща

телна общност за месши 
и- -н-екатег-оризирани пътиДимитровград

вър-П развика на -служащи
те в -разните стужби на 
Секретариата на (вътреш
ните работн и 'другите -бр 
гак(и на сигурност 
май, в Димитровградска 
община -е -ознаменуван тъ 
ржесъпзсно, но преди -вой 
чко трудово. Ознаменува 
нето на 'Празника започ
на на 12 -май с -прием за 
пенсионери от тази служ
ба и посещение на плоче 
рите и младежите на гра
нично - псоаусквателни я 
пункт „Градина", по-точ
но на служащите 
-контрола ?а минава

щите държавната * гра
нила. На
ст-еу прием за предста
вители на О-бщин ската 
скупщина и обществоно- 
-политическите организа
ции и трудозите орга
низации устроиха Се
кретариатът на вътоеш 
ните оаботи. службата 
за контрол на .минаващи
те държавната грашща и 
органите нл сигурността.
На приема гостите връчи 
ха. съответни подаръци на 
числящите се към споме- региона.

н-атите служби. На 
бе организирана другарс
ка вгчс-р, па която бяха 
връчени напращи .на най- 
добрите. С похвала на Ре
публиканския секретар 
вътре! шише работи е на- 
грп^.пн мил'иц1исннарът Бла 
жа Стефанов, -а сребърни 
монети е лика на Тита за 
25 годишната .служба по
лучиха Стоян Величков -и 
Митко Василев.

По случай Деня .на -си
гурността на 25 април е 
проведена традиционна
та среШа на заетите -от С-е 
хретариатите на вътреш
ните -работи от Димитров 
град, Ражань и Бела па
ланка в Бела паланка. За 
поъв път тази -година са 
проведени и -спортни със
тезания на регионално ра 

. вкищ-5 на заетите в спо
менатите служби. Дими- 
тровградчангп -са се кла
сирали на пързо място 
по шах-мат, «а второ в 
стрелба с автоматична пу 
шка и на трето в лека ат
летика. Общо са се класи

15 май
Ескоа с още по-упорита 
рабсгга. В тов-а ое убеди
хме, косато на 12 май ги 
посетихме на трасето.

Отделяйки ое от пътя 
за Мсинци по .новото шо 
ое, -изминахме за „една

оро .след това -силен лу- 
кот и -отрам1н-ата -скала, 
измираща ое насред на пе пътя ■ 'с чакъл и ще ас- 
трасето- вече н-е -съще-стЬу Ф^лтс/ра една част. Сзе- 
ваше. Големият си.во-ма- 
сл/и(и/е.н булдозер оега -мно 
го -по-лесно можеше да

13
дствата в- размер 240 
лиона са обезпечени с 
програмата за 
на пътното

мина

-развитие 
‘стопанство в 

пограничните общини.

продължи пробиването на 
трасето. На самия връх 
на Видлич останалите вой 
НИСи от 
Младен Димитриевич от 
Пирот, -с -мощни комп.ресо 
РГ1 дълбаеха дупки за да 
взривят -самия връх и на
пралият място н'а машини 
те. Зад тях в подножието 
на Видлич се

единицата на

в

13 маз сътме-

червенеха 
покривите на оело Вълко 
вия. Струваше ни се, че 
мож-е с камък да ое дох- 
върл-и дотам. Сетне, дока- 
то ое връщахме назад впе 
чатлени-ето, че височките 
села от върха на Видлич 
се виждаха близо, 
кара още веднаж да спо
делим помежду си, че 
този път наистина ще до
ближи Висок до центъра 
на общината. И не без 
възди шка -констатирахм е г 
да беше, тооза поне преди 
двае-стина години! Тога
ва вместо сегашните три
десет бригадири, залеся
ващи голините край тра
сето на бъдещия път, си
гурно можеше да има три 
ста от височките села. На

Войниците винаги готови за помощ

Възваше до 
димитровградчани! ни -на

В Димитровградска община .належащ проблем 
са лошите, почти никакви пътища. С години наред 
са пролени опити за разрешаване на този проб
лем, .на най-често безуспешно-, поради -недостиг 
на оредегпва. И тази година съответните най-отго
ворни и най-к-с>мпе-тент]ги за това органи и отдел
ни лиЦ-а оа мапраЕШги програма за изграждане на 
пътните направления в общината, конто -след луб 
личн-о обсъждане е приета -от всички трудещи се 
и граждани. Но това е само първата крачка. След 
нея -следва втората — юам-оупр.азително 
менис -на всички заети (в Димитровп>адекото 
панст-во за отделяне .на две надници, предназначе
ни за спросж на пътища. .Болшинство от заетите 
вече, са реализирали това.

От друга .странна., чк изостава и -помощта на 
република Сърбия -посредством Фонда за насър
чаване (развитието ага 1изо.ста1ва1Щ1Итс общили и про 
грамата за строеж на пътища >в пограничните об 
щипи. Но имайки -п-редв/ид, че състоянието на пъ 
тищата в общината е критично, особено на пътя 
Сук-0130—Зв-он.ци, където постоянно -съществува отга 
оп-ост от срутване, ясио- е че са -необходими значи 
телиш срсуосгпвп-, особено за, рс-пиюпгалишгпс 'направ
ления от Димитровград до Вълков-мя (през Моми
ци)» -от Димит1Ю1М1пра:ч до Метли и -от -Сукано до 
Знрнци. /Па -пътя /към В'ьл1К.о»п1ия ноче усилено се 
работи, а наскоро щс заи почнат работите и на ос
таналите две шъпни шшгратл елини.

Затова, приемайки шред1мо1жс1па’па програма 
за развоите на пътното- стои.листно в общината, 
О6111 шлаката. коч иферсн и н ги -I па Сон 11 нал и-стичсски-и 
съюз отправи ВЪЗБАНИ-Е -КЪМ ВСИЧКИ ДИМИ 
ТРОВГРАДДЧЛИ-И, ;Н€за1ши10М(мю- и<ъд-е живеят да 
помогнат •реал1Иоа1Ц)И1Ята па програмата и с лич
ни сродства (пооре,догн-ом джигро сметката па Оа-мо 
управителната общност за местни и игскатепори- 
зиран.и пътища -в Д:им1итрю1В1Г|рад 62802-601-16 при 
Службата за обществено очетопюдеггво в Днмнтр-от - 
град. Срюдшвата -и -ок11>01М!Н1и аюс .пак щс пред стлали 
.ват ценна помощ и .щс допринесат вече „остаре
лите" села да се доближат дю центъра на общц- 
тгата. ДИМИТ.РО(ВГРАЙЧАНИ, тга вас -е да покаже 
те св-о.ита при!|п}13оа!11'01ст -и обич и<а»м родилия он щоай!

Общинска кои(])ер011Ц11Я 
- па ССТН в Дим)Гфовг{)ад

пали на шесто място в 
А. Т.

оеилеград
;,Юго-55", за по-ефикасно 
регулиране и кситрол в 
движението, която и.ч об
езпечи Общинската скуп
щина.

В Босилеградската об
щина е Е-ече традиция иа 
числящите се към Секре 
тариата на вътрешните ра 
боти,. 13 май — Деня на 
сигурността, да и честит 
ят ттиснерите от бееилетад 
скот сюикувяо ■ училище. 
В краткия, приятен и твъ 
рде инте.ресен разговор, 
иача-лтмкът на Службата, 
Стгменгко Пенев, гостите 
си запозна с работата, за 
дачите и живота на паза
чите на рбществеютя ред 
и сигурността на хората.

споразу- 
сто-

По случай праз. , тяхно място сега са вой
ниците от Загреб: Сплит, 
Ясегагца, от Босна, Маке 
дония, от Белград. И си
новете и дъщерите сега 
бригадири, може би и »а 
височани, поели преди 
двадесет годшпг -пътя към 
гра да и останали в .негови 
те трудови организации. 
Сега те -е нетърпение „ 
чадо-ст очакват деня, кост' 
то пътят те бъде гото-з,

. за да мотат поне -в събо
та и неделя да се вър
нат на бандитите си от
мита и бамтшш ниви. 
Гледайки -войн-ичетата тг 
бригадирите -е какъв ен
тусиазъм работят, кажто- 
и бупдозертгета и техника 

•от общинската Саотоунра- 
питслиа общност за мос-и

делегации отника
Секретари зта, 
гробсоете ка загинали й 
починали работници от 
тази Служба, ноложи-

пссетиха

ха свежи цветя и почето
ха паметта им.

В рамките, па чсствува- 
нсто се проведоха и спо- 
ртяи -състсзаятия ти> шах
мат и опоргна -стрелба, в 
които взеха участие отбо

По случай 
п-редоедатеят иа 
ската скупщина Васил Та
ков, устрои прием за ра- рите .на -Срокрстарилта, 
ботииците -от Службата Ю-Н А, Средношколският

образователен цонътр и

празника,
Обгннн-

по сигурността. На прие
ма, на който присъству- гра-ничк-о - нропускватсл- 

1лият -пункт ,, Рибар ц-м”.ваха и ръководителите на
Победители и -в двете съ-обществянр - политически 

те организации, също та- • сгезапия бяха отборите
на Ю/НА,ка бе -воден разговор за 

дейността и проблемите
нп н птеатегорнзиранп пъ 
лица. ютгго рпбо-тят нпо 
12 часа, -ясно е, ,чс за -»и- 
ооитни тази зтПна е била- 
тто-П1теД|11'ата, -когато поло- 
шпг тои-ииа са -били -отое- 
ч-ени от -света.

Бе устроена другарока 
ореща та юоято ирисъст'- 

Служба вуваха и пемоионери, ра- 
ботили в тази и друш -Си

с който ое оретцат труде
щите се ,в тази,
кажто и основните насоки 

раз
витие и уеивършенствув-а- 
не. При това им бе пре
дадени специална

ужби, а които понастоя- 
ЩС1М живеят в Босилеград 
ска -община.

за гюдк1татъ1шюто

А. Т.М. Я.кола
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БАБУШНИЦЛ

Много кандидати — малко места
ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛ НОВА ФЛГ.РИКЛ ЗА 
ГУМЕНИ НИШКИ

„Димитровград“и от специалисти, -анужда
от друга, хора с полуно 

яиоше образование

И н настоящата година 
щ облсмът с търсещите 
работа е един от иай- 
парлиаите. ©роят им е 
почти па миналогодишно 
то равнище — пад хиля 

]Л та

л
Ш'С и

преподаватели, 
М01Г-

(лекари,
ооциалози и др.) ме

намерят работа.
шш па базата на латекс. 
В д вроди шиите години еби 
ло планувано изпражда- 
нето на такива мощности, 
капо и м змии I' ллитс 
ар.сд,н1оер10чши: периода с 
шрот» ял

• ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯ- 
ВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПРОЕКТ ЗА СТРОИ
ТЕЛСТВО НА ФАБРИКА ЗА ГОЛИ ГУМЕНИ НИШ
КИ В ДИМИТРОВГРАД

ат да си 
Проличава и този път, че 
не се под и 
сметка за подготовка на 
кадри, от калелито ог ну
ждае стопанството » та
зи стопански изостанала

д:и и стотина души. 
зи подиша оред търсещи
те работа ■— .найчгояям е 
броят :па незаетите до 30- 
-годишна .възраст, 67"/". 
До една година 
чакат 325 лица, от 1-3 — 
360 души. От 3-5 'години 

. — 129 лица и т. ш„ дока- 
го 208 душй чакат пояс-

достатъчно
два. Ако «реди ц имаше ди нто подкрепят ирограма- 

пеми, соча с пределно яс- та па развитие, относно 
но-. „Тигър" — „Димитро е дългогодишно сътрудпш

честно . >са създадени де
на нова лови отношения, ..които 

ги задължават към „Ти
гър" и .към сдружаваше 
на валутните средства.

Димитровград с .и члеш 
на деловото сътрудничес
тво на производителите 
•на трикотаж и синтетични 
те креп-предпва в Ю.гос- 
ЛЛ1ВПЯ „Трико-Унира" ка
то л. реша водител ша ниш
ки, къдсто ое анализира 
състоянието ,и перспекти-

ШГВССТНЦЖМПШ
програми щ същите е до
ставял до съответните ор- 

Решублмката и Фс-

работаверад" нс се отказана от 
строителството 
фабрика за гумени ниш
ки на базата на латекс 'в 
Димитровград. Това стана 
яоно .след състоялото ое 
към средата на миналия 
месец среща - разговор 
между представители на 
„Тигър", ,,Рис" от Загреб 
и „румалласт" от Индж- 
ия в гумарокото обедине 
ние „Заедшща гума" 'в 
Белград. В информация- 

която СОСТ „Тигър"

община.
ИГРИ С КОНКУРСИТЕ

Вече с- станало маниер, 
при обявяването на кон
курсите/ първо да ое „на
рисува" кандидатът, а се
тне конкурсът да се пуб- 

От тази слабост 
не с имунна ,ни Бабушки 
шка община. Може би за 
това е и разбираем гне
вът на делегата «а Общи 
леката скупщина в Бабу- 
швица Деси.мир Джорд- 
жевич, който между дру
гото заяви,-

— Дайте веднаж да по 
доечем корените на таки
ва! И да . ги кажем с пъ
лно име и презиме. Може 
би тогава ще има и ня
какъв ефект, а не както 
обикновено правим: „ня
какъв ефект, а не както 
о5: :'.:-:овено правим: ..ня
кои хора... в някои тру
дови организации" 
що и на тях не кажем име 
ната? Да тгоазим също ка 
кто и пр« възхваляване. 
Тогава знаем да кажем 
имената на наградените, 
похвалените и др. с пълни 
имена, със снимки. Нека 
така да правим и с на
рушителите на социалис
тическия морал и закони 
остта. Твърдя, че наруше
нията .ще намалеят — по
дчерта Джорджевич.

Има праЕО делегатът 
Джсрджеюич. но като че 
ли е трудно да се започне 
с тази практика. Никой 
не иска да бъде пръв.

гащи н
легацията, то поради обе 
ктивни трудности на ша- 
лушпя пазар не сполу
чил „низа" за реализаци
ята .им. Сега с реално та

чс от 5 години.
«.ой са 'п.роещите рабо 

та? Това са преди всичко 
млади хора, мнозинство 
от които са неквалифици
рани или п олу квалиф и ци
ца иш, което говори чс 
процесът на миграцията 
село - град —— продължа
ва. От общо 1100 търсе
щи работа — 273 са без 
клалификации 120 квали
фицирани, 157 със сред
но сб.раостаз »иг’, 32 с по
лувисшо и 14 с виеше 
образован кг, ергд които 
Ю"'.-'сти. професори - гео
графи. лекари, социолози 
и др.

"зи програма да се осъщс 
стаи до 1990 годиша .

ликува.

