
ЕрштЛо 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- 

информативиата и гра
фическа дейнорт и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

та ма
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ТМ ЗДР СЕЛСКОТО^ТОПАНСТВО^3 - «ОСЛАВСКИТЕ КОМУНИС ГОЛЯМ БРОЙ ПРОБЛЕМИ ЗАСТРАШАВАТ ПЕР
СПЕКТИВАТА НА ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ

СЕЛОТО

ВРЕМЕ I ЗА ДЪЛБОКА ОРАН Когато реалността 

замести възсторга*© РЕСУРСИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПА 
НСТВО НЕ МОГАТ ДА СЕ АКТИВИ 
ЗИРАТ АКО 'НЕ СЕ ПРОМЕНИ НЕ

ПОЛОЖЕ 
НИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИ 
ТЕ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ 
@ ЮГОСЛАВИЯ БИ МОГЛА ДА ПРО 
ИЗВЕЖДА 80 000 ТОНА ПШЕНИЦА

• • •
РАВНОПРАВНОТО МУ Тъкачният цех на ТИГ „Гърделица" в Клисура 

— първият стопански цех, построен в един районен 
център на Сурдулишка община — наскоро ще стане 
„годиняче". Лани по това време той бе 
общо- въодушевление в Клисурски край, Сурдулишка 
община и „по-широко". Нарекоха го надежда, дей
ствителност и перспектива на този край. Като лър- 
Ееначе ва една нова и желателна развойна тенденция, 
цехът бързо измина пътя от надежда до действи
телност. А сетне?

повод за

След пауза от 17 години, членове
те на Централния комитет на Съюза 
на югославските комунисти разисква
ха на 28 май за «дейно-политическите 
въпроси на общеагвено-иканомичес 
кото развитие на селското стопанство 
и селото. В стопанския живот, 

особено в текстилната 
промишленост, реалност
та бързо замества начал
ното въодушевление. И 
клисурокият цех споделя 
тежката съдба на всички 
текстилни организации: 
ниски лични доходи, теж 
ки условия за работа, че
сти засечкн в снабдяване
то с възпроизвел ствол ма 
торпал и чт.р. Тези и дру
ги проблеми са изключи 
тслио тежко бреме и за' 
по-гол ям и- по-силен тру
дов колектив, а камо ли 
за 'младия колектив на це 
ха .в Клисура. Дслча За- 
р»:п, Зоран Йончев, Вена 
Гигова и други работни
ци та цеха с голяма за-

— Много обещания не 
се сбъднаха. Беше каза: . 
но, че таза ще бъде цех 
за одеяла, но сега е съв
сем ясно, че става дума 

.за тъкачен цех, който все 
още не е комплектен. Ста 
новете са стари, създават 
голям шум, често се по
вреждат, нямаме резерв
ни части и алат. Имаме 
помещения за модерна 
столова, но не са обору- 
дени. За „топла закуска" 
получаваме само по 207 
динара. Стимулацията, ко 
ято е 24 000 динара, мно
го лесно се загубва, а то
гава остава личен доход 
от 30 до 40 хиляди ди
нара. Когато работят във 
втора смяна, работници
те от по-далечните маха- 

грижепост говорят за на- ц села ,гмат проблем 
стоящото и бъдещето на 
цеха:

Щефап Корошсц
9 Селото н селското 

стопанство не се нагоди
ли към новите съвремен
ни потреби. При днеш
ното положение този от
расъл едва би могъл да 
стане важен износен фа 
ктор в Европа;

9 Съществуващите ли
хви, колкото н да изгле 
ждат реални и необходи
ми, все повече прережд
ат редиците на частните 
селскостопански произво 
дители, а обществените 
стопанства довеждат ,ДО 
големи загуби;

9 Как да се говори за 
модерно селско стопан

ство, когато селото е ос- славски закон за обработ 
таряло, с много неграмо 
гни, земята 
на...

ваемата земя, оетне един 
ствен закон за пенсионно 
то осигуряване на селско 
стопанските прошзводиге 

които

разпокъса-

© Землищният макси
мум, който дълго време 
беше табу—тема, най-по 
сле се налага да се раз
крие. Икономическият и 
техноложкият максимум 
от 10 хектара е надминат, 
а по-нататъшното му за 
държане представлява 

своеобразен догматичен 
и психологичен натиск 
върху селскостопанските 
производители;

© Необходимо с да се 
приеме единствен юго-

лп. съществено 
Ще променят предписа
нията за наследството и 
ще дада.т възможност зе 
мята да обработват ония, 
които остават на нея, а
не както досега, някои да 
притежават и земя и ра
ботно място, а някои — 
пито едното пито друго
то.

БРЕМЕ ВМЕСТО
ПОМОЩ
Концепцията на селс

кото стопанство угвърдс 
на с Дългосрочната про
грама за икономическа 
стабилизация и получила 
подкрепа па 13-тия конг
рес па СЮК среща голе
ми трудности, отпори п 
конфликтни «интереси и 
дилеми но отделни въп
роси и се изострят и. дру 
гитс проблеми н тази об
ласт — изтъкна между 
другото н уводното изло 
жонис ЩКФАМ КО.РО- 
Ш1Щ, член та Председа
телството ша I (!< па СЮК. 
Той подчерта също, че в 
1984 и 1985 година 'ОС СТн 
па до ярко задълбоча- 
нане на дишар'ит.ста .па 
цените във .вреда та осл 
ОМОТО СТО! I а.1 гство,

Положението в 1986 го 
дина малко сс натрапи, 
по и 'в 'настоящата годи
на размера па акумулати 
иността 'в обществения 
сектор иа ос лекето стопа 
цетво беше под 'равнище
то па 1985 година. Още

9 Изказване на Миланко Реновица, председател на 
Председателството на ЦК на СЮК

ДА СЕ НАДДЕЛЯВА СЕКТАНТСКОТО ОТНОШЕ 
НИЕ КЪМ ЧАСТНИЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ

(На 6-та стр.)

9 ТО „Тигър"—Димит
ровград пред значите
лна инвестиция 
АМОРТИЗАЦИЯ .НА 
АМОРТЙЗИРАЕГОТО 
ОБОРУДВАНЕ

9 До края на годината в 
Босилеград

— Макар утеърдетите стратепичеоки насоки и 
цели на -развойната политика тл назначените усло
вия, които е необходимо да се създават за по-ус- 
короно развитие на агроиромишлемия 
органите и организациите на СК и другите общес
твени фактори, не бяха достатъчно упорити това

Миланко

В този брой:
Vкомплекс,

9 От заседанието на Ре 
публикаиския фонд за 
изостаналите краища

6
казаи на практика да осъществят 

Реновица.
Необходимо е да ос 'вземат мерки за органи

зиране пазара на селскостопанските .произведения 
при съответна защита и .насърчаване иа това про
изводство. Това е «необходимо за цялата ..(праша и 
затуй всички заедно, всички републики и покрай
нини, било чрез рошения :в Скупщината иа СФРЮ, 
или ч.рез съответни договори' и шоразумептия 
най-високо равнище, трябва да създават условия 

съвместно приетата програма

Тридесет нови 
кредити Още един произ 

водствен цех...Стр. 3
6

па 9 Б Босилоградска об
щина през идната уче
бна година

9 Срещи и разговори
РАБОТИ, ДОКАТО 
ТЪРСИ РАБОТА 7

9 През настоящето бри
гадирско лято 
БОСИЛЕГРАДСКАТА 
БРИГАДА НА 
„ПЕЩЕР 87”

за -реализираше ша 
в селското стопанство. Съюзът иа комунистите със 
своята акция трябва повече да. допринесе -и шнпа- 
тгггък да ое развива инак положителния процес и 
надделявайбтр на 'оежтаитскоТО 'отношение към ча- 

ирошадодитед — изтъкна

Двуезично обуче
ние в основното

спм 'а солскостгт аятс ки 
между другото Милапгкю Рсжошгца. училище ч4(Па 7-ма стр.)



СЛЕД С1ШЗАЦИОИАЛИОТО ПРИЗЕМЯВАНЕ ПА ГЕРМАНСКИЯ СПОРТЕН 
САМОЛЕТ НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД В МОСКВА

| ПО СВЕТА ЙУНАС |
БРИОНСКА СРЕЩА НА СРЕДИЗЕМНОМОРС 
КИТЕ НЕОБВЪРЗАНИ СТРАНИ

СВЕТКАВИЧНО СМЕНЯВАНЕЗа спокойно 

Средиземноморие
воденето иа армията от 
страна иа Министерство
то иа отбраната иа СССР. 
Слод такава оценка смен
яването на маршал Сокю 
лов и маршал Колдуиов 
с логично и неминуемо.

Следователно псрсстро 
йката обхвана и най-иде- 
ализираната част (военни 
итс сили) иа СССР и без
спорно, че няма тук да 
с»ре. ____

къми ию с- пристъпила 
боеви средства, за да пре
сече летежа на- -самолета.

Всичко това ов-идстсл-, 
издува, оценява 
ро, за оориозии недоста
тъци и организацията по 
поддържаше на -боево де
журство, отбрана .на въз
душното пространство иа 
страната, за липсата -на 
бдителност, както и за 
крупни пропуоки в ртжо-

Вснчко стана -овстк-ави- 
чн-о. Първо в миналия че 
твъртък иа Чс-рвсиия пло 
щад в Москва неочаква
но, дори нов-ороятмо, на 
Червения -площад се при
земи яралък спортен само 
л-ст, управлявай -от Мат-и- 
я-о Руст, иоданик №. ФРГ. 
Вече в съб-оТчЯ от фулкци- 
итс см са см си ом и модн и- 
стърът на -отбраната иа 
СССР маршал Сергей -Со
кол-о-в -и глалнокомандува- 
щият л-ротивошъздуиша- 
та защита па Стшстаюия 
съюз-маршал Александър 
Колдун-ов;

Самолетът с „нежела
ния гост" -пристига -в Мо
сква на 28 май вечерта 
на Деня -на граничаря на 
СССР. Самият този факт 
предизвиква -въпроса да
ли не се касае само за 
авантюра на младия пи
лот, желающ публицитст 
в света. В 
официално 
ТААС само потвърждава, 
ч-е е -станало това и че 
самолетът „цесна" е реги 
стрираш още от преми
наването на границата

На заседание -на Полит 
бюро са 'Отправени -остри 
оценки, подчертавайки че 
противовъздушната защи 
та не е била на висотата 
на задачите. Проявена «е 

допустима немарливост, 
п-ропу-ски и нерепшмост

Политбю-

Министрнте на външните работи на десет 
необвързани страни и ООП на заседание, запо
чнало в сряда на Брионнте, направиха договор 
за всестранно взаимно сътрудничество

ките) които обективно съ 
за ществуват между и-соб- 

д-виженне вързаните страни от обла 
стта на С ре д из ем-но.мор и - 
сто, трябва да ,се -п-реодо 

©ключе- ля-ват, за Да не бъдат ба 
рнера -пред бъдещото им 
договаряне,

Шеф-овстс на диплома 
циите на -сред из емн-о мор - 
ските необвързани стра 
ни призоваха и останали 
те страни от крайбре
жието на Средиземно м-о 
ре да се включат в усили 
ята за стабилизиране на

На Брионнте, тук, къ- 
дето се роди ид-еята 
създаване на 
на необвързаните страни, 
всеки договор на страни
те,конто не оа 
ни в блоковете получава 
особени характеристики,
В това отношение не е 
изключение -и започнала
та в сряда двудневна 
ореща на министрите на 
външните -работи на де
сет необвързани страни 
от Средиземноморието 

(Югославия, Алжир, Ту
нис, Мароко, Либия, Ега 
пет, Ливан. Сирия, Ки- тази, твърд-е важна за егве 
пър и Малта) л на О-рга товния мир област и за 

, низа-цията за освобожде- о-вобождането й от вюич-

ИТАЛПАПСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ВЪВЕДЕ ДО
ПЪЛНИТЕЛЕН КОНТРОЛ И ЗА НАШИ ГРАЖДАНИ

Дискриминаторско решение
Югославската общественост искрено се надява, 

че италианското правителство ще обезсили тази оби
ждаща мерка

„Затова очакваме, каза 
Лидия Шентюрц, италиан 
ското правителство да 
обезсили това обижда
що югославяиите реше
ние".

Подчертавайки значе
нието на Осимските спо
разумения .Лидия Шен
тюрц изтъкна, че основа
телно се очаква. Италия 
да приеме закон за гло
бална .защита на словен
ското малцинство в тази 
страна. По този начин тя 
п-одчерта проблема -на бе- 
нечанските словенци, ко
ито бяха „забравяни" 
при всички досегашни 
опити за разрешаване на 
малцинствения въпрос.

За да „защити" итали- 
междунаро- 

италиан-
.анците -от 
ден тср-оризам, 
окото правителство е въ
вело допълнителен кон
трол за всички чужденци, 
които -влизат в Италия. 
Това -решение е задължи
телно -и за югославяните.

На тържество в Бенег 
чанска Словения Лидия 
Шентюрц, член на Съве
та федерацията, заяви, 
че мерната на италиан
ското правителство дъл
боко обижда югославяни 
те и остро противоречи 
на приятелското сътруд
ничество между Югосла
вия и Италия и на спо
разуменията от Осимо.

първото си 
съобщение

ние яа Палестина. ки видове -натиск и воен- 
Учасгашците в Брионс- ни действия. Спокойното 

ката -ореща -направиха до Средиземноморие, което
говор да -развиват сътру- заоега -вое -още е визия, 
дничесгоото ой на всич- би -бюю залог за висока 
ки полета;, политиката, сигурност на -всички .стра 
икономиката, науката, те ни от неговото крайбре- 
хниката, технологията, жие, за мир и сигурн-ост 
културата, екологията и на околните региони и 
спорта. При това разли- на „стария континент".

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

30|ра на къщата номер 46 във Виноградар- 
ска улица, където на 4 август са намерени 
бомби и пистолет и голямо количество ко
мунистическа литература, а която от тази 
къща била 'разпространявана,
Йооип Броз >след залавянето пред 
писаните е казал следната закана: да имах 
само един на сто възможност, щях да бя
гам или 'Стрелям..."

ТЪМНИЦИТЕ НА 

ЙОСИП БРОЗ
тъй като
долупод-

(10) В началото на -ноември 
Носил Броз бива предаден 
който началникът на

1928 -година 
на съда. В акта, 

„кралско полицейско
то управление" д-р Йосип Врагович, 
сташи-гл на- държавната прокуратура 
ва, че арестантът е „запален комушодг и 
р-ев-ошюционер". Като корпус делекти про

курорът предал на -съда -няколко афиша, 
подписани -от Йооип Броз, приложил на-ме- 
р-е,ни -блокчета, -от които ое виждало, 
събирал динар помощ за затворените и тор
мозени другари, -маркоич-еоки книги, Лени- 
Н-01ВИ -съчинения. и брошурата „Надницата 
цените и профига."

За -съдебния про-цес в Загреб обширно 
осведомявал буржоазният печат. Нарекли 
го „Б-омбашки процес". „Н-ов-ооти" от 8 но
ември 4928 -година писали:

„Във -в-оеки -случай Йосип Броз 
интересната личност на този процес. Лице
то -му има нещо от -ония физиономии ко
ито припомнят на стомана. Със светлите 
си очи гледа, твърде хладно, но енергично 
и -спокойно. За н-епо м-ооке би държанието 
му пр-ед съда няма да бъде само

Драгиша Радоваиович до-- 
се каз-КОМУНИСТИЧЕСКО ДЪРЖАНИЕ НА 

„БОМБАШКИЯ ПРОЦЕС"
Йосип Б-роз на .4 август 1928 година. Зало
вен -бил с измама. Тази -вечер бил на две 
партийни събрания. Час пред пюлун-огц 
Пеячичев пш-ощад му п-ри-шъл 
век, когото Броз познавал от п-о-рано. Ка
зал му да побърза към Вино-тр-адарска

наЕдна непредвидена среща с агентите 
имал Ерш и на Трешнеика. Кържейки -по 
тази част от Загр-еб, к-ойто -бил познат по 
големия брой комунистически ориентирани 
работници, агентите почти нашетяли 
Йосип Б-роз. Познали

някакъв чо-
че

ули
ца, защото из- къщата^ къд-ето временно квар 
тируваш, -го чакали някои д-ругари 
ж-ен договор. -Броз -не знаел, че този човек 
е провокатор -и побързал в къщи. Обаче, 
т,амо го посрещнала засада. Броз 
при -себе -си пистолет, но нямал време да 
го уп-ощреби, защото

на на ва-го и -се втурнали да 
го арестуват. Но, и той навреме ги забеля- 

' зал. Избягал в първия -двор 
хванал нивите заоегги -с -царе-вица. Агентите 
тръпнали по- него, -обаче опрял 1ги изстрел 
от пистолета на -Бр-оз. -Полицаите -отстъпи
ли, -с надежда, ч-е -следващия път ще имат 
-повече късмет.

и през него -
агентите не-над-ейн-о 

здраво го хванали в тъмнината. За аресту- 
дали и официален доклад:

„Йосип -Броз,
Все пак агентите найщ-осле дочакали смърт... Доставяме този Доклад за 

този ден. Хаиката-чрещу запр-ебскжге акпи- представим злия нрав на Й-о-сип ‘брюз 
висши, партийната (организация и -Местния бивш секретар на Съюза на м-етаморабот' 
комитет -бива завършена с арестуването на нищите в Загреб, коюто е заловен след наш-

е най-'ваодетю
комунист. закана със

да

поза за-
СТРАНИЦА 2
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МЩДАР НА СЪБИТИЯТА изошиали/е РкрПаищаКАНСКИЯ ФОНд за
• 1 кити 1956 г На вече споменато- 

го заседание бе взето 
решение Фондът да по 
погне при обезпечава
нето на оборотни сред 
ства (до 40 на сто) са
мо на онези организа. 
ции, стопанисващи със 
загуба, за които сто
процентово се утвърди, 
че с помощта на така
ва финансова 
ция" могат да бъдат 
успешни е по-дълъг пе 
риод. На ^ези органи
зации ще бъдат отло
жени финансовите

— При
посещение в СССР (1-_22
юни) на 30 НОВИ КРЕДИТИ6 юни 1934 г — пк 

на Ю.КП за : ' ' 
почва да издава своя ор
ган „Ъилтен". Преди 
през 1933 година, обла
стният комитет на КЖП 
За Македония 
гтнипс „Искра".

