
Шш&Во С указ на президента 
СФРЮ Йосип Броз Тито 
14 февруари 1975 година 
дателство „Братство" е( удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

В този брой■

ИЗПИТНА ЕДИНСТВОТО ■
© В- Сурдулица
Приключи 'швдгототака/га за рариомкшията по п.рое- 
>кто1П1ро1монигге аз ЗСТ
ДУМАТА ИМАТ РАБОТНИЦИТЕ 
Ф Лицето и' Опакото па въпроса 
ДАВАТ ПОД „ПРИНУДА"

• ОК на СКС прие програма за юбилея
БИТОВОТО ДЕЛО — НЕСЕКВАЩО 
ВДЪХНОВЕНИЕ

© ОК на СКС в Димитровград за идейно-полити- 
чс окото издигаме на комунистите
МНОГО НА БРОЙ — МАЛКО В АКЦИЯ
Ф По
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# Най-тежкият полити 

чеоки проблем в Косово 
и в цялото югославско об 
щество в момента е това, 
че не се осъществява по 
литиката на Съюза на 
югославските комунисти. 
Продължава изселването 
на Сърби и черногорци, 
дори се ускорява, а състо 
янието в межщунационал- 
ните отношения се влош- 
ва и след 13-ия конгрес 
на СЮК — беше изтъкна 
то на заседанието на Пре 
дседателството на ЦК на 
СЮК на 10 
дина.

енерп гчна ре шителна и 
мно го по-е ф ижасн а 
ция на Съюза на 
ските 
всички

кризата, кота то ос търсят 
отговори на 
въпроси: идейни и теоре
тически. При наличието 
на редица идейни контра 
(верзи в Съюза ага комуни 
ститс и нс единств-ото във

4ак- млюжество
югослав 

комунисти и на 
ооци алистичеоки 

насочени сили за стабилн 
зация на положението 
Косово, реафирммране и 
укрепване на национална
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връзка с някои стратеги
чески въпроси на обще 
ствс н ото р азви т и е. р ол я 
та на Съюза на комунис
тите -нс може да се сведе 
само на обобщени опре
деления, но на тези при 
нципи трябва да се дава 
и конкретен характер. То 
ва беше основно заюноче-

та и човешка солидарно
ст върху 5

основите на со
циалистическото самоуп
равление. По тези въп 1Ю 
си най-щателно ще се ра 
зисква и на скорошното 
заседание на Централния 
комитет на СЮК, 
ще бъде посветено на по 
ложението в Косово.

# Идейната подготов
ка е въпрос, на който тря 
бва да се посвети

следите на заклчченията
БЕЗСИЛНО ДЕЛЕГАТСКО РЕШЕНИЕ 
б Из дейността 
ГЪВКАВО ПРОИЗВОДСТВО 
© До края на годината в с. Изатозци 
ЩЕ СЕ ЗАВЪРШИ ФЕРМА ЗА ЮНЦИ
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на „Те котил кол ор" в Бабушница.

6
юни тази го- което

ние на неотдавна прове
деното заседание на коми 
слята за идейна и теоре
тическа работа при Цсн- 

мно- тралипя комитет па Съю- 
го по-голямо внимание. за на югославските кому- 
Особено сега по време на нисши.

П ред сед ате л ств ото 
ЦК на СЮК

на г
констатира, 

че и покрай положените © бабушница
ЗАПОЧБА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗАНАЯТЧИЙС
КИ ЦЕНТЪР

усилия и идейно-полити
ческите акции на Съюза 
на комунистите и другите 
социалистически сили, не 
се осъществяват някои съ 
ществени задачи от поли 
тическата платформа за 
акцията на СК в Косово 
и Резолюцията на 13-ия 
конгрес на СЮК. Дейст- 
вуването от позицията ка 
албанския национализъм 
и сепаратизъм и по-ната
тък е силно, а не са пре 
махнати'“ ни статистичес- 
ко-бюрократическите и 
други причини за изсста 
валето в развитието на 
социалистическото самоу 
правление, което е отра
жение и на неблаголрият 
ните тенденции в цялата 
страна по отношение са 
моулравителната позиция 
на работническата класа. 
Също така. изострят сс 
и проблемите в общест
вено-икономическото и с© 
ниалтуго развитие в Ко
сово.
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® МЛАДЕЖКИ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД 9

НОВ подходДИМИТРОВГРАД

Недостатъчно развитите общини, между кон
то е и Димитровградска, с години наред 
значителни средства за стимулация на дефицитни ка
дри. Тази практика ще продължи и занапред, обаче 
ще се мени подхода къ>м начина, на конто ще сс да
ват тези средства.

наш са били истински ка 
Дри).

приеха предложение, че 
на димитровградското ст
опанство в момента са 
необходими 14 специали 
сти за отделни стсотанс- 

отраелн. Най-мно
го специалисти са потреб
ни и каучуковата проми- 
111 леност „Д1 см 1 ггровгра д'' 
— четири, двама за кани 
тад отложени ята. които1 

наскоро трябва да започ
нат във шалярата и два
ма в предстоящите капи 
галоиложания в цеха за 
гумени нишки. Четири
ма специалисти са. потре 
бни и на „Сточар” за Фс 
рмитс и Изатовци и на 
Бор от око поле, за хидро
мелиорацията на Смилов 
ско поде и кланицата в 
града. По двама специа
листи са потребни в кон
фекция „Свобода", „Брат 
ство” и мебелната проми 
тисиост „Циле". Окопна 
телиа оценка за реалиос- 
та на това предложение 
ще даде рстопояалката сто 

папска камара в еьтрудни 
честно с междуобщшгока 
та |>сгишпл|на общност.

получава

Първата крачка в реа
лизацията :на тази прог
рама ла Фонда е регио- 
налшите стопански кама
ри заедно см: съответни
те -орган т и споменатите 
общини да дадлт предло
жения за какви и колко 
кадри са необходими сре 
дстла. След обстошю ра-

КО|)Д.Н111аЦ1 НИШ

КИ

вото и пласментът в такн 
ва 'обекти ис достигне 
желаното .ралшище. За 
такива специалисти Фон 
Л7/Г ще осигурява ербдет 
вата .необходим п за квар 
тири. Счита се чс но то
зи начин щс бъде избег-

Имемно, досега стиму
лации сс даваха почти на 
всички специалисти в тру 
довито организации. До
ри и само за определени 
работни места, независи
мо от -поза дали намира
щият се на това работно 
място има съответт кза 
лификация или не, и да
ли дава очакваните резул 
та ти или пе. В програма 

тези

зиоква1пе

та на фонда, която 
дни сбсъди Координати 

кадри!

Председателството па 
ЦК на СЮК между дру
гото констатира, че в ин 
терес на опазването и. раз 
витието на придобивките 
От югославската социали 
етическа 
преди ваичко на братство 
то и единството, нацио
налното
Пиалистичеокото 
равлеиие, Демократичес
ките права и свобода на 
трудещите се и /ражда
ните, федеративното ус
тройство «а Югослаиия, 
нейната незавиоима и не 
обвързана
обходимр е да ос подеме

отпият съвет за
Общинската конфе- 

гна Социалисти че-
към 
решшя 
ския стноз н Димитрокгр-роволюция, а

11 род вид еио добалт.- 
да Ь': обоз •

ад, е
ч»1 и средства

равноправие, со 
самоуп

печатат за 'специалисти с 
миеше об-/юлувнеше 'И е 

ра зов а,ние, които „водят 
калгиталошло-

Бсз кадри няма напредък
определени

ла.то повтарянето па гре- 
ппейте, които досега сс ят 
япаха и стимулацията на 
тачшша кадри (които но им

ят съвет и I/редставителм 
тс на Общинската скуп
щина ц общсствспго-что- 
лмтичсекигс организации

жс-пин в недостатт.чяго ра 
общинн, Добалъ 

ос обезпеча
зяитите 
чтги средства

докато нроизводст-
А. Т.политика, ис

кат и

V
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НакраткоЮГОСЛЛИСКО-БЪЛГЛРСКИ ОТНОШЕНИЯСВЕТЪТ ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Богатите не 

искат промени Дойнов при Микулнч ЛОНДОН; Консервата 
ината партия па Мар- 
гарет Тач1»р с отнела 
победа на състоялите 
сс тези дни общи из
бори във Великюбрита 
ция. „Стоманената ле 
йди'' е получила трета 
пореден 
мандат и е 
правителство. ;в което 
са влезли 11 нови ми
нистри.

• РАЗГОВОРИ ЗА УКРЕПВАНЕ ПА ИКОНОМИ 
Ч ЕСКОТО СЪТРУД Н И Ч Е СТ ВОНай-острнте световни проблеми извират от отно

шенията не само между Изток и Запад но и между 
Север и Юг.

„Икономическите" кон
ференции на необвързани 
те страни в стола щата на 
КНДР и на седем най-ра 
звити капиталистически 
държави във Венеция, ка 
то две най-крупни оветои 
ни събития през минала
та седмица,. още веднъж 
показаха, че «ан-острнте 
проблеми на съвремен
ния овят игзвират от от- 
ношеиията не само меж
ду Изток 'и Запад, но и 
между Север Юг. Обаче 
това е единствената „до
пирна точка" между те
зи две събрания. Развити 
те промишлени страни не 
искат да меняват състоя
нието «а нещата не само 
във взаимоотношенията

Микулнч и Дойнов под 
чертаха .значението на 
по-нататъшното раави- 

т.ис ма малограничния ст 
око оборот, който ЛрСД- 
лага завидни възможнос
ти за двустранна полза, 
Сътр уд1Ничссг,пото между 
банките от двете страня 
трябва да сс разшири и 
обогати, за Да сс създа. 
дат още по-гол см и въз
можности за укрепване 
на икономическите отно
шения.

Съществува двустран
ен интерес за ии/вестици 
он-но сътрудничество и 
за сз>труд>ничсство при 
внедряването на пози те
хнологии в селското сто 
паметно и животновъдст
вото.

Председателят та Съ- 
юз'1иия изпълнителен съ
вет Бр-ачиюо Мику-лич ирис 
през миналата седмица за 
мести ик-прсдоедагрсл я па 
Мчинисторсгеия съвет на 
Народна република Бъл 
гари.я Опият Дойнов, Цол 
трална темп ма разговори 
те бяха икономическите 
отношения между СФРЮ 
и НРБ.

националния си продукт 
за сиетоптното развитие 
или -пък да разрешат об 
лекчения на страните — 
длъжнички. Международ
ният валутен ф-онд с ре 
стрнктивната си полити
ка и частният капитал ос 
тават да бъдат иай-опл- 
ните инструменти на бо 
гагите.

п реми ер оки 
съставила

БОН: Вили Брандт, ла 
уреат на Нобелова на 
града за мир й бигвеш 
западногермански кан 
длер, е заминал от по
ста председател ,иа 
Социалдемократичес
ката партия, на който 
с лрскрарал 23 години.

Оценено бс, че -и двете 
страни имат интерес за 
много по-интензивен сто 
кообмон. Югославия и 
България занапред тряб
ва да развиват дългооро 
чна промишлена коопера 
ция, на у чнотсмно л-о ги ч е - 
око и други -висши обли. 
ши на сътрудн-ичество.

Министерската конфе
ренция на необвързани
те в Пхенян 1ВСР-ОЯТ1Ю ня 
ма да събуди у богатите 
готовност за преговори, 
но може да открие про
цес на укрепване позици
ята на страните—длъжни 
чкн за прего-вор-н с п-ове- 
рителите. Защото членки 
те на необвързаното дви
жение се договориха да 
разшн-рят търговското с-п 
сътрудничество и за цел
та вмениха в дълг на ед
ин брой стани да изу
чат възможността за въ
веждане «а специална ва 
лута на 'необвързаните и 
други развиващи се стра
ни. По този начин тряб
ва да се реши проблемът 
с недоимък на валутни 
оредства. Конкретната де 
бата премина в конкре
тен „План за акция". Не 
обвързаните и досега има 
ха програми, резолюции 
и договори, но реализани 
ята им беше тънка". Им
енно на този план -се оча 
ква найеважната ои крач
ка напред.

СТОКХОЛМ: С помощ 
та на компютор Скан
динавският институт 
за културата на азиат
ските народи е потвър 
дил тезгиса. че Данте 
А лиги ери е .намерил 
вдъхновение (и готови 
стихове!) за „Божест
вената комедия" в де
лото на неизвестен пер 
сийскн поет. който е 
живял 1000 години пре 
дн Данте.

си, -но и в световни раз
мери. В една от най-конк
ретните з историята 
необвързаното движение 
дебати необвързаните ст
рани още веднъж „задни 
жиха" ключовите 
си на световното 
тие.

СВЕТОЗАР ДУРУТОВИЧ :на

Успешна конференция
„Втората, минниатерска конференция на не

обвързаните страни за ^информираме и комуни
кации, която се съатоя през миналата седмица 
вХараре бе успешна във всяко отношение. От 
реализацията на решенията й очакваме по-ната
тъшно угъвършенствуване и укрепване на сътру 
днмчеството '.между необвързаните” — заяви съ
юзният секретар за информации Светозар Дуру- 
товодч, който Ю'Гла1ВЯ1ва югославската делегация на 
оре щата в зимбаб везнек ата столица.

Според Дурутович министерската конферен
ция на необвързаните в Хараре даде очаквания 
ггринос в създаването на условия за установява
не на по-оправедлив и по-демократичен световен 
строи в областта на информирането и комуни
кациите.

въпро
разви-

Самозадоволството на 
развитите страни във Ве 
«еция едва ли можеше 
да бъде нарушено от нес 
покоиствието им. предиз
викано от подаващата се 
«а хоризонта рецесия (ст 
опанският ръст вече се 
намира на опасната гра 
ница от 2 на сто). При 
такива условия бяха илю 
зия очакванията, че те
зи страни ще се съгласят 
да -отдалят 0,7 на сто от

ПОЗНАН: Около 30 
производствени и вън- 
шнотър говски ор гани- 
зации от нашата стра
на са предстазили най- 
новите постижения на 
нашето стопанство на

открития тези дни меж
дународен панаир в По 

На панаира учазная.
ствузат 3850 изложите 
ли от Полша и 38 стра
■ни.