• „Тигър" счита, чс ня 
ма основание за двама и 
повече .производители па

та,
от Пирот И ТО „Димитро 
вгрвд" е доставила до сбз ИНВЕСТИЦИИ

модерниза-Предвпдлната реконструкция, 
ция п подмяна на оборудването в димитровградс
ката „Валира” тези дни получи зелена улица. Бзн- 

ТО „Тигър—Димитровград", чс

диноние ое казва;
• СОСТ „Тигър" —ТО 

е един-„Димнтрозград" 
стаеният производител на 

, голи 'гумени нишки в Ю- 
гославия от 1959. година. 
Сътцествувашите мощнос
ти ое ползват в четири 
смени и годишно произ
веждат 300 тона гумени 
нишки. Предвижда ое ос
ъвременяване. а съществу 
ва и възможност мощно
стите да .ое .удвоят .с въве
ждане на още една прои
зводствена линия на ба
зата на собствена техно
логия.

ката осведомява
инвестиционната програма е приемлива и 
да се кандитира за фаза „Б" на реконструкцията. 
Инвеститорът може да продължи с подготовката 
на проекта за реализацията му.

С тази инвестиция ТО „Тигър—Димитров
град" ще реши въпроса за замърсяване на околна
та среда н обезпрашаване на помещенията на 
„Валярата".

може

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНО 
СТИТЕ?

За-В настоящата година 
възможностите за заема
не на нова работна ръка 
в Бабушнишка община са 
твърде скромни, 
ще има за 152 души за

вите иа този отрасъл, па 
може да .се разчита на 
одружаване на .средства
та. СОСТ ..Тигър" през 
първото тримесечие е сга 
нала „активна", е което 
се създава възможност за 
ползувагне и на чуждестра ни. 
нн.и кредити. „Тигър" е 
в състояние да реши въ
проса за склад ша латекс 
и да обезпечи необходи
мите транспортни возила.

гумени нишки и изразя
ва недоволство, че други 
претендират за тази про
грама. забравяйки че „Ти 
гър" съществува 52 годи 
ни, а че гумени 
произвежда вече 28 годи

Работа

(отнеопределено време 
които 40 ще се настанят 
на новооткрити работни 
места, а 112 
нтни работни места. Тря
бва да бъдет приети и 88 
стажанти, а 40 лица тря
бва да ое подготвят за ра 
бота .в „Лисца".

нишки
• В средносрочната пр 

отрама на развитие на ТО 
..Димитровград", като най 
-крупен инвестиционен Об 
екг ое предвижда постро
яване на мощности за ни 
шки на базата на латекс 
с годишно производство 
от 1300 тона. Тази прог

ни вака-
Тазм информация ще 

бъде обект на разискване 
в „Заедница гума", кога- 
то ще .се приеме и окон
чателно решение за стро
ителството на нова фабри 
ка за гумени нишки на 
базата на латекс.

И занапред си .остава 
проблема с висококвали
фицираните кадри. От ед 
на страна в трудовите ор 
ганизации

• Въз основа .на каза
ното „Тигър" не се .отка
зва нито за момент бт пр 
ограма за голи гумени ни

рама се съдържа и в лла 
развитие на СОСТ Ст. Н.на по

„Тигър", както и в обще-
се чувствува М. А.

ФАБРИКА „25 МАЙ" В СУРДУЛИЦАотвените планове на Ди
митровградска община и 
Нишки регион.

са осъществени само 16 
милиона динара. Разни 
фирми от Франция, ФРГ, 
Полша и

план за април е преизпъл 
»ен с над 38 процента.

Увеличеното 
принудило
то на фабриката да уве
личи. броя на работници 
те. Понастоящем ое обу
чават 26 нови работника. 
За да повиши производи
телността на труда и да
заошги мотив-мравката 
ра&оттвдщите за повече <и 
п о-кач еств еи а гцродукц и я, 

Д(о колективът е 
и чуждестранни срещу

голГ™™ I“ "дГТето ,на оред-
сурдулишката фаб Изра^а^^ПрХ-

жеш, да ТудлГ п^вод °

за това. И още едио 
дешге:

НОВАТА ЛНННЯ „НЕ ПРИЗНАВА” 
ПЛАНОВЕТЕ

търсене е
ДРУШ

п;рояшяват особен интерес 
ва така наречената възгл 
авнична минерална 
н,а на мерасур—плетиво.

За успешния тазгоди
шен старт 'на ф-ка „25 
май" говорят и следните 
показатели. Целокупното 

,на септември миналата производство .е продапе- 
година (в Деня на освобо но предварително На 
жаението на Сурдулица). манцния 
Н,а чужнестранмиге

страниТъй като Димитровгра 
дека община е приграни- 
чна, а при тава и яеразни 
та община, във финанси
рането на проекта оерио-

ръкозодствю-

• Тримесечният производствен план е преизпъл 
нен с 21.2 на сто ф Навалица от чужбина • 26 нови 
работника • Стимулиране на производствения труд

въл-

Първюте три месеца !на 
зню ое .разчита на участи настоящата делова 
ето «а фонда за насърча на са един. от най-успе

шните периоди на су.рду 
китката фабрика за иро 
извадство . ага минерална 
вълна „25 май", която ра 
боти в рамките на „Гале 
шика" от Земун. Триме-

тона продукция. Тази ли
ния бе пусната в п.робно 
производство в началото

годи
на

аа1не на недостатъчно раз 
витите общини :на СР Съ
рбия. Фондът е готов да пъзстанал

уравнилошката впаза- 
803 то-учашшува с 40 .на сто. Вто 

обезпечава
ри юа П|р101дадан1и 
на 'изделия и е осъ'Щ'еог- 
вена печалба от 145 мили 
она динара.-За да се .раз 
бдре колко голям 
успех, трябва да ое каже, 
че в същия период на ми 
налята година от износа

рата част ое 
чрез собствено участие, а 
една част ще обезпечат

ята наоечния.т , производствен 
план е преизпълнен до
ри с 21,2 на сто най-мно
го със заюлута на новата 
производствена линия, мо 
ято е излъчила над 3000

чрез сдружаване на цред- 
ствата сегашните погреб 
итеди (те .са ,над 30), ко-

е този

ните производители.'сгае-
производегпвеният К. Г.
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Иг“ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ С1Комунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1570 година ХЬУ

Белград, 22 май 1987г
ЩЕФАН КОРОШЕЦ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - ФАКТОР НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА
В дългосрочната програма за иктго- 

мичеока клабилизац-ия е утвърдено, 
че „Iюразбира:.нсто на ролята, фун

кцията значението на оелокото 
в развитието на столаисшото 
но®ните причини за пр сне бре го-з л не 
сксто •стклгаагство

ята на СДК. О-СТ разполагат само с 56,7 на 
сто от разпределения доход). Без оглед 
по-джшн-кя размер на (растежа на селско сто 

стопанство паноката продукция /в миналата 
е една от о>

Аяоо като- общество не променим -отно- 
на щението <ои към >а1рро1к-омп лекса, тогава по

следйците о.т продължаването на сегашните
година, процеси ще доведат дотам, че селското сто 

такта- и дифере1щ<ирл1нм1те регионални и панстео (вместо фактор на стабилизацията 
и Н-ГЛ.РЛТП ям да’раигсви 'Прзизоодстсии резултати, ця- на стане десгабмлизатор на 'нашето

жаие -в неблатсорлятни икснДшч^ски тг' * ек °'СЪЩ0Стте « н-гобходим.ия паяеяж». Нуждата промяна на процесите
ловия на стопанисвам“" Гт,Втт»-и> ' 5 ”ая“’л към ио-.бързоао развитие на сел- търси цялостен и конкретен подход към 
пението на селското' \топангтеп Та скостопанокия пазар. Това говори не само, провеждането ш Дългосрочната програма,
ината стабилизация на стопанството и Ч~ т 1Сме'1Съзяал" »®!0вк»®ичеок« и органи- преди всичко санкции към отговорните за 
циално за пзх-ида от п™™ ,1? зачитания условия за модерно и високо до- неправеждане на конкретните . задачи но
ваято на инФлаттятч чп^шмя И ь1аля хода|;> ■геяавсспопаиоко.- производство, но оптималното ползуваме на природните ре-
растежа на оазтотате ХИ на " За тава- 45 с ^ДмцсгютративноФо регули- сурси (земя, вода и т.:н.). Земжедната полигтст? к на разходите, на ХШ конгрес на расте е статистическия таачин по- уреждане 
ск_ж- ое прието становището, „че една от на отношенията в общественото възпронз- 
съществените стратегически цели на сб- • водеше- -отслабваме икономич-ес/ките и

-сто

тини като една от основите на аграрната 
политика, бавно се провежда въпреки мно 

до- жесгвото- обществени' определения. Затова 
развитие е съз- ходекге моптгеи на селскостопанските про са потребни нови обществени импулси за 

даването на уловил за по-ускореир разви изеодатели за по-ефикасно стопанисване, интензивиранр обработваме иа земята. - 
ттте на агротгремишления комплекс по с-т- изостряне еча проблемите в. сферата на оол

щ е ствено-иконом и ч ескз т о

ношение раззит;тето- на съвкупното сто- венткестта, доходната позиция :на животно- 
панство. Съществена предпоставка за реа въдствзто като влошаване на мотивите за 
яизация на тази задача е укрепването

Постигането -на по-гол ям а -и по-доход
на селскостопанска продукция й ло-виоок 

_ на износ, което всичко- заедно обезценява вече д-охед на производителите търси по-бързо
позицията -а рлоотниците з селското е го постигнатите -резултати -з селскс-столанско- п-олзузан-е на научните постижения в пряк 
паяегво и на селските производители като то производство. Застоят з селскостопанско ти ката. Внедряването- -на най-високите те
сам^уп^авители и стокови производители, то п;рС1из:ЕОД‘~т.Ес- бе съпътствуван и -от дъл- хкологиче ек и. лр-идс-блажи
равноправна позиция на селското степан- гс-гсдлшната. тенденция на отделяне н-а чи п-олзувале на генетичните ’ потенциали (в
ство с останалите с I опал оки дейности, лзхо сто ^ ~м едел скс-тс- производство о-т животн-о- ра-сто.чгият-а и животните) и рационалното
ждайки от пазара, действувансто на ико- въдстсто и застоите в сдружаването ползуваме на механизацията са основните 
номическите закономерности и дадоха, ка- на труда и средствата и развитието на са-

максималното

условия за производителността на труда» но 
то мотиви за по-голяма продукция, прсус- моуправителн-ите сбщеетвен-о-икюномичес- ,и «най-важен елемент в структурата на це- 
тройстао на селското стопанство и уз ели че ки-отношения. Нужната промяна на състоя •ната на селекестеланските пронзведенмя на 

усп-о- обществените и частните стопанства. По
редна активност в решаването на текущите нататъшният -процес п-о обобществяване на 
икс-но-мичееки п р-зблсми (11 р-оизводството

ние на изнеса на селскостопанската про- нкето в селското стопанство търси 
дукция

селскостопанската продукция е условие за 
В подготовката на заседанието на ЦК на мляко, животновъдството-) и прс-веждане по-бързо- развитие на производителните си

на СЮК. на което ще бъдат разглеждани на стратегическите направления в развити л.и, имайки предвид цялостта на възпроиз- 
актуалните идейно-политически въпроси сто на селското стопанство и селото, 
з развитието на агрюкомллекса и само-уп
равителните обществен о-иконом ичееки от
ношония в селското стопанство трябва да не може да се постигне без даиамизиранге 
оценим хода и движенията след XIII конгрес г:а с .•лско-стопанското 
на СЮК в текущите процеси,

(Е-сдствонатя ци1къл в условията на пазарно- 
плановата -стопанска система.

Стабилизация на стопаписилоно и пазара
На предстоящия пленума на ЦК на 

1фо»и;зв-од-ст1во върху СЮК ще -оценим значешието и последиците 
I Ьо иитонан-вшата и тра от с гапнац1П-ята на п роч 13 б-одството, произ- 

развойна йла срисшлицгя към износ на селсжостонан -]5.сд,цтсл1М|оотта ма труда и общоствегютгко- 
Кратьк оката продукция е голям п-одтиис за разви- июмическите -отнюагюн-мя в агроколтлекса.

н-а а-1р'0111р|0мип1лсп1-ия комплекс. Д-о- Кгцде се намираме в провеждането иа оп- 
рсализщра ред-слошията на ХШ конгрес на СЮК и

как го и в качествени ос-н-отш.
провеждането -на дългосрочната 
стратегия ша селското стопанство.

по-цялостна оценка, обаче ста тис 1*0е срокът за
тистичеоките данни и компаративнитс ана пъл/гителем износ може да се

сме успели въз опиши т общи програми за износа \нлизи потвърждават, че още не
мобилизираме наличните землищни, ма- съвместния износ -т ОСГ, а това много 

други тютонциал-и Ст'У.:<> се щттт и с

заац-о не сме създал: I условия за раваюправ
катои а л 1-031 щ)и я ш селското- стопанство 

-1Кми.ти(Н1Ни !П10сигед-И'Ц11 сгоюнс.ки о-грасъл нзхолдщГжп от действу-А а
технически итериа тт,

на -общостаенитс и сезгскостонанските орга върху тглте г-о 'С/ронилюко развитие. Реали- нди-ено 'на пазара и зачитането на икономм- 
лрсвеждаие чга обществено д-о- зария га а кг тези цели т'Ь|юи по-бч^рш! про- ^-оските закономерности. Процесът по об- 

областта м-епги -и сгрук тура та на 'селокостопшюкозх)
низации за 
говорената -стратегия и задачите в 
и а -сел сксто' стопанство.

о>01 цости.я/№а!нсто на, сслско-столанокото пр-о 
нроизвклдатк». Змсмянниам-с с •1*1СДрявакгго изво-дство трябва да .развиваме в сегашните 
иа сфгп-егия га по 1;азн!и-тиетп- .на -селюкото уол-овия, като -сбществелю- 'Организирано, па 

-положение !н-а оелс- стомшешо, ч-и-ято нооитсл.и -са обществениИ КОНОМ1И Ч е окото зарие- 'паооче-ио ссл-окоопопанако производ 
кого агонапептеу с сягързаио и зави-сияую- 01 -в» ст»ош1нсшо. н ч-а-отп-ите сдружени про-из- ^ъво-, <ко1сто нр-едцогта-вя 01рган1изи)рана пре- 
общитс процеси в стопанеззгого и отпо-шс- води пели и к-гхи г-о и-мзт слабо- влияние пър рщ|бот1<1П н пазарна размяна, -къдсто работ- 

в 'общосггванюто нч/яцмжтодопю. ху условията за. сз»здаванс'ПО- па д-ох'0<да, ]п-вцщте и селскостопанските фужаннци въз 
положение хара/кто1)(из(и.])а дьл ^.^с<б‘ен10< ла рх-у пг^ршич-нюто разпределение, основа на в-ключапчанегно ои в обществените

Бач.тютг) пря':пкюобяшИ'С 1и. прош-сжданс на

иията
Сегашното
готодишеи застой -в промзподитслпостта 
труда, средни 'добиви в селското- стоп-анст - 

със света и съседните дър

ти процеси иа труда и приноса сн управляват 
дъл -с резултатите :ма труда.а.грари-ата тшшш към иоканки-яг-а нано в сра нттие 

жав-и, (изострени различия -в цените, тен- 1'гюроч.иата произзама и онредел оши ята та 
ослокосто- ХШ котпрес на СЮК търси по-дълбоко- с*ь-

Спбл юда лайки дейатвг пелното сьстоя- 
11'ис 'и процесите в юбщоствшатл практика, 
трябва яаю да 10шредслаим насоките в об- 
и|еств€ДЮ“Ш-ол«пМ'['Ч1е'С11<оту> действуваше и пан- 
ачажшште задачи.