Мааседонияюгославска дър
жавно-партийна делега-
ция, начело* 1е Т(ито 
Моамв-а на 20 
писана

това,
Т.Р п°кТ1,:^т,ст°ПАНОКИ ЧЕХА в изостанали- 
СЛЕЛРШТ^пг ?НАТИ в ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ПО- 
БОТЯТ СЪС ЗАГУБАД,И'ИИ' САМ° ДЕСЕТИНА РА‘

оз
юни е под 

Декларацмя за 
сътрудни

чеството между СЮК 
КПСС, така нар. Москов
ска декларация.
• 2 юни 1935

издавал веотношенията и

Инвестиционната дей
ност на Републиканския 
фонд за насърчаване на 
обществено -

юото в развитата част на 
Републиката.•9 юни 1943 г. — В ед 

на гора край Милмнкла- 
Дс по време

‘ОИ в вражеска офанзива при 
3 германското' бомбардира

не на колоната на Върхо 
вння щаб бива ранен Вър 
ховнцят косугендант Йо
сип Броз Тито.

„инжекГ. — На Дребното стопанство е 
осъществило добри 
султати.

на Петата икономиче
ското развитие на изоста
налите краища в СР Сър
бия през

края на посещението 
Юг01славия (26 
юни) на съветска 
вс-партийна

ре-
май организациите 

на сдружения труд не са 
разпилявали средства за 
н©реално ув*елича*ван е 

. лича-гите Д'0|>:*од1и и затова
М1/Шал ОГ О-ДИТШГ и я т

Дьржав 
Делегация 

оглавявана от Н. Хруш
чов 1и Н. Булганин, 
ва подписана Белградска 
та декларация, в

последните дв*е 
години се характеризира 
с висока ефективност. 
Подборът 
е бил

за
дължения към Фонда.

Делегатите в Скуп
щината на Републикан 
ския фонд за 
налите

на
би- на ггропрамите 

сполучлив, обекти- 
те *са изградени
видения срок и вече осъ- п„„
ществяват положителнй 64 000 д,и,ара (,в сто-

панството на Република- 
81 000). Обаче има 

0'Ощини, I» 'които* средни
ят личен 
40 000 динара, 
развити общини с 35 000 
работници личните

сре
ден личен доход на един 
работник

която
правителствата на СФРЮ 
и СССР

изоста- 
краища взеха 

решение за отпускане 
на 30 нови инвестици
онни кредити за модер
низация и изграждане 
на стопански обекти с 
обща
стойност 11 милиарда 
щинара. Утвърден е фи 
нансовият 
на Фонда до 
годината.

в нред-
е достигнал ед-

изразяват привър 
си към при-нцщ 
ми рол ю б I гв а та

заността 
пите на 
коегзистенция и 
иото взаимно

делови резултати. От 1100 
обекта, които бяха 
ти © действие

та
пуана- 

мималата
и но-миналата година, 
м.о* десетина работят със 
загуба.

всестран
•сътрудни

ка равноправни
доход е под 

В 12 песа-чество пр оектосметна
оснссзи.

© 3 юни 1944 Г. 
Купреско

дохо
ди са се увеличавали мно 
го по-бавно от жизнените

И а заседание, състояло 
ое към края на

— От .
потенциал 

края на
поле съветски

ят пилот ^Александър Шо 
рнико®, със самолет Да- 
кота" през

минала
та седмица, делегатите 
Скупщината на Фонда с 
нескрито
констатираха, че е „спря- Рено възпроизводство са 
но намаляването* на ефи- отделени около 25 
касността 
дейност
общини". През миналата

}; разноски. И лри 
тежки условия за разши-

такива
нощта прех

върлил една част от Вър 
ховния щаб „и НКОЮ на 
чело с Тито в Барл (Ита 
лия), откълето

задов олств ото

отношение изостаналите 
общини са 
развитие.

Републиканският фонд 
няма „фронтално” 
мага всички

мили-
по-д обри отв стопанската арда динара.

в изостаналитеслед
колко дни с военни 
би минават г 
боден остров Вие.

® 4 юни 1942 
Връщайки

ня-
Разбира ое, 59-те изокора 

на нашия езо година и в първите _месе- станали общини 
ци на настоящата година без проблеми Най-остър 
стопанските резултати в 
изостаналите общини до
ри са и по-добри от ре

да по- 
организации, 

работещи със загуба. Вся 
ка организация ще бъде 
подложена на „системата 
чен преглед”, 
това се преразгледа

не са

са загубите, конто мина-г.
© 12 юнл 1942 г. 

На планина Жнзан
ое с-т първата 

си бойна задача кад Баня 
Лука, където бил

лата гедина са достигна
ли 13 милиардав сра

жение с италиански и че-
зултатите в развитите це
нтрове. Увеличението на Общо взето «ай-големи 
общият доход е пс-голя- 
мо със 7,5, на дохода с 
5.2 и на чистия доход с 
около 10 на сто. Трудо-

дмнара.
тежко

ранен и принуден да се 
приземи със самолета и 
да «е падне в ръце на че 
танците извършва самоу
бийство

като при 
ПРС-

програ-
тнишки сили загива лрви 
ят народен герой на Юго 
слазия Петар Лекович, 
заместник комендант на 
1 баталкон на Втора про
летарска бригада.

загуби има Южнооторав- 
ски (регион,. Благоприят
но е обстоятелството, че 
от 150 организации със 
загуба 107 са погасили

изводствената. й 
ма, финансовите, 
ви и други възможности 
за възстановяване.

кадро.
един от първите 

партизански пилоти Руди 
Чаявец,

устройването » изостана
лите общини е но-интен- 
зивтго (с. 2 на сто), откол- дефицита си. И внареден герой. това (Т. М.)

щото действително поради убежденията си 
вече бил доста преследван и осъден на тъм
ница. Мнопобройните слушатели очевидно 
познаваха тази твърдост наБрозозите убеж 
дения, защото при разпита му в съдебната 
зала цареше голямо 
ние. . ."

които създаде одяа класа да 
За своите

натиска друга, 
идеали аз съм готов да жертву- 

вам и живота ой."
Председателят: „Вие така само твър

доглаво жертаувате своите млади животи, 
а от това няма никаква полза!"

Броз: „Да, аз
мълчание и вдл.ма-

съм готов да търпя . .
След като му 1 съобщили присъдата ■— 

пет падини тъмничен затвор — Йосип Броз 
потърсил да даде заключителна 
п.рощеа. Когато не му дотушади това, той 
изтичал:

Държанието на Йосип Броз на проце
са наистина било пример на безстрашно 
иа един член на ЮКП пред класовия враг. 
Той не скривал своето комунистическо убе
ждение.

реч на

тПредседателят: „Кажете ни тогава в 
какго 'ое смятате за виновен?"

Обвиненият Броз: „Признавам, че съм 
член «а нелегалната Югославска комунис
тическа партия, признавам, че работех вър
ху пропагандата на идеите иа комунизма, 
посочвах «а пролетариите всички иепран- 
диии, които им правят. Ие признавам, 
обаче, буржоазния съя, защото сс считам 
■бтлоеорен само пред своята Комунистичес
ка партия!"

Председателят: Знаете ли за Закона за 
защита на държавата?"

Броз: „Чул съм за него, но пе съм го 
чел, защото не ме е интересуваш."

Председателят: .„Сега този закон е в 
еила, както и исичкм други. Според него, 
който го наруши отива в Лепоглава. Този 
закон прие народът против вае комунис
тите, които, според негово мнение, то тро- 
витс и който иска да. сс защити от вашата 
подривна дейност." _______________

Това с най-добро доказателство, че 
гу« владее полицейски дух. Да живее Ко- 
мутктгнчооката ПартияI Да живее съветска, 
та равошюция!

Ко|роопош(Д1е!11тът ад „Новости", 
опвсишн Я1ВЛЛ за съдебния я^хлцсс, така за- 
в-црщпл сгатиято си: „И така този корав 
комунист изчезна, зад стеинтс на тъмница
та, като .някакъв комеидант, който възкли- 
кшп Ш часа, когато корабът потъва."

Пое пак,- кореспои1)((еитът тук погре
шил/ Морябът ш 'Йосип (Бр'Оз те потъвал, 
само ию1Щ,лисшгсто на Б,роз-о®итс задачи за 
известно време било .отложено. Той зами
нал па каторга, а. пюговопЮ' мраб.ро, комуни
стическо държание на процеса елшгало ои- 
поним ад. гордост и безстращис. Неготият 
пример бил пюо, (Сидои подтик за остана
лите членове ига ЮКП и борбата против 
класовия враг. Калявали се подгхутошг да 
поорещиат шестояивдрсклта дшегатура.

конто

Йосип Броз, 1920 година

Броз: „Зная това. Закона пе е п.риел 
народът, а аз не ос боя. Опасно би било 
когато Комунистическата партия би ос огра 
хуоала от един .промепон закон... Аз смя- 
'|~ам, че цриродииитс замоли са над онези. СЛЕДВА
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I БОСИЛЕГРЛДСКА ОБЩИНА Е ВСЕ ОЩЕ(ПЕ)ТРУДОУСТРОЯВЛНЕТО В 
ОСТЪР ПРОБЛЕМ

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА ПРЕЗ ИДВАЩА 
ТА УЧЕБНА ГОДИНА

НУЖНИ СА НОВИ УСИЛИЯДвуезично обучение 

в основното училище 1КУЧ-СТО от които са «неква
лифицирани.Броят па иструдоустроснитс се увеличава, а

неквалифицирани, Ссл- 
без работници, Нструдоус- 

специалисти

почти половината от тях са 
ското стопанство остава 
троените квалифицирани кадри и 
бързо ще дохаждат до работа само с откриване 
нови производствени цехове.

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД
ЛАГАТ СЕЛСКОТО И 
ДРЕБНОТО СТОПАН
СТВО

IIО-

Иницнативата, която ра знание, изобразителна / и 
здвижк населението в Бо музикална култура, В ис- 
силсградска община, пре ти клас 'бъцгарежи^ език 
ди вснчк° родителите,- за ще се изучава със 152 ча 

двуезично са. в шести със 148, в 
ОСНОВНОТО 0СЩМ1Ц със 140 и :в оомн 

със 105 часа, колкот" и 
се реализира от началото сърбохърватки език. И в 
на предстоящата 1987/88 Този класове -с отрсдслсш 
учебна година. Това е брой чарове ша български 
(въз основа на проведено 
то публично обсъждане 
на изготвения материал 

- за този вид обучение, ко на култура, 
ето вече се провежда в 

■ Димитровградска, Сурду- 
лишка и Бабушнишка об 
щини) заключение на про 
ваденото през миналата часа. 
седмица съвместно заюе 
дзние на изпълнителните 
органи на общественото 
литическите ортанизацип,
Изпълнителния съвет «а

на

с виеше образо-лм-оше и 
вашис •— е полувисшо има 
шд 55, а с виеше над 20

Макар 1че -с изгражда
нето на няколко 1 громиш- 
лши цеха дойде до зид 
41 ггелп о у-всли-чси I и,е 
заетите, числото на оне
зи конто търсят работа в 
Бооидоградока община пс 
ос намали!? Официални
те данни показват', че » 
края па 1985 .подиша » 
общината е имало 1023 
иетрудоустросиии,
края .на миналата 1215, а 
през първите три месеца 
на тази подиша списъци
те СОМ за трудоустроя
ване са увеличени >с още 
54 ДУ II141.

За решаването. по-точ
но -за смекчаването на 
този остър проблем че
сто разискват обществе
но-гволити честсите сили в 
общината. Преди (Някол
ко дни положението в та
зи област и възможн-ос- 

.тите за по-ускороно тру
доустрояване обсъди и 
ОК на СК

Дока то все. повече 
квалифицирани работни 
ци (напускат селата си и 
дохаждат в града (и тър- 

работа), .сслскостолам

не-
въвеждане па 
обучение в 
училище ще .започне да па души.

Дали всичките те са 
наинигаша безработни?

сят
оките площи остават 'не
обработени. Не (веднаж 
бс изтъквано ,въз основа 
на критерии да се утон- 

числото яа действител

език обучението ще ое 
провежда что география, 
музикална и изобразител

коя- 
члоповстс

В информацията, 
то обсъдиха 
на ОК па СК ос подчер
тава. че даи-съците на нс- 
трудоустротаситс, увелича 

което

ни
но нструдоустровните и

КЪМСърбохърватски език 
от първи до четвърти 
клас ще бъде застъпен с 
гещншоц фонд от по 190

ма онези които могат, а 
работят. Запат срсдниститс, 

налага образованието да 
с нуждите

ис искат да 
сметка яа това обаче, ка- 
кгго бе посочено и «а за- 

ОК на СК
се съгласува 
на сдружения труд и яе- 
1<шалифици1раните работ- 
н.иом, -с-о-боно 
селата. Върху увеличение 

яа чиблото. в тези спи
съци влияят (и разпоред
бите (в Закона за трудо
устрояване според когото 
нструдоустроен-ите

осъществяват матери 
средства. През пър-

седанието яа 
трябва да се създават по- 
изгодни условия за жи-Очаква се преглед за 

въвеждане ка двуезично 
обучение в 'оомвното учи 
лнще в Боеилоградбка об 
щпна да подкрепи и Про

онези от
вот в селата и неквали
фицираните работници 
там да създават доход. В 
този смисъл трябва дз се 
предприемат мерки и в 
селските центрове да се 
откриват малки промиш
лени цехоБе. занаятчий
ски работилници и рабо
тилници за домашно ръ
коделие. Ако се реализи
ра това ефектите ще бъ
дат многостранни: ще 
спре миграцията, по-доб
ре ще се ползузат селско
стопанските площи, ще 
намалят капиталовложе
нията за градската тгнфра 
структура и ще се нама
лят трудностите в трудо
устрояването.

Покрай другите меоо- 
приятия занапред трябва 
да се ползуват възможно

то

роди
лки 
ални
в-ото тримесечие на тази 
година това 
ществясаха 93 жени, по.

прачо осъ-

НАЙ-МНОГОБРОЙНИ 
СА НЕКВАЛИФИЦИРА
НИТЕ И СРЕДНИСТИТЕ

наОрганизациите 
сдружения труд и тру
довите общности не 
посвещават 
го внимание 
трудоустроените • — не 
винаги планират колко 
нови работници ще 
приемат или пък това 
правят само формал
но, което сетне не ре
ализират. През минала 
га година „се нуждае
ха” за 426 нови работ-

дължимот 
към не-С години вече шарел е 

списъците на търсещите" 
работа ■ -най-много има 
неквалифицирани работ- 

, гатци и среднисти. По
настоящем от целокупно
то число търсещи работа 
с-к-оло 550 -са (неквалифи
цирани, .над 40 полуква- 
лифмци-рани и -около 350 
с.реднисти. Досега бяха 
ограничени възможнос
тите -на стопанството да 
прием-е и квалифицирани 
те и висококвалифицира
ни работници —
П-рез последно ®реме н-е 
се намалява и числото н-а 
търсещите работа с полу-

Общиноката скупщина и 
на работническия -съвет 
на основно училище 
„Георги Димитров” -в 
Босилеград. С това значи 

бъде изпъл- 
(цено желанието -на роди
телите, изявено и по вре
ме .на публичното обсъ 
ждаяе, когато (всички су 
бекти без каквато и да -е 
дилема ое изясниха за въ 
веждане на двуезично обу 
чение.

Според изготвения ве
че проект, обучението 
още :в първи клас ще се 
провежда на сърбожърват 
оки език, а -български ез
ик кат-о. -език -на средата, 
т.е. -като майчин -език в 
първи и' втори клас Ще 
бъде застъпен със 76 ча
са годишно. В първи и 
втори -клас -с по 10 ча-са 
на български -език ще ое 
Провежда обучението и 
по музикална и изобрази 
телна култура. В трети, 
и четвърти клас бълг-а-р- 

- ски щ-е бъд-е застъпен с 
по 114 часа, а -с опраде- 

‘ лен брой часове на бълга 
. реки език ще бъде застъ

пено и обучението -по по
знаване на природата и 
обществото, както и об- 
ществознание и лрирод-о-

с-ветни-ят -съвет на СР Сър 
бия, а до началото на 
учебната година Общин
ската скупщина да извър 
ши изменения на статута 
ри. Това ще направи и 
Основното училище в Бо
силеград.

Този вид -обучение ще 
бъде експериментално, с 
-възможности за известни 
-допълнения и изменения, 
които практиката изис
ква.

стите, които предлага 
Скупщината на СРС — 
да се изграждат нови про 
изволственп цехове. Раз
бира се, сдруженият труд 
в -общината трябва да 
преизучи възможностите 
ои за приемане на увели
чено число стажанти и 
за откриване на повече 
смени.

ще ницн — 205 за неопре
делено н 221 за опреде 
лено време. При-ети са 
обаче само 275 души 
— 21 стажант (трябва
ло е 33), 194 за опре
делено и 81 работник

230.

за неопределено вре
ме.М. Я. В. Б.

БАБУШНИЦА
-

Подтин за по-добра работа
Общи-ноката' организа

ция на Съюза иа -синдика 
тите в Бабушнишка об

щинския -съвет на синди
катите :

т.вен-ия -процес. За -да мо
жем тези зада-чи да -осъ
ществяваме — -още през 
1984 година изготвихме 
конкретна иропрама., съ 
об-разена -с -нашите -усло
вия, която води -комисия 
та за обще-ствено-иконо- 
ми-чески -отношения -и ра 
зпред-елени-е. Резултати
те, ко-ито ее -п-ости-гат 
трудовите колективи -ое 
отчитат и в м-естния- вес
тник, -както и по радио

уредбите в ООСТ, 
на информативните таб
ла.