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

видя нашата решеност да стачкуваме, бе 
принуден да изпълни нашия иск и ние се 
намерихме в едно общо помещение. В тази 
сгая прекарах с Тито почти година и по
ловина.”ТЪМНИЦИТЕ НА 

НОСИИ БРИЗ
Интересно е, че управителят >на затво

ра се опитал да надума Йосип Броз да по
даде молба за ам не спиране. Той отхвърлил 
това предложение с дамите:

„Целта на условното освобождане е, 
чс условно пуснатият затворник да се по
прави, относно поне да покаже воля за по
правка. Аз не.мога да се откажа от своите 
политически убеждения, поради 
не мога да моля за условно освобаждане".

И това на Броз бива приписано като 
обвиняващо го обстоятелство. Покрай име 
то му било дописано „неотстъпчив.".

0т тъмницата Йосип Броз бил пуснат 
след пет години, но яе у дома. тш свобода.

г.ва закарам в Огулгин, където трябвало 
да отлежи още три и гющовина месеца на
казани::, което му било останало поради ко 
мунистическо действуваме в Кралевица 

И, и а афая, овобода. Но, 
щ ниска, пълна свобода. Полицията 
дала на Йосип Броз 
тзора да ое върне е своето родно село Ку-

(12)
ш Драгиша Радованович

което и
ЛЕПОГЛАВА И МАРИБОР — МАРКСИС1 
КИ УНИВЕРСИТЕТИ скитането на Йосип Броз в него писал Ро- 

долюб Чолакович, в който м самият бил 
затворен.

Съвместната дейност на Йооип Броз и 
Мота Пияде ® затвора значително допри
несла за укрепване на 
ност в тази тъмница. Вероятно и това било 
една от причините, дето Броз 
на 1931 година, е още трима затворници, 
ненадейно бива 
Марибор.

Мариборотият затвор в това време бил 
црочут като най-лош в Югославия. За при

„Пръв път срещнах Йооип Броз 
рибороката тъмница през Тони на 1931 
До тогава бил в Лепоглава, откъдето- 
казание бии преместен в Марибор. 
вече се намираха няколко политически зат 
иорници, морто бяха 

Обаче, когато пристигна

в ма- 
год. 

по на-нартийиата актив-
Тук

в началото
в карцери, 

другарят Тито с 
неколцина другари от Лепоглава, ние орга 
«изпрахме гладна стачка, търсейки да ни 
настанят в обща стая. Когато

преместен в затвора в
не онази съ- 

запеявя- 
след излизането. от за-упрашитедят
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДМН аттт/и-*т

Прощаване 

интервентните закони 
за заплатите?

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В НИШКИ РЕГИОН ПРЕЗ 
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ Календар

иа
събитията

с Идват
по-добри дниОт 1 юли т.г. личните 

доходи ше мотат д:а се 
заплащат опоред общест
вените договори и самоу- 
правителните споразуме
ния, е оценено на заседа 
ние на Координационния 
отбор за прилагане 
Съюзния обществен 
говор За дохода. Меж- 
дувременно се очаксват из 
менения на отделни раз
поредби на Закона за об 
щия доход и приход и 
на Закона за Санации и 
закриване на ОСТ. Пред
ложението вече Съюзни 
ят изпълнителен съвет из 
прати до Скупщината на 
СФРЮ и ако се приеме, 
ще прекъсне да важи ин 
тервентнмя Зако-н за „за
мразяване" на заработки 
те в банките, лутриите, 
сдруженията ОСТ и др.

Доказателствата, че тру 
довите колективи са спа

зили и в 
равителни 
са включили 
Обществен

своите самоуп- 
споразумения 

мерилата от 
ия договор за 

дохода, ще представляват 
Удостоверенията 
Щинските

♦ С разрешаване на по-голямо потребление 
очаква работата на шестмесечието да бъде по-успеш
на, а загубите частично да се санират # Резерви 
лекарствата и боледуването

се ’• 21 ЮНИ 1920 г. — От 
20 д-о 25 юли -във Вуковар 
■се състоял Вторият конг
рес на СРПЮ,

.тието на 374 делегати

в
на об- 

1коо<рди,н1а1цион 
ни тела за разпределение 
ТО'. Окончателна 
за това съгласуване 
даде СДК. Ано 
вът не разполага 
ва удостоверение СДК щ,е 
зачита, но само до 25 се 
птември, писмено 
>ние на директора или пре 
дседателя нга делови я ко
легиален орган, че .вътре 
шнигге актове за разпре
делението са съгласувани 
със закона, споразумение

п ри у чае
на Въпреки отрицателната 

„стопанска" дейност.
отл азалии и общинските 

СОИ п,о здравна защита. 
Здравеопазването на репи

цялата страна. Приета е 
партийна програма и Ус 
тав, а названието. СР
ПЮ (к) променено в Юго 
славска
партия 1ЮКП).

дек- оценка как
ще вато не ое помни в здра

веопазването наколекти- Нишки 
регион1, налице са всички 
изгледи то да бъде далеч 
ло-успешно след първата 
част на деловата година. 
Тюва бе изтъкнато на по

ена пр(И1ключи този пери
од със загуби в размер от 
2,8 милиарда 
Причините

с тако- комунистче ска
Против 

предложената програма 
и Устаз били

динара, 
за стопанисва 

-не със загуби са много 
и върху тях здравеопаз
ването не е могло да вли 
яе върху тях. Рестректив- 
■ните мерки направиха 
своето. Изтъкнато е, че 
ЛД .са били в границите 
на споразуменията за то 
зи отрасъл.

из явл е т. нар. цен- 
трумапги, <но претърпели 
поражение, така че Ву- 
ко/варският конгрес е 242 
от общото 305 гласове из 
брал Централен партиен 
съвет изцяло от. редовете 
на комунистическата 
па. ЮКП

■следното заседание на 
Скупщината на Репиюнал 
ната общност на интере 
оите по здравна защита, 
на което са анализирани 
резVлтатите на иксномиче 
ско-финансовото състоя
ние на здравните орга-

то, относно обществения 
договор. Това е същност
та на предложените из-

гру
тогава имала 

около 60 хиляди членове.
менения в споменатите 
закони. • 22 ЮНИ 1941 г. — 

Германия без обявяване 
на война нападнала Съве 
токия съюз. — В Белград 
в Молерсва улица -Полит 
бюро на ЦК на ЮКП, 
пс|зод нападението на фа
шистка Германия 
СССР, свиква 
на Ц К на ЮКП 
възвание към работничес 
ката класа и югославски
те народи, в което ги при 
зовава с всички средства 
да помагат правдивата бо 
рба на Съветския съюз, 
защото това е и тяхна бо 
рба и епешно да -се готв
ят за последен и решите 
лен бои. — В Любляна се 
провежда заседание на 
ЦК на КП в Словения. на 
което бива формиран Гл
авен щаб на тародоосво- 
бодителните партизански 
отряди в Словения.

Разисквайки за боледу- 
ванията и потреблението 
на лекарствените препа
рати, делегатите са кон-

ОТ НИШКИ РЕГИОН

•постатирали, че тук има ре 
зерви за пестене на здра 
гния динар.

# НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТ 
ВО НА НИШКИ РЕГИОН С РАЗВИВАЩИТЕ 
СЕ СТРАНИ

сътрудничество с развива 
щите ое страни, тю това 
се е свеждало до4 обуче
ние на специалисти, дока 
то . много по-редки са 
примерите на общи ка
питаловложения в изсле
дователски проекти. Най- 
гол ямата пречка за усъ- 
вършенствуване на сътру 
дничеството в тази област 
е безпаричието на стопан 
ството.

Влакът „Еурека" 
сме изпуснали, па сега"* 
правим опити да се прик 
лютим на Комплексната 
програма на СИВ. Това 
обаче скъпо струва.

срещу 
заседаниеБоледува- 

нията са отнесли 4,2 ми- «и издава
В обмена с чужбина в 

бъдеще ше има все по- 
малко пространство за 
продажба на знания и те 
хнолотии. Това е конста
тирано на среша на пред 
стакители от по-големите 
стопански организации 
на Нишки регион, факул 
тетите, стопанската 
ра на Сърбия и Републи
канския завод за научно- 
техническо и културно 
сътрудничество с развива 
щите ое страни в

лиарда. два пъти повече 
от предишната година. 
Главен виновник за ;ръс- 
та на потреблението са ле 
каротвените препарати, 
значително нараснали це 
ни, а чието увеличение 
вече отново е оповестено.

налната стопанска кама
ра. Това предвиждане, ко 
ето впрочем е потвърде- 

м еж ду народ натано и в 
организация за развитие- 
то на ОЕЦД, особено е в
отношенията с развива
щите се страни.

Когато става дума 
Нишки регион, в разгово 
рите е изтъкнато, че ня- 
ко.тко
низации (ЕИ, МИН, „Ти
гър”, „Джуро Салай") до
сега е забележено видимо

за
кама не Съюзният изпълните

лен съвет реши потребле 
нлето да бъде по-голямо 

което е било

орга-по-голем.и

от онова, 
през първите три месеца.Регио-

таистгиеока партия. Когато от разговора със 
секретаря на Коминтарн Георги Димитров 
узнал за това, той помолил;

Минавайки в нелегалност Йосип Броз 
прод1>лжлв.а с още по-г ол има партийна ак- 
тииност. Дива включен в Политбюро на ЦК 
на ЮКП 1934 година. Тогава заминал за 
Москва, да изпълнява длъжността подити- 

по югославски партийни 
Комун исти честния интерна ци он ал

— Позволете «и да продължиш с ра
ботата !

че ски докладчик 
вч.проси в
Като делегат на ЮКП 1935 година шрисъс- 
твувал на Садмия конгрес та Комипитсрм ч> 
Москва, а тече слод|ва'Щата годиш а бил из
бран за. организационен секретар ша Югос
лавската комунистическа партия.

— Работете — отвърнал Димитров.
В края иа 1937 година, понеже Горкич 

бил ометен от длъжността 
Централния комитет на Югославската кому 
нистачсска партия, тази длъжност била до 
пюрета на Йосип Броз. Някогашният юно
ша 'От Кумравсц и чирак в Стгса.к бил вече 
достатъчно попов и храбър да поеме и стори 

Застанал начело на ЮКП в 
когато партията била замаяна от

секретаря на

Първото, което Броз направил 
пювошазначоц секретар, е че потърсил да 
ос върне на работа, в Югославия. И Завръ
ща сС през ооспта ига същата 'година. От 
време па време отива » Париж и Москва, 
помага ортаиизираието на мобилизация и 
прехвърлянето гщ доброволци за помощ на 
ропубликаиюка Иепамия. Работи върху <рогр 
мирансто иа ръководството ига СКОЮ, анга 

,ос върху ст/здаваигстя иа ч1а.цМ|0<лалтш 
ЮКП.

кат
че ската роши.
момента,
терора гца крлагошия режим. Успял да спло
ти иойщитс редове. На развълнуваната. п олях 
ти чопка! почва, та тю ято раснали и се за- 
дтьшбочапъали различни противоречия, по-ч- 

онажшю да ое пробива единния общоюго 
•опаююко рювол1яциюнмо движение, готово да 
се а1.1>от,и(войтоста»и та (нетародипя режим, 
да -ос бори за по-травднви .отношенггя » об 
щсспгюто и потни за 'решителна битка про- 

фаигизми, «оойто вече бил надвиснал

М. Пиядс и Й. Броз в затвора в 
Лепоглава

мротец. Той, разбира се, това «е послушал. 
Казва: НШЮовои труди ОС- 

кърпя вело- 
Затрсб, хванах

„Лз не поднесох воички 
ти затова да гледам крави и иоира

партии щ* 'рамките на
Когато през 1937 родина бил повикан в 

Моогава, Б-роз бил иеприятио изп си гадал. 13 
седалището иа Коминггерл 'Серноопо размм- 

за раоту1ря1не на Юачюдавсжата кому-

сипеди. Веднага тръгнах в 
връзка с другарите и почнах опгошо да и.,

Пуснах •ПИ11»
пад Европа.граждам партийната организация, 

мустаки, боядисах косата си червено и пре 
карвах нелегален живот."

КРАЙсляли
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ЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

иДават под „принуда
■на тт работници,
•спре отмирането на ня
кои стари занаяти и да 
се откриват ноти работил 
цици.

ДаБез оглед, че Сдружението на носителите на ли
чен труд в Босилеград никога но се е Сдружило с 
Общото сдружение 
Врани, средствата които отделят занаятчиите от Бо- 
силоградска община се вливат в касата на иранското 
дружество. Спорът между двете дружества трае от 
1981 година и от тогава досега от босилсградското 
дружество са отчуждени около 30 милиона динара.

на носителите на личен труд във

С цел Общото сдруже 
пие от Враня да легали
зира събирането на обла
ганията то ос опита да 
формира свое сдружение 
н Босилеград и да по за 
регистрира. Тъй като ОК 
«а ССТН в Босилеград не 
даде съгласие за форми
ране 1на ново сдружение 
(понеже в Босилеград та 
кова съществува). Общо 
то сдружение от Браня се 
определи за един друг, 
нелегален начин, за път, 
чужд на делегатската си
стема: преди няколко го- 
д.тни в редовете си зачле- 
ни трима занаятчии от 
Босилеградска община, 
които без оглед че не бя 
ха упълномощени от сд
ружението не признава
ше за езои представите- 

ч ли гласуваха Общото 
сдружение да „покрива" 
и Босилеградска общи
на. И сега в Босилеград 
същестзуват две сдруже- 

босилеградското.

На дребното стешаагет 
ло я Борил епредока общи 
ш нс сс обърща дължи
мото пишманите. Даже и 
средствата, които от лич
ния си доход отделят за
наятчиите ле сс ползуват 
за развитие на това сто- 
шшешга я общината. Спо 
■рът между Сдружението 
ма 'носителите па личния 
труд в Босилеград и Об 
щото сдружение -на носи 
телите ма личен труд въз 
Враня тава най-добрс но, 
твърждават.