допция зга упадък, на износа иа
обективните

пол-огжан1И/СТ-о матецхиалини т-рудност-и » условни ппа ви-оока 
организации н-а сдр-у ммфлтщ я ;и влиячписто- й върху заст-изе в •

и ускорено увсл/иче блюдавате н-а сложности наП агН ОКИТС 1 ТРОН 3 &0ДО1 ни я
ние Н(а вноса, влошаване н-а
и а с ел скосггои аноки те 
жония труд в 
специално във вторичното. (Оиоред слюдени н-а

областта -на разпределегшето, реализацията м. отратегията на развитието
ССЛ СКОТС) СТСVI кш ьстш>. (Па 2 ра стр.) У



2 Комунист

РАЗГАДАВАНЕ НА КРИЗАТА

боющи (върху промените на Ксян 
сштуцията ига СФРЮ, да се м<щи 
и н-ачина .на избирайе на ГХред- 

СФРЮ, да сеПРЕТЕГЛЯНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА сеяатеяшдаото «а
1Р'' гам тел оср едствен и тапристъпи 

йиги .избори и да -о.: .избере пред 
седател ига Председатс л ст ео : на 
СФРЮ с четиригодишен мандат. 
Също .сме ос определили да пре 

Съюзният съвет на Сгсу 
СФРЮ да се избира 

тайни избори

СФРЮ. ) 1онс-Кризата, а .която югославско даването’ .на кризата одтше.тшегю Кшгстаггуцията ,на 
то общество (прежалено) дълго мроке да ломотю ноннататмши- жс 1ое.1'а е .очевидно, че от ч ужд с 
се намира, от ден на ден показ- та демократизация на системата, юиггс центрове на мощ дълго са.

умелодействия, с увеличаваме та неговата ефшса блокиращи; а »р о.мст ните, 
ползвайки своите „.представите
ли" във форумите, .къдсто са из 

анализите ию функцио- 
аис-

ва .разорипелните си 
«.онфавайки .се с всички „паке- сноют. 
ти” мерки, с клетвите към акция ДЛ'0'Ж.ИМ

пищната наМерките и намеренията ма 
и е призивите да се „запретнат Съюзния изпълнителен .съвет, ко 
ръкави”. Оповестяваните „п,ре- мто .настояват 'И1ко.н.ом.ичоаката си 
ломи” никак да въведат абсцес- стсма да въведат ш пазарно-пла

новото стопанство, е реални мко

готвещи с иоп.оородотвоюиии райето и па иецштичосисата 
тема, за да „докажат” какво е, 

съответствие със
ако въз Фадерация-и считам, че

това ое договорим, това ще•га за
ни улесни и работите, свързани 
с премените .иа републиканската 
Конституция. , Ако те успеем да 
се договорим за това и .някое по
добно решение в рамките на сшо 

позволява републикат!

а 'какво ние .с в 
самоуправлението. И тъй ната
тък. 'С други думи, шоказа ос, че 
кадроши ят 'М01млюл е имал и има 
решаващо .влияние -върху ио-на- 

домокрация ,на сис-

твекго 1в цикъла на прогреса.
Поради воичюо това не изме- номичосюи категории и зачитане 

надва, че интервонтните и -редов- . на .икономическите закономер
ните мерки, закони, програми, носии, .само ,оа -едно от условията 
резолюции, конто приема Окуп- за разрешаването .на .оонашинте 
щнната на СФРЮ и всички дру противоречия » обществото, -из тптъшитта

темата. к-а, -което 
ската Конституция, а да -не нару 

единството на политическа- 
—. че трябва да 

рамките на репуб-

ги делегатски .органи, показват явяващи ос в етъкл.но1ванието ме 
слаб резултат. Просто система- жду етатизма м самоуправление 
та .е легализирала в практиката то. Обаче малки са шансовете за 
всеки да гледа „своите" интере- съсипано в шрсн иа бюрократич 
си. От друга .страна, системата н-ия монопол, без по-дълбоки ре 
няма филтри, чрез конто да ое форми, преди всичко ю подсие- 
дойде до ефикасен и демократи- темата и личната и колективна 
чеи синтез на интересите. Така отговорност. Казахме защо. 
всяка общесгвено-политпчеока об 
щност работи онова, което й от- телството «а СФРЮ за промени

в Конституцията ига Югославия 
В така .установените отноше са солидна платформа за пости 

ния ое развива процесът иа пъл гане иа .оптимални цели в наето 
на .елиминация ша влиянието та ящия момент. Съдейки ' според 
„-гласа та народа” върху поли- реакциите в Скуп.щината на 
тиката. Така отговорността се СФРЮ не ще бъде лесно да се 
губи в лабиринтите на ггосредни- претворят в конституционни ама 
чене. Сменяване, отзоваване, по ндмаш1и, понеже ое изявяват V 
даване на оставки за всички фун крупни различия в тълкуването- 
кции в -системата, са лредоставс на някои от тях. И този път това 
ни на случая. Описаните „меха- ое праши в името на самоуправ- 
низми" амортизират всяко изка лението. Следсоагелно, повтаря 
зване за конкретна отговорност. ое една от особеностите на раз- 
Тук не -помагат много нито све- козите. започващи от 12 кон
тите идеологически войни, как грес на ОКЖ, когато е решене 
то някой каза тези дни. В разга да ое пристъпи към промени на

Сега, когато започна работа 
та върху .конституционните амаи 

СЮК ,пс бива повторно
пгим
та система, мисля,дивоти,

да забравя оожшшят акоисм от 
историята па марксизма, че ре
формите в икономиката па една 
страна ..не могат да се проведат 
без реформи -в- кадровата поли
тика. В нашия случай до 
може да ое дойде преди 
с реформа ига избирателната си
стема. Понеже съществуващият 
начин само консервира безотто-

II ри СТЪПИМ в
лика «оката Конституция към пр 
омени, ксито ще вървят към ло- 

и по-подходящи реше- 
о бшествзносгта и

стройни 
ния и коитоИнициативата на 11-редосда все страшно ще 

Поне-
народът сигурно 
приветствуват и приемат.

бъде въз функцията 
на по-ефикасна работа и пошес- 
но идентифициране и индивиду 
а ли и -отговорности з работата.

тона
всичкотоваря. жс това ще

верността, а с това и кризата. 
Обаче тъкм.0 с-коло. избирателна 
та оиетема има и най-вече коле
бания, контрсз.ерсии, 
ция на силите. Силно .насърче
ние за разрешаването на тази ди 
лема дойде тези дни от Предсе
дателството та СР Сърбия, на ко 
ето И.вал Стамболич каза. — То 
ва Председателство -неотдавна ут 
върди предложение, -което 
разглежда в "работните тела, ра-

Това изявление има своя те , 
жест преди всичко, затова че ис
кът за въвежда-не на кепосредст 
вени .избори е за пръз път публи 
чно изнесен в името на една ре 
публика. С това засега сатисфак- 
ция получиха научните кръгове, 
които защитаваха тази идея. 
Остава да се види какво ще полу 
чи народът.

лоляриза-

се
Д. Кабадайич

Селското стопанство - фактор иа стабилизацията
(От 1-ва стр.) динамично технологическо .развитие, науч кции (производство — развитие, фина-нси- 

но .поета.:.ека организация на труда, раз- райе, съвети и т.н.), който ще о-оигурят пре 
Първо, неооходима е по-бърза и ця- вити-е на съвременна маркетинг служба на димствата на сдружаването -на частните сел

жилна конкретизация на определенията на търговията на домашен и външен пазар. окостопански труженици и по-нататъшното
Дългосрочната програма за икономическа Напредъкът в развитието на тези области укрепваше на процесите а обобществяване
стабилизация. Потребна ни е съвременна не може да ое замисли без земеделските на селскостопанското
идея за - аграрната политика, която освен комбинат,и. които обедин яват всички фази комическата
точно определените цели ще има и разра- на възпроизводстве-ния цикъл .на отделни 
ботени инструменти за осъществяване на произведения. Необходимо е да развиваме 
тези цели, както и прилагане .на диферен-

пропзводство. Ико-
политика със своите мероприя 

тия трябва да създава насърчителни усло
вия за .развитие на процесите по сдружава

ццран-и мероприятия в рамките на аграрна еГд^г^р^нц пТрстТ^юГнГс^лск^ш

и^=Тп^.^=:г^.
звитието на селското сггоп.ан.ство в отделни- и знанието им, с наличните потенциали ™ бъпто а ^ И
те краипи ка Югославия. Аграрната поли- (въз всички облици) земеделските комбина рюжратичеадЛ^-мати^г^ °Т
тика трябва да бъде насочена към укреп- ти трябва да бъдат важен фактор в общо- пс^®ицааия
ване на самостоятелността на оелокостопан то ,р^31В1иггие на оелокото- .сгопа1н.ство .и ,в бъ- ' ™ г часташя сектор,
ските производители като стокови произ- деще. Резултатите потвърждават предимст- готвим Е да Разработим и из-
водители, да се насърчатват процесите по Еата «а .овър-ззането. на земеделските Ком- п-Ол, тикаТ^'Ют™?3 0‘бФата развойна 
сдружаваше на труда и .капитала, по-кане бинати и частните стопанства -от началото Югославия,, която ще уважава
ствснофо ползува|не на земята и по-всеогран до кгоая н.а 1пп,о1из1в1алствотп регионалните а|щект:и ца развитието,
нюто действуваше на пазара, като изходна произвсдството. съставна част от стратегията по
оенюва да. производството .и насочеността Нашите големи неизползувани ,ресую1с1И ' С Т0Ва ще Ра"
му към еиш-орта. Аграрната политика тря 0а в частгаи-я оекто.р който притежава’ 84 мн-ожество актуални проблеми
бва да .създава условия за по-голяма ефи- иа сто югг земята. Още ие .сме създали ус Разш1ИТие1,с> |на нашето селако стопанство. В 
касшост на оелокостопамоката продукция и ловия, в .които всички .облици по -шюужавт к'01нтежст О’ш.01во е потребно ясно да
стабилността на пазара за .селоностопан- н-ето на селскостопамокмте произвюягтоели рс'лята на органите на общест-
оките хранителни стоки. бюса 1Имаоти 1М<10И0миче1Оиие ^«“тичесаситс общности д приемайе-

Вглор.0: потребно е по-бързо пр»оп100об ложени-е ,с останалите .организации .на елш Решения свързани за производствато,
яване и ошособяване на .01бще1ствените и ча жения труд, ,изхождай,ки от дейстауГането ®гаиталювлож®«ята, политиката в област 
стмите стопанства за поииитензитно стопа на пазара. К.о1оне|Рациите трябва да бъдат ц,етш,е м т-«- ® сферата на агропроми
нисваме и развитие. Оттам и дилемата, ад- организации на оеляшите, .а » наобцГеств! ™~ к’омплек1С- С по-нататъшния процес 
“ 0 или ДР5ЛЛ°ГГО' е остатък ша догмалмчно- ночюлитичеисите организации или .на иом 6 а’11изац'ия Т1ряб|ва и -в практиката да

™ с^ние' На иа,шето ^4"° е потре бинатите. Затова трябва да раГвГем МоШе ^“«,олеем дейните разлики в потледите 
о алоо-бъ(рао гржмшше ка юежжю1стопанЮки- р!»а К'0101пе-рати1В1но ,д.елю- което ще зачита у 1<101Н1Чеоцията ^ маграрната ко-литика" 

^Тп^-'Ш!!_ РеаФИ|РМаЧИЯ "а моо,е|Ра™ основните му принципи- (свобода. одруГкщ °Ще 'Ша' НО ор,е;д,и
„Р ”'^!0 м ,ПРВДИ ®аичко — .укрепване ване, оамсюрганизираме, различни облици усл1-01ВИЯ' че селокостопаногатте
яхната роля и функция в усл-овията на иа организиране) и да ргювиваме онези фук ппта™™ Ш бъдат Н1°аители

ха-

като 
ра3(вити>етх>

в

вслгчкю да съз~
П.рО!И

ка развойката



Комунист 3
МЛАДЕЖТА

'

Поколение
кризата

Бурята в света иа младежки РАЗЛИКИ В СТАНОВИЩАТА
те идеи и инициативи, която ,с Поради това, мненията и 
гюв-ишен интензитет трае 
от миналата година, 
влекла и сконцентрирала анали-

•оаце оценките се разделят в различни 
аналитични 'Становища, комто ка 
то източници за проблемите „е - 

тично внимание върху тази част младите" сочат било върху непю 
на популацията. Вое по-м!нютобро 
йн-ите съвещания» трибуни 
ледвания, пооветени на младото общността, било върху ооциално- 
поколение вое още не успяха да политическата 
извлекат найпрелементните

вече е при

следоваггелн-С1Стга в неравноправ
ното икономичеюко развитие, наи изс-

мар гинализоция
зна- на тази популация, или ое търс- 

мзнатели, чрез ноито би ое струк ят в моралните и стойностните 
туирал „идейният портрет" на деформитети, които сред млади- 
тази найчкомплексна, хетерогена те развиват бунтовнически и мри 
и динамична част от общество- тичеоки кюнцепти... 
то. Идеите на младите, именно -На неотдавна състоялото ое
днес се явязат като твърде про
тивопоставени в становищата и Белград организира К-онференци кит-е в образователната система, 
то както помежду си, така и по

югославско съвещание, моето в
към които гравитират, .стесняват

ята на ССМЮ, представители на нарушава картината на нейната приемането на студенти, 
обществено-исто- младежките информативни сре социална

дства в страната), за които опра ни са основните морални стайно нява възможността за тяхната 
вдателно се смята, че най-лряко стаи, каито <са били силен мюти- виоокообразоваиост и избор на 

се случва в главите на числящи- чувствуват и изразяват „богатите виращ фактор за предходните по-къоно професионално 
те се към поколението.

или са
перспектива. Наруше- пред анулиране, с което. оестес-отношение на

ричеоките установени стойности 
и определения. Наистина, какво

опре-
което пулсове" на поколението-), един поколения. Поради това нараст- деление. Това нещо 'създава недо

на плещите си трябва да поеме младеж от Словения ,по повод ва критическото съзнание и мю- волствс- и критичност,
съвкупното развитие, но и обще множество критически оценки за далитетите на критическото от-
ственсто бъдеще на тази общ- една част от словенешките алте ношение към обществото. Вое тик и?
ност?

Кс«му са отправени тези кри-

1 Според думите на тази наша•рнативистичеоки инициативи, пак, тази критика не е насочена 
Въпреки че зачестилите нау които ое намериха под критичес към основите на социалистичес- събеоедничка, критиките още не

ката система, а към непоследова са конкретизирани: обвиняват се 
импулсизвно извика-. „Вие то'ва не телностите, девиациите и други- кризата и образователната сис- 
разбирате, ние сме дадаисти!" те явления на ноооциалиетичес- ■ ггема, -нереално и неикономичес-

ко поведение, които ое срещат в кото планиране, неморалното по 
логическо нашата житейска действителност, веданче, двуличността...