— С тази -акция «е -съз 
даша -състезателоки дух. 
С провъзгласяването 
ударни м-еоеци — ое п-ос-

— С тази акция ние -на 
щина -от започването на дело претворяваме реше 
акцията „С производител шията на Седмия конгрес 
н-о-ст и (пестене към цели на Съюза на синдикатите 
те на .стабилизацията" к 3 Сърбия, а те предимно 
лючи ООСТ „Тигър—вът „
ретина автогума", „Ттас- еждат на орба за
отгаижхлор”. хи м ич- е-ската по-висока производител- 
прЮмшшюносг „Лужни- но-ст на труда, пестене на 
ца”, „Балкан” и „Лисца".
Ето какво за значението 
й казва И|ван Димитрие,-. 
вич, председател на Об- въведенията (в произво-дс-

на

тигат и други ц-еяи; защи 
та ка трудовата 
п-одобрение на

среда, 
трудови

те условия-, развитие насредства и материали, бо 
рба за пополям износ

в
спортен дух. -развитие на 
културна активн-ост й ттр.и за внедряване на ноюо-

И. Н.
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БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ТИТЕ КОМИТЕТ НА?ЪЮЗАТНАНА ОБЩИН 
КОМУНИС НАСрдТп7ЕАда.ТВЕ™оСЕ ПОДГОТОВКИ ЗА ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА

Да се засили активността СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ 

в първичните организации
.„,™Р<>”Д““ГВ,3Г,- с» “» *»»«»».
рено заседание на Общи- контето”1'8™“ 
нския комитет на Съюза организдвдТ 'В по?€чеТ(> 
на комунистите в Босиле- изащти
град, се разисква за 
паниките проблеми в об 
щината. На

Председателствата на ОК на СК и на Общинския 
синдикален съвет и Изпълнителният съвет На ОС в 

осилеград са на становище, че организациите на 
сдружения труд и трудовите колективи самоуправите- 
лните си споразумения трябва да съгласуват най-къс
но до края на юни. Да не се взима

лолодишеи период са уве 
лишени с 1320 на сто), но 
личните доходи не във 
всичр-си организации са ре 
зултат на труда. В обще
ствените дейности почти 
изобщо те не

ие-
и неза-

натл„ ОДруже-
я ТРУД, все още бавно 

се осъществяват мерките 
за икономическа стабили 
зация, бавно 
рат договорените 
чекия в о-бластта 
ходното свързване,
ДОЛНИ 
пък в

повече от стопан- 
ството за съвместно и общо потребление, а надвзето
то веднага да се върне!

Обсъждайки
епо са съгласу

вани с резултатите на тру 
да. 'Съгласувано «а 
управителните 
ти ще бъде и условие за
напред да не се 
и/нтер-вентния закон за ог
раничаване

осъщест
вяването на становищата 
на Председателството «а 
ЦК* на СКС за осъщеслвя- 
в-ането политиката и сис- 
тесмата .на разпределение 
на дохода, председателст
вата .на ОК на ОК 
Общинския 
съвет, и Изпълнителният 
съвет на ОС в Босиле
град на проведеното на 
21 май т.г. съвместно 
седанио, - подчертаха че 
промените в сйстемата на 
разпределението' 
бавно- и трудно- се реали
зираха. Затова първични
те партийни и синдикал
ни организации както и

т.ите на труда и условия 
за укрепване на акумула
цията на

з а седанието сам>о-се реализи- 
задслю- 
на до- 
на от- 

или

присъствуваха и 
допелите на обществено- 
полтвгическите 
ции и Общинската 
щина, както и

рък-ов-о- докумен-
стоп ан ството, 

което е обременено ,с ре
дица, често твърде 
калени, обществени обла- 

. гания.

прилагаерганиза-
пре-скуп- организации

тр а н сфе-рми рането 
и.м. В това отношение са
мо 1 арската секция 
стно е изпълнила 
жени ята, в трудовата 
ганиза-ции. „Босилеград" 
акцията
нац-бавно засега се гюозе липгческото дейстзуване ждат замоч^а !

на членовете на първич- „Автотранспорт" Тук тру
ните партаини ерганйза- дещите се, а между тях
щга к органите на Съюза и членове на Съюза' на
на комунистите в .осъще- комунистите, 
ствяването. «а промените 
в само управителното 
ерганиза ционно 
не в

на личнитеДиректо
рите «а организациите на 
сдружения труд и секре
тари на отделни първич- 

партотйни организации.
В уводното

доходи.
Все още се 

прекадено захващане 
дохода за общо и съвме
стно' потребление. В бю
джета 
СОИ

и на В организациите 
сдружения труд 
довите общности отноше-'

чувствуванасиндикаленЦяло от1И В тру-задъл-ни
Ор-изложение 

за стопанските- проблеми 
в общината и идейно-по-

иията в -създаването ,и ра
зпределението на дохода 
трябва да ое

■на общинската 
за осн-овно образо

вание, култура и физиче
ска култура на пример 
през първото тримесечие 
се намериха над 2,2 мили 
она динара повече откол-

е в ход, докато за-
регулиоат 

до края на . юни т.г. Всъ
щност най-късно до тога
ва те трябва да съгласу
ват документите

досега

си със *
сам ©управителите 
зумения на 'отрасловите 
групировки м с републи
канския обществен дош 
вор за създаване и раз
пределение на дохода. То 
в а ще бъд е е дно ог ус
ловията за укрепване на

само фор= 
изясняват за 

и съответни промени в ор- 
решата- ганизираността на

оп ора нето това позволява таз
годишната Резолюция За 
това потребление.' Посо
чените
и Изпълнителният съвет

мално се
самоуправителните орга
ни в 0,0 СТ и трудовите 
колективи трябва да пре
махват 
то забавят

орга
низацията, докато на пра 
ктика не потвърждават 
тева. Затсва бе взето

председателствасдружения труд
председателят на ОК на 
СКС в Босилеград Иван 
Василев

съпротивите, кои- 
осъществява- още веднаж потърсиха о^ 

. компетентнитере- органи в 
СОИ и на Общинската 
скуптцина да предприе-

ненето на 
Тези обществено полити
чески сили трябва да се 
борят срещу вички оне
зи, които се застъпват да 
запазят

между другото 
изтъкна, че за Съюза на

становищата.щение да 
всички субекти не само в 
организациите на сдруже
ния труд, но и в сбще^ 
ст: е:-: з-пол итич еските ор
ганизации и Общинската 
скупщина, приети, 
кретни и ясни становища

се активират
материалната основа

ЛИЧНИТе мат мерки, включвайки и доходи да бъдат .резултат намал5шане на ,размери.
те, в бюджетите за общо 
и съвместно потребление

на
комунистите и останали
те обще ствено-пол итиче - 
ски организации в общи
ната няма по-важна зада- 
ца сгг укрепването на сдру 
жения тпуд. В това отно-

на труда. Наистина и се
га в стопанството в об
щината се чувствува уве
личение на средствата- за 
акумулация (през първо
то тримесечие 
година 
17 554 000 динара и в ора, 
вн-ение със същия мина-

п риему щ еств ата 
си, които не са резултат 
на труда. С това ще . секон- да не се явяват излише- 

ци т.е. 'Същите веднагасъздадат условия - гтослет 
дователно да се прилага 
принципът за възнаграж
даваното според резулта-

да ое върщат на стопан-на тази 
те възлизат на ството.

В. Б.

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

Общинският съд действува н превантивно
На последната осоия 

на Общинската скупщина 
делегатите иа трите съ
вета иа скупщината меж 
ду редицата отчети за де 
йшостта на -обществени 
институции и ведомства 
разгледа от прие отчета 
«а общинския съд за 
1986 подишам програмата 
за дейност през настоя
щата година. Констатира 
йки, че сфоткаоноста ла 
ст.да значително е подо
брена, едновременно .е 
изтъкнато че тази инсти
туция е осъще стаила твъ
рде д°бро сътрудничест
во със Секретариата иа 
вътрешните работи в Ди 
митролград, общинската 
Обществена прокуратура, 
Окръжния еъд в Пирот и 
с Общинската скупщина.

Така 'например от 61 
дела за 'следствие (през 
1985 година са били 36) 
са решеим 51 дела, а съ
дията—следовател в 54 
случаи е излизал иа моо 
то1П'РОизшестви1Сто, обик- 

М. Я. иовено при еъобирцтелно-

ните (158)~не е висок. 
Решавани са и 1843 де

транспортни
Наказателни дела е има 
ло 171 дела, 38 от които 
са „пренесени’' от 1985 
година. Успешно са реше 
ни 114 дела, 57 са остана 
ли нерешени, но като се 
има предвид, че 34 са лос дсйствувано превантивно.

злополуки.

ла, които се отнасят до 
компенсация за експроп
риирани площи и други 
спорове, за • наследство 
239 дела. Тук особено ена Четвъртото заседание 

на ЦК «а СКС цялостно 
да се реализират във вся
ка основна организация. 
Защото, изходът от затру 
днените условия е в по- 
ефикасното доходно свъ 
рзване, по-рационалното 
организиране и ло-ефика 
сното самоупраиленне.

шение подчерта тон, тря 
бва да насочат активно
стта си всички субекти, а 
преди всичко членовете 
на СК и първичните пар
тийни организации. Раз
бира се, добави Василев, 
Общинският -комитет, не
говите органи и тела,как
то и останалите общество 
но-лолитически органи
зации ще им дадат пъл
на подкрепа.

Взимайки участие в ра
зискванията: Симеон За
хариев, Васил Таке в и .
Иван Стойнев, 'изтъкнаха, 
че след проведените пар
тийни конгреси, а отдел
но след Четвъртото засе
дание на ЦК на СКС се 
чувствува известна заси- ®ез 
леност в активността иа 
първичните партийни ор
ганизации. Обаче с пости 
гнатого все още ме мо
жем да бъдем доволни. (СЮК).

като съдещите са «амггра 
ли общ език в съда, без

тънили през
два месеца иа м.т„ тога
ва и тук може да се отче да ое съдят. В съда 
тс добра ефикасност.

последните

са
постъпили и 434 платеж
ни налози, всичките са 
решеим.За стопанска престъп

ност е имало само три де 
ла п по принцип тях ги 
с открил Секретариатът 
иа вътрешните работи. За 
наказуеми дола 'От обла-

Според приетата прог
рама за дейност и през 
настоящата година се пре 
дяижда увеличение броя 
на делата от различни об 
ласти, но далеч тто-гол я- 
мо внимание се обръща 
на превантивното дейст-

В продължение на заес 
данието, членовете на ОК 
на СК » Босило1рад, рази 
екваха и по въпроса за 
трудоустрояването.

сггпа иа транспорта са по 
стъпили 15 дела, а за по 
сегателства 'срещу обще 
сгоеио-'и частно ошущест 
во 32 дела. Безспорно . вувапю, относно на ямга- 
пай-мпюго са 'съдебните жирането ма редица су- 
дсла между частни и об бекти за предотвратява

не на престъпността, В

На заседанието члено
вете на ОК на ОК обсъ
диха (и преди това я об
съди
и съответната комисия) 

много

П редссдател ството
тествани юридически ли 
ла: общо 575, от които 
416 успешно са рошени. 
И тук също през послед
ните два месеца са пое- 
тънили 86 дела, така че 
общият брой на нереше-

джжусия тази насока ое очаква съ 
действието на помирител 
ните съвети и обществе- 
по-гюлнтшгеек-нте оргшни-

приеха програмата за от
белязване на 50-годтшгаги- 
нгуга от идването на Й. 
Б. Тито начело иа 10КП запоти.

Ст, Н.
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КРАЯ ИЛ ГОДИНАТА И БОСИЛЕГРАДТО „ТИГЪР" — „ДИМИТРОВГРАД" ПРЕД ЗНАЧИТЕЛНА ИН ВЕСТИЦИЯ ДО

Още един 

производствен цехМодернизация на амортизираното 

оборудване шкхц о две ироизждотас- 
еали и друга помгще-

© ПРОЕКТЪТ Е ОДОБРЕН ОТ ИН
СТИТУТА ЗА ИКОНОМИКА И 
ИНВЕСТИЦИИ ОТ БЕЛГРАД

някошкеме сочноСлед
■отлагане, поради редица, 
възникнали проблеми във 

обезлечалаясто

■Г. 1И

'ПИ я.
Ргжсзсудителят та стро

ежа, с1Г'»ател»ият техник 
Зоран Рзяпелав, тюдчер- 

чс „Изградял" със 
сгрШгея-'А'ля Цял трябва 
да приключи към края 
на октомври ,и 
утвърдения 
лраждгюгто и решението 
яа всички в Бригадата ня
ма съмчсзяз, 
пеят. Още по-ече, че вся- 

не само

трънка сбъдещето -на ТОВ ТО „Тнгьр" — „Д>й- брой машини ще доста- 
митровг-рад’' ое ’ вършат вят и машипктроизюбди- 
посладкл подготовки за 
отпо-чваис реализацията 
на значителната ин- 

този

окт за 
щ-е -ое реализира в съща 

обекти. Ком

фтшкаял средства, 
в Босилеград

па
тези дни 
започна 
па о-1 ц-е 
стаил цех. Става _ дума за 
производство иа спортна 
конфекция, който шз се 
строи ® Босилеград с по
мощта на Фонда за -на- 
сцрчаюамс -разюитието -на
ИКОНОМИ Ч-ОС-КИ
щигс краг-пца и 
пата 
гър" -от 
камък бе -положен още по 
случай Доля на ЮНА — 
22 декември миналата го

стуващите 
.шФктно проектът получи 

Плети-

та.строителството 
0Д-И111 про извод--

тели от страната.
През настоящата ч иду

ща! а година ТО „Тигър" 
— „Димитровград" за но-

зелсн сигнал -от 
•гута за
в е-еги ця-11 
■напълно 
гласното па

икономика и гал според 
темп на из-на. ■вестнция

найьг-злям Димитровград*"- вочю оборудване, мод-ер- от Белград, а 
-с известно и «ъ- 

осгапашкгс 
институции

•колектив, низанията и рекюлструк- 
Касае се за -рек-оиструк- цията. относно- -в «словни 
ция, модернизация -и под сродства ще вложи -около компетентно

в Републиката.
М-оже би ощ-с ию-зна 

ч.ителпа об-щс-ствсчш ди 
м онемя получава тази ин 
пестиш |я за Димитров 
градска община, понеже 
след окончателното й рс 
алпз-иранс (-към к-рая на

ски трудов
ч-е ще ус-

оббр-удваието. 2,5 милиарда динара. и 
030 -милиона динара в 
оборотни .средства, кои- 

милиона то са обезпечени чрез 
собствено участие, от кре
дити на Фонда за насър
чаване развитието на пзо 
ставащите общини, кре-

-лз-с-етаза- 
т-екстнл- 

„Чс-

мяна на 
Окс-ло 2,5 милиарда ди
нара ще бъда-т -вложени 
в основни, 603 
динара в оборотни срод
ства. След тегаа към края 
на 1983 година ще бъдат 
открити още 200 нови ра
ботни места.

ко ззкъсляезч? 
псокънзл, а за тях отли-юрганизация

Нищ. Осяювся ва дохода.
Инак, за изграждането

и обзавеждането на този 
цех ще бъдат изразходва-- 
ни над 1 лгнл идрд 

динара,
обезпечават:

и 160дина.
Изграждането пое, и до 

кр ая на настоя щата го- 
дизта трябва Да приклю- 
ч и, основи ата ор га низа - 
ция на сдружения труд 
„Инженеринг" от Бел- 
грал, стопанисваща в със 
тг.: а на СОСТ ..Криваяко- 
г.грц" от Завмдозичи -3— 
Боона -и Херцеговина, ко 
я~о строителната част от
стъпи :на строите ям ята с»р- 
га'’г.гзачия „Изградня" от 
Б■'•пилеград. '

В ООСТ „Изградня" ки 
уводеммха. че новият про 
т ■з??-*’-ств2н пети пореден 
цех в Бсоилегрят. които 
е дело на солидарността, 
съдружието и определе
нието па нашата общ
ност взаимно Да се раз
виват изоставащите 
заеме -около 2211 квадра
тни метра ползсаема

коитомилиона
Изхождайки 

факта, че съществу- 
- • ващото производст

вено оборудване е 
с над

от съвместно 
Републиканският фонд за 
развитие на икономичес
ки неразвитите коаиша и 

общини, ТОамортизирано 
97°/о (някои машини 
датират още от пре
ди Първата светов
на война), самоупра-

гдоидосчни.
„Чегър" и СОСТ „Крива- 
я^омери". Строителният 
дял. който 
..Изтрашня" ст

изпъттчява 
Бесил е- 

136 448 534вителните органи и 
ТО приеха инвести
ционна
според която 
шестмесечието на те 
кущата година по
следователно 
края на 1988-година 
ще ое извърши ре-

възлиза 
динара.

Няма съмнение, че из- 
гражтянето на този про- 
изв-састзен обект до зна- 
«тл'°тгт^ тп“ уоко-
т>-< <к^?г-’.омг^еск<гго и сто_ 
панс^ 1г*азвг4т>"-г® на Бо- 
Ггмут^г^отт.-^ка стбтТГСТ^Я и ПО

програма, 
след

до
Реконструкция за по-добри условия за работа

миналата година), покрай 
увеличението обема на 
производството. ТО „Ти
гър" — „Димитровград" 
ще приеме на работа и 
200 нови работника.

П. Димитров

диги на банките и чуж
дестранни кредити. С ра-

конструкция, ■ модерни
зация и подмяна на обо
рудването. Най-сериозни цкоаален подход отбягна- 
работи се предвиждат 
във „Валярата", в която

значитотгхта ст°^лн д° сме
кчи незаетз-стта в общи
ната. В цеха ще бъдат 
•настанени около 300 ду
ши. предимно женска ра
ботна ръка.

ти са някои значителни 
разходи, понеже този из
ключително важен про-

ще
ще се извърши щателен 
ремонт на един миксер 
и ще ое монтира друг, 
напълно но®. С въвежда
не' *на автоматическо до
зиране на сметта в тази 

- производствена единица, 
ще се създаде възмож
ност за почти пълно пре
махване на влиянието на 
човешкия фактор върху 
качеството яа смесите.

М. Я.

Когаю реалността замести възсторга...
(От 1-ва стр.) ра. Тази година ще запо

чна подготовка за откри
ваме на трета смяна (от- 
юрхзане «а трета смяна 
(откриването й

сновалка и по този иа- 
чин ще комплектираме 

с квартируването. поне' че а. Наскоро ще п.рие- 
же в Клисура «яма «вар- мем още 12 работника, 
тири. Имаше дума да се След месец-два трябва да 
строи жилищна ограда, 
гео . . . Отговорните ,в ТИ Г 
и Сурдулишка община 
малко се интересуват от 
нашите проблеми и това 
отношение внася несигур
ност в перспективата ни...