супените па личен труд 
■от 'Неразвитата Боюилсг- 
радока община се вливат 
в ка.сата на Общото сдру 
жо)иие във Браня. Тези 
облагания годишно въз
лизат около 3 милиона

СУРДУЛИЦА-. ПРИКЛЮЧИ ПОДГОТОВКАТА ЗА 
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТОПРОМЕНИТЕ В ЗСТ

Думата имат работни
ците и юристите

динара ,и от възникването 
ига проблема доосга от 
-бооилепрздеюото сдруже 
мие са отчуждони около 
30 милиона динара. С те
зи средства дребното сто 
намстоо в БооилеградскаПроектопромените в „работническата конститу

ция" ще бъдат обсъдени в по-големитс стопански ор 
ганизацни, сдружението на юристите и на заседание 
на ОСС

.Докарването" на 
кона на сдружения труд 
•съгласно
изисквания в развитието 
на социалистическата са-

община можеше да изг
ради занаятчийски дом, 
с което да се реши проб 
ломът във връзкаЗа ла ■ улесни предстоящите 

разискващия, 
яг синдикален съвет е из 
работил теза-км и е офо 
рмирал актив, чклто чле- 
I сее щ? изнесат цялост
на информация във -връ

Този спор трае от 1981 липса
ТоваОбщински родина. Без оглед, че сд- 

от Босилсг-
та на помещения, 
щеше да повлияе и вър
ху развитието на дребно
то стопанство в община-

'Съврамешв гге ружешмето 
рад никога ме ос с обеди
пило със сдружан.нстот 
Браня, облаганията въо- 
ху личния доход на но-

моупразителна демокра
ция предизвиква оообем 
интерес сред работнггчес- зка с предложените про
ката класа и всички тру- ,мени .на събранията в 
дещи се в Сурдулишка об трудовите колективи. За- 

Затова м тук се планувано е разисквания 
да се водят .в по-големи 
те стопански организа
ции, сдружението иа юр.и 
стмте и на заоедание на 
ОСС, на което ще бъде 
направен синтез на изне
сените 'Мнения и предло
жения. ' Дискуаията по 
Проектопромените в За
кона на -сдружения труд 
трябва да бъде завърше
на до края иа месеца.

та: да се увеличава чие 
лото на занаятчиите и

ния
което никога не прие ини 
циатизата за сдружаване 
с вранското и ксето е ле 
питимен представител на 
носителите на личен тр
уд в Босилеградска общи 
на и „клонът" на Общо
то сдружение от Враня, ко 
ето в Босилеград не е за 
регистрирано от компе
тентните за това органи.

щина.
очаква плодовита диску
сия по предложените пр 
омени в ЗСТ.

Иван Мариккоайч, пре 
доедател на ' Общинския 
синдикален съвет, казва, 
че общинското синдикал
но ръководство и пързич 
ните организации на Съ
юза на синдикатите са из 
вършили навременна под
готовка за организирано 
и качествено обсъждане 
на ГЬроетсгосгромените. За к г.

Органите на сдружение 
то на носителите на ли
чен труд в Босилеград 'в 
началото на тази година 
от компетентни органи в 
общината потърсиха този . 
проблем да се реши. То
та потърси и делегацията 
ка сдруженията ® общи
ната от Съвета на сдруже 
ния труд към ОС. Иск 
за решаване на проблема 
тя потърси и от ОК на 
ССТН. Без оглед, че из
мина една година въпро
са „дали средствата да 
се вливат в касата на Об 
щото сдружение във Вра 
ня или да остават на 
Сдружението в Босилег
рад" ,вое още не сложиха 
на дневен ред.

ПРОВЕДЕНИ ДВА ГРАНИЧНА СЪБОРА напред трябва да ое пред 
приемат мерки за отстра 
няваме на всички вчдо 
ве 'Отрицателни -прояви, 
които оставят черно пет 
но. Преди всичко, да се 
опре черната борса, коя

то от година на година е 
все то-маооиа. С други ду 
ми казано, съборът да 
бъде в същинския сми
съл на думата свиждане, 
а не място за кгантраба-н-

На „Славче“
На 14 юни т.г. на мест сетен и че е проведен в 

духа на 'крайграничното да.ностга „Славче" край се
ло Извор — Босилеград- сътрудничество между Об 
ска община, съгласно ре 
щението на съборянсхи оишепрад

м.я.
щинската скупщина в Бо 

и Общинския 
съвет на град В Димитровградте комисии, се проведе 

традиционният граничен 
събор между населението 
от Босилеградска общи
на '(СФРЮ) и Кюстендил 
'(НРБ). Съборът бе от
крит в 7 чаоа сутринта, 
като при това поздрави
телна реч произнесоха 
председателите на двете 
крайгранични общини, а. 
закрит в 17 чаоа. След то 
•ва бе изпълнена подбра
на културно-забавна про 
трлма. . Участвуваха кул
турно-художествени дру-

народен 
Кюстендил. На събора ма 

бяха добре за 
редени и съборяните има 
ха възможност да 
пят -различни 
най-много сувенири. До
бре бе организирано 
гостмлничарството както 
и редът в движението, 
така

газивите
Проведеният граничен 

си ку- събе-р на 14 юни в Димит 
стоки, а ров,град между население 

го от Димитровградска 
и община ял от 'Общините 

Г одеч и Драгоман .(НРБ) 
мина в знак на добросъ
седски отношения. Събо
рът . откриха председател
ят на Общинската 
щина в Димитровград Сл 
а-ва Тодоров и предоедате 
лят на Общинския наро
ден съвет от Драгоман, 
които в
слов-а п-риветещвуваха -съ
боряните — на събо-ра 
прйсъствуваха около' 10 
хиляди души.

На събора бе изпълне 
на културно-забавна про 
грама ,в която 
свие КХД „Коата Абраше 
бич" от Валево и Народ
ният

взеха уча

аисамбл „Креми-ко 
вюка младост" 0т Креми- 
К-013ЦИ (НРБ). С програми 
те си участниците предиз 
викаха

че за разлика от 
преди, застой в движение 
то -от Босилеград до мест 
но-стта „'Славче" нямаше.

Безспорно е, ч-е гранмч 
ните събори 

жеегаа от двете съседни видове сътрудничества да 
страни. На 'събора, спо 
ред свободна преценка, то
прйсъствуваха над 10.000 отношения между двете 
души. Обща оценка е, съседни'държави Обаче 
че съборът бе добре по- безспорно

скут- гол ям интерес
сред посетителите, оообе 
но- ‘пионерският ансамбъл 
на КХД „Абрашевич"

■По време на събора в Се вливат във Вра1НЯ' а 
Димитровград бяха о.тв-о- босилегращокото 
■рени всички магазини със 
стока за широко потреб
ление.

■ Оредствата и занапреди другите

ват принос'. в укрепване 
н-а междусъоедските приветствените сдруже 

ние и занапред няма оре 
лепва и за най-основми по 
треби.е и това, че за

. А. Т. Васил Станчев
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ОК НА СКС В СУРДУЛИЦА ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ЮБИЛЕЯ ОК НА СК В ДИМИТРОВГРАД ЗА ИДЕЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОТО 
ТИ ТЕ

ИЗДИГАНЕ НА КОМУНИС

ТИТ0В0Т0 ДЕЛО 

НЕСЕКВАЩО ВДЪХНОВЕНИЕ Много на брой, 

малко в акция
• Тържествено събрание 
на СКС • Изложба: Тито

всички тържества

на Общинския — Съществузат две о-с- 
НС13«И ПрИЧИН1/!, които на 
лагат, идейното и мяркай

шнит-е развойни усло- . 
вия всеки член на Съюза 
на комунистите всекидне

коми
— Партия" • „Черве- вглитуок ще обхване теми 

въз връзка с 
стратегия на

тег
на нишка" на Ти това та

революция
Ще бъдат изло-жеати 250 та и за осщмали-
екслоната.

Общинският 
на СКС в Сурдужща

комитет '
стичеоко самоуправление. 
Ще бъдат изнесени лек
ции. в. които- се подчерта 
ва непрехО'Д1ноетта и. ви
соката актуалност на Ти- 
товата мисъл и дело. Ко
мунистите 
телно-образователните ор 
га!низаци1и гпол учиха зада
чата да раздвижат иници
атива в колективите си 
за включване на юонкрет 
ни съдържания © 016ра- 
зователно-възпитате лни я 
прочее, с които ще бъде 
отбелязан партийният 

юбилей. Всички държав

на собственост В Димитровградска община различни по
литически школи досега завършиха около 60(К 
души. От това число към 200 души завършиха 
Политическата школа към ОК на СК, а остана
лите Политическата школа към ОК на ССМ, Ак- 
циоината конференция на ССМ в ОВО „Йосип 
Броз Тито" и Политическата школа към Об
щинския синдикален съвет. От Димитровградска 
община няколко души завършиха Политичес
ката школа към МОК на СК в Ниш, а един По
литическата школа „Йосип Броз Тито" в КуМ- 
ровец.

последното си 
прие Програма за отбел 
язване на 50-годишннна- 
та от идването-

заседание »а ОК на - СКС.
Уводният цикъл в По

литическата 
ОК'на СКС

■на дру
гаря Тито начело на Юго

школа на 
за 'Следващия въ® въЗпита-

БСЕНАРОДЕН ЮБИЛЕЙ 
За предаността на сурдуличани към лич

ността, делото и революционните визии^ , на дру
гаря Тито говори и фактът, че и безпартийните 

чувствуват партийния юбилей като свой. Изхо
ждайки от този факт. Общинската конференция 
на ССТН утвърди оперативни задачи на органи
зациите и органите на Социалистическия съюз 
в общината в ознаменуването на юбилея.

Последният, седми випуск на Политическа 
та школа към ОК на СК, (от декември 1986 до 
април 1987) завършиха 24 души, предимно ко
мунисти от трудовите колективи.

„Ознаменуването на този голям юбилей — 
пише в документа на ОК на ССТН — трябва да 
има делови характер през цялата година. В юби 
дейните активности трябва да се афирмират вси 
чки политически, обществени и морални стой
ности на нашата социалистическа революция, за 
които през целия си живот се бори другарят 
Тито".

ни и други празнмци тази 
година ще се ознамену
ват под знака -на 50-годи- 
шнмната -от идването на 
Й. Б. Тито 
ЮКП.

вно се среща с бройни 
противоречия и труднос
ти в обществото. Това 
налага да се търсят точ
ни отговори и -решения. 
Но, разрешаването на 
противоречията не зависи 
само от материалното ра 
звитие, но и от бройни 
субективни фактори, вс 
ред които и от това кол
ко комунистите са идей
но-политически и маркои 
чески оспоообени да се 
хващат на борба срещу 
тях. Второ, разрешаване-

ческо издигане на кому
нистите винаги да бъде 
в центъра на вниманието, 
бе подчертано' на прове
деното' -на 12 юни заседа 
ние на ОК на СК в Ди
митровград. Първо, в дне

начело на

к. г.
славската комунистичес
ка партия. Този велик 
юбилей на югославските 
комунисти в Сурдулишка 

- сбщина ще бъде ознаме 
нуван с тържествено съ 
брание на Общинския ко 
митет, което ще се със
тои към края на юни 
пързата половина на

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ

Тържествени събрания на синдикалните организации
Първичните организа

ции на Съюза па синдика 
тнтг з Босилегращчжа о5 
щина превеждат гьрже-с 
тазни събрания в чест на 
27 юни — Деня на само 
управителя. На събрани
ята се изнасят доклади 
за развойния път на со- 
циалистическот о 
равление и за по-нататъ
шните задачи на синдика

Деня на са-мюупращителя. 
Тържествените събра-

лните организации във 
внедряването на социа
листическите -само-упра
вителни отно-ше-ния. Зае 
лужили работ-ници и са- 
моуправител-и се предла
гат за награди и призна 
ния на ОСС .и РСС, -които- 
ще им бъдат -връчени 

сам-оуп на тържествено събрание 
на Общинския синдика- 
лан съвет, насрочено в

ния на първичните о:;-нди 
кални организации и вой 
чки с-стаиали манифе-ста- на противоречията тр

ябва да се -обосновава и 
върху само управителните

цип -п-о п-озод 27 юн-и се 
п-рсвеждат под знака нав

начала, защото на прак
тика понякога се взимат 

нямат

50-гсдиш,шината От идва
нето на другаря Тито на
чело -на Югославската ко- и решения, които

нищо -общо със само-упра
юли. В хола на Народния 
университет ще бъде уст
роена изложба под назва 
нието

муиистичеока партия.м. я. влението.„Тито—Партия".
На заседанието бе из

тъкнато. че в партийната 
организация в Димитров
градска община са пос
тигнати определени ре-‘ 
зултатл в идейно-гголцтн- 
ческо-то и ма-ркспческо 
нздига-не. Особен принос 
дадоха политическите 

школи. Броят обач» у> 
онези, конто завършиха . 
тези ш-коли. особено Шко 
лата на ОК на СК, не съ- 
ответствува. на а-ктп-вност- 
та нм в първичните ор
ганизации, т.е. в средите 
в конто живеят ч работ
ят. З-начително число от 
тях не се ангажират е ра 
ботата на СК и останали
те общ-еств-епю-политнчс- 
оюи организации .в трудо 
витс организации или ме 
стни общности. Затова, 
както бе подчертано на 
заседанието, не само че 
трябва, да ое внасят 
ни елементи в програми
те за идейно-поиитичесжо 
издигане, по и но» под
ход и подбора «го кур- 

А, Т.

ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

споразумение, с което по-прецизно да се регул-и-рат 
о-шош-анията в тази област. Разби-]» се, на опмоутг 
равитеяен и, дслс-гатсми прии-цип трябваше да сс фо*р 
м-и-рат -самюу1пра1111итолп'и органи и тела -на фонда. Оба 
че и сога, девет мсос-ца след приемането на решение
то, организациите това не папратта. Според решедги- 
ето ,на делегатите .та. ОС тс средства отделят, но тъй 
капо лс -н-риеха -самоупралитсипю споразумение и не 
формираха -въпросний -фонд — и€ч пи -ползуват.