Без оглед на всичко — 
-обществено- изтъква секретарят на първичната

чни изследвания за „положение- ка леща наведнаж, в един момент 
то и съзнанието" на младежта 
(както между другото и някои
акции с цел за тяхното конститу Ползуването на понятието „да- 
тивно изменение), засега се полу да”, една дума без

че по-реле- значение, според което е име- 
не са общо- нувана цяла една насока, .но и нашата генерална

Тази оклоност на младите вчава впечатлението.
вантните отговори
приети Единственият изчерпате- начин същото това поведение политическа линия и стратепиче организация в тази средношкош 
лен тезис върви по линията на зак към кризисгната действителност ока цел, впрочем в СР Македю- ска среда, проф. Борис Атана- 
люченията младите в условията в периода след Първата свето®- мия има м. -свое оправдание. Оче 
на задълбочаване на общесгве- на война, ле с само „ретрогарди- ведно е. че по-силният „фактор доведе на Съюза на комунистите
но-икономлческата криза да се слот" инспириран исказ, но .на- на уравновесяване" е иегоричес- и “го в голям брои Неотдавна
отнасят последователно" по от истина и лаконично поръчение, ка компактност и младото поко имахме дори 80 молби за приема 
ношениг .към ситуацията, като което в себе си сърърж-и повече ле-ние (без оглед на -национална не -в -редовете на СК, от -които— 
най-засегнатата част на популаци значения за актуалната „млада принадлежност) със съществува- разбира се — бяха приети оамо.

популация (поко- ситуация’ у нас: от сепарацията щата система и държавност, ко-и смия, ооо-ито заслужават това. Въ
(в светът на идеите) -на -делото на то обезпечиха национален, кул- преки че търсят изменения, мла
сло-венашката младеж, вее до гнои турн10.образава!телен и друг инте дите в нашата среда са определе

г.рит-ет «е ,само за -числящите се ни за всички -най-съществени об 
македонския -народ, но -и за щес^ванючкмшти.чеаки стойно-с-

югослав

оовски — младите влизат в ре-

ята, но и като 
лоние) в криза. С тоза именно са 
съгласни и научните работници и 
политиците. чертан ата хеторогено ст и а ид е

ите на младите, които своята си- към
в ^погачата -на задълбо- туация чувствуват като -«спре- всички народности -в Македония, ти. Т-е -са определени за

-> У общес- делена, като състоя-н-и-с -с алогич- а с това и за единна социално- око юъд-ружше н братство без -ог-
йотенциали. -като [неа-кти-вира- политическа алтернатива, която лед .на членуване -в Партията, ко

която (все още) — за младите с и перспектива. Ра- ето доказват и във всекидневния
жив-от, не правейки помежду

чената икономическа 
твена криза -обществените про- ни 

мзогтпят смята д-<р на енергия,
' ' с дадена. Между другото, неон- обира ое, това .становище е в си

идейната ситу- сила при необходима корекция си никакви разлики, особено на- 
отношени-е 1на част -от албаню ци-анални.

Впрочем,

тиворечия се
Петре Георгиевски, 'социолог и 
научен работник» инак член на ределсн/о^па

5=”=— .,
и„„, ‘,„иис „.яли м него-в-и.те рамки въобще риашгг. В-ос пик, -и в опиоан-ото по щи -слой (засяга еднакво,

ва егзистенциалното аппп1 гиг-ству.ва идеен динамизъм или лоокснис, -цс -в-синко е съглаоу- с фактор -и «а еднакво доживя
на по-го-ляма част Р^™ичоаси същ У Д ^' аттчаи идс. ва-н-с н-а -проблемите (освен. ,раз-
слоеве, селячеството ш „ниските 'Младите юг нашата среда бира ос, ю случаи -когато съзнани

слоеве. Именно, ® гдМОУПРАВИТЕЛНО СОЦИД твърде опортютиютичооки са нас сто (не)формира щрацианалният 
клаос-вс-социална ИСТИЧЕСКИ ОБОСНОВАНА тросни, п-о отношение н-а -влизане тащюналиютичооки, а не само жи

та структура, получава пирамида К1>ит^ч^ост то п борба \6 проблемите» които знай «кшцепгг). Обаче и самият
л.на форма — -все ио-голям-о чи-с- младото лако-лсш-ис -от оос-м- т притискат, макар че -не им жизнен ко-н-цепт, по схващането
ло обеднено -наюелсние -в дьно ре ,Ю!Д(ИНИ сс развива в у-о- ли-гюва -крипи-чност по -отношение та .младите, се ,намира -в днооанс.
-•а пирамидата -и по-малка част, дта |11а .оериозши обществс- на -проблема ма текн-ите -перопек- Пю мо*. ша-щш? .
с изразително богатство и общ икоаомичоаои .т-руднга-сти, као- тини — дава -картлиа ша -м-акедон МЕЖДУ ТРАДИЦНИТЬ И ТЕ.
огнена сила, -на върха, чиито т "^ХдшГтолят ш П-редсада-тс- окото ,,-аредню -ра-ш.ищ-с” ю Анета НОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИ
гереси са диаметрално -нррта-во , рк ша ССМ -в Маме- Аташасов-а, оекрета-рка н-а Акцмон КАТЕЛСТВА
речив-и и йротивон-остаюшги. - " ррдцко АЗЕСКИ. — Ста щата -конференция -на -Съюза на — От отделно знамение е .
бира ое, че този процес иа разо д ,остри пр-оти-вю-речия, ооц-иаишетичооката малд-сж при счита -Братко Азооки за ИДСИ‘
лояване и -на .протмиояосга.воиигс ; у ' 1тУМ10СИ и разминава- Центъра ва средно -насочено об ни определения па младите ка
кяаеово-ооциали-и -интереси -в ж- кри-,и 1Ш1атПу .поколение раоов-аиие „Й. Б. Т.ито" и Окюянс, кмя» е първото поколение, «зра

общество мното засяга мла ■ 110нИнакъв .обществен а-м- п -к-ойто -се учат млади метал-ара- сипало пои -ш—янпето -на средот
и щКолу-ваиагга, ,всичките предишни по- ботииц-и и културс-иоо-и. Тези кри вата за майо-ва -информация, -осч>

-незаетата, как - кюлоти. Тава обществено поло- тичеоки -оценки -все по-често -ое беню -на телев-изияв-а. Със с<
и оообемо чрез проблема чу.»а.т сред „куштуролозитс", за факт, -като -е -сложена - ■ -I

.незаетост и пропуо- щ-ото -п.о-голпм -брой факултети, (На 4-та стр.)

-на
-съществуващото 

сбществ-ан|0 положение (доколко- 
110» чшелтщите ое към един и съ- 

коетояване на (населението

части средни 
такива условия

шето
дежта като цяло,
а още п овеч е
(*нази, от проитводешенгите

-обществени ж*с«н»ие, 
иа •вирок.ата.п ривгил с пфстан и' гс 

слоеве...



Комунист
поводи ползуват -и сега, като ос дала ирс 

иос |()а ткмицетжия, а /ге на но- 
ЛИТ1ИЧСОК1НИ въпрос, за. да се ома 
докажи или ипис намали истори- 
ческо-чголити чсоката широта и 
значение ма Четагъртии пленум.

ЗАСЛУГИ И ГРЕШКИ

Политически, а не полицейски въпрос
След интервюто с д-р Славка Ранкович (па 26 декември 1986 г.) 

„Младина”, орган на Съюза на социалистическата младеж в Сло
вения, неотдавна публикува и по-дълъг разговор с Воин Лукич, 
съюзен секретар на вътрешните работи и организационен секретар 
па ЦК на СК в Сърбия в периода на известния Брионски пленум 
1966 година

Докюлкофо казаното ю послед пашата .революция, Фактът, че 
н-ото интервю ©бс-ктшию «е беше тота се прани имемно оога и тол- 
стремеж този пленум от мстори- кова мптзияио, шс може, въз 
често значение за демократичес- о-сиюша ма итпвдро ротациите в „Мл 
кото развитие на нашето общес- адаша'', да ос обясни с «араетна- 
тво да се омаловажи -и мистнфн- не на 1иотор1И'чешошо съзнание, 
цмра като един вид „монтиран шито пък с необходимостта от 
процес” по образец на шякогаш- критично оценяваме на нашето 
ните московски, жестът «а. „Мла развитие. Напротив, тапа е под
дава" можеше и да се разбере крепа та онези шреценюи на. гра 
като демократически мотив и из- жданоката п бюромратичсскота 
раз на любознателност да се чуе 
и мнението на „другата страна”.
Тази политическа вулгаризацшГ 
на Брноноккя пленум обаче логи 
чески не може да представлява 
нищо друго ©овен намерение да 
се създаде успоредно съзнание” 
с цел да се обвини СЮК за „ис
торически фалшнфнкат” поради 
прикриваме на „истината” за то
зи пленум.

ту.а-лтш подитичеоми ,и идейни ма 
тину ладии.
НЕПРЕХОДНА СТОЙНОСТ

Онова, 'което не с огю,рно -и 
което не може да ос отрече, 
фактът, че Бриоиският .пленум 
има непреходна историческа сто 
йшмуг и актуадпю значение, 
нежи на тоаи пленум е извърше
но откровено и -радикално скъс- капч) '<яло, .
ване -сдогмагшзм-а и държавния «а Ф™™. че още ог «опната 
социализъм, е цет-ралистическо- » «ея са били подорани и смели 
бюромратичеи<1ия коицент на ра- комуни-сви с ” °Р
опитис на югославското общост оата срещу _
аю. Взетите тогава мерки еъзда- и Информоюро, давайки зае/що 
доха 'възмажпюсг за ускорен на-

11о съществува
причина да не се мдентифицират 

0 и оценят грешките, които бяха 
^ напраш-ени лю-кзюпо. Преди .всич- 

този пленум се злоупотребява

и-ито една

ко
•гапса, тцопо ое отричат заслугите 
и революционната роля на УДС 

която — благодаре-

I ю -

ко и гф ар свояю ц и ята

с други части на сигурността на 
„редък на оа-м оу н равлен и сто и страната над 200 жертви след 
целокупната демократизация. Да ината. Онези, които оспорваха 
беше СЮК по-късно набрал сили то«а след Четвъртия пленум, се

са/иглаха да създаддт сред сю- 
щсствемостта' впечатление за 
„орам/шя образ" на числящите 
се към У ДС, да се започне „лер- 
сояална хайка" срещу хора от 
тази служба» националистически
те оуфооии да се представят ка- 

и „удбаш-

улу-

опозищия, че поради острата кри 
за сегашната психологическа и 
обществсш-а обстаиюмиса е благо
приятна за техиото- действуващо 
на всички полета.

Да ос върнем към непосред
ствения повод — Четвъртия бри- 
онскщ пленум, .ис заради полеми
ка, понеже за нея ис съществуват 
нито нови. шито истииюки аргуме 
нти в поозчепите '/-интервюта, чю 
да си опомняш, и необясним изве 
стните обстоятелства, за да не 
ое търси грешка на настоящето" 
в „ммтнмчеокото минало". Това 
го правим с цел да „защитим мла 
дежта' '.ме от мислене, «но от по- 
луинформации ш полуистини.

Ние (излезохме от рамките 
на догматическата „победни чес- 

•к,а 'история", за да не отричаме

да издържи лоаадоикжичарския 
натиск със ао'Ц'иална демагогия, 
каяспо и пати ока на бюрократи че 
окото съзнание за държа/шия со 
циализъм, имащо м по-пататък 
силни корени, щяхме успешно
да проведем току-що започнала
та .стпаиока реформа (1965) и е тс> удбашки" затвор

ка" фалшификация на истинсковъпрос щяхме ли по-късно да из
паднем в криза, каквато е днеш
ната.

то отнетояние на нещата и пр. 
Всичко това по-късно имаше и 

последици, а някои
ЛЮБЕЗНАТЕЛНОСТ ИЛИ...
От по-дълго време, не само 

когато става дума за това съби
тие от .нашето близко политичес 
ко минало, се явява онзи патоло 
гически интерес за историята, ко 
йто -върши ревизия на всичко, 
за да докаже 
склероза" на „„сталинската приеме 
тзеност" на СЮК и революцион
ното ни развитие. Историческата 
любезнателност и истинолюбиво- 
ст,тук са второстепенни; те слу
жат само като декор за актуални 
цели, с които се подкрепя нати
скът на десницата, опитваща 
да докаже „руската същина" на

В това с същността на Брион по-Ш'фзки 
ския пленум, неговата прогреои- от тях се чувстзузат и днес.

Със същи и подобни под буйност и значението му за преве
са на демократическите над дог- ди се прави опит, противно 
матичеокиге сили на социализма, сценките на Тито и Кардел, 
Налбюдаван от този аспект, Бри се омаловажи изцяло личността 
онският пленум естествено и ло- на Ранксеич и революционното 
гичко трябва да получи подкре- му минало и заслуги. С то^а, 
па от младите. Този пленум при «а Брионския пленум е критику

на
да

„до гматич е ска та
че

критичнопредварително всяко 
лтнение. за което и да било- исто
рическо събитие. Не можем о-ба 
че да вървим постоянно- с -обър 

че някой ис-

тежа13.аше и класова, и силна де- ван и сменен като носител на 
мохратиче ока -ср иентащгя 
по-нататъшното .решаване на на

в концепция, противна на полити
ката на СЮК, не може да се ану

ната глава затова, 
ка насила да меня в а историята— 
без аргументи, пристрастно-, субе 
ктишно, за да я 'използува за ак-

цисналния -въпрос, понеже откри лира истината, че цели четири 
възмож,ности за ускорено преоб десетилетия преди таза Ранко- 
разование на федерацията и ре- бич се числи към най-силното по 
публиките в по-равноправни об- колени е
щности на народи 'и народности, нери, че цели тридесет години бе 
Това, че в обществената практи- в самото ТЛТОВО ЯДРО, което 
ка имаше и има деформации на води и дозеде 
този кенцепт, е доуг въпрос.

Само- ,в контекста на тези п-о- 
ш]И|ро*ки . идейни -отношения обе ината

се
югославски революцио-

(От 3-та стр.)
да разбере всички ограничения 
на днешната цивилизация, прие 
машето на потребителския манта 
литет, интелектуална идеология 
и различни пророчества за про
падането. Също така, присъщи 
са и различни стилове на живот, 
развиващи картина за4 хомоген
ност на младото поколение...

Обаче -младите 
очи за технологическите предиз 
викателства, включването в тре 
тата научно-технологическа ре 
волюция, супериорногго 'Крачене 
в 21 век, за което -спонтанно се 
опреде леят като за глобално пре 
дизвикателствр на цивилизация
та, в което желаят да видят ооб 
ствен-ото си бъдеще, като бъде
ще ;на 'обществото като цяло. За

туй расте и модерниотич е-ската 
тенденция, спонтанно израствай
ки сред числящите ое .на „видео
то" и компюторската" револ
юция.