Ръководителят на цеха 
Божидар Стоилкович ие 
крие споменатите от ра
ботниците проблеми. „Ка 
кво да правим — свива с 
рамене той. — Нашият 
отрасъл ое намдлра в теж
ко положение, воеки нов 
текотилея «ех има голе
ми мъки да застане «а 
здрави мрака ..." Споил- 
кович обаче ие «рие и 'Оп
тимизма ОИ:

Проблемите «а тъкач- . 
»ия цех в Клисура са 
многобройни и остри, но 
ке са непреодолими. Раз
бира ое, ие могат ноички 
отведнъж да .се 
нат. но е много важно да

©ТН10- 
тях, преди 

всичко от страна на ръ- 
кополството на 
Гъ|рделин.а и най-отговор, 
нитс фактоои в Сурдули- 
Ц‘Ка община., 
тева се избягват неоеал- .. 
нгтте обещания. 
л«ото не се направи така, 
разочаро1за«1И'ето вое по
вече ще замества опти
мизма, а цехът ще има 
сериозни проблеми о обЪ- 
атена.ван.ето на 
Ръка. А

ос предвп
премах-Твърде е важно, че с 

въвеждането на ново обо
рудване .във „Валярата” 
значително ще бъдат по
добрени 
трудните трудови усло
вия, характерни за .тази 
начална фаза на произ
водствения процес е гу- 
марската промишленост. 
В ТЕ (трудова . единица) 
„Техническа гума" ое пре 
диижда въвеждане на ине 
ксианни преси, в ТЕ „Ни
шки" автомат за ткане 
на гумени нишки., а в ТЕ 
„Метшпш произведения" 
също ще се получат ня
колко нови машини. Но
вото 'оборудване главно 
ще ое внесе от ГДР, ФРГ, 
Италия, но значителен

ое вземе- правилно 
шзние към

изключително
ТИГ

както при

Доколко-

Цсхът в Клисура
работна 

тогава перепежти 
вите «а цеха и Клисур- 
оки край ще бъдат
ДОНИ 110Д ВЪПРОС.

оборудим и „активизира- жда за 1988 година) 
ме" столовата. Този про- тиг „Гърделица" 
бл-ем изо-бщо не е малък.
Само за оборудване са му 
жни над 8,'милиона дина-

В
се оце 

иява, че има възмоокнос- дюте-— Тези дни ще. дока
раме още 6 стана и една

ти за известно увеличе
ние на личните доходи...

К. Г.
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Комунист
„ на Съюза на комунистите в Сърбия " Брой 1572 година ХБУ

Белград, 5 юни 1987

ЖЕСТОК
ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

■■.

|#'4ШИ
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Е дно заседание на ЦК на СЮК може 
решение за наболелите да значи 'всеобхватно 

селското стопанство в 
достатъчно ако същото 

селското сто
ите лин да покаже своите

к г} #1неволи на
един по-дълъг период. Но, ще бъде 

успее да пререже Гордиев възел, заплетем около ту упанство и да освободи налгии стопански
:-;А

: Мпкачества и влее ма стопанството толкова потребната стабилн'ост. 
Ще бъде достатъчно, ако комунистите в правешката успеят да да- 
дат замах на колелото на Дългосрочната 

програма за икономическа стабилизация, 
залегнал в препоръките на Акционната кон 
феремция на комунистите в аграра. реше
нията па ХШ конгрес на СЮК и в резолю
циите за обществеяо-иконолшгческото 
витие ма страната през настоящата година, 
средносрочния период и 
2000-та година. За такова

уу~

Състоялото ое |На 28 май заседание на 
Централния комитет 'открива 
да се опре с многоброни ите налучквания, на производителност. Закономерностите на 
с недоуменията и недоразуменията. Преди пазара оа ‘безмилостни, и трябва точно да 
всичко поради факта, че решението на въ- се знае разликата между труда и безделие- 
проса за развитието на селското стопанство, то и където са източниците на едно такова 
което влияе върху създаването на повече състояние, 
от половината на обществения продукт, не 
търпи повече отлагане. Загуби имат дори и 
производители, чмято производителност на то на достатъчни количества храна има гол 
труда може достойно да ое мери с най- ямо влияние върху социалната сигурност, 
уапелитните в 'света. Храната става вое по- икономическата стабилност и политическа

та независимост на всяка държава. Ето за-

отрасли, които тясно са свързани със селс- 
възможност кото стопанство, но и в общата обществе

раз-

стратегията до 
разгратгчаване 

между това, което е стагнация от агреаив 
ното развитие на селското стопанство има 
ме достатъчно потреби и възможности. Вп

Абсолютно е известно, че обезпечаване

рочем, своя скок св технологическата револ
юция на 21 век всички днес по-изостанали 
страни в света основават върху модерното, 
високо организирано, стабилно и насърчи
телно производство на храна.

Показа се като много мъдър подходът 
на Централния комитет когато бе напра
вена необичаената, обаче ефикасна крачка 
с това, че предложеното от науката и про 
фесията решение бе проверено в практи-

скъпа, търсенто все по-малко, а световната 
конкуренция вое гю-безмилосша. Трябва да Що все повече изпъква потребата за съще- 
се сложи точка на всички лутания, нелсти ствуване на такова селско стопанство, кое-

огношенията то ье 1разполага с най-съвременна техникачности и неорганизираност в 
към този стопански отрасъл. Неволите тол- и технология и ще бъде мотив за най-спо 

се засилиха, че вече няма пространет ообните кадри за производството на доста
тъчни количества качествена и здрава хра:' 

намира на Нашата страна в това отношение има 
обществото, особен интерес и компаративни предимст-

кова
во за неизвестни експерименти, предложе
ния извън реалността, в която се
нашето селско стопанство и 
Още повече, защото прибързаните реше- ва. Трябва само на време организирано да

с ое закрачи в бъдещето на напреднало селката, въз основа на което можа да се прие
Това бе пряко ния ни доведоха е незавидно положение 

производството на храна, в каквото вероят 
но никога леьрано не сме били.

ме политическо решение, 
потребно, защото вече първите разисквания 
показаха, че ще има много счупени копия

око стопанство.

Дори и в изключително тежки шадно
при утвърждаването ,на главния път за раз
витието на селското стопанство. На кантара 
на определенията бе поставен цял спектър 
от предложения, от това на селското сто 
панство да се даде единствено ролята да 
обезпечава храна по достъпни цени, пък все 
до стремежа за създаване на твърде интен
зивно селско стопанство, 
ще конкурира на световния пазар, а с това 
и на домашния потребител да предлага 
достатъчно' качествена и здрава храна. Вся
ко предложение подразбираше и съответ- 

меропринтия на обществото от адми 
ннетративните до напълно свободното влия 

закономерности и

науката мичеоки условия, производителите на храна 
завършиха своя Дял от работата. Заоеяха 
заплануваните площи с почти всички глав
ни култури и, както твърдят учените, ще 
ое роди достатъчно за нашите потреби и

Голямо е съгласието между 
професията и политиката, че селското сто
панство трябва да бъде .равноправна дей
ност с всички други стопански отрасли и 
чс и за него трябва да бъдат валидни пра
вилата «а пазара. Обаче, недоразуменията 
и занапред ще останат д,околното на селско 
то стопанство на същински начин не 
признаят оггоцифичноститс на „индустрия стабилизацията н развитието на стопанство 
йод яспю небе" и нсмипумеосгта на биело- то .и обществото да дадат и жички други, 
гичсските цикли. .Няма да бъде лесно, за- •рот)а е гошяма задача и дълг на комунис- 
щото дълбоки са короните на навиците от тите заседанието на Централния коми 
селското стопанство да се взима, а малко

отчасти за износ.
което успешно Време е своята част от приноса къмсе

ни
тст на СЮ:К, посветено на оелското стопан 
сиво и ослото, мо и на всички трудещи се 
и граждани, защото производството на хра 
на не е само грижа. на аграра.

дава, създаващи плрсо много десетилетия на 
промишленото развитие на нашата страна. 
Още се смята, че храната трябва да бъде 
евтина, а малко се работи върху произво
дителността на труда в другите стопански

ние ,на икономическите 
пазара. Разбира ое, и съответните мерки на 
икономическата политика, системните .ре
шения и .всичко друго, което принадлежи 

.гледище за развитието С—на Бранно Кръстнина едно такова 
аграра. У

Все по-често чуваме лозунга: да оставим враговете ('Особе
но „измислените"), да ое обърнем към „тюитожитсошште програ
ми" и да мобилизираме сили час по-скоро да ги осъществим! По
чти 1и да «яма защо да юс прави забележка па такова становище, 
ако зад .него не юе криеше и мнението: да си гледаме работата, а 
враговете нека си гледат своята работа! Към иего най-често, може 
Да ос приобщи и твърдението, че властите уж измислят враговете 
и ма народа хвърлят прах в очите, за да. обърнат вниманието от 
ообсгосмитс слабости 'и иеспособшооти да разрешават крупните об
ществени проблеми.

И 'без това партията ли подхвърли „дилемата": какво ни е
„н ооюжштел пата програма” 7!

АКТУАЛНО

ИЗМИСЛЯМЕ ЛИ 

ВРАГОВЕ— по-важно — измисленият враг или
Наша „положителна програма” и днес най-важна задача е 

премахване,то на инфлацията и намаляване на незаетостта, 
високата производителност и производство, шмчхпям износ и ио- 

(На 2-ра стр.)
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2 Комунист
ПО СЛЕДИТЕ НА ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОС

Димитровград Петър Тасев е

Отнета земя « Скупщината „а
бюджет няколко десетина мигаио СФРЮ с този проблем оконча1ел 
щдидара (за малкия Димитров- ж> тя да се позшшмае понеже 

,големи пари). За, общината е безпомощна да го 
рошили Да агрегъиат реши.

град топа са 
това тук са 
лист. Понеже още през 1949 годи 

българските ТКЗ-та (трудово-
__,ПрИ От1азва1не на всички ага кооперативни земеделски стопан

чрез пуб елва — техните „колхози", полз-
око-

СЪСЕДНА БЪЛГАРИЯ Е НАЦИОНАЛИЗИРАЛА 2800 ХЕ
КТАРА ОБРАБОТВАЕМИ ПЛОЩИ НА ЮГОСЛАВЯНИ, СОБСТВЕ 
НИЦИ НА ТЕЗИ НИВИ И ЛИВАДИ БЕЗ ЕДИН ДИНАР КОМ
ПЕНСАЦИЯ, ДОКАТО БЪЛГАРИТЕ СВОЯТА ЗЕМЯ В СФРЮ 
ПОЛЗУВАТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО

на

ши законни рошихме
личен е търг, казва Опдажа Митова, аат без динар компенсация 
да шродадсм 'нишите за дълга на ло 2800 хектара площи, отнета 
воички нередовни данъкоплатци от югоюлавяни — собственици.ьггагг-ггаV0 ««
ИТО ИС плащат данък. Моментал- платно ползуват „чужда земя, но 
иовДимит^нрадоЕсия съд се отказват за Рогозарят
намират тринадесет „дела", а ко- на „краиграничн р щ
гато те се рошат, ще дойдат на местните функционери, 
ред и други.

— Още от 'Създаването на вос пане Овиленнооли, както и воич 
Югославия през далечната 1920 км останали догославяпш, остаиа- 
гощина моят баща без каквито и ли без земя, ис са пропаднали, 
да било пречки е обработвал да Свикнал е този народ край пра
шите ниви, ползвал ливадите и нищата да ое «намира, за да ире 
горите в съоедна България. Ат живее всички неволи, които не 
давника това е била наша земя, млшусмо му донася границата, 
която след „прокарването" на 
новата граница .остана" в съ
седна България. Така бе все до 
1949 година. И аз като дете — оките поданици, собственици на 
спомня си Александър Овйленков земя в Югославия, има съвсем 
от село Градинье — работих на гкмшакво третиране

Свиленков.

Накрая да приключим 
зи текст така, както го започнах 

,с изявлението на Александър 
Овилсикош от село Градинье, ко 
йто както мнозина други жители 
от нашите гранични села — Се-

то-
— Само ис мога да разбера 

тази наша власт, която за българ
•Не >само (неизплатеният) да

нък с проблем за тази общссгве- ме,- 
общност. Димино-люшитичеока 

тровградчани особено 
обстоятелството, чс ос увелича- 
ват броят на хектарите обработ- нокос. Горни и Долни Криводол, 
васми площи, а логично е това Вълновия, Бачево и други е 
и броят на българските тюдани- останал без им°г: 
ци, които имат частни имоти в 
Югославия. Така например пре-

тревожи
вайка ое

Воички имахменашите ниви.
„двуообственичеоки пропуски" и 
с тях минавахме държавната гра А това „по-инакво третира

не'' ни обясняваха в Димитров
град Крум Величков, председател 
на Изпълнителния съвет на Об- 

И тогава дойде Резолюцията щмнаката скупщина и Опаока Ми 
на Информбюро — и границата това, председател на съда. 
бе затворена. След известно вре
ме, струва ми се през 1950 годи-

ница, когато това изискваха пол 
ските работи. — В онази далечна 1940 го

дина, когато останахме без наши 
те низи, за да се прехраним, мно 
го наши граждани обработваха в 
„изполица'- земята на български
те поданници в нашите мери. Тя- 

остана и тогава (и

ди двадесетина години на тери
торията иа Димитровградска об
щина само 73 български подани
ци юа имали овоя земя, а днес 
те са дори 322 души! Става дума 
именно за икономически и поли 
тически имигранти °т Югославия 
в България, които у нас наследя 
ват без проблми своите почина
ли родители, по-далечни и близ
ки роднини, което според млени 
ето на нашите 'Събеседници е 
абсурд.

— Цялата земя иа български 
на, цялата „частна" земя -в Бъл- те поданици — казаха ни те — в 
гария е национализирана. Тогава Югославия, па и в нашата общи 
на моя баща са отнети два хек- на, се третира като неприкосно- 
тара ниви, един и половина хек- вано частно имущество, така ка
тара ливади и три хектара гори. кто е уредено с нашите закюно- 
Тази отнета земя българската предписания. Българинът може 
държава никога не ни е заплата- своята нива тук да обработва 
ла, и право да ви -кажа. считам, ако иска, да засява на нея кол
че няма да я и плати. Всяка на- вото ой иска, да я дава под наем, 
дежда за каквото и да било зап което най-често и прави, да я 
лащане загубихме — казва Алек продава и наследява. Няма ника- 
сандър Свиленков.

хната земя 
оега) тяхна, а на нас отнеха на
шата... и не ни я заплатиха.

Велимир Филипович

ОБЩИНАТА Е БЕЗПОМОЩНА1КВ1И .разлики между югославяните 
и българите — ообственици на 
земя. Този проблем не е нов за нас. 

Д имитров гр ад ч али, съзнавайки 
че тяхната °бщина не може да. 
реши, повече пъта раздвижват 
инициатива той да се уреди на 
базата на междудържавни Спора
зумения, както това ое работи 
навсякъде в цивилизования свят. 
В началото на април е разисква
но по този проблем на съвместно 
заседание на окупщинските 
мисии на всички съвета за външ
на политика. Тогава делегатът

ДРУГО ТРЕТИРАНЕ 
ЗА БЪЛГАРИТЕ

Обаче тук се случват и мио- 
Това е само една част на тъ го за общината неприятни неща. 

жния разказ на един от няколко Безспорно най-неудобното е то
то сготин димитровградчани, ко- ва, че поданиците на 
ито с една административна мя>р България, ненавременно и нере- 
ка българските власти, са оста- дойно плащат данък върху при- 
нали без орни площи, лозя, па- ходите от тази земя. Съдебните 
сжца и гори. А какво това озна призовки от Димитровград 
чава за селско семейство, когато първото българско село зад гра- 
му отнемат-нивите, това не тряб- ницата (Машотина) „пътуват" и по 
ва да ое обяснява никому

оъоедна

до
ко-

Па шест меоеца, па делата най-чес-

Измисляме лн врагове... дюгматично-бюроюратичеокото съзнание и практика и против ес
нафската стихия, която всъщност прокарва път и чисто простран- 
сгто иа догматизма и бюрежратичеежото .своеволие.

Да 'отхвърлим затуй „измислените''
„стойностни" критерии, които понякога 
еснафската опозиционна чар-шия. А 
ледователноет и решимост в

(От 1-ва стр.)
голям доход, борба против беззаконието, митото и корупцията и 
ангажирането на всички други задачи, които по-бързо да ни из- 

. вличаг о,т кризата и страната да направят по-стабилна икономи
чески и политически. Това е наша най-важна, главна задача. Но 
това не ще можем да осъществим ако ,и вратовете на нашата сис
тема (истинските, а не измислените врагове) оставим да „си гле
дат работата". Контраре® олюцията не е дигнала ръце; напротив, 
тя се опитва да използува всяко затруднение в нашето Общество 
за да ое яви на политическата сцена, за да му нанесе коварен 
удар; особено когато зад себе си имат подкрепата на определени 
кръгове от чужбина. Този факт само потвърждава все още да ое 
намираме в един революционен процес, който на нашето 'общес
тво неминуемо ни натрапва постоянна борба е тези тенденции, с 
упорит противник и с неговия натиск" — е казал Дцвард Кардел 
в известната си реч (на 11-ия конгрес на ОКЖ), която и днес има 
значение и предупреждение до югославските комунисти.

Следователно, вашата система, нашето общество 
страна оавен големия брои приятели навред по света1, има за съ
жаление и свои врагове, но 'опасни. Не е поради това нужно да 
ги измисляме, но ясно да застанем Iсрещу тях и да им попречим 
да осъществят намерението «си. А това ще рече да държим силен 
и здрав идеен! фронт и на „лявата" и на дясната страна, и против

дилеми, както и другите 
се опитват да ни натрапи 

тя вояка комунистическа пос- 
акцията провъзгласява за догмати- 

зъм и натиск, застъпвайки ое уж за свобода и демокрация
КЪМ ликвидиРаие иа 'политическата система на социали

стическо самоуправление. Зарад икономическите 
затруднения, пред които днес 
можем да затворим очи 
които

които

•И ВОИЧКИ други х
е изправено нашето общество, не 

111 ие Ш1ЖДаме явления и поведения, 
представляват удар върху придобивките от нашата оеволю- 

ция и наи-пояемите й стойности. Ако наш вестник със ешавда сту
дентска и революционна традция, в Деня на младостта 
снимки О натрапчива и за Титовата помести

Чили ее изравнява с нашата политическа система “мж>чет 3 
е младежка не-оериозност, но постъпка (защо 
вражеска), дредизвикваща 'огорчение 
чно настроен югославянин.