Трудно е да ое -повярва', че организациите -в 
общината нямат труди госта, -в стопониспаиото и че заг- 
теша ис формират Фон|да. Трудн-о е да ос повярва и 
тона, -ч,е «вика организация вина-пи -сама мюокс да ре
ний проблемите си, -а още по-трудно -че -орош-пацим 
тс т общината -са н-р-отив взаимното- см сътрудничес
тво -и взаим-0П'0М101Щта. О-щ-с -повече ако -ое -има пред-

Боси-Делегатите на Общинската скупщина в
решение за фор-леград през миналата година взеха

общински фонд за резерви, които да ока- 
които се намерят в зат- 

оказа безсилно
миране на
зва помощ на организации, 
руднено положение, но решението сс 
— фонд не е формиран!

сдружения труд из 
в Боои л спра дек аПонеже организациите на -общинаобластта на стопанството 

не бяха изготвили самоупрщшгелмо споразумение за 
формиране на фонд за резерви, делегатите « № 
щшгската скупщина през октомври миналата гадта 
взеха решение за сдружаване на сред-сгна ш 
фонд. Целта на това делегатско решение -бе орга-ни-

сто -от утвърдените ре- 
баланси. -и средствата.зациите да отделят п-о 20 ,на 

зетвя в заключителните -си 
фонда да се ползуват когато някоя организация сс на
мери в затрудсио положение: за заплащане-на за I -р ■
тиран личен доход, за погаоване на загуби, за Ч№ 
тини* *и за основни сродства а-ко -по този начин

крито предизвикват загубите, 
работници, гса-кто и за п-рс 

обективни трудности в

от
орган итзацим стоп а-вид, чс п-очти Ш-СИЧК1И сто-паиоки 

ниопат сг.с зацу-би {-огг -врс-м-с на врсм-с) нши лш на -ръ- 
ба ма речггабиллоютта. Пю в-оичко личи, че се касае 
за -безотговорност -па та-моу-п ровите лиите -и делови ор
гани, -които -п-рс до -сега лге проявиха интерес за. -реали но-премахват причините, 

за преквалифициране иа 
махвано на друг-и различни

лиранс на -раздвижената, инициатива.
Т-ази безотговорност има и своя ц-с-на — сред

ства от ф-оида — крито -биха сс отпу-окали във вид на 
кредит -с лихша, от -пет иа -сто — иссгаидигстшо о-безвре 
жда -инфлацията.

стопанисването.
Приемайки рстонмегго -делегатите тогава под- 

-бъде в сила все докато о-рга- 
и подпишат .оам-оуправитслио

чертаха, че емцото ще 
чидациитс не изготвят В. Б. снетите.
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ШШШШШЦашПРОИЗВОДСТВО—шишсти
11 ОСНОВНИТЕ И ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ 
II БОСИЛЕГГ АДСКА ОБЩИНА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „ТЕКСТИДКОЛОР" — БАБУШНИЦА

ГЪВКАВО ПРОИЗВОДСТВО Самоуправитвлните органи 

не изпълняват своята 

функция
иггслсгпио ма обектите), 
а за оти-оч-панс ага .рабо
тата им дава част от сдю- 
■И'пс 'най-добри кадри —и 
ръководни, и работници.
С Други думи, „Тскстил- 
кшор" с основата ш 
много страшната конфек
ция, 'която се произвежда 
и Впбупшишка община.

Някои дантни за стопа 
коката дейност .па „Тск- 
стилкол-ор" красноречиво 
доказват тапа. Например 
през миналата година .при 
план физическият обем 
нз производството да 'на
расне ,счнад 17,5 т3'й би
ва преизпълнен е още 
пад 9,5 на сто, праизво- 
дптелчюстта на труда на
раства е 12,6, а отпуски
те по болест намаля-ват 
( 15,2 на сто. Това дава 
ггьзм-ожност за акумула- 
пия да ос отделят към 
57,5 милиона динара, или 
ог чистия доход за аку
мулация да се отлели 
към 32 ,на сто.

Добрите стопански ре
зултати ос отразяват з 
относително и добри ме
сечни 'принадлежности на 
126 заети работника тук.
Средният личен доход въ . 
злиза н.ад 76 хиляди ди
нара с изгледи и занап
ред да расте. Тези прог
нози ое обосновават 'вър
ху добрата стопанска де 
йноот през изтичащото 
шестмесечие на настоя
щата делова година.

— През първото триме 
оечие постигнахме оолид 
ни резултати. Наред с 
производството 
ментът бе добър, 
второто тримесечие оба
че реализацията на процу 
кцията до 'известна сте
пен .се намали, но също 
очакваме положителни 
резултати. Считаме оба
че, че след годишните но 
4'и'вки. когато минем към 
■производство ма пижами, 
нощници, пеньоари и др 
уго ще постигнем лее,ва
ната реализация, заяви 
директорът на „Текстип- 
К-ОЛОр" ЛюбиСйв Ч И'Р':ч. 
като добави: — За маг а 
съществено: молите пред
писания за акумулация
та значително допринас
ят тпуцовата ни органила 
пия материално да уирев 
*а. Това ще сти иад-е въ 
змоисност 
още по-ускбрени темпо-гс.

Една от най-старите 
трудови организации в 

Бабушнишка община 
„ТекспIлколор’1 с асорти
мента на своята продук 
ция винаги се съобразя
ва с изискванията ма па
зара. В това е може би и 
„тайната ма успеха" на 
тази трудова организа
ция. „Текстилкоотор" про 
извежда печатани тъка
ни и всички видове така 
напечена лека конфек
ция ■ спортни гащета, ба 
кски гащета и костюми, 
лрекрпвки за маси, кух
ненски кърпи и пр.

Онова, което заслужа

ва още в началото да ос 
изтъкне е, че тази трудо
ва организация е „първо 
майка’’ ига още два тру
дови колектива: ,иа Фаб
риката за. производство 
на сутиени -и -интимно да 
меко болно „Лиоца” ;и на 
трудовата ещиишца за иро 
пзв-одство на -конфекция 
„Първи май", работеща 
в състава на е-ветолшоизве 
стната едноименна -кон 
фоквщя от Пирот.

И за едната, и за дру- 
гата сто-панска аргаииза 
ция чрез „Текетил-ко-Л'0'р” 
са усвоен и отпу снатите 
капитала вложени I я (стр-о

■подателите, 24 еа окачес 
твени като неосновател
ни, докато 9 дела са уре
дени чрез -оттегляне на 
делото от страна на по
дателя, а 11 са -върнати 
на повторно .решаване на 
съответните сам-оупраии- 
телни органи.

В разговора и този път 
бе изтъкнато, че не вина 
ги съответните самоуп- 
равителни органи, а ис 
рядко и деловите съдър
жат сяно обсъждат или 
пък зачитат прелата на 
трудещите се, а тъкмо 
те трябва да бъдат тези, 
които успешно да разре
шават всички възникнали 
проблеми. Самзуярагите- 
лните органи са основни
те клетки на само-управи
телното решаване. Пора
ди това и активността им 
трябза да бъде насочена 
превантивно да действува, 
да се бс-рят срещу -'.ички 
в/чдпзе Ррупозо-ссбстзени- 
чесхи и други незаконни 
отношения. Впрочем то
ва е и оснозната иед на 
нашата само-управителна 
система.

Как да -се защитят пра
вата ига работниците и 
колко -различни видове 
нарушения да сс реша- 
нат пред съответните са 

мо-уп раните лни органи 
на -осп-онитс и трудови ор 
гаивиза-ции, а не пред Съ
да па -од-ружеиния труд, бе 
основна тема -на неотдав
на проведения разговор с 
Представители на самоу- 
правителните и делови ор 
ган-и па организациите «а 
сдружения труд в Босилс 
градска община, 
ворът организира Общин 
ският съд на сдружения 
труд във Враня.

Председателят на Об
щинския съд на сдруже
ния труд, Риста Младено 
вич, обосновавайки по
вода за този разгозер по 
дчерта, че между друго
то е значително и увели
чения брой дела през из 
теклата го-дина по отноше 
ние на предходните годи 
ни. Именно през изтекла 
та голина Съдът на сдру 
жения труд е разисквал 
върху 87 от99 дела —- 50 
дела п-овече, отколк-ото 
през 1985 година. От тях 
43 са решени -в -полза на

Разго

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
ОС В БОСИЛЕГРАД

М. Я.Загубите н стопанската 

престъпност В КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ДИМИТРОВ 
ГРАД"

Нови спортни обувкиВ рамките на подгото
вката за насрочената към 
края на юни сесия на Об 
щинскат.а скупщина -в Бо 
силеград Изпълнителни
ят съвет -обсъди инфор
мация във връзка с при 
чините за тримесечната 
загуба на „Изградня", 
.„Услуга”, „ Автотранспо
рт" и „Слога". В сравне
ние със същия период на 
'миналата. година дефи
цитът на стопанството е 
увеличен с 13,5 на сто и 
възлиза на 41,4 милиона 
динара. На заседанието 
на ИС присъствуваха и 
директорите на спомена
тите и други организации, 
които проявиха изненад
ваща 'несам-окритичн-оет. 
За лошите тримеоечнм ре 
зултати на -организации
те им единствени ,,'вимов 
ници" са обективните тру 
дно'сти: тежки условия за 
стопанска дейност", зим
ни трудности, рязка миг
рация на населението, че 
сто покачване -на цените, 
високи лихви и пр. Съв
сем малко или изобщо не 
споменаваха субективни

те слабости, к-с-ито изоб
що не са малко.

Членовете -на ИС обаче 
единодушно- оц-ениха, че 
във (всички стопански ор
ганизации, без -оглед да
ли имат загуба, занап
ред трябва да -се недобри 
-о-рганизацията на работа
та, да -се изостри трудова 
та дисциплина и личната 
отговорност, много по- 
ефикасно да се ползуват 
всички собстве/ни ресурси 
-и да се -въведат икономии 
във всички обла-сти на де 
йн-остта.

В информацията на ок 
ръжния прокурор, която 
също- бе обсъдена «а за
седанието на ИС, се по
сочва. . че за. разлика,от 
предишните години сто
панската престъпност в- 
общината през 1986 -годи 
на „е загубила интеязите 
та си". Прокурорът -е въз 
будил 9 дела — четири в 
„Автотранспорт’, две в 
„Градж-еви-нар" и -по рд-но 
в „Изградня", „Услуга" и 
Горската 'секция.

След големия успех със спортните обувки „Степс" 
не само на домашния, но и на чуждестранния пазар, 
в каучуковата промишленост 
дии започна производството на нови спортни обувки.

■и пла-с- 
Пш-ез

„Димитровград" тези

И-менн-о, -след тримесе
чен опитен период, 
което време -новият арти 
кул бе проверен във венч

стно количество ще се нд 
мери и на домашния па
зар. Въпреки това че гу- 
марата своите произведе 
ния много добре прода
ва и на домашни, и на чу 
жд-естранния пазар с ми
нимални количества зале
жали стоки, тук постоян
но се работи -върху мзна- 
миране на нови модели. 
Резултат на това -оа и но 
вите спортни обувки, а в 
тази насока ое продължа 
еа. След пускане на но
вия артикул, работи 
-върху -н-огв модел на същи 
те сбузки, обаче -дълбоки. 
Мата-р че производство
то им н-е е започнало, ку 
пуканите вече -са извест
ни. На панаира за кожа 
и -обуйки *в Загреб мост
рите получиха най-ви-со- 
ки оценки.

по

■ки технологически фази, 
започна редовното 
производство. Както и 
предишният модел, така 
и този ще се произвеж
да е няколко -разцветки. 
И този артикул 
тат изключително -на спе
циалистите от димитров
градската гум-ара, от мо
страта до- целия техноло
гически ■ процес.

му

е резул-

Онова, 
ко-ето в случая особено 
радва е, ч-е купувачите за 
незите -обувки

ое

да вървим г са извес
тни.

В настоящия Макар чем-о-мент 
се -вършат изчисленията, 
но няма. -съмнение, че ду 
мите -на Л. Чирич 
сбъднат.

произв-одст- 
вото е -о-щ-е в 'самото на
чало. до крал на юли са
мо на италианския пазар 
трябва да бъдат 
35 хиляди чифта. До 
края на този меое-ц изве-

ще се
изнесени

М. я. Ст. Н.
А. Т.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 19 юни 1987
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СЕ

Културата на маргина
н а първото предстоящо заседание на 

Предоедателств'ото на ЦК на СК в 
Сърбия (ще се разисква за обществе- 

Н'0-ико,номичеОкото 
издателската дейност и кинематографията. 
Одровиите тонове за този разговор не дават 
идейните уклони в тези области, но драма
тичната материална обстановка, който по
ставя под въпрос някои принципни стано
вища на нашата културна политика и отда
вна приетите определения на СК, п ©твърде 
ни и на последните конгреси. Имайки пред 
вид факта, не условията за .стопанисването 
и работата, тоест проблемите в тези две 
културни дейности (както в малко други об 
ласти) са почти идентични на цялото юго
славско пространство, дебатата която ще 
се -води на заседанието на Председателство
то на ЦК на СК в Сърбия няма само репу 
бликански характер, но е и удобен момент 
'за преразглеждан е как в нашето общество 
цялостно становищата от резолюциите и 
документите се осъществяват в практиката. 
Касае се, най-кратко казано, за разреза ко
йто от време на време се явява между иде
йните определения и фискалните меруи, 
които тласкат културата към обществената 
мартина и ксмерчеството.

Филмът вее още няма статус на културно 
богатство- е особено обществено значение, 
на един билет за кпнопредставление се пла 
щат данъци от 20 на сто- (общински такси 
и за Червения кръст), а на билет за футбо
лен, мач се плащат само 10 на <ото; как 
инак да юе разбере фактът, че издателите 
плащат лихви на краткосрочни -кредити от 
86 процента, ако не като ре-стриктивен уд
ар върху една, дейност, за която- отдавна 
се съгласихме, че има -особено- обществено 
значение.