революцията до 
социалиспобеда, създаде нова 

тическа Югославия и отбрани не
независимост л самостоя- 

ктивн-о може да се оценява извър телен път в социализма. Истсри-
шената н-а Брионския пленум кри ята записа случилото се 1966 го-
тика ка Угаратлепмето на държа® дина, но и оиоза преди тава, ка-
натц сигурност ,и неговите мето- кг© а факта, че приемайки ре
ди. С агостепенното ©и израстване шекпята на Брисиския 
в „стла «гад обществото” УДС Ранкович живя честно и достоин 
всъщност е стаи-гала юила на бю- стлеио, кат© истински революцио 
|№р,атичеокю-централ)Иютачеса<ия нер, все до смъртта ©и. 

слети та маргшште, вмеото на АъРжазата- Тази кри- Новите „лични свидетелст-
М1апист,рал!ите иа единните обще- ' , ' |ЦПН1Ка е изисквала и ус- ва ' за теса гажмо събитие, с ко-
сгпв-еии процеси, -000160®© -сега, к© „ не ,на я®ет1 обществен и-то -ое пр-онебр-егва или „наоил-
г-ато е това общество с «лама си, |^-1Л иа® ..таииагга полиция” ствен-о менява" .историческият 
01браз.О(31анието -си и спооо«б1Ю'С- , ' ва ое |1),а'зл'И1га|В^' от по- ко'нтекот, не мотат да се разбе- 
тите ви, оа необходими повече от ' Н-,'1Т1‘" 'с,Т!1СЛ,011^ен,ия и маи-гипула- р.а.т ис-инак, освен като впряга-
кегато- и да било досега. _ ' 1<3011,Г0_ 1С-а‘ били последица на не на истината

разни подбуди и т-штереси Тези 
Томислав Осмапли п1одбу;д,и и

* *
Как в тази визура 'изглежда 

проблема в съзнанието на - мла
дите? Дали наистина става дума 
за поколение 

п;е'и?.
.с „дидаистични" 

Ако й нещо е „дидаис- 
тично", това тогава е действите
лност в което* младите са изме-

плещгЛ1,
„отварят"

в емотивни или
някакви други интереси.

Драган МарковичМ'а,н'1-тулац1ии ое из-

главен и отговорен редактор на всички из- д-р Богдан ТпнАчнп»,,., .........
Дания на в-к „Комунист” Влайко Кривока- дегдзтел , п Пп-, '? пЯ 3аМесТН"к~иРе 
пич, заместник главен и отговорен редак- л ' ДР Павлозич.

г „„„„ „„ ГТ вя тор БоРислав Вучетич, главни и отговорни х, дрсс па Редакцията: Белград, Площад
от22втгТмпп "р®зидента на Републиката редактори на републиканските и покрай- ”Маркс и Енгелс” — ц, телефони: цен- 
от 22 декември 1964 год. „Комунист е удо нинските издания: Дубравко Цурач (Бю , ТраЛа 335 061 до 069 и Нови Белград Бу-"Г„тС 3О0Р2ееке^иТ9°74О^6^’бара‘ РеджеТЖЬ’^ ^ ~ 6’ 627 "°3’

тство и единство със златен венец. Македония) Славко °сов°). Ристо Лазаров здава НИРО „Комунист”.
Д.Р.™Р НИРО „Комунист”: Вит. Го „тР "™Гт?

- мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора), Калман Петкович ^Вой- '
на всички издания на „Комунист”: Влайко водина).
Кривокапич.

Урежда единна редакционна колегия:

Комунист

четвъртък на сърбо
хърватско-сръбски (кирили-

Ча и латиница), словенски, македонски и ал
гч“ Га^„.СЪсл=иИЗДаНИЯ Ва ВЪЛ-
сински и

Председател на издателския съвет на 
„Комунист” за изданието за СР Сърбия: румънски, ру-

италиански езици.



МНОГО НЕРАЗРЕШЕНИ ВЪПРОСИ НАШИ СЕЛА

смилоьцил
Как да >ое интеизивира 

-селското стопанство в Ни 
шки регион? Това до го
ляма степен зависи и от 
организацията му, но и 
от редица други обетиятел 
ства. Редица въпроси, овъ , 
рзвани с подобрението на 
по ложешштю на селското 
•стхшацегщо бяха. оемзини 
въпроси, които доминира
ха на «отдавна 'Проводе
ното заседание на Реги
оналния кооперативен съ
юз в Ниш. Мнозина 
скостон ански 
тели, членове на съюза, 
повдигаха въпроса за до
ближаването'' на земедел 
ските организации до пр о 
изводите ля и реагираха 
срещу отпора, който ня
кои кооперации дават, ко-

гато производителите 
кагг

ию- сгшните торове и на ус
лугите, които '0каз1ват 
перациите» до нередовно- 
то изплащане на откупе
ните стоки и пр. Когато 
кооперацията дава торо
ве, тя засметша разни ли- 
ходи и др., а ако произво
дителят е месеци чака да 
получи парите за прода
дена стока — нищо! 
при съществуващата ин
флация, той губи много. 
На тези и на редица дру
ги _ неразрешени въпроси 
в селското стопанство ое 
очаква да даде отговор 
скорошният 
ЦК на СЖЖ, който ще 
бъде посветен на селско- 
то 'Стопанство.

да си създадат свои 
селско1стоп анок и 
зации. *

Изнеоени бяха

От Димитровград до Смилав-ци -води асфалтово 
шосе на дължина от 12 километра, а до селото или 
през него минават пет—шест рейса дневно, 'оело' с 
най-добра връзка с центъра на общината, без край- 
град оките селища. След Радейна, която е на път 
между Димитровград и Оми ловци, това е село в 
което се строят нови 1ст>временни къщи. Наистина 
-со.бст'зениц1ите им най-често

коооргани-

и приме 
ри, че много кооперации 
днес работят без 
то и да е влияние 
лско1стопанок!ите 
дители. А дали това 
бре ако юе .има 
че 97°/о

■какво- 
на се- 

произв-о 
е до- 

в предвид, 
от земята в реги

она е в частна, а 'Само 3°/» 
обществена ообствено- 

ст? Друго нещо, много 
от кооперациите недоста
тъчно се ангажират в про 
извод сивото, а повече се 
стараят за из куп аванс на 
произведеното. До недо
разумения се стига и по
сади несъразмерното по
вишение цените на изку-

не живеят в селото, 
но това е сигур'ен знак, че те не са напуснали 'свое
то село- завинаги, че имат намерние поне като пен- 
■иопери да юе завърнат тук.

Инак, селото има 124 къщи е триста и четири 
надеоет жители, от които 298 са на избирателните 
списъци. Това говори, че жителите на 'селото са в 
напреднала възраст, въпреки че 34 деца и само 
дсест младежи, които постоянно живеят в селото. 
Училището, в състава на основното училище „Мо
ни а Пи яде" от Димитр овлгад им,а само 18 ученика. 
Миграцията

А

в
сел-

лрс изводи-

пленум на

на населението не отминава и
село-, а за сравнение да посочим факта че 
1953 година селото е имало двойно посвече избира
тели — дери 614. Смиловчани се надяват,, че из
граждането- ,на цеха на „Вулкан" от Ниш за произ
водство на семеринзи и пружники, ще спре мигра
цията. и задържи 
дени <са в тева. още повече от както локацията за 
цеха е подготвена. Това е и честа тема на разгово
ри в кафенето в оелото, без което смиловчани ни
кога не са били (едно време имаше и две). С изг-

това
през

М. А.

Б Ш Хвали село, живей на град! по-младите хор,а в селото. Убе-
Така би могло да се 

-охарактер нзира изказва
нето на един делегат на 
последната сесия на Об 
.щинеката скупщина з Ба 
бушница, когато се гово
реше за пропуските в сб- 
р азователно-възп лтател- 

.ната система.

години, когато остареят 
още повече и без това ос 
тарелите селскостопански 
производители? Кой ще 
продължи развитието на 
селското стопанство? По 
гози въпрос малко мис
лим и не подготвяме ка
дри за него — подчерта 
между другото той.

И наистина образова
телният център „Вук Ка 
раджич" в Бабушница по 
д готвя кадри за текстил
ната промишленост. Но 
тя вече е заситена -и ка
кво по-нататък? Защо не 
ос обмисля и за под готов 
ка ;на средни кадри в се 
л ското стоп анств о. 
искаме по-интензивно ра 
звитие на селското сто
панство 
да става без кадри. Днес

нито земята се обработ
ва на екстензивен начин, 
а механизиране-, ..ниго пък 
добитъка вече юе отгле
жда на начин, както то
ва е ставало в миналото. 
Зат-ова може би този .въ
прос е .поздипнат в минут 
до дванадесет и заслужа 
ка да му се посвети дъл 
жимото .внимание.

Ако навреме не обезпе 
.чим условия за юъвремен 

селско
много от плановете 
останат само на „хартия", 
а миграцията на населел 
нието оело—град 
то да спре, още повече 
ще се засили и много се 
лища в общината ще ос
танат обезлюдени.

раждането на този цех юе надяват да тръгне и раз
витието на оелото. Защото, както казва Н;икола Та
сев председател на местната общност (един от по- 
младите хора в селото) сега нямд е кого да органи
зираме някоя акция, хората са остарели. Последната 
акция, в която активно оа участвували, е реконютру 
кция на водоп|р!свод.а, по-точно прокарване на ново 
трасе и подменяне на некачествените тръби, 
имат достатъчно вода от регионалния водопровод 
и зато.га най-много са благодарни на новия предсе
дател н.а Общинската скупщина Слава Тодоров.

— Подготвяме кадри 
-За ведомостите на Бюро 
по заемане на работа — 
изнесе делегатът Драго- 
слав Манич. С години и 
години» пък и в среднос-

Сега

но стопанство.
ще

рочния развоен план на 
Бабушница, внасяме сел
ското стопанство, като 
пред им ствен 

докато в образозателни- 
то ни-

вмее-
отрасъл... Ако

'х,Г-те институции — 
къде го няма! И какво и то не може

М. А.няколкоще стане след

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕСКА• СЪВЕТИ -*•
„Истарка" и „Авелино".

Леската е годна и за 
размножаване. От корема 
на плододаващото .стъбло 
изливат лстораеши, кюи-

:за храна на горските жи 
водни. По-рано лешници 
береха овчарите, но при 
преминаването към отг
леждане н.а овце и кози 
по фармите. 
на леската все повече ое 
използуват и за храма в 
пехлуиланинокг/гге райони.

Плодовете на леската 
по своята хранителна сто 
йност не мотат да ое сра 

мито с една друга 
освен с ореха.

■■,,

внят
овошка,
Хранителните вещества, 
които плодовете на лес
ката съдържат не са са-

калоричяа

то от подиша на година 
са вос иоцече. При обра- 
боткатд на земята около 
леаковите стъбла ш края 
на юли трябва да сс ти

леторасти да шиталовложешие .в юелокото .стопанство след войната, 
а това е хшд ромедицрац.и ята. Направен е обществен 
блок от около 700 хектара площ, която ще бъде

развитие «а животновъд
ството в общината. Наистина ша и недоволни от 
начина как блока е напращан, мо това с и (разбирае
мо при реализацията па такива проекти. Есе пак 
тава е проблем, който е .разрешен. Но за смиотот- 
чами ш проблем 'неразрешените 
двете ‘Ослошстапаиакм организации,
„Видлич". |В момента отношенията са стигнали до 
там, че и хората са сс определили или ежеднеашо 
се оП|ре|делят за едната или другата организация. 
Често пъти идва. и до атоурй.нн ситуации при изку
пуване на добитък или мляко.

Освен кафенето ма „Балкан" См и ланци има тър- 
ромгаси магазин, пооца, амбулатория, местна канце
лария. В селото има 22 трактора и 4 комбайни.

А. Т.

плодозетс
Освен .с цеха па „Вулкан" конто трябва да бъ

де построен, Смиловци често юг намираше та дне
вен ред ма заседанията на Скупщината, понеже в 
Омиловоко пой!с е реализираномо с висока 

стайно:гг, но и качество
то ма белтъчните и мас
лата, намиращи сс в гол 
ямо количество и просто 

мерят

най-гол ям ото ка-
Хр.з]. ително .вкусспата 

фабрика „Такова" в Гор 
ни Милаиовац от някол
ко години .насам започна 
с отглеждането на оортки 
леяшшци, «таите, дават ед 
ри плодове. Днес мнози- 
иа оелокосточшижи

отглеждат и

мана тези 
не се повреждат, а на.с-
осш, .когато оиадаат лис 
тата, същите трябва да ошава за по-нататъшно 
ое изваждат й разсаждят.
Лоаката е твърде устой-

не могат да се 
други овощия е леската. 
Леко-смилаемите белтъчи 

св.ро ните. расте,шие, а не я 
нападат вриюкнви болести.

За да сс 'Обезпечи реда 
р.на тглододайност и доб
ро качество ма плодовете 
легаоата трябва добре да 
ое обработва и наторяла 
с .естествени и изкуствени 
торове. Лен илиците са го 
■дни за бране, пазене и 
транспорт.

ни чрез шоколада, 
кремор/сте, тортите и ДР- 
сладкиши, ое употребяват 
в големи количества.

про
изводи,тели 
леската като .овощно дър- 

13 Бабушнишка и Дм 
общини

отношения между 
„Сточар" и

»о.
мттршшрадока 
има .отличиш услов.ия за.

Леската се различава 
от другите овощия. Тя чш 
рее и на по-слаба почва, 
добре понася -всеки 
мат. Като полудива леежа 
та ое среща в горите и 
дава плодове, .които са 
малки .и служат главно

леската.отглеждане на 
Тази пролет посредством 
движението .на гораи,ите 

Бабушниошса об-

кли

само т 
щита са засадени 200 лес Ииж. агр.

Вукадин Тодо|>опичфиданки, сортовекотли
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ДИМИТРОВГРАДТИРАНСКОТО ЛЯТО В ДИМИТРОВГРАДЗАПОЧНА

Една от най-активните организации Приключва 

реконструкцията 

на водопровода

Кагато 'напорим зп акги 
м-мисли та шараните тря
бва да споменем, и изпра 
ждаието на така наречс- 

. нмтс порюки пътища, не
обходими за поддържане 
па 1исгооаадосн1ите площи. 
През 'последните дие-три 
родини 'Са наградения тякю

На д април учениците рапкжи организации поза 
от абразователно-шъзии- лесяизаме. Обаче, когато 
татесмата организация става дума за уреждме- 
„Йосип Броа Тито" » Ди то па зелени площи, рс- 
ммгровград по голини- зултатите са значително 

„га Цпмцароки рид за- по-слаби. От запланувани 
садиха 12 000 борови фи- тс диа проекта предстои в 
данки. Същевременно на най-скоро време . реалй- 
Козарица заетите в Об- зария на едии-урежданс 
щинюката окугацгана. Здр- околността на «стоката 

Аптеката градина ,,8 ■ооптемш.ри" » 
3000 боро* Димитровград. За 'неуре

дените зелени площи в 
самия град и да не гаво-

Ве- етю не и асяше и опреде ле- 
ми щети. Въпреки трудни 
те условия за работа-стсо 
•кояата улица поради стро
еж ;на дом на модата, пост 
авомитс телефеини и елек 
прически инсталации в та 
зи част на улицата, благо 
дарение ,на работниците 
от „Ксмуналац", 
работят по цял ден, тази 
част навреме, в заплану
вания срок, е завършена. 
След „Майските срещи" 
ще бъде направела рекон 
струкция и на част от „Ба 
лкан" до рампата. Сред- 
епва за теша обезпечава 
Самзупрашителната. общ
ност • за здравеопазване, а 
една част от комуналното 
самооблагане. След завър
шване на реконструкция
та ще бъде възможна ця- 
лосятна реконструкция на 
главната улица, 
ще бъдат завършени в си 
чки работи, свързани с ра
зкопаването на същата.