За-гуй ©место да ое занимавате с натрапените .дилеми” по-
***“" 6 аК0‘ ТДИМ къде ,се намиРат кухините в нашата идейна 
и псшитическа работа, през които ни ое -пробутват подобни комета 
като политически провокации с .най-лош отзТук в

Саво Кържавац

това вече не 
да не я наречем и 

у всеки честен и патриоти-и нашата
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
И БЕЗКОМПРОМИСНО

щестад™ Ра3аИ™е Н3 °б~ “н темп «а продължат и
В 'Програмата са у™*™-™ пре«™>™ “?*»»«■- 'ча ляим 1 ™ Утвърдени На идеините пленуми е оцане-

ивости под булото на наука и ^тГекуп^ГГ™^ ДеЛеГаТ' Н°' Ч® в областга на овщесаде. 
културно творчество. п^итичеой^^*ш^абще'с™еис>- «о™ информиране, 'Ооабешо в ня-

От становищата на идейните управителните ойлтл™ И СаМ<Х 1001,1 средства за масово информи- 
плеиуми произтекоха коштг™ * И общности .на инте- ране, през последно
задължения на първшшите X? ните им стпеГ0™'1'3 И прС11Рам- таме « явяват различни идейни 
кизации .на СК да извършат ана- шетмсГ във Връжа « <*- съпротиви на идеологията и по- 
лиз на действуването на члпшм>. п^_ ,, ВЛИЯ1Н'ис върху съ- литиката на Съюза на .комунис
те си в обществените съвети об пост “Дейната наооче- тите и на самоупрашителната со.
Щественомполитичеоките обш^о- а4^изслеЯ°аателсжа- циалистическа. ориентация,
сти ооганизатгмнт'#» дейност, проекти -и известиш Имайки предвид това в Опе-
вителните общноспГ издателски начинания. Налага се ративната програма се търси
сите, техните ор,гата и телГ^ пм^4“*“6 “ 1Култур'Ш1 «ститу- мушилите .в средствата за маоо- 
осмцесгвяваието^на ииеймо и ЯПГ Т Да “ 'п,ривдичат оообеио за информация решително да 
ционно единство по Л.™ „ К Зди маркеически насочени продължат разграничаването въз
вто, “част отТ^Гч™ 1СаДОИ- 0аН°та "р~ните определения
се отнагя ло ,™г™ ЗЗД Изхождайки от оценките па на. СК и конгресните становища,
членовете на СкТ^яТ° ^ ВД'е”шп’е ,пленуми. че отделни- както и въз основа извършения 
СшТг^1 'органите на професионални сдружения и критически анализ на редактор- 

П. съвета Ш В обще,СТВ0Ните дружества, по-специално Сдруже- ската политика и идейно-полити-
3л,)!!!!1РЕ1НА И пуБЛИЧНА и ’1а други м«то на литературните творци, чеокото .съдържание на статиите,
ДЕЙНОСТ ■ЗУЧ01 рт оообен обществен са се политизирали .отрицателно оообено в периода след

чиито основател е Ооци- и преместили тежището на дей- сите. Комунистите и оргаяизаци- 
Наред с усилията за изнами- етическият съюз, и до задъл- ността ои от научни, професио- ите ,на СК в

женията на членовете на СК в нални и 
първичните организации, активи
те и

за

в
Оперативната ‘Програма

държи задачи за идейно дей- 
ствуване в образованието, нау
ката, културата и информиране
то и представлява съставна част
на идейно-политическата акция 
на Съюза на комунистите в Сър
бия за осъществяване на конгре^ 
шште становища и на станови
щата, които бяха приети 
тото заседание на ЦК на СК 
Сърбия. Тази програма 
цялост заедно с вече 
конкретни програми за деиству- 
ване на членовете, организаци
ите и органите на СК в областта 
на икономическите

еъ-

юреме тук-

на пе-
ко-съчизнява

приетите

и обществе
но-политически отношения.

конгре-

средствата за ма-
естетаки съдържания сова информация трябва да се 

върху политическо ангажиране и застъпват върху 
органите на СК, самоуправи конфронтация с политиката

и органите на СК да разгърнат телшгге тсла и програмните съве- СК « самоуправителната ориен- разграничаване и да се осъщест-
последователна и безкомпромис- ™- сам0УпРавителните общности тация, с оперативната програма вява кадровата политика в редак-
на, конкретна и публична дей- На }штеРесите, общеедвеночполи- се утвърждават задачи на акти- торените колегии, 
ност, с която ще осуетят налио- Т1ГЧеските общности и други об- вите и членовете на СК в тези Съответните органи и тела на

ществено-политичеоки органи- сдружения и дружества. Ангажи- Ц'ентралния комитет, междуоб- 
зации в изграждането на идейно райето на комунистите в Ооциа- щинаките конференции. Град- 
единство и по-нататъшно .разви- листичеокия съюз трябва да до- ския комитет, общинските коми- 
тие на социалистическото само- принесе професионалните друже- тети и първичните партийни ор-

ства и сдружения да се занима- ганизации, изхождайки от състо- 
Организациите и комунистите ват преди всичко с програмните яйцето в средите си, трябва да

на Университета имат особено си задачи и да действуват като конкретизират задачите
задължение да насърчават

ране на изход от сегашното 
тояние на обществото е необхо
димо членовете.

със-
тези критерии 

кадровотона да се осъществява иорганизациите

нализма, етатизма, антисамоупра 
вителните и 
ки прояви и идейни тенденции.

Не ще и съменение, че за це
локупната идйно-полигическа об
становка в обществото, за съдър
жанието и насочеността на со
циалистическото обществено мне
ние от изключително значение 
е състоянието в образованието, 
науката, културата и информира
нето. В тези области се чув
ствуват видими последици от ико 
номическата и обществена криза. 
Затова между другото отслабва 
творческият устрем, намалява ка
чеството и ефикасността, както 
по този начин се създават усло-

антиооциалистичес-

управление.

из тази
от важна съставна част на Ооциа- програма и да им определят но

сители.марксически позиции теорети- листичеокия съюз. 
чните проникновения и да водят
идейна и теоретична борба в тс сложни условия вое по-трудно ността на тези задачи, комунис- 
обществените науки, публицисти- ое осъществява възпитателната и тите и организациите са длъжни 
ката и други области на научна културна функция на училището, веднага да започнат да ги изпъл- 
дейност. С оглед различните иде- Имайки предвид виоокия лро- «яват. Органите на СК в опре- 
йни и теоретични ориентации и цент иа младите поколения, кои- делени среди трябва постоянно 
проникването на граждански и то сс школуват. острите Противо- да оказват подкрепа и непосред 
догматически ориентации. в не- речия в идейната сфера и гюле- слеела помощ на членовете и на 
голям брой обществени науки, мия натиск на антисамоуправи- организациите ма СК в осьщес 
комунистите са длъжни да сс телците сили върху младите по- твяването на задачите, особено 
противопоставят на тези явления колония, Съюзът на комунистите там .където са изразени проявите 
с марксичсока научна критика, носи особена отговорност и нма на опортюнистичното поведение 
аргументиран теоретичен диалог, големи задължения в областта на и на която и да е съпротива, 
като им .отнемат възможността марксичеакото образование и со- • Председателството заключи, 
за отрицателно влияние и маши- циалистичооката .насоченост на че през последно време в ня- 
пулации с младежта. младите. Затова па пленума и в кои средства за масова .информа

приетите .становища е подчерта-

Оценява ое, че при сегашни- С оглед характера и актуал-

вия за проникване на антисамо- 
управителни ориентации. Оттам 
и необходимостта от засилена 
идейно-политичеока акция, за да 
се обезпечи по-висок творчески 
гфинос за целокупната обществе
на стабилизация и против нега
тивната политизация и идейните мАРКСИЧЕСКА и НАУЧНА 
прояви и тенденции, 
на програмните определения на 
Съюза на комунистите.

ц.ия .оа шчостили нападюгге върху 
на необходимостта от изработка личността на другаря Тито и ос
на цялостна концепция па марк- повийте .стойности на 
сичоокого образование на .всички общество.

Тъй като досегашното аига- равнища ,в образователната сио 
Оцеиеио бе, че приетата про- жнранс на комунистите в Сръб. тема.

>рама .в основата си е отражение ската академия на науките и йо
на актуаямата необходимост от «устната »«е беше достатъчно да потентните просветни органи
засилена идейно-теоретичона и 0с осъществи шсобходимого иде- институции ое очаква да сс алта- и които понякога са присъщи и
практическа борба на комунис- йно-теоретичгю разграничаване жират върху изработката ,и ц.рие- в самия Съюз на комунистите,
тите и организациите на Съюза във връзка с „меморандума" и мането на качествена програма
на комунистите в надстройката -и с-ьдържанисто и работата на по марк,синеоко образование, по-
при сегашните сложни общсстяе- извтунредната скупщина, първич- оочвайки съзнателната, сгойлгост-
«о-икоаомичесяси условия. Внима «тите организации, в които чле- иа и роволюцишиш димензия па
наето им се наиочв-а към някои пенете иа Академията осъщест- марксизма, за да моисе да започ- па комумнетпте трябва предимно
сегменти па идейната иадст.рой'. в яват усгамштс си задължения, ме изработка та учебници и под- да има

и активът иа комунистите в Ака- потовката ма преподавателите.

проти-вни КРИТИКА нашето 
Както е оценено те

дохождат от среди и от отделни
лица, .чиито определения .са 

Затова от комунистите в ном- и|юти.во®С1с с програмата и поли
и тикаха ага Съюза на комунистите

в

ДА НЕ СЕ ЗАТВАРЯТ ОЧИ

Както е подчертано Съюзът

отношениетворческо 
1снм положителната п.ропрама за 
излиоа1не от кризата, ию 
изтъкнаха няколко души в разис 
кша.нсто, при това не трябва да

к а, нав конто под влиянието 
лични, пък и групови онтисамо- дсмията юа длъжни да преодоле- .
Управителни сгтовшт и клано- ят положението, настанало след ИДЕЙНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ

появяването на „м'С1Уюраидума".

както

й° ^йствуване се явяват отрпца- 
телни тюлитизации с неприемли- Това е -необходимата предпостап- За. Съюза 1на К10мупии.(Л'.ито
*и идейнонолитически ст,държа- ка за насочване на творческите за всички прогреоимии сили 
ния и фаворизиране на лъжесто- сили ,на Академията към рсалит- обицоствошо ог особепю значение

и ос затварят очи нред подходите 
ка конто имат за цел да атрят ага

(Ип 4-та стр.)
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А Комунист
РЕФЛЕКСИИ 'КОМУНИСПМЧвОКИ

съгласява,
е присъщо па 
авангард. Той иге юс 
копало и да действува оригинал
но, да се диференцира според 
тази алтернатива, а според една -, 
твърде тюнсъществеиа; дали юме 

революция 
/дали

КРИЗА И ПРЕВРАТ
&

НЯКОЙ РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА НА ЮГОСЛАВИЯ Е ОБ 
ВИНИЛ, ЧЕ Е ПРЕВЪЗХОДНО СИМВОЛ НА НАЦИЯТА

I
за или против тази 
радикално да продължи,

постипматото или смс за
' Какво трябва да се направи първия тсист наблягаме за раз- 

за да едно важно определение гръщапе па нови пространства <**с за 
«е стане фраза, общо място: кри за братство и единство, лъв лто |хяк«ноциоишги иромеии.

Кризата, .следователде би тря 
биало да проумяваме както 
родът казва, е чисти и открити | 
сърца. А такоио' сърце -не 
пат да .имат отделни лица и гру
пи, които манипулират с ии-торс 
аитс па париите и тсхигата държа
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зата ие е само разпадаме ма рия говорим, че и досегашните 
старото, 11о и възможност за резултати на тази голяма п\м- 
но®о. А доближили сме ое до ву- добивна .сме застрашили. И едм- 
лгаризацията иа тази оентспщня. " ния чостим .празника иа трудс- 
Прнчпните стават очевидни: ммо щитс се, във втория ой задаваме 
зина не желаят яошо-то. Духовни- въпрос какво да нравим с а.рми- 

. те перфцдности, е политическа ягг.а от незаети млади хора с ви-
винаги стигат най-да- оока професионална нодготцвка. иност, за да укрепят лепигими-

Вазлотчии автори, различни ' ™та иа и .необходимостта за обществена
с исторически проце- 

Някой работническата класа 
Югославия е обвинил, че пре

пат

МО"
.

X ■;

украока,
леч: „В името на новото .настоя
ване ни подметнете вече извест- текстове. Нищо по-обикиоиняю, власт върху
иото старо!” Как тогава, в та.ио. би мюжало да ос каже. Попе с пия. Държава да
ва отношение на политическите тока. Някъде не ое говори цяла- отв-о па революцията и за маци- си
сили въобще може да се стигне та истина, някъде е изостанала опалим освобождение, но нс^ и
до оиова новото, което обновява срещата иа воиччеи отговорни за като .самоцел па онези, .които жа възходи»

зможпюст за да обедини мисъл а

като сред- промяна,

на
е символ иа .нацията.

чиста Това е направено хитро за датушат за стопроцентова исоциалистическата революция.
Иод-добре е да ме ое стигне кризисна ситуация. Едии са за власт. И тук .настават тлелите

да достигнато равнище на развитие, на пашата криза, които не мотат
да ос разшъжрат от

ясна реч за нашата настояща се спре революцията, а разгърне 
„епохата" на бюрократическото 
владеене .над манията.

Кризата не е прекъсване на 
историята. Трябва да се назлезе 
в нейното битие, за да се проу-

до споразумение, отколкото
се утвърждават компромисни до други за проврат, за. нова нвици- 
куманти, с които нищо не може атива, за по-уокорени .роволюци- притежалите

шгаог.

страна иа 
на .националната

да се направи срещу тази протп- онни промени.
воречива действителност. Но, до Очевидно с, че ни липова иде- Какво е .необходимо да се 
кога по този начин? Кой е качи- ем и политически синтез, че тук прави за да стане «ризата изход мое мелото в -историята, за да 
нът да .не бъде демократическа —ламе острата^ действителност на точка на преврата? I отови те- тръгнат необходимите яа време 
трибуна, яо и организация е дей изнудва авангарда, така че той еретични отговори няма. Вече то революционни промени, Ре- 
ствие? Какво пречи на Съюза на повече легитимира съществува- в тази наша остра действителност шепне е дадено в Манифеста на

ое чувствуват елементите за този комунистическата партия и 
отговор. Онзи жив, истински, ма Програмата па' СЮК: работници-

.комунистите същевременно да щата действителност, отюолкото
бъде теоретически авангард и да търси начмн за нейното изме
онази действена идейноеполити- нение. На настоящето време не- еов нооиггел иа югославската оо- те на всички югославски народи
ческа организация, която яаооч- достига необходимото единство циалистич-еока .революция, ней- и народности трябва да се обе-
ва и насърчава революционните иа теорията и практиката. Губи мият апенс, вег още не е помес- димят, да разрушат света на л-о-

ое време в реторичните договори тен в .самата същност на револю- робския труд. Това днес е възло
гата задача на Съюза на комуни-

общеешеяи промени?
Трябва да се прекъсне с лице дали това време е време за олтй цисинюфо време. Тон няма тако- 

мерието, със (Самоизмамата. СЪ- мизъм или песимизъм, а не се ва обществено-иконамическо по стлте. 
гласни сме, че не трябва да обез вижда че това противоречие не ложе.ние, което да му създаде въ 
ценяваме досегашните резултати 
на нашето развитие. Но, нека 
свикнем един път завинаги, че 
тези .резултати- не са .алиби за 
кризата, в която сме попаднали.
На кого ние говорим, че криза- този път комунистите -и остама- 
та не .смее да н-и замрачи хори- лите прогресивни и доброжелате 
зоита и че е необходимо да осъ лни хора, особено когато за да

Първослав Ралич

Последователно и безкомпромисно
(От 3-та стр.) но. Обаче с онези, които считат 

че Тито и революцията могат да 
се нападат, па дори грубо и при 
митмвно, диалог няма да има. 
Социалистическа Югославия, ка 
кто бе подчертано, може да съ
ществува само на принципите на 
Титовата политика. Когато ое ка
сае за Тито, революцията и ос
новите на страната ни — няма 
диалог.

.На заседанието стана дума 
и за разискванията на страници
те иа НИ(Н и ,„Политика" 
връзка със заглавните 
и с ня.кои статии в последните 
броеве на „Студент"..

нужното идейно и политическо 
разграничаване. Председателст
вото на ЦК на СКС задължи 
Председателството на Градския 
комитет на СК в Белград да ут
върди конкретната политическа 
отговорност на отделни лица във 
връзка с нападките на Тито. Пре 
дседателството счита, че няма 
нито колебание, .нито отсрочване 
когато се касае за нападки на 
Тито и революцията. Именно, 
трябва ясно да се знае на кого 
дава подкрепа Съюзът ма кому
нистите и неговото ръководство 
в конкретни поведения. Навре
менното реагиране дава възмож
ност Съюзът на комунистите с 
цялата аи сила да ое насочи към

ществи инициативата за ожнвот се компрометират нашите олре- 
воряване на историческите и деления и носителите им ое упо 
настоящите цели? Нима пътят требяват примитивни средства, 
до този хоризонт ое намира в Борбата между различни м»е- 
чужди ръце? Нима другите са ния, застъпването за нови и про 
толкова 'Силни, че не ни дават гресивни идеи могат и трябва 
да ожшвотворим целите си?

За какви самоизмамя става оионална .работа, чрез политиче- 
дума? Те са много. Н.ека <опоме- ока и обществена активност, ем
нем една по-скорашна. Ако -ора ла.сно. идейните и етически опре 
вним двата майски политически деления на нашето общество, а 
текста — първомайското възва- и иа културио равнище където 
ние и поръчението на Щафета- тези определения ще ое афгарми 
та иа младостта — ще ое раз бе- рат, а не компрометират. На СК 
,ре, че те на няколко важни точ- »е мстке .да ое натрапва въпро- 
км съдържат възлови разлики в сът -— дали е за диалог? Съюзът 
разбирането па действителност- на комунистите се застъпва за 
та, в която ое намираме. В пър- диалог. Но този диалог да бъде 
вия текст .сме афирмираоти ооци на платформата на сочциалистиче 
адизма и самоуправлението, във оките сили, прогресивните, >доб- 
втория се забелязва, че още не рожелателнм хора, определени за 
сме .разрешили някои въпроси развитие на обществото като оо 
на предишния социализъм. В циалиешчеоко и самоуправител-

да се водят чрез научна и профе

във
страници

Председателството на ЦК на 
СКС по този повод единодушно 
заключи, че „политика" правил
но е реагирала и че това реаги
ране .е на линията иа .СЮК, че 
е посочила политическата и ети
ческа неприемчивост на напад
ките на Тиловата личност, 
не, би имало такива 
тогава не би имало

задачите, на които е дадено пре 
димство на конгресите и на засе 
Дани ята на ЦК на СК в Сърбия.

Предоедателетвото бе 
моно, че яа 26 к>ни ще 
»еде .Пленум на ЦК на СЮК за 

реапирввкм Косово,' .след когато ще бъде на
пи толкова

осведо-
се про-

Ако

арочоно заседание на ЦК на СКС.
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ВРЕМЕ Е ЗА ДЪЛБОКА СРЕЩИ И РАЗГОВОРИОРАН Работи, докато(От 1-ва стр.)