Подобни проблеми с негативно социал 
но и илсоло ги чеоко влиян)ие може Да се 
срещнат и в кинематографията, ако поли
тиката на рессприкции, данъчните -облагания 
и увеличението на разходите продължи и 
тази година. В обстановката когато- произ 
водствотр на домашния филм порастна с 
400 процента в сравнение -с миналата годи
на, когато обществото стимулира само го
товата продукция (филма) не влагайки ни
що .в производството на същия, много от 
филмовите предприятия вероятно ще бъ
дат принудени да ое борят против собстве
ната ои ликвидация чрез -ориентация към 
комер**2ски, .нискокачествени програми и 
с купуване на третостепенни естетически и 
идейно бракувани стоки на световния фил 
мов пазар.

положение «а кк.и.го-

Бавното увеличение на съвкупния
приход и доход, увеличението на разходи
те, високите цени на печатарските услуги 
и хартията, недостигът на собствени оборо 
тни средства, р една дума третирането на 
книгата като стока, а не като културно бо
гатство тласкат издателите към решения, 
които освен че принизява естетическите 
критерии на книгата, може да имат и вре 
дни социални и идейни последици: ценните 
книги се по^бавгно продават, а ако книгата 
стои непродадена повече от една година, 
това в сегашните условия представлява ико 
комическа пропаст. Последиците на мате
риалното обедняване на книгоиздател
ството и кинематографията би били най- 
малки котато -би ое отнасяли само ,на упа 
дъка на жизнения стандарт на производитс 
лите в тези дейности и на техническия стан 
дарт на готовите културни произведения: 
най-големите и най-вредните последици от 
кризата на книгата и филма се о-тразяват 
на социален и идеен план. Книгата всс пб 
вече става луксоз, който много хора не мо

да ползуват, -а имайки предвид си ро
би б ли отскитс расте и оня слой,

В обстановката, когато книгите все по- 
в-ече ре четат (според сведенията за ОР 
Сърбия 10 на. сто от населението четат), к-о 
гато голям брой от общините нямат нито 
едно читалище, когато читалищата, (там къ- 
д-ето пи има) плащат 14 различни облагания 
и данъци при купуването на една книга, #о 
гато повече от 2000 места в СР Сърбия на
пример .нямагг нито нито една кинозала и 
когато годишните средства на републикан 
оките културни общности са достатъчни 
да ое направят два игрални филма при се
гашните пени, всяко по-нататъшно обедин
яване и обременя1ване на културата, преди 
всичко на кинематографията и книгоизда- 
телоката дейност, би представлявало обез
ценяване на досегашните определения на 
СК и на обществото цялостно и блокиране 
на усилията, които цялото общество прави, 
че със знание и образование да се отърве 
ог кризата и подготви за XXI век. От Съ
юза на комунистите с право се очаква да 
постави на първо място социалните и иде-

по-нататъшно

Състоянието в културата което вече
дълго време смятаме за кризиано, може до 
ри и да се влоши (въпреки всички положи
телни обществени определения и сериозни 
те усилия, които се полагат за да се излез- 
не от кризата), ако бъдем последователно 
прилагали законите за амортизацията и ре

обществовалоризацията. Разпоредбата на
договор за осъществяване на полити- жения

ката по отделяне средства за удовлетворя- 
обществените потребности в 1987 

която обществените дейно

машията на 
особено та младите хора, на които кон
тактът с книгата, като билет за бъдещето, 

привилегия. Котато ос им-а пред-
ване на
година, според

— и 'културата — трябва да следят до- 
стопанството с изоставане от десет 

без това вече лошото 
кн и гоиздатс л окат а

личи на
вид фактът, чс -в материалната криза не 
функционират пито -оамоуправи-телипте от 
ношения мито работата на програмните съ 
вети, вижда, се, чс с имало съвсем достатъч 
но причини щого Съюзът па комунистите да 
ггоразгонаря на тази тема, без скапдашни 
води, обаче със съзнанието за драматачмо- 
то положение >и> две значителни културни

сти олопичеокитс последици на 
то обединяване и отново да изтъкне прин
ципа, към .който трябва да се стремим, а 
това с: .равноправно положение на култура
та по -отношение на стопанството, в унисон 
с приноса па културните дейности за съв
купното обществено развитие.

хода в
' процента, влоши и 

положение, особено в 
дейност и кинематографи ята, в онези дси 
пости, кьдето финалните произведения 
(книгата и филмът) ле мога/г веднага да 
„покрият'' производителните разходи и къ 
дето по. естеството на нещата, пазарните и 
икономическите моменти не би три звало 
да бъдат на пръво място.

ло

Зорица Баняцсфери.

положението на кипе- ПЪРВАТА КОЛОНКАРазговорът за 
литографията и .издателската дейност не 
може да ое раздвижи, а да не се оп 
и един парадокс: никога домашната хзфга 
и филм не са постигали тю-големи резул 
тати и признания в страната и овея а и ни 
кога тяхното материално положение не с 
било така драматично, а общеотвеотшт сш 

м-1 ютобройглите з аколюа I рс -

ЦИНИЗЪМ И НАХАЛСТВО
КОГАТО ДНЕС ИСМАИЛ БАЙРА ПО ВЕСТНИЦИТЕ НИ 

РАЗДАВА УРОЦИ — КОЕ Е ТИТОВОКИ, А КОЕ НЕ Е, НА ЧО
ВЕК МУ ДОМЪЧНЯЛА. БАЙРА ПО ПОСТА, КОЙТО ДНЕС ЗА 
ЕМА БИ И МОГЪЛ ДА ПРАВИ ТОВА, НО НИКАК ПО ОНО
ВА КОЕТО ПРАВИ И НЕ ПРАВИ, КАКВО Е ДЕЙСТВИТЕЛНО
СТ ПРЕДСТАВЛЯВА.

кци.ите, така маргинален, 
ра е все по-излеели

Златния лъ® за Кустурица, до 
младия дебютаит Ра- 

нашия филм

и по-преиеждана в 
последните

В интервю иа „Свободна Дал на Председателството ма ЦК на 
седмица той Сърбия — заб. иа С. К). Ако бнмаци и" миналата 

споделя: „Има ли нещо но-бед- вшчко осъществили, което тър-
му есха сръбските националисти в 

.какво би ос полу-

признаигия, !От 
последния успех на 
доич в Кай; продаването 
на чуждестранните пазари нарежда 
отрасъл в 004-0лемите експортни организа
ции ; обаче съпътотвуяащите ефекти на те
зи тюлояоителми резултати 
парадокс — са, противни

на но за комунист от тота да 
аплодират 1пац1ионалнсги? (не с Косово поле, 
тулено да юе очгздава, че Байра мило? Тъкмо по времето, когато

през 1948 годиш постигнехме нз

•1ЮОИ

има а предвид на, аплодисменти
те, отпратени до иредоедателя

това с нов 
на очакванията: (На :1-та стр.)



2 Комунист
рамки! за анализ: на обстановката в косово

Последствията са по-известни от причините
В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО СА ВЪПРОСИТЕ: КАК 

ДА СПРЕМ ИЗСЕЛВАНЕТО .НА НЕАЛБАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, 
КАК ДА ОСУЕТИМ ЕКСПЛОЗИЯТА НА НАТАЛИТКТА, КОЯТО 
ВЛИЯЕ ВЪРХУ ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ'НАРОДА И НАРОДНО 
СТИТЕ В ПОКРАЙНИНАТА МНОГО .ПО-СИЛНО, ОТКОЛКОТО 
(ДНЕС) СЕ ВИЖДА И ОЦЕНЯВА, И КОЯТО, ПОДОБНО НА 
СКАЧЕНИ СЪДОВЕ, РАЗМЕСТВА ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ ИМ

През изтеклите седмици в съжаление не бяха премахнати 
СЮК интензивно се изучават об основните причини и последици 
-сгоятелствата и неуредиците в от вражеската дейност на албан- 
Кооо-во. Обсъждат се 'най-важни- оките националисти и сол арати
те въпроси, ма-ито са гръбнак на сто. Дейността им не е .осуетена,
(идейшмкшггачеоката обстанов- а те са променили методите ш. 
ка е Покрайнината. Това са ас- Албанските националисти дейс 
пектите на сигурността, изслева- твушат не само -в Кю-ооию, но м ш 
нето на сърби и черного-рци под други краища на Сърбия, както 
натиск, деформации и слабости ч и съседните републики — Ма- 
в осъществяването «а -констнту- кедония и Черна гора. Сърбите 
"циоиносгга и законността и в ра- и черногорците се изселват не 
ботата на държавните и други само от -Косово, но и от общи- 
органи, осуетяване дейността «а н.ите в южната част .на Сърбия,
"албанския национализъм във. а все по-често се изоелват и ма- 
всички области, особено в обра- кедонците от северните краища 
зованпето, -науката и културата, на Македония. От дон на ден ос 
острите ад -сложни обществено-яко- мени националната структура на 
комически и социални про.бле- тези краища. Разбира се, не 
ми е Покрайнината, действуване става дума само за изселване п-од 
то. на средствата за масова игн- натиск, има -и други причини: 
формация в -осъществяването на ненормално високи цени .на имо 
становищата й документите на та, последици от екоилозията на 
СЮК за Косово. Любознателност- -ната-литета, дългогодишна безра- 
та на аналитиците бе събудена ботпца и пр. 
от някои -акорашни събития във
връзка с борческите левои-и и из тира, ч-е работническата «ласа в 
вливания, и от озързаното с тези К-осойо, без оглед :на национална 
събития разпространяване на не- та й структура, е ока-зала пай- 
търпимост към албанската наро- силна -съп-ротива на албанския на 
дност. :В центъра .на вниманието ционализъм и -сепаратизъм, как- 
са три въпроса: как да спрем из то -и на други нац-июмализмн 
селването на -неалбашекото насе- Косово. В работни-чеоките ред-о 
леяие, как да осуетим е-ксплози в-е е .най-оилно съзнанието-, чс 
ята на наталитета, която влияе тази дейн-ост на врага е „нлезче 
върху отношението между наро на против историческите инте-
да и народностите в Покрайни- . реси на работническата класа и Зато.ва темното върщане, ка
ната много п-о-оилно, -отк-олкото на самата албанска народност, то-отгегаор и .мярка срещу 
(днес) .се вижда и оценява, и ко- че същността на сеп-аратисткото деформация, става все ло-акту-

' алн-о, не като фраза, -о-ще по-мал 
констатация.

се събва явление не трябва да 
людава в светлината на отноше
нието към сърбите и черногорци 
те, но преди всичко, в отноше-

1450 селища вече са национално 
хомогенни (пош-сче -от тях са чие 
то албански селища). Разбира се, 
но- този начин е нарушен създа
деният .'исторически етнически 
„биланс", косато съседите сътру 
дничеха и живяха без оглед от 
кое са нащ-кжално гнездо. За съ
жаление сега вече не е така или 
пък този елемент «е се намира в 
„количества", достатъчни за пре 
мах-в-ам-е на страха от безнадежкз 
ст между съседите. През п-осл-ед- 
ните шест години са ое изселили 

,„ над 22 000. сърби :и черногорци 
относно към 10 на сто от всички 
сърби и черногорци, живущи в 
Косово.

н-лето към всички трудещи се 
и граждани на Косово.

Тук следва да се търсят отго 
вари -на въпросите-, защо е при
тъпен общественият контрол, за 
що ое протака разследването, за
що -ня.мат по-голямо -и по-силно 
влияние субеютвните сили и те
кущата -политика върху качество 
то- на тези служби и защо по
смело и по-решително не се ут
върждава отговорността и за 
най-тежките пропуски и грешки. 
Също трябва да се постави и въ 
проса за осуетяване на протекци 
ята и приятелството, който тък 
мо на това пространство обуславя 
много -рещедизн от миналото.

В тева отношение -се кон-ста

тази

ято подобно на скачени съдове, движение съдържа елементи -на 
фатално размества хората и кул- -класово стълкновение. Ра-ботниче м(> като вербална 
турите йм, и как да -се решат от- ската класа в Покрайнината ви- 
критоте кадрови въпроси, ко-ито- жда бъдещето си-в осъществява- к'а- морална я обществено-иконо- 
съдбовно влияят върху обществе нето на братството- и единството 
Но-икоиомич-е-окото -развити-е на в Югославия -и в крепката си 
Косово, Сърбия и Югославия.

ГЛАВНАТА ЛИНИЯ НА 
НАПАДЕНИЕТО

н-о преди в-сичко като политичес

мическа категория, следователно 
като процес, който чце отстрани 

изселване,
На -осуетява-нето -на действу 

ването на албанския националм 
зъм в областта -на образование
то, науката и културата в парти
йните

с всички причини засвързаност -и -съвместен жив-от 
Това и такова изучаване е-с- всички югославски народи и -на- иай-нааред натиска, и -който ще

възвърне -патриотичния и иконо
мически интерес и обичта към 
родния край, за да -се живее и

те-ете-но -има за цел да изнамери р-о-д-н-ости". 
идейно-п-ошитич-еоки основи за
изработка на -югославска п-рог- ИЗСЕЛВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
рама за развитие на Косово, пре-

анализи е посветено -отде 
лн-о- -внимание, и то е основание. 
Именно тези -области са били, аТЕо-ри там, където с никнал живо

тът, а не да се лута сто света и 
да -ос гонят долни сметки и от 
едната, и -от другата страна.

Анализите „не бягат" -от фак 
та, че дейността на ал-бански-я на 
ци-о-налйзъм и сепаратизъм

кратяваше на изоелвастетс- на сър 
би и черногорци, ускорено за- 
върщаш-е , на всички, които искат 
да живеят и работят в Ко-оово, 
както и -н-а. други мерки за ста
билизацията на обществе-н-о-икю 
но-мичеоката и политическа об
становка в Коюово. Една от -цели 
те също така е изна-ми-рам-ето »а 
неп-о-сред-ств-ени мерки -и акции на 
Съюза на югославските комунис
ти за уско-рено и 'последователно 
р-азвитие на -со-ц-и-али етическото- 
самоуправление, братството- -и 
единството- -в Ко-оо-во.