А Т„

До 20 май тази -година 
и р и кл ю ч и ремо нст рую (и - 
ята па част от водопрово
да в главнята улица на 
Димитровград, която за
почни на няколко дни 
преди .Първи май. И а дъ
лжина от 260 метра от 
I шо» цад ,, Оеиобождси ис " 
до хотел ..Балкан" работ
ниците от трудовата орга 
низания „Ксмуналац" по 
«мениха- старите тръби, 
част от които са поставс-

лкю такива пътища: 
лсш-Барооюко поле, Иза- 

— Тъ-авния дом И 
също засадиха 
ви фиданки.

Това е само част отза-

тошцп — манастир 
ршша, калето и от моспюв- 
тта Карибаиия ДО' Горчии

А. Т.Криводол.рим.плануваното залесяване 
на голини в общината пр- КРЪСТА АВРАМОВИЧ СРЕД ДИМИТРОВГРАДСКИ- 
ез тази година в рамки- 
те на акцията „Сърбия 
без голини до 2000 годи
на". В Димитровградска

ТЕ ГОРАНИ
които

Пленът по залесяване 

е изпълнен
община носител ата акци
ята е гораноката органи
зация, на -която съ&ейст- 
вуват Гораноката секция, 
ТО „Ерозия" от Ниш, се 
лекоетенаноката трудова 
организация „Сточар" — 
ООСТ „Нишава" от Ди
митровград, Същевреме
нно, посредством Общтгн 
ския -синдикален -съвет в 
залесяването • на -голини 
са включени ат лой чки тр 
удави организации. Този 
по-ход към -спомената ак
ция дава гаранция за (пъ
лен успех. Впрочем, мина 
логодиишият успех, кога
то заплануваното залеся
ване бе изпълнено стопро 
центозо, както и подменя 
нето на изсъхналите фи
данки»-са основа върху ко 
ято тази година -са запла
нувани за залесяване на 
около 500 хектара в ра
йона на Висок и- -около 
1000 ха в района на Бо- 
ровско поле -и Врабча.

През последните няко 
лко години, общинската 

' организация се счита за 
една от най-активните го

далечнатапя още през 
1926 година. Сега са пос- 
Т7ЮОН» I чу1ун^н л Тръби С
диаметър ог 15 сантиме
тра» така ч.с снабдяването 
с -в-ща ще бъде много по- 
-добро, още повече че на 
определени места са оста 
вени вентили, така че ще 
бъде възможно 
валте на отделни части на 
града -в случаи ,на аварии 
или подобно. Досега -в та

Председателят па Републиканската конферен
ция на движението на младите горани Кръста Авра
мовци, пребивава на 11 май в Димитровград, където 
води разговори за реализацията на плана по залеся
ване в Димитровградска рбщииа-

Другарят Аврамо-вич бс хектара голини. В м-оме- 
за постигнати- нта. го.раните залесяват 

с-ще 50 хектара посредст
вом младежката трудова 
бригада „Братство и ■еди
нство", в рай-она на Ви- 
длич, по-точно- край трасе 
то на пътя Момици — 
Вълюо'В1ия. Тук младите ге
рани от бригадата ще пр 
оведат и няколко -съвме
стни акции заедно с чис
лящите се към ЮНА на 
пътя през Видлич. Доое-

изключ-
о-сведомен
те резултати и какво още. 
предстои да -се направи 
до края на годината. Ка
кто изтъкнаха представи
телите на гораноката ор
ганизация -от Димитров»- 
гоад планът п-о залесяване 
ка ерозивните терени от 
чиги ри хектара е изпъл
нен цялостно. Също така 
заплануваното за залесява 
не при Общинската орга
низация на младите гора- , га» за изминатите две -сед

мици -от акцията бригади 
рите вече са залесили око 
ло 15 хектара и засади-' 
ли към 17 000 борови фи 
данки.

На заседанието, на ,кое

понеже

кита случаи се .изключва
ше целия град, заедно с 
трудовите организаии, ко-

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО СЛУ 
ЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КРЪВОДА 
РИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Признания за най-дейннтени за тази година вече е 
осъществено. Именно, пр 
ез тази пролет димитров
градските горани в-ече оа 
залесили планираните 50

Отбелязването на Меж ко Рантелов, работник з 
- цеха за производство 
чорапи- и Иван Стойнев, 
генерален 
ТО „Босилеград".

За пет и повече 
дадена кръв 
калка"

дународния ден на кръ 
водарителите — 11 май, 
в Босилеградока община 
стана вече традиция. И 
тази година по този елу 
чай Общинската органи 
защия на Червения кръст

на

то присъствуваха и пред
ставители на Общинска
та скупщина, ООСТ „Ни
шава" 1и Горокото ,степан 
ство от Пирот, бе изтък
нато, че проблем предста 
вя®ат около 100 хектара 
еезалесиени площи .намир 
ащи ,ое в района' .на село 
Долни Криводол

■директор на.БЕЛЕЖКА

Спортуване нли бракониерство? пъта 
„Сребърна

грамоти съсДо преди деоетана години бистрите и чисти 
■реки в Босилеградока община бяха богати с ри
ба. Днес това не са. Мнозина несъзнателни ри
боловци (не е препалено да се каже, бракониери), 
а числото им ежегодно се увеличава, с различим 
непозволени средства: ток, хлор, или пък със 
съркмрта и кошеве ги изтребиха. И така, риболо
вът, вместо да бъде 'спорт и развлечение ое пре
връща в бракониерство и масово унищожение 
на рибите.

Въпросът е още тго-бодезнен, ако ое има пре
двид, че рибите в босилегр ад оките реки не са . 
защитени. Оставени са на милост и немилост на 
несъзнателните риболовци. Нито, членовете 
Дружеството ,а спортните риболовци, (наброява 
около 40 души), нито драгите отговорни 'субекти 
'за това, предприемат някои мерки за защита на 

природно богатство. Наистина, между чле
новете на Дружеството има и такива които .са за
интересовани за теортен -риболов. .Броят им обаче

проведе тържествено съ сребърни значки 
брание, на което на дей 
ни и заслужили колекти

са уд о
стоени 15 
забележителни

души, а за
резулта-

ти в .осъществяванетови и отделни лица, пред 
оедателят на ОО на Ч.К 
връчи награди и призна
ния, които са им присъ
дили скупщините на Ре
публиканската ,и Общин 

организация на Че 
рвения кръст.

на
поради 

главно път до там. Тези 
площи трябва да . залеои 
ООСТ „Нишава", 
най-обстойно

ролята и задачите на Че 
рвения кръст също Ре- 
ггубликан оката 
на ЧК

скупщина-След присъди призна- 
„ Сребърен знак" 

на Ч ервения кръст на пър 
вичнмте организации 

20 пъти босил е град окото
»о училище и Среднощ 
колския

разискване 
■са няколко 

решения: залесяването да 
ое проведе с помощта на 
местна
чрез платена работна ръ
ка или ,посредством трудо 
вите организации. Пред
ложено.'е също да се по
вика и ГОНА. Независи
мо от това кое решение 
ще бъде прието; счита ое 

е много по-малък -от онези които това злоуишреб- . ' че планът по залесяване 
яват. Това неотдавна ое констатира и на отчетно- 
изборното събрание на Скупщината на Дружест- 

на ап.цртните риболовци, като пр,и това 
взето решение, за формиране на съвместна пазаг 
чка Юлуж1ба за лова, риболова и .горите. Дано вмес 
то бракониерство започне да се спортува.

М. Я.

ниетоокапредложени

в
За повече от основ-трудова акция. дадена кръв Вмнасо Бопо- 

сл-С1вав получи 
емблем"

иа
Златен обр аоснв ате лен 
ервения . Център. Същото, призна

ние получиха и Проко- 
Пи Радованов, Захари Со- 

на капка" — благодарст- тиров, Момир Макоимо- 
веио пиомо оъе златна зн вич- Тодор -Петков и Зо- 
ачка получиха: Борис Ра« Такев.
Лазаров .от „Автотранспо За 31начението 
рт". Весна Пейчева, за- хуманна 
дочен студент от Боеияе- 
град, Миодрат -Стойкович 
милиционер,
Радованов, преподавател 
в Средношкюяисия обра
зователен

ка
кръст, а за 10 и повече 
пъти дадена кръв „Злат-тава

ще бъде изпълнен 
вйсимо

на тази
организация и

1 предарие- 
говори 

на Окуп- 
Щината, Прокоии Радова 
нов.

неза-
■от трудностите, 

защото .същият ое ре а ли 
зйра в рамките на акци
ята „Сърбия без

акциите, които 
>м,а и

юото бе -
■раздвижва 

п-редоедателят■Прокопиголгани
до края на този век".

А. Т. център, Бран- м. я.СТРАНИЦА |
БРАТСТВО * 22 май 198Г
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П|*ЕД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА
Награди на най-добрите

ТЕМ иТеЙ ^имтоТзЯето наТито-'”Р^й

« ю2 I^ 1К,с,нкурсът бе мсавтш на тазгодищ 
логге юбилеи, а на същия пристигнаха наш 150 
чески твор би (одщоотвсреиия, црошж сънния Пи- 
сунки). урито, награди 13 ученика и 2 литературни 
секции от нашите училища. литературни

Наградените ученици бяха гости на споменати
те редакции и «ценната поща «а 17 май т г котатеТм 
бяха връчени и награди. Също така ученици^

и яишкото летище, където по ,случай Деня на 
Военното въздухоплаване и противовъздушната отб 
рана бе организирана- изложба на техника 
Авторите на най-добрите творби 
даръци.

БОСИЛЕГРАД:

Подготовката Програма на 

„Майските срещи"приключва
Тазгодишният празник 

н,а младостта — 25 май, 
в 'Басилетр адска община 
ще бъде тържествено 
н именуван, 
лят на ОК на СОМ, Гео
рги Тодоров. подчерта че 
в> чест на празника юи, бо

22 МАЙ (КЕТЪК) 1987 Г.
03-

Предоедате- 14,00 — 16,00 часа: Посрещане «на гостите—участ* 
нищи (в „Майските срещи" в помещенията на оено- 
вноте училище „М«оша Пи.яде" и настаняването ш 
п«о домовете.
18.00 часа: Тържеств-ено откриване на документал
на изложба, П01светеиа (на 200-годишнината от ро
ждението на .Вук Стефаиоиич 'Караджич «в залата 
на културния център.
18,15 часа: Тържествена промоция на книгата „На 
ше майнроогямо богатство- е новият човек" (Клуб 
самодейците).
20.00 часа: Тържествено

силеградоката младеж го
твипосетиха редица манифеста
ции, ,в които- (в центъра 
на, вниманието ще бъд«е 
01бщо'юго*сла!в'окият юби
лей

и оръжие, 
получиха хубави ио-

Т. П. 50-годишната от 
идването- на героя на на
шия век, Йоаип Б-роз Ти- 
то, начело на ЮКП.

на

откриване т^за „Майските 
аре«щи" в двора на «основното училище „Меша П-и- 
яде" и изпълнение на културно-художествената про 
грама на домакините и «гостите ют СР Македония. 
22,00 часа: Другаруваме на младежите—гости и до 
малсинигге в двора на училището,

ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД В АЛЕКСИНАЦ

„Децата в движението ’8Г Опоред програмата 
ствуването ице започне на 
24 май, когато в следобе
дните часова в Босилеград 
ще .се проведе факелно 
шествие

че-

На 11 май в Алексин- 
:ац се проведе регионално 
■ състезание на децата от 
предучилищна възраст (за 
бавачница) 
на правилата за движение 
под название „Децата 
.движението 87". в съсгеза 
ние то взеха участие деца
та от забавачшгцте от вси

грама от детската^градтша 
-домакин, ,след което бе 
проведено дефиле на _вои 
чки учасгииици в ценът- 
ра на града. След дефиле
то 60-те състезатели на по 
липова показаха как прав 
■ -лно трябвада ое кара ко 
л:ло по улиците. 'Спазвай
ки предписаните правила

23 МАЙ (СЪБОТА) 1987 Г.
9.00 часа: Дефиле на участниците в „Майските 

срещи '87".
10.00 часа: Митинг в спортния център „Парк". На 

ще говори Слободан Униоиич, председател
на РК 1на СОМ в СР Сърбия.
10.30 часа: Физкултурни упражнения в Спортния 
център и представяне на гостите с къса програма.
14.30 часа: Колективно посещение на Погановски
манастир. •
18.00 часа: Тържествена промоция на книгата (ал
манах) „Другаруван-е" в Клуба на самодейците.
20.00 часа: Културно-художествена програма «на го
стуващите КХД © двора на основното училище 
„Моша Подяде".
22.00 часа: Другарувате на младежите—поспи и до
макините ,с музика в двора на училището.
24 МАЙ (НЕДЕЛЯ) 1987 Г.

8.00 часа: Тържествено изпращане на гостите— 
участници в „Майските арещи '87".

и редица «спор
тни активности, к-о-ито ще 
приключат с лагерен

песни и хора. В 
навечерието на празника 
ще ое състсм и виктори
на, посветена на Тито, ре 
полюцията и мира, в ко
ято ще участвуват състе
затели от основното учи
лище .,Гео«рги Димитров", 
средношколския образо
вателен ценътр „Иван Ка 
раивакоз" и «граничното 
поделение «в Босилеград.

Централното тържество.

в познаване
ог- М)итингаънв

«.1 п

Фшт ял:‘-

'•гу ~

'.. Ш, ка.хто и досега ще се съ
стои на 25 май, на игри
щето «рай Драговищица. 
Оояен другите културно- 
-забав.ни активности, се 
готвят и гимнастически 
упражнения. Среднощно - 
лците.ще се представят с 
упражнението: „Тито — 
свобода — мир", а по- 
малките ученици с гим-

УЧАСТНИЦИТЕ:
В .програмата участвуват културио-художесг- 

■ваните дружества на народа и народностите от СР 
Сърбия, и то-
• оръбока .националност от Александровац Жупоки,
• унгарска .народност от Фекетич,
в румънски народност от Алн-бунар,
• руоинока народност от Джурджево,
• албанска и турска и други народности от 

Призрон,
• македонска националност от Неготашо,
® българска народн1С1ет о.т Босилеград и града 

—домакин — Димитровград.

и поставени знаци. В те
оретичната част малчуга
ните решаваха тестове и 
правеха макети от пласте- 
лин. На края'бяха провъ
згласени най-добрите. — 
Тази година това са пред 
ставителите от Пирот.