на хляба, захарта, олио- 
положението ■ то и ДР. стоки жизигното 

равнище на голям брой 
работнически семейства 
сще повече ще се влоши. 
Съюзът на комунистите 
трябва . сериозно 
дупреди .пазителите 
текущата

съселяни, 
те ,от него.' 
се бори за
положението

по-труд.но е
на частните

като каза, че 
очакват : да 
подобрение

оглакостона 
ноки производители — из 
тъкна Корощец.

Решително 
се решават

търси работа
ВЕНКО АЛЕКСОВ, от село Злидол — Босилеград 

“Г"на С завъРшил полувисше образование,
Р делил за селскостопанско производство Завър

бйологияИСШе Педаго™ческ° училище, група химия и

на селокос 
тзпанокля п ооитзвюдмтел. 
Селското■пряова да 

'съществуващи 
те идейни разлики по от- 
нотен ие ролята 

. жазата в развитието- на 
оелск-оппо стопанство!

Появяват

стопанство .още 
година е провъз- 

<П'Р с дим отвея

да п-ре в 1965 нона глаоен-о за 
отрасъл.

на дър. икояом и ч-еок а 
•к-е смее 

■пред то-зи
политика и СК' 
Да затваря очи 
въпрос.

а занемарено е 
гкроиз-напъл-но. Нашият 

водител произвежда 
0В1ОЙ риск,

.на- 'требител,
-ст-о- ствува /ката 

занапред трябва

— Олед .няколко 
"меопюлучмви. опита да 
м ер-я работа, ре ши х д а се 
отдада на селското -стопа 
иство-, да продължа 
дицията 1на баща М)и и дя 
д-о- ми. (По-добре .нещо, от 
колкото нищо. Поне ба
ща ми к-ойто все още де- 
то ое

за менсе две край- чва да се 
птицевъдство 
от този вид дейност в об
щината.

на занимава и сн-сюгл: първо-, 
исканията и -опитите 
шения да се търсят 
по-нататъшното

на-за непознат по 
и затова -ое чувДжордже Стойшич

ре- помети. че 
в ч панство

укрепват пръв
селското гражданин 

изтъкна
страни 

на пше-

от вт-ори род ---
В стопанс-' Гюриш. Сред 27 

производителки 
Ница в Европа Югосла
вия по добиви от хектар 
е па 18 място, а сред 16
производителки на 
вица е на 12

тра Засега от инкубато- 
ко-й —- знае

запазва 
ацминжгграгпдоната 

намеса «а държавата. От 
друга страна,

Да се третира 
ката система,
КИ друг стопански, отра- 
съл, защо-то

Ра нямам 
каква печалба. Все още 
мнозина

не на
както и все

и не
това. Миналата 
например го
пъти, а сега намерението 

и ми е да го пълня
пъти. с продажбата на 
пилетата проблеми няма. 
Като проблем ое явява 
нередовността на тона и 
обезпечаването на яйца, 
м а кър че по-гол ям-о коли- 

I ч-естзо. поне през 
сезон, яйцата са 
кокошки. Отглеждам 
ло 150 кокошки но-оилки. 
Инак

знаят за 
година

явяват се 
искания за пълно свобод
но действуваме «а 
Неприемливи
крайности.

екстензивно- 
то производство може да 
има катастрофални 
лед-ици, не само за 
водителите на храна 
за ‘Обществото като ця
ло. Радован Влайикович из 
песе, че всеки

■казва
домакинството ни, -и-ма не 
сам-о достатъчно, но 
качествен им-от — казва 
този двадесет и петгоди
шен младеж.

е плаза -на пълнех двапазара, 
са и двете пос- 

п-р-оиз 
но и

царе 
място. За- 

цени. ма-
четири

туй домашните 
кар че пс-бавно растяха 
ог другите, все пак бяха 
по-високи и с 50

МНОГО НЕРАЗРЕШЕНИ 
ВЪПРОСИ...

трети агроВ разискванията. на стов ко
ито участвуваха над 30 
дискутанти, -се изнесоха 
редица мнения и предло 
жения как занапред да 

'се подобри положението

"сси работи в селското 
гтопанстзр, а намалява ое 
и обработваемата 
Към 300 000

сг чуждестранните. 
Това нещо силно нама

земя. ли нашата конкурентност 
на пазапя — изтъкна Вйе 
кослав Юочич.

Веички републики 
райни)ни —

летния 
•от мои 

око
хектара го

дишно биват унищожени • к?
Влайко-~т наводнения, 

пич изтъкна съшо. че нс 
бива да се създава изкуе 
^зе.на ^^лема кому ла с*ъ 
“а^е предимство: ча 
шествения. или на част- 
•*ИЯ сектор. Той гъщо по
нечи. че селскостопански
^тхо-мяво тт дгга тттл

«я СК ''а 3 6 атоколо

и п окна селското стопанство.
— Определението за св 

ободно формиране на це 
ните трябва да бъде съ- 
пътствувано и от регреси 
ране на основните селско

кооперирам с една 
птицевъдна ферма от 
Окоп й-е — казза Алекоов.

Без съмнение, определе
нието на Алексоз да е 
вотновъц и

Ра-изтъкна 
дойе Констатинович
таябза да се бсоят за съз 
ла-ване на -единна систе
ма на п-ротивоградна

- \
об

жи- V- ■' Ш
за пий цевъд е 

далеч по-добро, отколко- 
то да чака и само да е в 
списъка на нетрул-оустро- 

ое енгите. Още

щита.
- Централният комитет, 
м°жду ттрупато прие и ре
шение за въвеждане на 
е'т-уо1ур,~. шпщане «а члене 
ки т'-ч-сс в пялата стоа-ча. 
ъ /-п.«тт|яяп1-о'г^ заседание 
ня ЦК -нп СЮК, което ще 
бт-"™ ПО^-ВРТоя.гч. Нд поло- 

я Ко~тпо ще се 
проведе на 26 юни.

стопанско-хранителни сто
ки — изтъкна между дру 
г-ото Видое Жаркович. Не
бива да губим от предвид 
— подчерта той 
средно работническо се
мейство трябва да отде
ля за прехрана над 60 на 
сто от-дохода си. Ако про 
дължат да растат цените

члено И ощ е 
Алексоо, не

Ви-нконещо. 
само че 

занимава със селско сто
панство-, но в него ©нася 
и новини, 
нал-ата гсдина е купил ин 
кубат-ор с капацитет око
ло 2300 легла. Така наред 
с живот.новъдсте-от-с- запо-

повече сега 
и селскостолан- 

производители 
имат право на пенсия и 
когато на оелското -стспа-

9 ^ Ч°СТЧт* ПОО- к-огато
ските

че *">з ту ит°л и.
РАЖДАНИ ОТ ВТОРИ 
РЕД

Именно, ми-

нство започва да се отде
ля по-голямо внимание.

М. Я.

Младен Гюрин гсооти 
за проблемите на своите

^ Една от най-голгмите местни НА ПОСЕЩЕНИЕ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОЖИЦА 
■ общности т} Сурдулишка община л ~- 
— Божица в последно време е СЪОрЗНИЯ “ В ЧЯСТНО ЗЗВ0Д61ЧИ6
изправена пред сериозни проб- © Най-голям проблем -
леми. оргд които най-остър е структуганите обекти 
проблема с миграцията яа насе
лението. Бржичани мъка мъчат 
и с електрическия ток, лошите

— Малко ни измамиха — ка
зва Стаменов — и сега сме при
нудени да меним плана на акци
ите. Паради тази причина 130 
жители в Златанова ще

Общност е побила стълбовете и бса “мост и ®ОДанро®одна мрежа,
която 20 години не е почисша- 
на. Нс ще ое осъществи и про-

незаститс млади хора и инфра-
останат

сега има думата електродистри- 
буцията.

Общестпопочтолмтичссжите ор- 
Iамизац.ии имат шроблеми ,и с стг,1 (’00 ме11Ра- 
помщцяшята. Имаимо с години В Божитца съществува и здрав- 
събраипията на Съюза ша кому- на амбулатория, в която ^работи 
пистите, младежта, Социплиош- 
чссюия с-1,103 или Съюза на бой-

пътиша и др., които сигурно ека. 
зва-г голямо влияние върху ми- 

населението. Сне
га рзамето ,на по.» път на дължина

гоа1'ията яа 
ред преброяването «а население
то 1981 готияа Божгаиа с набро- лслсар н мсдищинсжа сестра, а 

идва М1соечно и стоматолог.явала 950 жители в 23 махали с 
около 270 домакинства. Днес в 
Божипа има към 860 жители.

Желаейки да узнаем яеш.о 
повече за живота в солено, се от
несохме към ' Васил Стаменов, 
председател на местната общ
ност ,в Божица.

Голямо е яедооолствошо от 
работата яа ветеринарната служ-

ците ое провеждат в частно заве- ' 
>д<яви1С, а в еелюпо яма помеще-

1 ши, ко.ит'0 си стоят твразш! Бо- оо, защото ветеринари идват са- 
жичшм-1 са ос обръщали за по- когато трябва да се 'инжек

тират кучетата. Има м |редаща 
тц>уп|нюсти е пътните 'съобщения. 
Случва се автобусите да отказват

мощ и К1.м училището, пио/не на
мерили общ език.

В началото
Васил Стамснои

яа годшгата . по 
произвеж- почин ;па Оо'циа№и'стичсск1ия съ- 

МИ, измъчващи жителите на Бо- да годишно 10 000 кв. метра ки- юз били изготвили план мои акции ри ис |1Скат ии да спрат в Бо
жица е заемането на работа. До лими. С откриването на такъв цех ще ос провеждат .в 1987 година Има проблемя със онабдя-
35-годишна възраст от Божица и до голяма степен би спряла ми- като полашшата от 'Орсдетвата М|'ГР'Г0': зарад най-обикновени 
Топли дол търсят работа. Много грацията на населението. Една обезпечи местната общност ' а с™'геи м стоки от пърша яообхади- 
се очаква от коиефермата, която от причините за забавянето с ре- друтагва половина — Общинската мост бюисичани са яринуде- 
трябва да се открие, както и от ализацията на тази идея е и скупщина ,в Оурдулшп Но слсд ш Д,а 'отиват в Босилеград иди 
откриването на пункт за събира- слабата мрежа с /ниско напроже- з—4 месеца станало шпоашо че Оурдулица. Не са уредеия добре 
ве на лековити билки и горски иго, Засега е изготвен проект за га1М'0'У1тр.а®ителнота общност на и Нощеиоките съобщения. В сс- 
илодове Актуална е и идеята за махалите Деянова. Манчина, Вел- интересите па комунална дейност л01'° съществува библиотека, ко- 
еъздаваяе на цех за изработка кичева. Могила, Бързина, Коди- нс може да участвува във фияая »« роботи,
на килими в рамките на народно на, Романовска и др. Местната сирачето ма предвидените акции.

— Един от основните пробле- ръкоделие, който да Ла приемат пътници, някои до-

Н, Стоянович
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МП МЕМОРИАМСЛЕД ПОСКЪПВАНЕТО ПА БЕНЗИНА /

МИЛАЧКО КОСТАДИНОВ 

1914 — 1987Н ПРЕВОЗЪТ ПОСКЪПВА
цсиите с 36,52 па сто”. 
И директорът ига „Миш
ока! фес” 'посочи лошите 
пътища като причина за 
нскачослчюните услуги, 
за недостиг ига средства 
за игабаика на лови авто- 
буаи и т.н. На членовете 
на ИС ис остана нищо 
друго оовеп да дишат ръ 
ка за 'новите цени. Още 
поточе ако ое ,има.пред
вид, че другарите, старае 
ши ос за цените посочи
ха”, чс гама! място за но 
огантване с 46,20 на сто, 
чс «с е «ключето послед- 
1юпю иоокъгпване на бен-
31ЛПП.1?

М сега обаче, кой знае 
кой път поред представи 
телите на „1 Ьиш-окодрес” 
изтъкнаха, чс бързат и 
нямат оромо да разиюгсвцт 
за проблема на димит- 
ровградчани 
могат да намерят общ 
език е а втотра 1Ю1 гортидта 
организация' от Пирот, 
та и техните, рейсове да 
идват до центъра на гра 
да. И този път „нямаха" 
време за по-обстойно ра
зискване за субективните 
слабости, които са една 
от причините за лошото 
стопанисване на клона в 
Димитровград...

тровлрад. Образложешие 
то ма директора ша Заво 
да за пони бе като и 
всеки път юогато ос тър
си покачване ига цените: 
„Обсъждайки мока за по 
качване на цееиге на 
превоза Заводът с тръг
нат от икономическото 
положение на организаг 
цията, обсъдил е основи
те за корекция па цените, 
прилагайки... Въз основа 
на посоченото Мсждуоб 
щшюкият зав.од за цепи 
от Ниш, счита, че има м>я 
сто за, покачване на цени 
тс и затова предлага на 
членовете на Изпълнител

Вояко покачване дели 
те на бенашга яинаш пре 
дизмисва покачване це
ните ма превоза. Затова 
не е изненадващ цока на 
„Ниш-екопрес" за игова 
корекция на цените, от
правен преди няколко 
дни до Изпълнителния 
съвет ид Общинската оку 
пщина в Димитровград.

По вече установен ред 
на проведено на 29 май 
заседание на ИС п.рисъс 
твуваха и представители 
на Междуобщинокня ‘за
вод за цени от Ниш и 
ръководни кора от „Ннш- 
експрес”, ООСТ „Локал”
към която действува и пия съвет да приемат пре 
'трудовата единица в Дими дложепгото покачване на

, в родното од тело Ради-
чввди та 24 май т. г. почина- 
най-старият член па ЮКП в 
Боюил е гр адска община Милач- 

Костадинов. Роден е през 
1914 година в бедно -селско се- 

Цр мейство. Първоначално учили
ще завършил ,в с. Райчиловци 

* ’ през 1926 .подииа, а после в 
радиото 'Си соло учи ковашки 

Зашаятчийско-

кю

занаят. От 1928 Ло 1932 година учил тв 
то жюшю училище -в 'Крааус-вац. Като работник ра
боти във БосишюгсхиичесЛсия завод в Крагуеващ, след 
това' 'В Ча-чак, а през 1938 година отива в Зему-н във- 
Фабриката за; самолети.

Костадинов от младини почувствувал експлоага- 
цията иа работническата класа от страна на капита
листите. 'Млад ос определя за прогресивното .работ
ническо и комунисти честец движение в страната, Ста- 

шропрвсиииитс синдикати, а през 1936 го
нга Съюза на югославската комунистическа

вя ч-лон иа 
дина член
младеж (СКОЮ). Взема участие в работническите- 

литература. Като .работникстачки, чете марксическа 
въз фабриката за самолети -в Зс-мун на 7 април 1940 
годила било. приет в редовете «а ЮКП. Но поради 
революционната си активност е арестувай от полици- 

откараи за Босилеград, където го заварила Вто
рата световна война. Определя се за ‘нарсднсоовсбо- 
дителната борба поради което е арестуван от българ
ската полиция и ю^ерннран в Демир Хисар.

След оезобождението„ Костадинов се зазръща -в 
родния си край и е първият секретар яа тогавашния 
Околийски крмитет иа ЮКП за Боеилеградска околия 
и делегат в Антифашистката скупщина на Сърбия 
през 1944 до 'избирането «а 'народни представители. 
По-къоно отива в Бело поле край Сурдулица, където 
работи като партиен и синдикален работник. После' 
се връща в Босилеград и работи като директор на 
„Услуга”, а напоследък до пенсионирането в Здрав-

защо не

ята 1и

До автогарата и назад в Димитровград са пряко 
необходими леки колн ■ А. Т.

Кой е предизвикал пожара?ш1ележ/кВ
ния дом.

Другарят Костадинов на няколко пъти бе отбор- 
цик в Общинската скупщина, член на ръководствата 
на Народния фронт, партията и Синдиката. През 
последните години най-вече се ангажираше в борче
ската организация. Бе носител на повече отличия и 
обществени признания: Орден-народни .заслуги, Ме- 

. дал народни заслуги. Златна зндчка йа Съюза на за
пасните 'командири в Сърбия и други.

Милачжо Костадинов бе скромен човек, искрен 
другар и последователен комунист. Затова бе уважа
ван от всички. Нека му е вечна слава!

Игнат Николич, препо
давател по история в един друг въпрос: как е ница и др. села, както и 
Ниш пооети редакцията могло да се гледа той работещите в „Сточар" 
тези дни и 'ни се оплака, дни и три нощи да гори »е са притекли да поту- 
Още . миналата година, сено и никой 'нищо да не шат пожара? 
по-точно, през април в предприеме,- най-напред 
местността „Малкиница” местната общност -в Иза- 
в Изатовци му изгорели товци, сетне и местната 
четири, стога сено (около канцелария в с. Каменй- 
6000 кг). В съседство с 
ливадата на Николич е 
кооперативен блок, на ко 
йто била запалена стара, 
изсъхнала трева. Никой 
обаче не видял и не знае, 
дали пожарът ое е пре
несъл оттам, или пък е 
друга причината. Сеното
на Николич горяло три „ ____ _____
дни и никой не се при- В Димитровград отвяна рито, което стигна тък- 
текъл яа помощ, никой ™ частни воде-
не потушавал пожара. По ™ В състав “ НЯКОга 
искане на Николич ОВР ™~ата водоцентраша .има
„ __ше и „държавен" млин.в Димитровград излязъл
на място (на 3 май 1986 Последният отдавна 
година), за да изучи при- яе работи. Не .работи 
чината и намери винов- и една юг частните воде 
ника- гаици в 1Стр°Ш'ена чешма,

НД *Я пОЛК° ПЪ™ ПИ понеже собственикът й тах в СВР Димитровград- _
— казва Николич — оба- почина- °т последното 
че кои е предизвикал по наводнение, случило ое 
жара още не (е установе- преди един меоец, не ое 
но и отгоюор не получих, въртят камъните и на 

Известно е е кои соб- последната воденица Пр 
ственици ое граничи ли- . '
вадата на Николич, кои 1™ин'ата яа ваички е из- 
по това вр-еме. се п.очист- вестна - надошлата Ни 
вали ливадите и. пр., а и. нгава отнесе яза... 
при излизането на място.

В случая възниква и товци, Брайковци, Каме-

Игнат Николич п-ита: 
защо и след цяла година 
не е утвърдено кой е пре
дизвикал пожара, за да

ца, която също е била 
уведомена за станалото. 
Защо и оеляните от Иза-

може по някакъв начин 
да поиска обезщетение?