частично са -и занапред, главната 
линия на албанския сепаратизъм. 
От тях е произтекло и върху тях 
се стреми да ое задържи състоя
нието от 1981 година. Тук стру
ва ни се -оа и най-гошемите делби 
между народите и народностите. 
На този -план недостатъчно 
провежда разграничаването. И за 
напред к-е ое 
кой е ка-кт-о, а мълчанието е ста
нало в-ажещо поведение. Тук оа 
най-малките пр-еплита-ния и про- 
ни-квання -на националните 
тури и езици, а най-често са из
разени противопоставянията. На 
тази работа изглежда най-малко 
е направено, въпреки че задаяи-

-и-ма
I о-лям-о влияние върху съзнание 
то :и -политическото- на1Стро,ение СДРУЖАВАНЕ С ИРЕДЕЕ1ТАТА
на трудещите -ое и -гражданите в 
СР Сърбия и -Югославия. Единс
твено това -влияние е -видимо

Неспазването па конституци- 
и онността и закоността, ка-кто и 

сред члеио-вете на СК, а доказа- слабата -работа -на .държавните о-р 
телето за това -са -реакциите на ,га1Ни и -организации в -м-о-мента 
комунистите на -събранията на представляват един .от «мо-в-ните 
първичните -организации и о-рга- фактори на. нестабилност на йо
ните на СК.

ое

знае кой .е <кой и

ооио и оказва, влияние -на между 
Изселването на сърбр н чер националните отно-ше-ния 

ногорци под натиск във всички т-ези явления -в 
анализи -се ашеон-ва като най-те- без заобикалки 
жка -полити-чеока, мю!ралн;а и об- 
щ еств-ено-икопомичбака

-кул-
-а1нал'изигг1е 

ое 1назо1В1а1В1ат бю 
р'0л<!рати,'Чн1С' отношение към рр^ 

_ пюеледи ждавдгпе. що ие ое пр1икр1И1ва и 
ца на целокупната об-стсинюш|К!а в сдупивинет1П' (ил тггяятдтг топлиш 

Анализите-потвърждават оце Косово. Натискът негата. Наш цм от тези ююглни 
нката, че „от асг«ект на сигурно- роти®. Заедно с други причини тите
стта положението в Косово е теж за изселване този .натиск -все по- во както* впптчем тг я
ко и сложно . Макар че бяха силно увеличава размерите на миластмю удря ср-еш^ познато3 
предприети мкогобр-оини мерки една 'С-во-еобр-азна обществена св-обошите т тип У Р^вата,
* ««*,■. Оволо МО „ <№, ло

:
СЕПАРАТИСТИТЕ МЕНЯВАТ 

ТАКТИКАТА СИ

те и -изискванията са били нали
це. То-ва особено -ое отнася до -су 
6-е-кти-в-н.ите

-със оепарагп-гс- 
Бю-р-оасратизмът на Ко-оо-

-организирани сили, 
а межд-у тях н-а първо -Място на 
Съюза -н-а к-ому.шгстите, чиито за 
дълж-ения са повече -от ясни.



Комунист 3Въпреки някои 
тази област са резултати 

останали додало
въпроси оез отговор^ -и п,роб ле 
маг без опит за разрешаваме б°з 
акции. ига сочен и '
премахвано л осуетяване, 
ки ие по въпроса за

I;

«;»»"рои“ ^,от 
пп,г-пВ изДатслоката дейност 
До Га™ ,безо"°Р»и резултатиипре Й език“ ГОДИНа иа 

учебните «мя „* 2 преведени 1026 
програми, литература и тм- „„ я '0т областта ,
КОС. крачки са .направени ^турата

В’анализа ое констатира чсМОтТ нар°1да1 
в идейно-палитичесасото разгроми 'В'
чакане -вое пак са нс.ститнати 
ред елени резултати. От основни 
те и средните

одогията През последно времеи същината на контра-
ревоипоционната дейност; оепара вече се случва, ка-кто се потвър- 
тизм.а и шовинизма. В някои сре жда-ва в анализа, .отделни вестни 
дства за Масова информация об- ци да изразяват недоверие към 

' *о®ката се драматизира аз се съюзното, републиканско « пок- 
изоират само „черните точки", а райвинокото ръководство. Също 
е други трурдноегите и пробле- то ое манифестира чрез извиква 
мине ое намаляват или пък за не и дисквалифицираше на

кои ' сегашни кооов.ски функцир 
че с косовските те. мери, чрез частични и ееаргуме 

ми най-много и на .различен иа- . нтираищ съмнения към целокуп- 
чми ое занимава печатът,, радио-. кото..ръководство. Трябва да ое 
то. и телевизията
в това, калето ое подчертава в ана шаването често ое постигат про- 
лиза, има доста ,несъответно,ст и тивополоокни ефекти. Те създа- 
едностранчивост. Средствата кои ват анттиалбанско настроение, 
то излизат в други среди

вое по-
оа

кълт тяхното

затла
на литературата,

И ИЗКУСТВОТО ма оота- ня-и народности ма всичко са въздържани. 
Видимо, е,

ля и от

ЕзьтаЗНя
денГн6 На Ю|Г0славия «а ореве- 
денл над сто произведения Пое-
калеио малко обаче са прониква 
пи ята и наслояванията мационал 
мото разнообразие да ое използ- 
а като насърчение за ло-годямо 

познание на езика 
познаване На културата

и твото. Оттук

оп-

училища например 
за последните шест години оа 
отстранени 298 преподаватели и 
1015 ученика, а от .редовете 
СК са изключени 403 
тели и 142 ученика. През 
период о-т длъжност за разреше
ни 27 директори на основни

Белград. Но, признае, че е извикването и съм-в

Л|р етгодава- 
този

Пред оедател строго на Ц К на 
ое я/вятат-когато ое каса-е за „кру ОКЖ през миналата седмица ра- 
п1г»и [С7збития или инциденти. За зиюква за посочения анализ, а 
разлика от 1еж-е!Д1не1вниц1И1те, кои- същият ще послужи и като осно
то- /вай-ч-еото о^ек-тиш-по

главно
и -по-дълбоко

и мзкус- 
и нер авнопр а® и,е то

на езиците, ко-ето напоследък 
ва вое по-сериозен проблем 
жд у националните

средни училища, а съгласие за 
- записване на Университета

получили 620 ученика. От СК.на 
прищинския университет са 
ключето* 14 професори и 179 сту 
денти. Всичко това не 
губи от предвид, но също не 
бива да се преценява, 
факт е, че тези

пющхож- -ва за /насроченото заседание на 
д-ат към тези теми, еднеетранчи Централния комитет на -СЮК, на 
вата „оптика ' е твърде присъща кю-ето ще остане дума за „Осъще 
в забав-ню-чр-е в пални я

ст.ане са •в ме
отношения, а 

отношенията между трудещи
те се и гражданите.

и литерату- ст/вяш1н.ета на -становищата на 
18 Сърбия. В другите -СЮК за развитието на ооциалис- 

то-зи печат тичеокото самоуправление, брат 
обикновено се застъпв-а за драма сивото и единството и съдружие- 
Т1из!ира1не на обстоятелствата; о&н то на Косово-", 
зационализъм и национализъм.

из- и в р-ен печат
части на странатасмее да се

СТОПАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ — 
понеже ВСЕ ПО-СЛАБИ

Влайко Кривокапичпроцеси не се 
съобразно изискза- Б анализапревеждат 

пи ата.
се констатира и 

онова което .вече дълго време е 
В. анализа също се ксистатп- г-звсстно — че стопанските и ико 

ра, че развитието ма науката на комическите обстоятелства на 
Косово е изключително забавено. Косово са твърде изострени и че 
Основната причина е безспорно в този момент представляват сто

жер на всички трудности около 
когото се обърщат и други проб 
леми, оообено .в ооциалната поли

ЦИНИЗЪМ и 

НАХАЛСТВОв слабата материална схзнюоа. но 
и в обстоятелството, че почти 
всички научни потенциали на 
хора и средства са концентрира- т^1ка 11 ТРУД °Устрояна него. Сто
пи в Университета. Псвечето уче пакетното -на тази покрайнина от 
ни са в обществените науки, па контрареволюц-ионтгите събития 
тоза е -причина повече, че оазви пРез 1981 година до -сега постига 
тието на стопанството -и иЗполз- по-слаби резултати отколкото- 
ването на природните ресурси се по-раяо. През този пе-риод про 
довежда във връзка с кадровите изводството се увеличава п-о по- 
ггроблеми. За науката в тази по- н**зък ръст отколкото по-раято. 
крайнияа се отделя само 0,34 на

(От 1-ва стр.) н.а -най-висши държавни и поли
тически -органи в Югославия да 
о-съществят надзор в състоянието 
в Косов-о и да подтикнат акцията 
на прогресивните сили в покрай 
нината да се надделее кооовска- 
та криза.

вестна стабилност (!?) започнаха 
път-уван и ята в Белград, събиране 
и подобен натиск на сърбите.
(?!—заб. С.К.) в Косово. Т-ова не 
що сред албанския народ създа
ва -голямо напрежение, -а от дру 
га страна, още по-голямо антиал 
баноко -настроение!" И, сетне, в 
в продължение: „Двадесет хиля- й-ра ни чете евангелие за нацио- 
ди албанци отидоха от Черна то- нализма! Какво нахалство и цини 
ра, но за това никой не атише. зъм! Той има право да пита за- 
Воеки глода през чуждия плет, , а що някои албанци се 
то-ва -не е титовоки!"

И, вместо за всичко това да 
но-си отговорност и санкции, Ба-Столанството -в тази -покрайни 

на през последните шест годи
ни от Фонда на Федерацията по
лучи 318 милиарди динара, а по 
чтц толкова възлизат и оредст-„Сухи факти" изселват

от Черна гора, но и дълг да по-вата от .сдружаването .в рамките 
на сдружения труд на Косово, 
републиките и САП Войводи™. 
Обаче тс-за не поправи положени 

трУДоУстР0,яваиетс>. Напро
тив, в тази част на страната са 

само 23,3 на сто 
Този

стави под въпрос: дали' правятОт около 1300 представки и Това каоа Баира, без да тре
пне. А защо и да «е. .когато си 
има

това, защото ги .изнасилват, че 
ое кощунстват с гробовете им, 

хас. .Председател с .на Общс че ти набиват .и избиват на ог- 
ствоночполити чс окия съвет на 
Оку-пицимата па САП Ко-оово!? Не 
отдавна е преагзбран: и то по вре 
мс, кр.гато в хрониките ата албаи

жалби, с които трудещите се и 
гражданите главно сръбска и че

САП сто врногорска националност от 
Косово са се обърнали до Цент
ралния комитет на СЮК (298) и 
до органите на други обществе
но-политически организации, от 
носно до най-висшите държавни 
органи на Федерацията (889) на

нищата им, дето им .изсичат ово 
шките, разрушават огради, и 
опожаряват стоновете, дето им 
забраняват да .взимат вода и 
злепоставят иа улицата, по съди 
лмщата, в училищата!’ Тогава 
може би «ато .висок функционер 
« САП Косово узнал .нещо пове
че, защото „.се бунтуват" сърби
те и черногорците в Косово поле. 
41 вито искове за защита от теро
ра на албанския национализъм 
ое .квалифицира като сръбски-на. 
циорализъм.

трудоустроени 
от активното ош-селение, 
факт казва много, защото поч
ти един трудоустроен прсхра.ня.ва 

жители,- да пс
ок-ия -национализъм и .в издирва
нето иа причините за агационали 
етическата коа пр ар стол юци я в 
Косово (в матсриал-ите но 1всст- 
тиц.итс и -на -политическите ст.б- 
раши.я) твърде често срещаме и 
името на И емайл Баира. Същи
ят Байра, -мойто в пачалого на 
70-те годиш ни като директор на 
„Еилиндня'' и съюзен трсд1стави- 
тол(!) внасяше книги ига, Емвс-р 
Ходжа., е които отравяше аалбаи 
агата младеж в Косово, поради 
което стяга :и голяма афера, ко
гато орч-аимте иа Службата по 
сигурността в Македомия запше-

четири атсгивяли 
1-оворим за неактивните,

място непосредствено са проучва 5яа1,0,даройаси на популационната
ни 409 жалби. От разследените 
406 представки и жалби, след ед

ясоигго

тази а «пер а й 1 тч га. мм аексплозия в 
много ПОЗСЧС 'ОТКОЛКОТО 111 други

иа година и повече, решени са тс чяаги ,|а .нашата страна. Благо 
само 122 жалби, 11 жалби са рс даре1Ш;С ,на това, личните доходи 
шени частично, 91 жалби са в ^ Покрайнината възлизат на 71 
процес на решаване, а за 185 жа ^ стс> т оредиия ют'Ослаиюк1И ли
лби няма обратни информации.

В периода от 1981 година 
Председателството на ЦК
СЮК иа 24-то си заседание е ра- ст цд ПЕЧАТА 
згледало отделни въпроси, свър 
вани с проблемите на Косово. Значителен .принос <в осъщее

Съюзът на комунистите днес тв-яваното на стаиюашнщга.и. зада 
наброяват приблизително 105 000 читс от Плапформага ига С10К зй 
членове на СК 3585 първични и Ккхяяо дадока оредеп.гата за ма- 
23 общински организации. ошга информация. 1с-и-м

За пръв път са избрани: за ха по-дкрена и 
'-ленове на Покрайнинския коми Но, тдърде видими оа ооцилаци- 
тет „а СК „а Косово 76,8 „а сто ите в тяхното ангажиране ц тс 
нови кадри за членове на общин са в чткУородтюиа -връзка, ка 
ските комит^и - 66,6, за секре кто ос «шва » анализа, е интш- 
варите на първичните организа
ции — 70,5 на сто и за членове Ят в 
*'а секретариатите 71,8 на 
нови членове.