чки общини -в Нишки ре
гион. Димитровград, пре- 

най-дставяваха трима 
-добри от групата на въз 
питателката Цвета Ранте- ншстичоското упражнение: 

„Привет «на младостта".лова, от детската градина 
.„8. септември".

В Алексияац за участни 
ците в състезанието «ай- 
напред бе подготвена про-

Щс се състоят п 
спортниредица 

теза.ния по футбол, шах
мат, волейбол, спортна 
стрелба итг.р.

I 1.1

А. Т.

М. Я.
В ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕРИАЛНИЯ СЪЮЗ ОТ 
ПИРОТ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА И 23-ГОДИШНИНАТА НА „ДРУГАРЧЕ”

Срещи ма деца и поети
Представителите 

..Д/РУгцрче" и „Тщотак" 
с€ д.01Г01ВЮ1Р'иха да (разши
рят сътрудничеството си, 
като 'разменят материали 
и п|о«оещен»ия и «ор«гаш изм
рат съвместни (конкурси, 
ШКЦ1И1И, лиггоратурнм оре- 
щи (и пю. Н аправен е до
говор редакцията п съг- 
рудшгци та ..Другарче’*-да 
бъ,таг гости та „Тик-ток" 
през септември т. г.

На посещение в Кумровец
По случай Допя на 

младостта и 25-годишни- 
шгпа пи. июспника за де
цата от българската 'На
рода гост редакциите иа 
„Другарче" и „Тик-так" рби. а редакторите гово- 
армтмзмржа орещи на риха за значението'на. до 
у«ан1иците от няколко учи стното тоорчсстпо и за съ 
линца и Сурдулшцки и трудии!Ч'е'ств1ото ща децата 
Босиуюпрадока общини е в детските востници и спи 
детските поети Драгомир ' сяния. И учениците сспрл 
Чушафцч, сМмтар Мигров- дстапшха успешно пред 
ич и 'Милорад Герои. В скъпите би гости. Те чс- 
орещите учдствуваха «и ре тока, личим творби аиш 
дансгсяри м журналисти па 
„Другарче” и „Тик-так".

Пред учениците от ос
новните училища в Боси
леград, Горяна и Йодна Ли 
сина, Божица м Клисура 
поетите четоха овей тало

на
В организация иа фериалния съюз огг Пирот 

и ферицлната организация от Димитровград на 
8, 9 и 10 май членовете иа формалната ортакиза . 
ция посетиха роднюто място на другаря Тито 
Кумровец.. Сто тридесет и осем фериалци от фс- 
риалиите дружини на Оаиов.цото училище. Об
разователния център и 'От трудовите оргаииза- 
ци1и,, както и градската младеж, оовон Кумрошсц 
са посетили Цшотийя дом и музея „25 май в Бе 
яград. В тоаи -градиционяен поход до Кум.рове д 
са войли участие формалните огГ Пирот, Бабуш- 
пица. Бела Пал.аи/ка и Дим игров град.

А. Т. пък рецитираха отихютар“ 
рения от читапжите №. (Д. Р)
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪРБОСИЛЕГРАД: В СРЕДНОШКОЛСКИЯ 
„ИВАН КАРАИВАНОВ"

Третокласниците и четвъртокласниците 
на практическо обучение

практическо обучение в 
„Мачкатипа" — Сурдули- 
шка община, а останала
та част в .съответните ор
ганизации в Босилеград и 
училищния кабинет.

Да кажем, че всеки 
учените по време на пра
ктическото обучение тря
бва да води съответен тру 
деп дневник, а за подго- 
тсокага и поведението им, 
св-ез мнение дават и ли
цата, при КО.ИТО са били 
из. обучение, което има. 
стдзлко влияние при дър 
жанзто на зрелостния из 
пит, който е веднага след 
пгозодокото прахтическо 
обучение.

ДИМИТРОВГРАД

„Срещи на другарство на трудещите се"
Тазгодишният общин

ски преглед на „Срещи
те на другарство на тру
дещите .ре" в Димитровг
рад се проведе на 13 май, 
Одед изпълнената «улту- 
рно-худежествена програ 
ма, в която взеха участ
ие танцови състави, вока
лни и инструментални из 
пълнители, за регионал
ния преглед се класира
ха танцовите състави на. 
конфекция „Свобода” и 
КХД „Георги Димитров” 
при Центъра за култура. 
Най-добри инструмента 
листи са Алексанър Ваооз 
на кавал и Симеон Басов 
на балалайка, а най-до
бър вокален изпълнител 
е Драган Еленко® от ко
нфекция „Свобода”,,

В областта на изобрази 
телното изкуство бе откр
ита изложба на десетина 
художници-самодейци, на 
която са показами 59 тв- 

: брби.чСпоред оценката на 
специалното жюри, за 
региаяалния преглед ое 
класираха четирима: Ста 
нка Радивоееа от ТО ,Ди 
митгровград”, Йова;н Иг- 
ич, зает в Секретариата 
на вътрешните работи, 
Гес-рги Димитров, незает

и 11 ошща Радилде». зает 
в Общинската скупщина.

В областта на театра
лното изкуство димитро- 
втадчани ще представя 
самодейният театър „Хрн 
сто Ботев” гари цеагьтра 
зп култура „25 май” с пи 
солта „Рлдован III”.

В рамките ма таз годи- 
шиите срещи бе открита 
п изложба на ръкоделия 
на'жените от трудовите 
организации и града. За 
най-добри са иронъзглаое 
ки ръкоделията на Ашщл 
Михалковл и Велика Ваеи 
лева от „Димитровград”, 
Гарвана Иванова от „Ц.и 
ле", Данка Димитрова и 
Илинка Ваоо:ва от „Сво
бода”, ка.кто и домаки
ните Вера Златкович и 
Драпица Матева.

Проведените активно
сти ъ .рамките на ..Срещи 
те ма другарство” още 
веднаж потвърдиха, че ме 
жду
заети има 'голям брой та

то и досога, ще сс герояе 
де ш тру дозите оргамиза 
ции и Босилеград, Леокю 
вац п Сурдулица. 
и>;>, учениците от .икономи 
чсакатл специалност и огг 
Ш и IV„клас практическо 
то ■обучение ще проведат 
И 'I рудозитс 
ции 1н Босилеград, а уче
ниците от химическата си 
ещиалн/цег ц.о одна седми
ца ма пра етическо обу- 
чегие ще бъдат в „Здрав 
йс” и Лооюсшац, а остана 
дата ч,".сг в химичния ка 
бин.гг в училището си. 
Учениците зт тг:"' клас 
изпп";:п ои г ал .пет са
на седмица ще бъдат на

Съгласно възпитател но- 
образователния план и 
програма за оредшнаоо- 
чипо образование и ’въз
питание, за учениците 
от 'четвърти клас ’ и от
делни специалности от 
грети клас в оредношкол 
ския образсиателси цем 
тър „И|вац Караиванов” 
в Босилеград, ,редовното 
обучение приключи м от 
11 май са ма практическо 
обучение.

Имсн-

оргапиза-

Замсстти.к —■ директо
рът Виолета Александро
ва, ни уведоми, че прак
тическото обучение с в 
у.ниоон с годишната въз- 
шгтателн.о-обраоователн.а 
програма .и се провежда 
според
рии в С ' Сърбия, 
нищите от четвърти клас 
и учениците от 
клас машинна и икономи 
чеока специалност на пр родни 
актическо обучение- ще 
бъдат по 4, а учениците 
от химичооката специал
ност трети клас две сед-

м. я.
И БОСИЛЕГРАД ГОСТУВАХА

Александар Илич и Биляна НевтичГ'- , Н.ЧИТС крмте- 
Уч-с-

На 8 мая т. г. в Боси- 
трети л-оград гостуваха извес

тите изпълнители на на- 
песми Биляна 

Йгртич л Александар Ил
ич. В голямата зала на 
Културния дом, пред лю
бителите на народни и*

пертоар. Между другите 
Биляна изпълни песнихр 
„Ах", „Влезни в следите 
ми",
а Илич с песните: „Отво
ри си сърцето", „Не се 
предавай 

и други, които зрителите 
наградиха с дълги апло
дисменти.-

д ил г итров гред ски те
„Клекни и моли7'.

ленти, които само чрез 
такива и подобни мани
фестации могат да потвъ 
ртят сессто- умение, а ве
дно да подтикнат и дру
га да творят.

поколение"

съюремс :-:ен мелос се пред 
ета/зиха е го няколко пе
сни от най-новия им ре-

мици.
П'рактичооксто обуче

ние и тази година, как-А. Т. М. Я-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР „25 МАЙ" В ДИМИТРОВГРАД

Културно ведомство с многостранна дейност
От основаването ой до 

днес културният център 
(преди Дом на културата) 
извървя богат път на ра
звитие. Постепенно към 
него се обосноваха някол 
мо дейности, които с ус
пех изпълняват собствени 
програми. Така например 
твърде добри резултати 
постигнаха самодейният 
театър „Христо Ботев", 
градската библиотека, ку- 
лтурно-художе ств еного др 
ужество „Георги Димитр
ов", музейната сбирка, 
широко екранното кино, 
секцията по изобразител
но изкуство, танцовият съ 
став, музикалната и други 
сикции.

*Самодейният театър
„Христо Ботев" безспорно 
има най-богата традиция: 
твърде оживена дейност 
развива през периода не
посредствено юлед осв-обо 
ждението, мотало на ди- 

• митрювградската сцена из 
пълнява и ПО1 десетина 
премиерни театрални пре 
дставления. В настоящия 
момент тук раб.тят няко
лко десетки самодейци, а 
с пиесите», които подготвя 
ежегодно виооко ое кла
сира на регионални и ме- 

"ждурегионални -прегледи.

Така е и тази година с 
пиесата „Рад-ован Трети", 
така бе в предишната го
дина с пиесата „Римска 

‘баня", „Зона Замфирова" 
и други. Театралните са
модейци всяка година по- 
дготовят две сатир ично-

блиотеката полага усилия 
да популяризира книгата 
оред по-широк кръг чита 
тели, организира литера
турни четения’ и срещи, 
дейно се включва в про
моцията. на най-новите за 
главня. Библиотеката' ра-

-хумористично - муз-икал-
ни п-рограм!и „Промиело йно-сти. с което още по
лето" и Н-овогодишна пр- вече оразнообразява и 
ограма. Оов-ен това арти- обогатява мозайка 
стите-сам-одейци учасгпву-

зв(И1ва и други видове де-

Експонати от антикатана гра
да. ко, което почти ошгдетел- 

ств-уга за професионално 
отношение.

* Музейната 
към културния център за 
почна да -ое 
преди повече -о»г десетина 
години. С 1 200

се устрои музейна сбир-ват и в програмите, кои
то ее подготвят -срещу дъ 
ржашните празници и по

Културно-художестве
ното дружество „Георги 

различни други поводи. Димитров" е двете си му 
* Градската библиотека зикалюи -секции (за -народ 

(библиотека при култур- ь'и 11 забавни мелодии) и 
ния център) разполага е танцовият състав преди в-с 
около 30 хиляди томове, ич;к'0, тах1,и музикалното на 
една трета от 1КО'ИТО оа следств-о -от Димитровград 
на майчин език. -С над 400 шия мр-ай. Покрай това 
редовни -и още толкова ое Т110'Д1Л0Т!В'ЯТ- танци и по
временни читатели само ш’и '0т различни -краища 
през изтеклата 1986 го- на Републиката 
дина са дадени към три та и Редовно ое 
хиляди книги на прочит. ВЯ тсред любителите 
В библиотеката пристигат Фолклорното -богатство.-С 
23 различни 'списания и 
13 вестника, има читалня 
и тук ежедневно юе отби
ват по -няколко десетки 
души да прочетат вестн
ик, попрелистят -списани
ята и да се запознаят с 
най-новите заглавия в -ро
дното книгоиздаване. Би

ка.
Трябва накрая да се из

тъкне и дейността на се
кцията по изеб разително 
изу ств-с- и останалите се
кции, които бавно.

сбирка

обособява
кю в-сеексп-она- пс^влаотно попълват 

турния живот на Димит
ровград.

Културната дейност оба 
че м.ож.е <я трябва да бъ
де още .по-ботата, 
ва ие зависи от десетина
та заети в

кул-ти от антика до таиш дии 
представлява ц-етно 'богат 
ство, алоето за съжаление 
вое още с .цялата ои 
те.реешрет и |раагаообразие 
не е достъпна

ин-
и стра:на- тао то-Д.о широк 

кръг почитатели на стари 
иите. Едаа през последни 
те няколко - години 
от това богаетво е 
жеио. във витрииите в хо 
ла па .културния център. 
Тъй .като

предста-
култу.рния це- 

нтар, а :рт това колко
■на

сре
дства ще 'бъдат отделени 
за отделиш видове 
рна деймост.
1султурата ое

част
газло-

досегашните си предста
вяния, оообено на „Май
ските .орещи” на младеж
та на народа и народнос
тите в Димитровград, про 
яви високо

култу- 
Заоега за

отделят ск- 
р.омии средства, адитоие 
дашагг 1мио госпр аинм 
меяжиости за пълна

самодейците и .култур 
ните радетели

вече е предаде
на на уп-отреба 
архитектурно интересното 
здание „Джаджиното", мю 
>ке да ое очваква тпрез та
зи и идущата

част от'майсторско 
изпълнение. Нещо пове
че: иа прегледите 
на ое гагаеира Доста

въз-
мзява

.настра 
виоо в града.

Ст. Н.година да
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ФУТБОЛ

Убедителна победа
ТО „Босилеград" — ООСТ 
„НАПРЕДЪК", Босилеград 
Комисия за основаване и пекратяване 
отношения дава

Физическа култура за селско стопанство

на трудови
БАСКЕТБОЛ — РЕГИОНАЛНАЯ ДИВИЗИЯ

„Тясна" победа
>.А. Балкански" — „Ку- 

ршумлия" 66:65 (27:36)

В спортния център „Па 
Р:к”.в Димитровград н.ред 
около 300 зрители м при 
дъждовно и неблагоприя
тно-за игра време, дими
тровградските 
листи
отбора на „Куршумлия" 
от Куршумлия. В успеш'

„А. Балкански" — Се- 
МЯК" (Пирот) 3:0 (1:0)

След няколко неушеш 
ни срещи димипровпр.ад- 

на и интересна игра по- ските футболисти зара- 
бедиха с 66:65 (27:35). дваха, мнопобройните ои 

Истина; .гостите, от Ку- привърженици: наложиха 
рщумлия почти през ця- се над отбора «а ,,Сан- 
лото време водеха но във ,*к" (Пирот) ,с зю (1 :о). 
финиша — Димитровград * (Олсве за „А. Балкански" 

излязоха ло-уопеш- отбе-зязаха Зоран В. Хри- 
ни и спечелиха първите ' °™в в 33 и Борислав Ма- 

чает подов в 67 и 82 минута. 
И покрай

Обява
за приемане на работа за неопределено време: 

1. МЕСАР на работа в месопродавницата 
сотинци (1 изпълнител);
2. ПАЗАЧИ НА ДОБИТЪК — ОВЧАРИ (10 изпъл
нители).
УСЛОВИЯ; За работно място под 1 — ВКВ м КВ— 
търговски работник, месар или подготатател за про
дажба на месо с, или без трудов опит,- IV степен 
занаят,ие, техник за преработка на месо, с или без 
трудов оп:и/Г;

За работно място под 2. —; неквалифицирани ра 
бютници със завършено основно училище.