М. А. Стоян ЕВТИМОВ
ПОВЕДЕНИЕ И (БЕЗ)ОТГОВОРНОСТ БЕРИН ИЗВОР

Стон воденичното кояело Хванал жива белка
горната сгграна на вадата, 

мо до яза. същият бе под И така, днес Димитров 
копан и едвам „отстоява 
ше". Тъй като всяка во-

Оотлр Стоянов от Бе
рни извор е дългогоди
шен ловец. Но най-инте
ресен лов има тези 
Посред нощ 
крясък и шум в 'курнйка. 
Веднага излязъл 
като свитнал — 
как белка унищожава 
котките м,у. Сграбил я с 
ръце и я удушил.

градчани нямат къде да 
смелят брашно,- не за ка 

деница се очита за обект чемак или за хлд.6, за- 
огг особено значение, съ щото това може да ое ку 
веем «оправдано беше пре пи в магазините, а за до- 
Дупреждението на Самоу битъка. Кога 
поавиггелната о бщност за 
комунални дейности при.

дни. 
чул оиленве-

навън и 
кидял*пак ще за

почне да се върти воде
ничното колело.

ко-
което

спря поради безотговор-регулацията на реката, да
с-е води сметка за. яза. но 
Същото 1нещо (посредст
вом съдебните органи) 
потърси и собственикът

отношение на работ
ниците на водното стсхпан 
СТБЮ ,от Ниш, които регу 
лираха речното

Като ловец досега 
вен зайци, и лисици бел
ка ве беше убил, а от 
пооледия лов му остана-

'НО -

ос- .

корито, 
едва ли някой знае. Слона воденицата. Но, воич- 

жю остана без отговор, ко 
йто неочаквадго. дойде с 
наводнението, което 

Случилото се не бе не- неое яза; Сега воденична 
очаквано и йа ваичйи бе ' та вада вместо с вода пъл

ха много драскоомни, 
вое пак успя жива да уло- ■ 
ви белката. Сотиров 
ветва еа стопаните‘от то
зи край добре да затвар
ят курниците ри, защото - 
може да им ос случи-да- 
останат без няколко ко
кошки, какво той.

ред онова, което чухме в 
Самюуправителната 'Общ
ност. „наложено е" те да 
поправят яза. Кога

съ-
ог-

оигургао са намерени ня
какви следи, по които да 

. може да ое съди за при- ше ясво' че Т°ва, Ще «е на е с боклук и фекални . 
'■ чината за избухването на алучи. Именно;.' при регу . води от бройните оептич 

пожара.

и да
ли това ще стане не е из
вестно.

лацизггатна речното ко- ни ями, намиращи се от А. Т. Й. М.
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ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ДАНИЕЛА
ДОИЧИНоол

Сред най-добрите 

региона н Републиката
ПРЕЗ НАСТОЯЩОТО БРИГАДИРСКО ЛЯТО

Босилеградоката брига-в
да на „Пещер—’87II

П.рез настоящото -бри-, през настоящото и сл-ед-
гади-роко лято младежка- ваацо бригадирско лято.

Като първенец иа общинското 
химия, Даниела Дойчинова 
ното съревнование по този 
състезатели тя се класира на четвърто мястп 
чели правото да се състезава на републиканското 
съревнование, което се проведе през °
ца в Белград

та трудова бригада „Бо- На акцията ще работятсъревнование по силеград" ще участвува в три смени с по оедем 
първата сметна (от 7. до бригади, -които ще дадат 
28 едни) -на -съюзната

участвува на регионал-
предмет. Сред стотина тру- над 166 980 тру-дочаса.и сне- Д-ова акция „П-ещер '87". 

Става дума
Председателят -на ОК 

на ССМ Георги Т-о-доровза' трудоваминалата седми- акция, коятс- тази годи- уведоми, ч-е бргигада-ни
на чес-твува десетгодй-ш- та вече е формирана. Па-

Дойчиноза е второклас- 
яи-чка в боснлег-радския 
образователен 
„Иван Караиванов”. Каз
ва, че с лекота заучва вое 
ки урок гпо химия. Този 
предмет й е станал най- 

.любим още при първата 
й „среща” с него. „Това 
не означава — подчерта
ва Даниела — че не оби
чам- останалите -предмети. 
С голямо

н-и-на -от формирането си. 
Този значител-е-н б-рига- 
ди-рюки юбилей ще бъде 
ознаменуван е

формация за резултатите 
на републиканското съре
внование, „н-о -и самото 
участие на Даниела в не
го е голям успех не -само 
за нея, но и 
Образователен 

Даниела

тр-они -на тазгодишната 
бригада саДойчинова е опитен 

участник в ученически
те съревнования. Още 
в основното 
редовно се е 
вала не само 
мия, но и по 
Други предмети и ви
наги е спечелвала едно 
от първите места. Осо
бено добри резултати

трудовата ор
ганизация „Босилеград”, 
строителната кооп-ерация 
„Г,раджев!инар” 
вата единица за експло- 
тация -на кварц.

Да кажем .и това, че 
през на-стоя-щото брига
дирско лято бооилеград- 
ската бригада ще участгву- 

праждане на 10 кил-оме- ва за -осим път на (съю- 
тр-а път д-о -места, които зни) трудови акции, 
ще бъдат залесявани

център
усилен

труд и М1НОФ016-РО1Й™ ак
тивности на бригадирите. 
Запланувано е залесяване 
на -над 330 ха голини и 
повторн-о залеоя-ва-не на 
около- 513 хектара. Освен 
това запланирано е и из-

и гр-уд-о-училище 
състеза- 
по хи- 

много

за нашия 
център”.

е за-върщила 
основното си образование 
като кръгла отличничка 

спечелила дипломаи е
„Бук К-араджич”. И 
ното си -образование е за

оред-удо-волствие е постигнала в шампи
оната на знанията „Ти- 

революция —

М. Я.уча уроците си по мате- 
сърбо- 

и . български

почнала със същия темп. 
В свидетелството й. за 
първи клас владее „п-ети- 
чарока монотония". Г-о-ре 
що й е желанието да спе
чели още една „Букова 
диплома”, разбира се, в 
края на средното си об
разование.

матика. история. ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА 
СКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

Съкровище на знания
Днешната образовате- ни резултати, но има . и 

слабости. Положително е 
това, че този начин на 
образование' дава повече 

своето име „Й-о-ои-п Броз общи знания на ученици- 
Тмто” получава преди 41 те, които се оспоообяват 
години, още п-рез далеч, за конкретни специалнос- 
ната 1946 година. От 1945 ти, а създават се и по- 
година до днес в тук сре- добри връзки .между уче- 
д.н-0 -образование са по- ниците и трудовите орга- 
лучил-и над 2000 - учени- низа-ции в -омисъл на ор- 
ка, -о,т -които голям-о мн-о- ганизи-ране. на производ- 
зинств-о е продължило стаената практика. От 
школуването- си на п-олу друга -страна, завършили- 
г-иоши -и висши учебни те учен-ици -с трета и че- 
заведония. Според сведе- твърта степе-н не са до- 
нията, -с които училище- статъчна производствено

то ДИМИТРОВГРАД-хърватскп 
език, физика..."

мир".

бо-дното време чете кни
ги и слуша музика. Оби
ча забавната музика. Най- 
любим-и са й произведе
нията -на Милица Яковле 
вич, Иво Андрич, Бран
но Чопич, Агата Кристи 
и Ива-н Вазов. Редовно че 
те „Другарче” в. Братст; 
во”, а понякога и сътру
дничи в, тях.

В тазгодишното сърев
нование по химия за сре
дношколци Дойчинова се 

като безспорен 
за химията. На об

лно-възпитателна органи 
за-ция в Димитровград, 
д-о 1978 година -гимназия.потвърди 

талант
Засега това е първият 

й „ориентир” в живота. 
„За бъдещето си, оподеля 
тя. Есе още -не съм офор
мила ясен план, може би 
е още рано за това. У 
'мен -все повече -назрява 
намерението да следвам 
на един от факултетите, 
на които химията е гла
вен предмет.

Дойчинова е член на 
Трудовия съвет в учили
щето. Най-дейно работи 
в първичната си органи
зация на ССМ и -в класо
вата ои общност.

-съревнованиещинското 
тя беше най-добра, а на

съревноза-регионалното 
ние в Лесковац се класи
ра на четвърто място 
сред стотина състезатели 
и спечели правото да се 
съревновава в република
нското състезание по хи- 

се проведе

Класният й -ръководи
тел Антон Тончев хвали 
човешките й добродетели. 
За нея казва, че е висо
ко-съзнателна 
трудолюбива и примерна- 
ученичка, добра другар
ка. Затова е и горд, че 
именно в своя" клас има

мия, което 
през миналата седмица в 
Белград. Виолета Алекса- 

преподавателка 
босилеград- ‘

дейвока.

ндроза, 
по химия в 
скот осредио училище, 
казва, че в училището все 
още «е се е получила ин-

такава ученичка.
Манол ЯневВ сво-

От „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ" В ДИМИТРОВГРАД

За осмислено другаруваш
тичиго творчество, хумор,и 
етично-сатирични точки и 
подобно. С това и само
то им другаруваме ще бъ 
дс по-дълбоко осмислено.

Следователно - „Май
ските -срсщи" на -младите 
па народа и народности
те предлагат п-сизчсрпас- 
МИ -ВЪЗМОЖНОСТИ 30 -0-б'Щ-у
ваше -иа -младите, за -кон
такт, игр агне, 
опити ;и още

музика, да оподслят мне
ние

На тазгодишните „Ма
йски срещи" в Димитров 

- град, след културно-худо
жествените програми (из
пълнение на народни пе
сни и танци) на културно- 
художествените друже<> 
тва на народа и народ
ностите, в хола на ооно-в- 
ното училище бяха орга
низирани танцови забави. 
Тази новина в програма
та -на „Майските срещи" 
особено радушно бе гпо- 
срещната от младите, ко
ито -в ритъма на рок-му
зика ое забавляваха до 
късно през нощта.

Хубаво е, че :на млади
те се даде възможност да 
се забавляват със „своя"

за това как тя е н-ри-
среда иста в тяхната 

' нашвече да поиграят съ- 
Дали

о-способс-ни," понеже уче
ниците на практическото 
обучение повече са -само 
зритоли. отколкото участ 
ШИШ в производствения 
процес. Тези слабости са 
'забелязани ги -вече от оле- 
дващата учебна година 
са предвидени някои но
вини.

Пред бр-ой-ни ГОСТИ, 113- 
обществспю-по-

то разполага, около 1800 
ученици са завършили |)а 

. З.П-И факултети. От тона 
ч-ися-о 25 души -са стана
ли доктори па науките 
или -магистри. Днес те ра
ботят като признати спе
циалисти навред из Юго
славия.

Говорейки па малкото 
тържество по случай Д-сия 
на училището — 25 май 
директорът на -обрдздаа- 
телионвъзи йггатели ата ор- 
га-иизация в Димитров
град Минутен Цонков из-

вр-еменпи тапии, 
обаче това е достатъчно?

Анализ иа ггроведон-ите 
„Майски среши" безспор
но ще последва от' стра- 
на иа ор гамизаци отнетия 
комитет. Тогава щ-с бъдат 
поооч-епи всички плюсове

.разм-яппа иа 
по-голямо

задълбочаване па -съдру- 
и етсички минуси и шс се жи,ет0 братството и един 
изведе окончателната рав 

Именно затова

тъкпати 
литичеоки дейци, препр- 
даватолцтс м учениците, 
ерд-ношколцмте от образо 
вателпия център изпълни
ха подходяща програма, 
посветена иа името и де- 
дото -иа Тито.

ството. Н-е-о-бходима -с са
мо но-голяма флекем-б-ил-носметка. 

може
са заслужават -внимание. 
Не може ли тези рок-ве- 
ч-ери да -ос 
допълнителни 
например младежко пос-

-би няколко въпр-о-
иост при утвърждаването 
па програмата и повече 

с инициативност иа млади
те от града-домакин.

такта, че досегашният д-е 
петгодишен опит с насо
чено -образовапие е дал 
значителни

осмислят
пр-ограми: А. Т.Ст. II. лоого-житсл-
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тш&пбета а иък&етбу

Кан се губи доверието.
ЗАБЕЛЯЗАНО ПА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ"■ПРЕДСТАВЯМЕ ЦЦ УЧАСТНИЦИ НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ '87"

Неготино край Вардар
■ ■

„Яме Сандански" и вече 
споменатото „Гбцс Дел
чев", което и гостува иа 
„Майските -срещи". Дру
жеството е образувано 
през 1970 година и на
броява около 80 члеага. 
В състава си има фош- 
киюсриа оекция за извор: 
ни народни хора, оркес
тър тамбури и мандали-
1Г.И II .СОЛИСТИ ЦШ НарОДИИ
песни. Досева са ос пред
ставяли напред ш Юго- 
елштя. .Последен път са 
били на фестивала в Жу- 
ианя, а след представяне
то ой в Димитровград ще 
заминат за Бйслотар. В 
Димитровград симпати
ите ша публиката сърба
ха с „Комитското” хоро.

За пръв път в тазгодишните, осемнадесети поред 
„Майски срещи” на народа и народностите на СР 
Сърбия, като гости участвуваха и представители на 
македонския народ от Неготино край Вардар.

Необикновено лошото време по време на „Май-
значителиоските срещи” в Димитровград наруши 

предвидената програма. Това изискваше бързо при
способяване на всички участници към моменталното 
положешав, особено на домакините. Обаче ...Неготино край „ Вардар 

се намира иа около 40 
километра от Титов Бе
лее 'към Гсвгслия, споде
ли с нас Донче Андонов - 
оки член на Председател
ството на културно-худо
жественото 
„Гоце Делчев”, което, 
пред димитровградската 
публика ое представи пър
вата вечер заедно с дома
кините. Неготино има 
около 12 хиляди жители, 
предимно македонци, ко
ито .най-много се занн- 

. мават 'със земеделие. То
ва е и разбираемо. ако се 
има предвид, че градче

то ое намира в известна
та Тмквсшка 
прочута надалеч по про
изводство на грозде, ху
баво в им© и ракия, и тю
тюн. В града съществуват 
земеделски 
„Повардарис" я „Вслсс",

котловина,

I клрадм преваляваме иа дъжд но време на кон
церта т събота вечерта ® двора »а основното учили
ще, участниците в 'програмата и публиката трябваше 

зала иа Културния дом. Раз-да преминат л голямата 
бира ос, тота те мина за една минутка. Поради пре- 

проирамата продължи след около един час 
никому не попречи. Дори и на гостите от 

Фекетич, представители на унгарската народност, ко-
представиха. След това. 

трябваше да отидат ма 'вечеря и да си заминат, по
неже бързаха да се завърнат. В кафането, в което 

бяха

комбинати
дружество

©елша-лото
НС-КЪСНО и

трудова организация за 
преработка иа зеленчук 
„Македония”, фабрика 
за кабели, в която рабо
тят около 2000 заети и

иго в залата успешно ос

винарска изба е могцноет 
от 500 вагона ми». • „Гациното" ГИразпределян,

посреща сервитьорът със студена усмивка 
ща<ва: „Съжалявам, вашето време за вечеря е мина
ло, залата е заета от други гости7'. Никакво обясне-- 
ние ме можа да измени положението.

в
и им съоб-

В Неготино активно ра
ботят две културмо-худо- 

дружсства: А. Т.жествени

Прогрес" от Призрен и как се печели повериетогг
я шяции. В дружеството с осо 

бепа любов ©е тачи и ра 
зви-ва фолклорното бота 
тство на народа м «а ред 
носиите от Косово и Юго 
славил. Централно мяс
то заемат албански, сръ 
бски, турски и ромски 
песни ,и хора.

Културно-художестве
ното дружество „Прог
рес" от П.ризрен бе таз
годишен представител на 
албанската и турската 
народност от САП Кооо- 
во. Всъщност това е рабо 
тническо културно-худо
жествено дружество при 
едноименната трудова ар 
гаяизация „ИФС Прог
рес". Тази трудова орга 
низация е създадена през 
1986 година за производ
ство иа синтетични (по- 
лиесггерски и полиамяд- 
»и) и технически влакна.
Трудовата организация 
съставят четири произво 
д стени ООСТ и обгца 
служба. Вроят на заетите 
в- момента е 2300 работ
ника й работнички. П-ро- хор. 
дукпията се пласира в ця 
ла Югославия и в чужби
на. Потребителите й са нове в различните сек-

главн-о текстилната и гу 
марската промишленост. 
Между другите то на
мира и ТО „Тигър" — 
Димитровград”, е която 
си поддържат добри де
лови отношения.

Числеността на млади 
те работници и работнич 
ки и създадените матс.ри 
ални предпоставки през 
1972 година „раждат” иде 
ята за създаване на ра
ботническо културно-ху
дожествен© дружества. 

Залойва ое с фолклорна 
и музикална секция, а се 
тне възникзат драматич 
на и секция по изобрази 
телно изкуство. Предви
жда се да ое създадат и 
литературна оекцйя и

Независимо от случилото се, гостите от Феке— 
тич, по-точно водачите яа групата, отиват в Култур
ния дом да вземат довиждане от. домакините. Зае
тите в дома, като истински домакини канят гостите 
да изпият поне по кафе или по чашка преди да си 
заминат. „Какво кафе, какво пиене на празен сто
мах, казват те и, разбира се, дума ло дума разказват' 
случката от кафенето. За заетите в дома таза е си
гнал с две думи да ое разберат. След 15 минути, ху
баво опаковани пристигат 40 топли кюфтета от ска
рата на частната будка. Гостите са приятно изнена
дани. А минутка след това и заетите в дома изпит- 
Еат радост от бурните аплодисменти на цялата група- 
от Фекетич, след съобщението на водачите им за по
стъпката на заетите в Културния дом. Дали организа 
Нисшият комитет на „Майските срещи” ще признае 
тези разноски на културния дом или не,-зобщо не е 
важно. Важно е, че гостите от Фекетич ще помнят-

Култу рно-ху дсже-ств ено 
то дружество досега е 
имало мнагобройни ^пре 
дставя.ния и концерти в 
Републиката и САП Вой- 
водина. с много дружес
тва е установено трайно 
сътрудничество, а е побра 
тимено с ЮШКХД „Мла 
д-о-ст" в Щутгарт — Феде 
рална република Герма
ния. Дружеството -се фи
нансира от самата тру- 

В момента дружество- дева организация, 
то .наброява над 100 чле

постъпката на сервитьора, н© много повече и постъп
ката на хората от Културния дом в Димитровград.

Ст. Н. А. Т.