чан доход.
Наистина, възниква въпро

са — .колко ще успеем в .стреме
жа -си да възвърнем доверието и 
да нормализираме между-нацно-на 
лмите отношения в Косово, а-ко

ПРИНОС И ЕДНОСТРАНЧИВОна

алиха една такава пратка и я уши 
щожиха I Тогава иа Баира нищо. ® то-ва .участвува и Иомаил Бай 
ис му етапа. Ни м-гю.го ■ пъти по- ра (оотсстпено, ц всички други, 
късно, «юс до днес, когато заема които мисшят и дейелтуват както 
В-И001К1И постове.,в СДГ1 Косово в и той).
СФРЮ действ.уша1Ше по

оказ. ва- 
ги нод-гикиша.

начин,
юо-йто съдсйсгпвуваше за „бушу- 
паягспо", а гнмсьапо и за разорите 
лиюто действие ’ па албанския па 
циоиадизъм в Коюоаю. Нищо ис 
му ос случи .и когато ,миналата 
година .публично о,опори правото

• У'ч."Луь

Т.р.ябпа ли да чакаме някак
во „.бракониерство”, шли „скан
дал в заведеш ле, за да ос освобо 

шито Иомаил
ищ акциите, които ое ,вюд- 

нодобряването на кюоошоки- 
обагоятслства.. Имотно, кадто 

ос .маавщ смдсолв-уяна

зитета
дим от уроците,
Баира -вое още ни раздава?!сто те

различен 
подход в разобличаването иа иде Сиво Кържпнац



<4 Комунист
ОРГАНИЗИРАНОСТТА НА АГРАРА ца — сами от това ос отказахте. 

Сами се отказахте и от това да 
дадсте мнин майно участие и от
делите половин (500 тона) от мо 
щиастите на си лоса. Изготвена е 
студия на фабрика за преработ
ка на брашно, но не я «оказва- 
тс, пито шж сте упорити ни го 
токи да я оемцестаите. Страхува
те ос от заиубитс на захарната 
фабрика. Бъдете убедени, че ако 
сс постави въпроса за ногасване 
на залубите, ще ги погаеваме и 
ние. Кдалкото и да имате причини 
да не приемете промените, има 
повече тава да направите. Но не 
сте готови за промени, искате да 
запазите завоюваните ои пози
ции, загцото ,т е добре.

От АИК „Шабац" пристигна 
и отговор на бъдещия ход 
събитията. Работническият съвет 
счита, че доколкото на повтор
ния референдум «е се 
решенията за новия начин 
организиране, ще счита, че орга 
низациите всъщност уведомяват, 
че са излезнали от системата на 
АИК,

име. С новото споразумение е 
предвидено съвкупната 'оборотна 
функция к Комбината да върши 
„Шабацпром-ст". В „Ляла Станко 
юич" тече съществува една орга 
низация, задължена за продажба 
на своите произведения. Тривиал 
иитс причини около, да кажем, 
бъдещите лични доходи па все
ки зает и названието на .работно
то място, отвратиха работниците 
от гласуването „за". Все пак ин
терната банка е по-важна:

— Интерната банка е въп
рос иа ликвидност. Ние за щас
тие бяхме авързани с „Агробаи- 
ка" и гаинаш бяхме ликвидни. Го 
лемите загуби, Последица от ка
питаловложенията, обременяват 
ликлгидността на интерната бан
ка — обяснява М а икони ч.

Дали все пак става дума за 
изнудване ?

'Манкюдаич дава отрицателен 
отговор. Това п0Фвз>рждава и с 
факта, че тс в Богатич още през 
1984 година; когато започнали 
разговорите за новата организи
раност, .наблягали върху това.

Боголюб Гладович, заместник 
—директор на богаташкия „Мач 
ванин" счита, че интересът на 
т,ози колектив не е излизането 
от Комбината, а свързване върху 
технологически, а не върху тери
ториален принцип.

Обществено-политическите ор
ганизации на Богатич бяха без
силни да окажат влияние да се 
промени сегашният начин на раз 
мисляне в тези колективи. И по
край становището на Председа
телството на Общинския коми
тет на Съюза на комунистите пре 
доложените документи да бъдаг 
приети, ш.ремето за провеждане
то на референдума е отсрочено 
до септември.

Връзки, но какви?
НАБЛИЖИ ВРЕМЕТО ЗА ЖЪТВА, ТРЯБВА ДА СЕ ГОТ

ВИМ .* ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА РЕКОЛТАТА, А В СОСТ АПК 
„ШАБАЦ" ОЩЕ СЕ ДОГОВАРЯТ ЗА НОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА КОМБИНАТА

Миналата година АПК пШа- търсеше със своите материали дд 
бац", служеше за пример на уда дадат принос за успешния изход 
чмо свързване на стопански ор- на гласуването, 
гаошзацин от четири съседни об 
щтши в една сложна система.
Окончателно, напуснаха се об- в останалите общ'еотвси10-Н|ОЛ!И'пи 
нищените граници, в името на чсоки организации, 'решението на 
по-голямо производство на хра- Централния работнически съвет 
на. Навлизането в десетгодишни- представляваха и някаква гаран- 
ната на стопанисване като че ли ция за такава оценка. Вос лак, ре 
разпиля тези заблуждения. Из- форондумът* от,20 февруари т.г., 
лезе, че не всичко е така и че кютато с тайно гласуване том 
безпаричието е внесло безредие трябваше и да се „шамани" тк> 
и в общността за която всички каза, че не е така. Предложение 
се застъпваха.

Деловият съвет. Публичното 
разискваме сред комунистите и

на

приемат
на

то не мина, защото за опомена- 
тите документи ме казаха дума-

Под натиск яа обществе- та си трудовите организации в 
ността .и заключенията на телата Богатич („Мачвастин", Млинарока 
на обществено-политическите ор- та промишленост „Дала Станко- 
ганизации. от четирите общини, кич" ,и Ветеринарната станция), 
а и от АПК беше изнесено на

По същото време, докато се 
съгласуват интересите .на органи 
зациите в АИК, селскостопански 
те производители чакат изхода. 
Право да гласуват имаха члено
вете яа скупщините на основните 
организации яа коопераятите. 
Не изтъкваха излишни въпроси 
около гласуването, понеже съмн
яваме се, че са имали време /к 
прочетат килограми хартия и да 
узнаят нещо повече от недоста
тъчно ясните изречения. Във 
всеки случай, вече им досадиха 
всички колебания иа пазара да 
чувствуват на собствената си ко
жа, да не знаят на кого да пре- 
дадат своите стоки, да гледат как 
цените на свинете стават безце
нни. Съмнително гледат на се
гашната организираност на Ком 
бината, а трудностите чувствуват 
когато с месеци чакат да вземат 
пари за своите продукти. Тъкмо 
когато си отпочинат от сеитба 
вече размислят за жътвата. Ще 
има много .работа и за заетите в 
Комбината, а вече е краен мо
мент дотогава да съгласуват сво
ите интереси. Понеже трябва да 
се осигури изкупуване на захар
ното цвекло, което хубаво започ
на, на пшеницата, която в Мачва 
■вече блести като злато. Дали и 
идващата година всички органи
зации в АИК заедно ще посрещ
нат жътвата?

В 'Останалите общини, Шабац, 
Коцелево, Владлмирци продъл
жението е прието., но пито в ед

на, тръгна ое към по-вредпазли- на не ,Мозке да се приложи, 
ва поправка на системата. Изле
зе, че обработвателните .капаци 
тети, не само че не са твърде те ши .ръководството на АПК, опи- 
сни за -суровини от богата Мач- таха ое представители на обще- 
ва и малко по-бедните Поцери- ствдао-пооштаческите организа- 
на и .Посавотамнава, но и вече ции. Главна пречка представлява 
някои .стоят и полупразни. Най- ше влизането в интерната банка, 
ример, . млинът в Богатич и Без нея циркулирането на пари- 
хладилника в Шабац. Суровини- те сериозно е доведено под въп- 
те обикновено намираха път до рос, а междуоостовоките барие- 
друг купувач от някоя друга те ри и забавянето само намалиха 
ритория, защото стоката отива техната стойност, 
там, където има и пари. Докато

видело, че в организацията 
що не е в ред. Вместо в генерал

не

онова, което не уопя да ре-

Прекъсването на .връзките на 
другата ре лоцията |Богатич — Щабац не 

е отскоро.. Разбира се, не явно, в

една ошювна организация е 
тънела в затруднения, 
просто не е знаела какво ще 
бъде с парите, така че са дава- неофициалните разговори, в Бо 
ни излишък заплати. Загубите, гатич казват, че не са доволни 
например, в цялата система въз- от собственото 
лизат към деоет милиарда, а са- положение. Суровинната база би-

'Предоедателят на Общинска
та скупщина, Алекса Бъркич, ко 
йто като бивш председател 
Кооперативния съюз на региона, 
имаше възможност да -се запоз 
нае е всички трудности в селско 
то стопанство, 
развитие на общината вижда съ 
що така .само в сътрудничество
то с останалите три -в тази част 
на региона. Производителите на 
суровини се намират в 
положение, .но защо да се стро
ят мощности, каквито вече има 
в Шабац. На въпроса на дирек
торите иа споменатите 
зации защо в Богатич. не са стро 
ени мощности, Бъркич откровено 
казва:

на
нерашноправйр

мю половината се отнася за захар ла недостатъчна за 
ната фабрика. Инак, в 
край ое произвежда огромно ко- намерила в кръга на неразвитите, 
личество брашно, стока, от коя- Същевременно, накриво -са нибл- 
тю някой може да стане и ико- надавани преработвателните капа- 
номичеоки миого по-силен.

развитието 
този Яа тази община, така че тя ое е п о -нататъшното

■ цитоти в Шабац. Референдумът, трудно,т.е. навлизането ю по-отнашва 
ганизираност само създадоха път 
открито да ое разговаря и за то
ва, за което ое е мълчало.

ар
Пощготвявайки ое за рефе

рендум за нова организация на 
системата, чиято крайна цел 
трябваше да бъде обединяването 
на стокооборотната, развойна и 
финансова функции, .ръководст- Тор на М ли н ар скат а промишлено 
в-ото на АПК прояви голям опти ст „Лала Оганкович" от Богатич, 

Това между другото бе на мнение е, че приемането на

органи-
Любомир Мачкович, дирек-

— Недейте, другари стопан
ски дейци, никога да обвинявате 
защо тук не е постро1ена клани-

мизъм.
казано на конференцията за пе- референдума не е последствие

от лошото информиране и незначата, когато от журналистите се Миланка Еракович
«ИИЩЦ111ММЖ
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трала 335-061 до 069 и Нови Белград, „Бу
левард Ленина — 6, телефон: 627-793.

Комунист даиия XПИЧ, 3
тор Борислав Вучстич, главни и отговорни 

С указ на Президента на Републиката редактори ва републиканските и покрай 
от 22 декември 1964 год. „Комунист' е удо нннеките издания: Дубравко Цурач (Босна 
стоеи с Орден народно освобождение, а с „ Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия), 
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- реджец Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров 
тство и единство със златен венец.

Директор на НИРО „Комунист": Вито рко Михалевич (Хърватско), Матня Ново- 
мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черва тора), Калмаи Петкович (Вой
на всички издания на „Комунист": Влайко во 
Крнвокашч.

Урежда е

стник главен и отговорен редак-

Издава НИРО „Комунист". 
Печата се всекиМакедонки), Славко Герич (Словения), Ми- четвъртьк на сърбо

хърватски, т.е. хърватско-сръбски (кирили
ца и латиница), словенски, македонски и ал 
бански езици, а съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, рувгьискн, ру- 
сински и италиански езици.

>-
Председател на издателския съвет на 
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,ЙЗЯйгДгт1™»“» ОБЩИНА ЗАНАПРЕД Ще СЕ ПОЛЗУВАТ ДО КРАЯ НА ТАЗИ_ГОДИНА В ИЗАТОВЦИ

ВЪРШАТ СЕ ПОДГОТОВКИ ЗА АРОНДАЦИЯ
Секретариатът 

в Босилеград

ЩЕ СЕ ЗАВЪРШИ ФЕРМА ЗА ЮНЩ
Фермата за угояване на юнци, която започна да 

се строи преди две години, трябва да бъде завършена 
До края на септември настоящата година. Фермата и 
пътят през иВдлич 
вложения за Висок.

33 стопанство и финанси към ОС
ектопрограма за уреждан^Щ° ИЗГОтви ПР° 
щи, в която ще бъд^определрн К°СТОПаНСКИГе ПЛ0 
десени3 ^ерозивните Мерени" ще бъдат^3'

чат .с още 200—300 
От определените 
за залесяване плооци ок*о 
ло 938 ха са на „Напре
дък", 672 ,на Горската се 
кцля, а около 129 
в частния сектор.

Тези площи трябва да 
бъдат залесени до 2000-та 
година, до когато е зап
ланувано СР Сърбия да 
бъде без голини. „Напре
дък" и Горската 
ще изготвят 
програми за залесяване. 
Г-сроката секция за една 
част на площите си изго
тви програма и в залес
яването ще се ©ключат и 
бригадирите 
шната СМТА „Власина".

В. Б.

— две най-значипвелни капитало-ха.
досега

В Изатовци от 15 май 
1985 година започна да 
се стром форма за

Косато са правени 
жките изследвания за ла 
гумата вода не е намере
на. Затова работите са 
прекъснати дохато не се 
направи проект за разре
шаване на този проблем.

По проектосметката са 
били необходими 
ва от 229 620 000 
ксито са и 
макър че всички предви
дени работи все още не 
са завършени. Средствата 
се обезпечават от следни 
те източници: Фондът за 
насърчаване развитието 
на изоставащите краища 
във вид на кредит 'Отпус
на 65 400 000, а безвъз
вратно 53 100 000 динара. 
Алробанка дава 19 380 000 
като. кредит и Пилотска
та банка 16 500 000. От 
средствата събрани с 1 на 
сто от личните доходи 
Агробанка дава 49 500 000 
динара, собствено 
ти е на ..Стечал" 
шава" е 5 672 000 и сега 
нали източници 20061 000 
динара. Трябва да кажем, 
че в съвкупните слелства 
е предвидено и обооудва 
не на фермата, която ще 
настани на работа само 
осем души. понеже всич
ко ще бъде механизирано.