Обявата е открита 8 дни след публикуването й

във Вла-

чани

баскетбо- 
се наложшха над

точки в пролетната 
на баскетболното първеи- коректната 

игра, трима играчи .полу- 
Д. С. пиха жълти картончета и 

ТО: Тошко Соколов и Бо 
риела® Манолов от отбо
ра на „Селяк".

ство.
в печата. '

Молби с, документи (доказателство за образова- 
це.нз, здр.авб'словио състояние и евентуален4 

трудов опит) се представят на следния адрес:
ТО „Босилеград" — ООСТ „НАПРЕДЪК", Бо- . 

силегращ. до Комисията за трудоустрояване.
За рбоатно място под 1.— освен общите усло

вия е необходимо да се представи ,и удостоверение, 
че кандидатът не е осъждан и ме е под следствие.

Избирането на кандидатите ще стане 
15 дни от изтичането на обявата, 
кандидатите ще бъдат осведомени е тгиомо.

БОСИЛЕГРАД: ФК „МЛАДОСТ" СЛЕД СЕДМИЯ 
КРЪГ ОТ ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН

„Хайдук“ ги
телния

д. С.

Д
ФУТБОЛ-ПИОНЕРИ

Дилеми вече няма. Бо- 
силеградският футболен 
отбор „Младост”, който 
в началото на тазгодиш
ното футболно първенст
во й след есенния полусе 
зон бе един от главните

Въпреки че играеха 
свой терен, босищеградча- 
ни не смогнаха сили да „РАДНИЧКИ" (Ниш) — 
победят, но до известна

яа
„А. БАЛКАНСКИ" в орок от 

За резултатите
1 : 2

степен за равния резултат 
вина носи и цпистрастния 
съдия. С. Троян,ович от

В оопорвана и интерес
на игра, лионерокият съ
став па „Асен Балкански" 
загуби срещу пионерския 
отбор н-а „Раднички" от 
Ниш с 1 : 2.

В течение на целия 
мач нишлии бяха по-доб
ри и се наложиха над ди- 
М1иитровградските футбо 
листщ -

Ег.овенът н жизнената среда
кандидати за първото мя Масурица: Източници на заразаГолове отбелязала Б. 

Тасев в 80 (от дузпа) и 
Б. Воиновпч в’ 84 минута 
за „Младост”, а С. М.иха- 
йлович в 40 и 60 минута 
за „Пчиня ’.

сто, оега след седмия кр
ъг от пролетния полусе- 
зо« вече не е. От начало-

Името на Димитровград говори, че става дума 
за град, което разбира се не може да се отрече. Но 
има неща, които не се срещат и в село, още по-мал
ко в града. За.някои неща Димитровград е изключе
ние. Става дума за боклука, но този път не за „Ко- 
муналац" и празнене на препълнените контейнери, а 
за нравите и навиците на някои димитровградчани.

Сигурно е, че днес се отделят много- повече сред
ства за чистотата на града отколкото, да речем пре
ди 15—20 години. Сигурно е и това, че днес градът 
е по-мръсен отколкото преди, макър че така нарече
ната обща култура на хората е -на по-високо равни
ще (поне така трябва да бъде). Но . . .

то на пролетния полусе- 
зон футболистите на 
„Младост" играят сла
бо й неорганизирано и в 
резултат на това, от се
дем срещи спечелиха са
мо 3 точки и понастоя
щем заемат ерздата на 
табелката. За слабата и 
неборбена игра треньо
рът Георги Георгиев спо 
дели.

— При футболната иг 
ра отделно значение има 
мотивировката и физиче
ската подготвеност на фу 
тболистите. Тъкмо това 
което понастоящем лип
сва при нас, особено след 
първата среща с главния 
конкурент за първото мя 
сто „Хайдук" от Преше- 
во, който ни взе една то 
чка на нашия терен. След 
този мач колелата ни за
почнаха да се търкалят 
надолу и трудно ще ги 
спрем. Отделни футболи 
сти започнаха и безотго
ворно да се отнасят спря
мо футболните задълже
ния, престанаха да трепи 
рат и в резултат на това 
са загубените пет срещи, 
които при други условия, 
нямаше да загубим. Се
га вече всичко е загубено 
— подчерта Георгиев.

М. Я.

М. Я

БОСИЛЕГРАД

Сповтуваие н другарувам
Във основа на тазгоди

шната програма за край
граничното сътрудничес
тво .между Босилеградс- 
ка община (СФРЮ) и Об 
щинския народен съвет 
на град Кюстендил 

(НРБ), в областта на опо 
рта и физическата култу 
ра, спортните дружест
ва,, Младост" от Босилег
рад и „Велбъжд", от Кю
стендил утвърдиха своя 
програма за сътрудничес
тво. Именно, на проведе
ното в началото на този 
месец ръвместно заседа
ние в Босилеград, - предс
тавители на двете спорт
ни дружества обсъдиха 
реализирането на 
логодишлото им 
ничество и констатираха,

чо изтъкнаха, че в сътруд 
ничеството им има място 
за разширяване и в дру
ги спортни дисциплини. 
Още повече, че подобни 
те традиционни срещи са 
не само за спортуване, но 
и за сближаване и друга 
руванс.

Ако тръпнете само по главната улица и близките 
преки където има контейнери, ще се срещнете с го
лямо количество боклук по улицата, особено около 
контейнерите, често пъти и когато те са празни. Зна
чи не само „Комуналац” е виновен но и гражданите, 
на .които е по-лесно да хвърлят боклука до, а не в, 
контейнера. В контейнерите обаче се хвърля всичко, 
от обикновен дребен боклук до стари печки, и какво 
ли още не. Но случая с контейнера на улица „Хри
сто Ботсш" говори не само за нашата некултура, но 
дори и за своеобразна провокация. Именно, край 
този контейнер още от преди няколко месеца стон 
найлонов чувал, (в началото беше завързан сега е 
окъсан) в който .вярвали или нс, е умряло куче. И 
дежато времето беше студено, .всичко „беше ® ред". 
Но след като потна слънцето и в найлоновия чувал 
започнаха да пълзят стотици .червен. Това направо са 
И1СТОЧП1ИЦИ на зараза I А тук ежедневно минават уче
ниците от основното училище? И никой да се сети 
когато сс празни контейнера да изкара и умрялото 
куче поне ,на Кдаарнца, въпреки чс и там не му е 
мястото, но там поле с останалия боклук може да 
изгори. А за кучетата, които постояло развличат 
боклука, които скитат денем и нощем и за конто 
никой нс води сметка, друг е въпрос.

м. я.

Квтастрова яа 
„Партнзан"

„Партизан" (Желюша) : 
Слога (Велико село) — 
1:7 (1:3)

мина-
сътруд Футболистите ид „Пар- 

тиоаи" в ;с. Желюша пре
търпяха 
ко поражение срещу от
бора на „Слога" от В. се
ло Д0|РИ 1СЪС 7:11

чс същото е цялостно .ре 
След това

иоотоаипа ви.оо-
ал изпрано.
се договориха и .подписа 
ха нова програма за сът
рудничество през настоя
щата година. Според до
говора двете .дружества и 
тази година ще имат две 
срещи, яа които ще .пре
мерят сили по футбол и
шахмат. -Първата среща да доживее пови неуспе

хи. С и-гра, с таквато се 
юни '» Босилеград, представи против „Слога” 

а втората през октомври отборът на „Партизан"
ле може да очаква нищо

А. Т.
Очевидно е. чс в (редо

вете ма желюшжия -отбор 
Нещо не е -в род, и, -ако 
заианрод нелдо не ос про
мени, топи отбор може

т Ш Ако -вашият осигроп — септична яма не 
функционира, ис (в,омуюва фекалиа вода, отме- 
осте сс към опълномощемата фирма „СОЛАР- 
ТЕР.М", която гарантирано шречава всяко по
нататъшно. пълнене.

Изработваме и нови септични ями (сенсро- 
пи) е дългогодишна гаранция. Вършим и съе
диняване иа септични ями е централна канали
зация. Тел.: (018) 716-105 и ТОЛ„ (018) 324-864, 
Максимовци, Ниш.

„Младост" (Босилеград) 
— ,,ПЧИНЯ" (ТьрГОВИ-
Цуз) — 2:2 (0:1)

След поредни загуби в 
неделя, 'н деветия кръг от 
пролетното 
босилеградоките 
листи постигнаха равен 
резултат срещу отбора иа 
„Пчиня" Търговище.

ще се проведе <и начало
то на

първенство, 
футбо- в Кюстендил,

На заседанието преде- добро.
тавитслитс и на едното и 
другото огюртнр дружест Д. С.
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БРОДЧА11И

Карикатурен екран

„ХЕ“-ДУР
Крум Нулата, освен като арти

ст—самодеец ш димитровградския 
по-старите [олемо спраян>есамодеен театър, оред 

Д|ЦМитров1ра1Дчап.и бил познат и 
то музикант: свирел иа контрабас.

диригент

деа-
Цариброд и вати даСлезе тия дгаи у 

ос чудим: по улице, из дворове, насвакуде 
се /пипва туштачина. Разпродали ли се сви 
и младо, и старо. По глашуту улицу <изк<о- 

дълбежа ровила.' турайу некикве цев- 
Ьс, а друЬс иовтрляйу. Ливадата «а лавли- 

.разриляша, направена кико градина. 
А и лавл'И'01нчс7Ю пак лрас...

__Лае, пигуйсм йеднота мусгаклииу,
к-ш зер йс шалегал царибродцлгье, та су се 
толкоеа .разпреди или?

— 11а дедо, госйс им дсоде. Оди целу 
Сцдбийу се събира младиня да пой е и иг- 
райе, па су рачили малко да лоочисте гра- 
дат та да не се изрезияе...

Айдс че поиадзърнем у йедън 
отамо иде гелема в рева, реко си и лаги 
държкугч на капийуту.

— I качета бат, чорбаджийо — казу- 
йем я, а оп ме погледа е белото, па проце
ди кроз зуби:

—Добре дошъл! — ама я видим дека 
не .съм му по габийетат.

— Ариата сте, запели, па реко да ви-

1-щ одиш концерт е 
Гооррц Шувира» и тай участвувал. 
За да це почерпят сяед 
музикантите били купили петлитро

концерта
паша

«а дамаджана с .вино.
По дреме на концерта Крум 

забелязал как онези, зад сцената, 
които не участвували в концерта, 
от време па време надигат дамаджа 
пата. Но щом погледа, той загубва 
такт, а Шукаро» викал от преде му;

—- Цс-дур, цс-дур...
Крум се оправял за миг, 

щом пак погледне към лиещитс ви 
тото, пак изтървава такта.

— Цс-дур, цс-дур — ядосал се 
Шукароп.

Крум имал трудности с изгова- 
рлисто -па нямай гласове пкогато и 
нему кипнало .викнал към Шукарсв:

— „Хе"-дур, „хе"-дур, ама ония

сачето

по
Порица ИлиевСЕМЕЙНА РАЗПРА двор;

БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО

Крайности
виното ипихе...

• Във воичко трябва да има мярка.
Плавт

Ст. Н.
дим кво праите...

— Ко нема да запне.мо, ка чекамо гое
не, 'И това що има дума „срамно гоейе , па 
не може да се излагамо пред текъв народ. 
Ама щом си дошъл я вати да истъркалямо 
туй а кацу.

Я се вати. мислим празна йе. Ка над- 
зърну, оно само од пспа уше що нема.

— Целу годину събираму тука дрънгу- 
лийе що ни не требу, ама кажемо ои може 
да приггребу, па ни жал да Ьл вър/ьимо.

Истъркалямо кацуту и я напипа капп- 
йуту да не ме упрегну у дру5е работе. Пой- 
до «из улпцуту и застану да видим тия що 
сменя® айу цевйете. Запела момчетията съг- 
лам, ем ваде, ем турайу; а и одма -бетоаш- 
райу шахте. Струпал се коджа ми ти свет 
и гледа.

• Не товарът, а прекаденият товар убива до-биггъка.
Сервантсс

ЛЮБОПИТНО

„Топло“стъкло
Наред с бетона' и стоманата 

стъклото с един от трите кита, .на 
които се държи съвременното стро 
ителетво. В производствените пред- 
приятия .остъклената част на външ
ната повърхност понякога достига 
50 на сто. От това, макар и да ста
ва по-светло, се -губи доста от топ
лината. Новото топлоизолационно 
стъкло, изработено от американски 
специалисти, намалява два пъти за 
тубата на топлина. Пресметнато е, 
че агср то се използува в 57-етажен 
небостъргач,, то. за една година мо
гат да бъдат икономисани 2,3 млн. 
квтч. електроенергия. Това колмчес 
тво е достатъчно за остветление на 
един град с население от 20 хил. 
жители в продължение на една го
дина.

• Няма нужда да запалвам цяла клада, за да из
горя комар.

Лесинг
• Една .крайност създава друга.

С. Ричардсъи

• Много по-лесно е да се опровергае убеждение, 
отколкюто -предубеждение.

М. Ебнер —Ешенбах

• Когато човек отрича решително воичко, това 
значи, че той не отрича абоолютно нищо.

Д. И. Писарев

• Всичко, което е над нормата, е осъдено на 
безплодие. — Е тека да работе сваКи дън, „Кому- 

налац” нема да йе на - „минпмалац", а по 
две плате че узима у месецат — рече «е- 
кой оди купат сспрджийе.

— Мо.ре тека редовно да искаруйу 
беклукат Цариброд бп бил град и поло
вина!

П. К. Яворов

• Крайностите ое допират.
Б. Паскал

• За онзи, който нарушава правилната мярка, 
най-приятното моите да стане най-иеприятно.

Демокрит И да не бп распраям повече: накуде
мърднеш, куде да погледаш — ови се раз 
вреднилм. уватшш се у некикву работу. 
Йодни ч.нстс дворове, дру{ш мету улице, 
трети крече нже, поправляйу ограде...

■На .павлиончето най-много 
Гледам прае ново павлжхнче, 
баш ко старото, а и поместили 
нутра.

„Самоуправляч"
се застоя, 
ама нейе 
га по-нау

(^тся/гво СЕ ВУНФУ&ЛШ^) 'шМ&НЕОй ТРеЯВВд\т,// //ел/св/Се асидсу- 
ДД пявотиме»,

— Бре дете, тука ли музиката 
ри ка надейду гоойете, ко йедно време 
що беше?

че ави-) %о V — А гаема дедо тука да има музика: 
Това че буде йодегье, 
газдата на будкуту...

. ”Е- . Реко си, щом га докарам© йеба- 
чиивицу да праимо оди йедън уба® соо- 
мон, за.у бавили смо га..."

това павлионче пран
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