„РАДОВАН Ш” НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПРЕГЛЕД Първо място на прегледа са 
спечелили членовете на самодей 
ния театър ст Валево, . - - _ 
Драматичното студио при Култур 
пия дом в Тръстеник, а трето Са 
модейната театрална сцена 
Прибой. Вое пак

Пан признание второ

ОТ •ф Слободан Алексич — един от 
четиримата равноправни 
ли на наградата за театрално 
майсторство

даван Ш” -от Душан Ковачеюич.
Както ни оаведоммха (по те

лефон) домакините — Народният 
самодеен театър от 'Смедерев-ска 
паланка, изявата на Димитров г.ра 
дчагаи е приета топло' от публи
ката, а целият ансамбъл е поду
чил. похвали, като добър колек
тив, който при по-добри условия 
би могъл да даде и повече. Но 
в конкуренция със самодейни те 
атри от Валево, Прибой, Тръсте
ник, Смедерсв© и друпи, които 
са много пенизиееши, малкият 
трудолюбив ансамбъл на самоще 
йния театър „Христо Ботев" от 
Димитровград, не можа да пос
тигне нещо повече.

Димитровград— 
чани ме минаха само с участие. 
Именно, носителят на гладната 
роля в „Радоиан Ш”, Слободан 
Алексич. опечели една от четири
те равноправни

носите

.Каза© вече е известно, само
дейният театър „Христо Ботев" 
при центъра за култура „25 май” 
в Димитровград на тазгодишния 

' регионален преглед на самодей
ните .театри (състоял се на 13 ан 
рил в. Долевац), се класира за 
републиканския преглед, който 
ое състоя на 26 и 27 май 
Смедеревока паланка. Димитров
градските 'самодейци и н.а този 
преглед, както и на регионалния, 
ое представиха с комедията „Ра

па гради за из
ключително театрално майстор
ство. А това значи още едно при 
знание не само за Слободан Але 
ксич, но и на целия ансамбъл, 
който под ръководство на профе 
оийналния ностаичовч.ик Живорад 
М,итрович, наистина даде всичко- 
от себе си, за да стигне до репу- 

/ бииканския преглед, г-г достойно 
да ое представн:..

в

Слободан Алексич А. X.
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Регионално състезание по стрелбаВ БОРБАТА ЗА КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

„А. Балкански“ отпадна Днес във Враня, ран Зарев и йинко Нас-- 
ков, на общинското сьс- 

опортна стре- теза!ние, зае първо място 
с въздушна пушка за 

учениците ,от 
образование.

ще ое
прояед.е регионалното съ
стезание по 
лба

Председателят на жу
рито Пропадни Р.адо ватов, 
подчерта, че състезателм- 

с 509 кръга. На второ мя- те юа показали, с оглед 
сто е И кръга по-малко на условията за трени- 

Организа- ое класира отборът на го- ровки и недостатък' на 
о,р на състезанието е рюоиисинското основно съоръжения, задоволите- 

Педатошчеекият инати- училище, а еа т.рято с лни резултати. ' Извито» 
тут от Враня, които ор; 425 кръга отборът на бо^ о!баче факта че 
гашиаира и проведените силеградското училище, заторът 
неотдавна общински със- С 419 кръга подведомст- 
тезанйя.

На състезанието Бо'СИ-

„А. Балкански” 
3:3 (1:1) — 5:7 — „Слобода” (Г. Врежина

Димитровград, 27 май. 
Спортен център „Парк”, 
теренът добър

основнотоДимитров, 3. Димитров и 
А. Станко®
Целта. Жълти 
картончета нямаше. Сре
щата отлично води Ду- 
шан Джукич о.т Ниш.

не улучихаза игра, 
времето слънчево, зрите- 

Голмайстори: 
1:0 С. Дамянодич в 30 ми 
нута; 1:1 Б. Манолов 
45 минута; 2:1 А. Стан
ков В 60 минута; 2:2 Д. 
Р.акич в 64

и червени
200.ЛН: органи- 

Педагогичеакит 
ят институт от , Враня не 
ос съобрази да даде ни
какво признание или .пък 

оира 1на четвърто място, отделни' награди на уча
ствуващите в състезани
ето, поне на първокшаои- 
ранкя отбор.

В шестнадесетината на4 
Купата на Югославия в 
Нишки -.регион футболис
тите на „А.

осното основно училище 
от Долна Любата ое кла-

община 
отборът на

ле градска 
представя
подведомственото учи
лище от ссшО Бистър.

Инак, бистърсгеият от
бор под ръководство на 
преподавателя по биело- РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ — ФУТБОЛ НА 
гия и химия, Стоян Мак- МАЛКА ВРАТА 
симоз, в състав: Зор.ай 
Тошев, Сунчица Георгие
ва, Яемцна Стоилкова, Зо

минута; 3:2 
С. Димитров в 70 минута 
И 3:3 — С. Дамянович

ще
Балкански” 

не успяха да се класират, 
като загубиха орещата .на 
свой терен срещу „Сло
бода” от Горна Врежина, 
на дузпи е 5:7 (инак ма
чът завърши наравно. :— 
3:3.). Димлтровградчани 
на два пъти водеха, но 
не успяха да запазят по
бедата.

а пето последно с 359 
кръга място зае отборът 
на гсрнолюбатското учи
лище.

в
74 минута. От дузпа за 
„Слобода” голове отбеля
гаха: Д. Ракич, И. Пау- 
нович, Б. Гогич, 'В. Дам- 
явззич, докато Б. Кръс- 

отич яесполучм. За „А. 
Балкански” голове отбел
ягаха: С. Димитров и 3. 
Димитров, докато Огн.

м. я.

„Тигър" спечели първо 

мястоСПОРТНА СТРЕЛБА

Жуплянн
най-добри

Д. с.

Димитровград, май
„Партизан" (Желюша) —„Младост” (Полска Ръжа- 
на) 4:2 (4:1)

На игрището на спорт
ния център „Парк” фут- 

- болисгиге на „Партизан” 
от Желюша пред около 
200 зрители отбелязаха 
първа пролетна победа 
срещу отбора на „Мла
дост” от Горна Врежина.

Желюшките футболис
ти, преди всичко ветер.Ч 
ните в отбора Драган 
Величков, Рангел Тодоро 
вич и Мирослав Милоше

След едномесечни над- вото време мачът завър- 
п ре-вярвания, завършиха, ши с 3:3.

В рамките на културна работническо - опортните „Тигър” .още ведяаж 
та манифестация „Май- игри по футбол на малка потвърди дълогодишноочз
ски орещи" се проведоха врата. В последната ф-аза си превъзходство в тази

, редица спортни сре- деоет най-успешни отбо- дисциплина.
Именно на Ри (първокласирали се, Работническо - спорт- 

второклаоирали се отбо- ните игри в Димитров-
ри от петте групи), иг.ра- градска община продъл-
ха по точка- оистема. На- жават в шахмат, теглене
края пърпкжлаоиралите се на въже, баскетбол, атле-
в групите играха за пър- тих-а (мъже и жени) и ще
во м.ясто, а второкласи- завършат до 27 юни, Де-
раините се за трето и ия .на самоуправмтеля, ко

гато ще бъдат провъзгла
сени победителите в на
стоящата година.на тър
жествена сесия на Общин 
ския синдикален съвет.

вич, с пожертвователната 
си игра до голяма сте
пен допринесоха за по
бедата.

До края на първенство
то има да изиграе и още 
два неодиграни мача, 
плюс два редовни кръга, 
което му дава шансове 
да спаси от имнаваче в 
по-малък ранг «а състе
завате.

щи.
23 май в Димитровград в
приятелски тримач на 
„А. Балкански”, „Алекса- 
ндровац Жуиски", „Ните- 
кс” от Ниш и „Грани
чар” от Димитровград 
(за мъже и жени) най-до
бре се представиха състе
затели от Александровац 
Жупски. Ето и резултати-, 
те: (жени)
отбелязаха 47^ кръга, н.и- 
шлийки 463 и Димитров- бода' 4:3 (след п.родъл

жения), докато в регуляр-

четвърто.
В борба за трето място 

— 3:0,
Д. С.

„Братство": СВР 
а в борба за първо мя
сто — „Тигър” I — ,,Ово

ФУТБОЛФУТБОЛ — РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ
жуплянки

Победи по-щастливият отбор Д. ставровградчанки — 433 кръга. 
В отделно класиране най- 
добра беше Гордааа Млд 
денович. от Нитеке с 163 
кръга. За мъже. жуплянн 
постигнаха 505 кръга, 
д им игровград ча.ни 303, а 
нишлии — 441 кръга. В 
отделното класиране най 
добър беше Тодор Алек- 
сон със 173 кръга.

„А. БАЛКАНСКИ” — „ЕДИНСТВО” (Пирот) 0:1 (0:0)
Димитровград, 31 май, спортния център „Парк". 

Зрители: 1000 души. Времето облачно и студено, 
реиът тревист и идеален за игра. Голмайстор —Дра
ган Чирич в 65 минута. Жълти картончета: Ноиица 
Алекосю и Зоран Чирич. Съдия — Драгиша Илич от 
Ниш, слаб.

Комисията за избор й назначаване при 
Общинската скупщина в Босилеград обявява, че 

Общинската скупщина ще извърши избор за
— един съдия в Общинския съд в Босилеград 

(вакантно работно място)
Условия:
Кандидатите трябва да изпълняват условията °т 

чл. 55 на Западна за .съдилищата.
Позовават сс трудови общности и др. самоупра- 

вителтщ организации и общности, обществено-поли
тически организации, професионални сдружения иа 
юристите, ка.кто п заиитарссюшаиитс кандидати да по
дават заявления, описано предложения и данни за 
кандидатите за .избирането за съдия.

Заявления с данни за досегашната работа, обще
ствена дейност, биографични даини и доказателства 
за изпълняване ма условията се изпращат до Коми- 

за |иобрр и назначаване при Общинската скуп
щина в Босилеград ш срок от 15 дни 'от публикуват 
ме-по на конкурса..

Непълни и закъснели молби няма да се взимат 
в предвид.

тс-

отбора иа „Ссняк” ■—Пи- 
победи Р»г с 2:1. И покрай лора- 

димитровград- 
скитс пионери сс нами- 

табелката

В твърде разстроена и 
напрегната игра 
по-щастливия отбор на 
„Единство" от Пирот, До 
машнитс , футболисти в 
по-голяма част от играта 
имаха превес) но не успя
ха да отбележат гол. Но МЛАДЕЖИ

жението Д. С.
рат високо на 
и представляват надеж
ден отбор.

БАСКЕТБОЛ — РЕГИО
НАЛНА ДИВИЗИЯ

Още едно поражение 
на „А. Балканскн"

Д. с.

ПОБЕДА ЗА 
ПЪРВО МЯСТО

затова пък във .второто 
полувреме тоститс от Пи- опятарот от една контраатака 
успяха да вкарат гол и
да спечелят двете точки. __ 2:0 (2:0)

Трябва да се отбележи 
и това, че съдията Илич 
от Ниш беше слаб и пра
веше често прошки въз 
'беда на домашния от- 

Д. Ставров

„А. БАЛКАНСКИ” — 
„ЕДИНСТВО” (Пирот) Баскетболистите та „А. 

Балкапвеки'' 1 продължат ат 
със слабите игри и .неус
пехите. Този път те загу 
биха срещу отбора па 
„Долслац" 95:71, В игра- 
та ла „А. Балкански” сс 
чувствува липса ма геоаг-

Младожкцят състав на 
„Леел Балкански'' от Ди
митровград успя да

над отбора «а
сс Ф Ако вашият оенгроп — септична яма »е 

функционира, не .всмуква фскална .вода, отне- 
ои'1РШЮМ01Щ'е'ната фирма „СОЛАР- 

траитирано онречатоа всяко по-

нашожи 
„Единство" — Пирот с 
2:0 (2:0). С тази победа 
дим.итро.в1радча.1Ш заеха 
първо място и получават 
възможшост да /влезнат в 
квалификациите за вли
зане и регионалната фут
болна дивизия, които ще 
ос играят на 7 и 17 юни.

остс ое към 
ТЕРМ", която 
натаггъщпо'пълнепс.

Изработваме и нови септични ями (еенгро- 
п.и) с дългогодишна гаранция. Вършим и 
диняяаме «а септични ями с централна канали
зация. Тел.: (018) 716-105 и ТСЛ„ (018) 324-864, 
Максимови 1ч, Ниш. ___

бор.
/циция и подготвеност.

В следващия кръг Ди
митро в г р ад оките баскет
болисти що играято Ниш 
срещу отбора на „Сту
дент” II.

ПИОНЕРИ
НЕНАДЕЙНО
ПОРАЖЕНИЕ

В последния кръг пио 
перите «а „А. Балкански" 
загубиха като гости от

съе-

Д. с.
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сатиРа * забава
из „БЛЯСЪЦИ пл ОСТРОУМИ 
ЕТО"

Карикатурен екран

Интерес Крали Марио у Клисуруф Личният .имтсрс-с с отрова за
1Ю1ГЧ1СИ ИСТИНСКИ ЧУВСТВЯ.

Публий Сир
ф ДоброиСЛИТС сс губят » ИИТС- 

роса, калето регенте ос губят и 
морето.

Сви убашо анайомо кой йе бил Кра 
ли-—Мщт>. Тия Марко йс бил 
муж1ищс, бор иж> ос .е алс и Ьсосджийс, 

му иреЬиии дигне рало и волове та 
-булюк турчи. Завалия пое-' 

Влашко ама иМал си срсФу да

големо

ка
повилата цел 
■градял у
Му обещаю (сигурно га йс лодлъгал не- 
кой си исбесНи ;буджа) да че сс дигне 
юига Шарколия доеде 
кита му саблята и спадне из калъвкуту.

.Тува полани ли беше йедън оди мо- 
йти улуци улстс «а йедну душу, вър;ьи' 
чантарът и кию> из топ опали:

— Дедо, дигал се!
— Кой, додин?
— Па Крал.с-виН Марко, бъш данъс- 

«а учимо у школуту да йг бил по ДруЬи 
пуг меджу орбима.

• Право да си каясем 
млого зарадува. Стаяу ми Ьев що се йе 
дигал тия голем юнак. Съга, рско на де
тето, не ме йс спра оди войну, геига чую. 
да йе станул Крали Марко тия с атом- 
с11е бомбе и раЬетс че налуне беневреци 
и ще забораве дека !)я имаю. И тия що

Ла Рошфуко
ф 'Интересът е мо-еляп от 

обаата.
лю-

Волтср
ф Светът е управляван от лич-

ТЮМЪШШЬСТО и

чиня интерес.
Фр. Шияср

о Идеята създава герои — иштс 
рссът създава хитреци.

Ст. Михайловски
РАКЕТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

АНТИБАОНЯ НеобходимостСлон и миниче летището ме
Ф Има три дсспоти: законът, жс 

ланието, необходимостта.
Менапдър

© Необходимостта нрави от сви 
тия човек смелчак.

Салюст
© Необходимостта е майка 

изобретението.

Вървял по улицата слон. Стъпвал гордо, както 
приличи на крупно животно. Не обръщал внимание 
на никого: та той е найчтерупното животно в света, 
почти 1нлкой нищо не му може.

Минавал см той така, а «а улицата подпре му ,сс 
спуснало ммниче. Започнало да го лае из все сила.

■Слонът се опрял и започнал да „трепери" ка
то, лист. А мдашчето като насетило, че слонът се утро. 
хува, още по-яростно започнало да лае.

Видяла жцрафата това и попитала слона:
— Чакай бе, ти такъв огромен, защо трепериш. 

Достатъчно е само с крак да стъпиш върху 'МУ и то 
ще 'стане фреска.

ла ни надаваше толкова кредити па са ни 
дръже за шию че поолабе, а яийе че се 
поокопитимо, нали там куде йе найтеш 
ко че запне Крали Марко.

Я си четим кико пред облаци, а ле
тището си се засмея, па се смея, па се

Дж. Свифт
® Никоя ерата н:с сс отваря 

сама — тя трябва да се на- '
таене.

Ст. Чилингиров смея, затая се оди с.меяне, замалко га 
беомо игатущили. После се разбрамо. То
ва бил измислил некой си писател.. Де
тето ое опаси да му не изеде дупе баязщу 
ама я съгла.м наружи учителите, 
ми ти йе това училище, уче децата с из- 
мишл>ст;гке. Оди тегай никако не веру- 
йем у приказницуту да че се дигне Мар
ко. Све додека не. доби писмо оди мой- 
ти набоплийе из Клисурско.

„Манчо, преди некой дън у наше 
село дооди Крали Марко".

Понатам ми писуйе дека

— Зная, аз нарочно' треперя, сякаш хваща ме 
треака — отговарял слонът. — Нали знаеш, такива 
са времената, че не знаеш кой и за какво ще ти за- 
трябва днеска.

Анекдот Кзо
При един импресарио 

шъл артист, който започнал да 
имитира различни птици, Импре 
сариото безучастно мълчал.

— Но аз мога да ви покажа 
и още нещо! — казал артистът и 
след като ес съсредоточил, успял 
да „снеое" едно яйце.

— Виждали сме ги всякакви ,
— 'отговорил .импресариото. — 
Минете друг път.

— Тогава до скоро виждане
— отговорил отокойно имитато
рът и излетял през прозореца.

до-
Стефап Николов

ЕПИГРАМ

Дълбочина
прае «озу 

мрежу за струю, с бетонсЬе бандере. Съ 
брали човецити паре, купили бандерете, 
иокопали дупйе за бандерете 
си све иозастарели не мож дафи дигну та 
молили

Ушите ми щродъни твоят глас, 
но не долавям мислите ти аз. 
Дали дълбоко са законсиирирани 
или пък ияма нищо за разбиране.

I
ама ли су

сурдуличкуту дистрпбуцию да им 
изпрати сНипу оди млада момчетия да 

дигну бандерете. И платили 
инч а н. е ©то милиона, верно су 
су сто. Ка он синът

И. Т. ,
им си дра- 

стари амаШШш&тдщю РЕГРЕС директорът испра- 
тил сал ти еднога. Тия треое да йе Кра- 

- Марко, кажу 1наборлийете,ли . щом су га 
са мога изпратили да дидза толко тешЬе 
оандере.

И да знайете набор л ли е щом га йе . 
изпратила Дистрибуцията тия мора да 

ил Крали Марко. За толко године 
'на ШШя <®ет сигурно йе станул не-' 

„ ® ролитмчар па ка вече не йе могъл
да ое бира турили су та у Дистрибуцию- 
сенИп А.™ ’°У.тешйе паре и дебела 
гч Ма 3-14 Да :се радуйете що
су ви иопратмли Крали Марка
а отуб, тай ви га нече дигне Че 

по1б)ии1ете вийе д ' е
не покривите.

да ви ди- 
ои га

з о.н само че гледа да га

ьрятетЕо Директор и главен 
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