геоло
за-

угоя-
ване на юнци с мощност 
от 1600 телата годишно. 
Д-осега са почти

ха саДелегатите на Общите 
ката скупщина в Бооилег 
рад на последната 

гдавнашна сесия

тава, че 
мата преди да 
Общинската

пр с-ектоп ренра-
я приеме завърше 

ни двете предвидени ко
шари, складовете за зър
нена храна.

неот- скутцикна. 
Ще бъде пусната на пуб. 
лично обсъждане. 

Посочената

приеха
решение за ползуване 

-селскостопанските площи 
в -общината

•на складовете 
за силаж. уредени са пъ 
токите в кръга на ферма 
та, поставена е

средют-
динара.комисия в е 

че е определила плещите 
за залесяване.
ЯКИМОВ,

и според 
го те занапред ще ое пол 
зуват
По-точно казано, оелако-

не- сскция ангажиранаМИНКО конкретни •ограда, 
направена е деловата сг
рада, постройката за кан 
тара,
двора на фермата трафо- 
П01ст и водопровод на дъл 
жина от 1,5 км. с около 
20 на сто от предвидени
те работи е направена та

по-целесъю бразно. лесовъден и.н 
спектор в ОС казва, че 
досега за целта са пред
назначени 1739.48 
Тъй като всички 
всс .още не са „обработе 
шГ' той подчертава, че 
тези плещи ще се увсли-

стопа!нските площи няма 
да остават необработени. 
В ползуването им

частично уреден
ха.

ще ое 
тюсти- 

а гр отех нически

селаприлагат научни 
женмя и 
.мерки, а онези ксито не 
са годни за обработване, 
какт-о и ерозивните тере
ни, ще бъдат залесени.

на тазгоди-

ка наречената лагуна за 
събиране «а торта от те
летата. Както ни ооведо 
миха в' „Нишава" не са 
разрешени два проблема 
във .гръз-ка. с изграждане 
то на Фермата: това са 
гедеона бд яв а.нето гл под
почвени ®с-ди в лагуната, 
ксито спрели работите. 
Що ос отнася до- водоегна 
бдяването направен е ка
птаж на два извора в ме 
стността „Сапатово". от 
къцето то дата трябва да 
се доведе до вече -съще
ствуващи я резервоар при 
фермата. Същият тряб
ва да бъде преуреден и

Общинският секретари 
ат за стопанство и финан 
сп в срок от шест .месе
ца ще изготви проекто
програма за уреждане 
на селскостопанските пло 
щи. В нея по-прецизко 
ще бъдат определени .ме 
стата, т.е. плещите, кои 
то ще се уедряват за пр 
оизводспж> на зърнени ку 

- лтури, зеленчуци и за 
озощарски насаждания. 
Необходимостта ог прие
мане на таказа програма 
е още по-значителна 
ако се има предвид, че 
голямо число обществе
ни площи в селата (и в 
Босилеград) са разхвърл 
яни и не се обрабо-тсат. 
Счита се че ако се извър 
ши арондадия на такива 
площи ще се създадат 
комплекои от които пол
зата ще бъде н я кол :<охра 
лпиа.

уча.с- 
■ „Ни

А. Т.защитен от замръсяване.

• СЪВЕТИ

Причини за безплодност при сливата
«ниския климат. Поради двойно множа/ват. Трябва да се разсаж-
псъголямото съдържание на за дат и сливи—са/мораслмци, от
хар, плодът на „пожегачагга" е костилките, тъй като шарката не .

всс годен и за ползуване -в овеже сь- сс пренася чрез самото. Освен
стояние, за преработка в компо- това чрез гон-ератнвно размно-

пло ги, мармалади и сладка, но и за жаване от оемето е възможно
варене па хубава рл/кмя. чрез кръстосване да се пошучат

■ фиданки е по-хубави качества. В 
последните няколко години вое 
повече ос отглежда американска 
та слива „стенлсй". Тя дава едри 
плодове и не страда от шарката, 
но пък лоено плодовете й плейн- 
яват от „1М101нталата" която оообе 
но оилно действува при дъждов
ни РОДИНИ.

В 1986 година имаше силно 
Сл илю/м ро из/иодошото, а от- влияние на щитовидната въшка, 

делно отглеждането на „пожега- За да може сливата да сс запа 
ча" днес с засегнато от вирусно- зч, сс налага да сс изкоренят 

другите видове спи то заболяване „шарка". Тази бо остарелите и изсъхнали стъбла, а 
лост сс отличава с това, че дръз- младите да сс норазделят, да сс 
четата не умират, но качеството наторят с естествена тор през 

най- на плодовете става от година в есента при добра обработка на
земята. През зимата «питата обс 
зателно трябва да се пръска с 
„креозан”.

Сливата е най-разпростраие- 
отглежданото оигощис, което се 

в нашата страна. За това същест
вуват отлични условия, но 
пак не се постигат желаните ре
зултати. От година ма родина 
додаваното на сливата е всс по- 
слабо, а болестите и вредители- 

са всс по-числсии. У нас сс 
сортове

ВАСИЛ АНАСТАСОВ.
референт за селско сто- 

селсксстола-панство л 
нски инспектор <в община П.рсди /войната от „гюжогача 

та" били осъществявани много 
хубави добиви, но поради небре
жно «'ппо'Шеигис към тази овош
ка, сс разпространили разпи (у. 
лестп, ксито я унищожил;и. През 
1989 година сливата беше сери
озно засегната от 'Щитовидната 
въшка, но беше унищожена.

та и един от членовете 
на комисията, която да 

г, рсектзлрогра-
тс,
отглеждат голям брой 
сли-ви, отличаващи сс с издръж
ливост към студовете с различно 
време на узрясаис на плодовете 

устойчивост орещу

изготви 
мата казва: В програма
та значително място ще 
заеме арондация/а и ДРУ 
гите форми за добровол

и различна 
болестите тю тава овощис.

агротехнически 
„дж/сисрката".

но уедряване на площи
те за по-рационалн-о пол
зуване. Понастоящем ОО- 
СТ „Напредък" приклю
чва с формирането 
шест комплекса (на око 
ло 200 ха) за производ
ство па храна за овцете 
в овцефермата. Сега изу
чаваме възможността къ 
де и с какво предпазначс 
ние да ое формират таки-

Най-мдлко
услсгаия изисква 
която вирее, както в ниекитс, та 
ка /и и 11/олупл аН'И|ИОК и те предели, 

на плодовете й сна но /качесттвогпо 
по-слабо от

Най-доходиа е „пожегачата", 
която о/ще сс каз/ва /и -маджар
ка", илм „търгои". Тя дава 
шчии шюдо/вс, ироражда ' .вече година «о-слабо, опадат още през

а/втуст. Уни/щожатамето й може

,В'Л

от втора година и лоено ес раз-
Устойчиша е' на мра- да става само с подбиране на 

студове, по-къс/но цъфти дръвчета, коигго са у/стойч/иди и
чрез облагородяване да се раз

множава.
ЗОВС /И
м лоено се приспособява към яла

ва помплекси /не само в 
обществения, но и в час
тния сектор. Той подчер-

Вукадин ТОДОРОГШЧ
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К ГОРСКАТА ДРЕБНО СТОПАНСТВОСЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

1азгоцншният 

залесяване е
Започва изграждането на 

занаятичийски център
план по 

изпълнен
р.на цена, когато става ду
ма за магазини и рабщил 
чици, но яоза с и начин 
хората да се заинтересу- 
нат тези (работилници и 
магазини да купят.

По всичко изглежда, 
понеже интересът за та
кива обектни е голям, ще 
се строи още един зана
ятчийски център, но всс

• Тържественото му откриване е предвидено за 
6 септември — Деня на освобождението на Бабуш- 
ница, а работите ще приключат до 15 август иду
щата година

В Горската секция в Бо 
силеград. конт пот 1 аи- 
рпл тази година стопани 
сва като трудова единица 
в състава «а Горското сто 
паметно от Враня, освен 
на държхьбрабскгвателната 
дейноот, внимание посве
щават н на залесителните

ли подмяна на изсъхнали 
фиданки, 
посадъчен материал с со
бсТ.6 01К) 11'1>01ИЗ.В'0ДСТ)Ю.

Ръководителят на Тр-у- 
довата единица в Боеилс 
град, СВЕТИСЛАВ ГЕОР
ГИЕВ, подчерта, 
че са раздвижили съотвс

целокупният

град. Това са: хлебояро 
дамгица, меоолгроданиипа, 
зс лея ч ука:» м ага зил,

Повече няма дилеми —
Бабуншм.ца ще получи съ 
шисмеио! I заял ятчийоки
център. Изграждането му бапчиймица, бутик,

фич, магазин за омесени 
стоки и тенекеджийска па

ке-
ка-ч-с ис-

замочш на 15 май и ип- 
тепзишио ос строи в две 
смети, Света В. Тодоро- бот1иднйца. 
инч, ръководител на обс 
кта, сподели;

— Работите на този 
одите-тон обект м Лужяи 
ца изпълнява ТО „Изпра 
дни". Ил тази локацмя,
непосредствено до аштобу МИНИ,КОМЕНТАР 
оката гара и зеления па
зар, строим оосм работи 
лаици и магазини, пред
назначени за дребното 
стопамстпо. Воячнитс са 

Всеки има
Благодаре- нстсо, финанси и комуна 

ляа дейност към ОС в Бо 
силеград чрез две преду
преждения неотдавна ос 
ведом-и бооилепрадчани 
за две неща. В едното се 
подчертава, че „най-къс 
но до 15 юни т.г. живу
щите в обществените сг
ради трябва да набавят 
по две кофи за боклук за 
един вход, тъй като ко
муналната организация 
занапред няма да изнася 
боклука ако същият нс 
е поместен в специални 
кофи”. Във второто пре-

още се търсят подходя- 
мсста, които «ай-вероЦсяата на еди,и квадрл- 

зашаятчий- щи
ятн-о не щс бъдат отда-тан метър ш 

смия център е около 200 лечони от сегашния.
хиляди динара, така чс 
тона с повече от популя- (М. Ян.)

аза смет
боклукът заемаше значи 
телно място. Не е оба.че 
известно (ако не се Пред
приемат други мерки) ка
кво ще стане ако хората 
не набавят кофи и ако 
„Услуга" наистина й заиа 
пред не изнася боклука.

Второто' предупрежде
ние сзидетелствуза за 
ажуржхггта на този ор
ган, за хигиената и от
ношението към нея. Не
логично е когато той за 
боанятз да се пускат ези- 
--- - - улиците на града
кстато в града не трябва 
да се отглеждат. Нелоги- 
чност има и с кучетата — 
та те нали са около кла 
ницата на „Напредък", в- 
местността „Изворщица" 
и край Драговищица къ- 
дето тази организация из 
хтаъоля (офшшално) отпа 
дъртите материали от 
добитък.

Нима приказката за

продадени, 
площ 38 м’. 
ние ла то-зи обект.

Сокрста1р(иатът за стопа

кой
то е крао-в и архитоктур 
ию добре решем, Бабуш- 
нчца ще получи не само 
функционален комплекс.

В разсадника в Бистър лехите са вече готови

тнн акции за обезпечава 
не ла посадъчен матери
ал за 'идната година. За
планували са, в трите раз 
садника да произведат 
над един милион млади 
фиданки, така че следва
щата година не само Гор 
ската секция, но и горан 
ските организации в об
щината, (които тази го
дина, преди всичко пора
ди недоимак на посадъ
чен материал, не изпълни 
ха заплануваните ои за
дачи) няма да имат проб 
леми- С това в Горската 
секция пряко въздейству- 
ва върху провеждането 
мерките -на икономическа 
та стабилизация — 
ползуват собствените си 
възможности. Още пове
че, ако се има предвид 
че посадъчният материал 
не само че е недостатъ
чен, но е и скъп.

акции. По този (начин не 
само, че възобновяват, 
но и ежегодно създават 
нови гори — неизчерпае 
ма суровина за дейност
та им. Изхождайки от 
този факт, тазгодишният 
план по залесяване^ и та
зи година е изпълнен по 
едсрочно. Именно, тук не 
отдавна 'приключиха с та 
з годишното залесяване,
като залеси на 82 хекта
ра голини, а на площ от 
около-130 ха е извърше.

'Но и магазини и занаят
чийски работилници, ко- 
'ИТО .нодостигат на този

ЗА ПЪТЯ В ЖДРЕЛОТО 
НА ЕРМА

„Последната“ 

дума назват 

специалистите
дупреждение между дру
гото се казва: „Забраня
ва се да се пускат домаш 
ни животни свине, ку 
чета и домашни птици на 
улиците и публичните ме 
ста в града”.

И досега живущите в 
обществените жилища 

щяха ла бъдат богати (не 
всички) ако бе в сила на 

но от геолози и инжеяе- редната ..Сливи за смет"; 
ри. На мястото на зло
полуката от преди някои 
ко години, и на цялото 
траое на пътя в ждрело
то, те се запознаха с по
ложението и „направили 
снимка' 'на всеки участък 
където опасността е най- 
изразителна. Комисията 
трябва Да докладва на Ко 
митета. кой,то 
трябва да вземе оконча
телно решение във връз
ка ,с по-нататаш-ната съд
ба на пътя. Онота, кое
то -е налице и което ко
мисията съобщи и на 
бройните - присъствуващи

В горската секция 
ни уведомиха, че са 
засадени над 530 000 
млади кфданки, пре
ди всичко бор и смри
ка. В залесителните ак 
ции в селата Дукат, Же 
равине. Горна Лисина, 
Босилеград и Горна 
Пшбата са изразходва
ли окело 12 милиона 
Динара.

На 11 юнм тази година 
ждрелото на Ерма бе по
сетено от комисия на 
Комитета за съобщения 
на СР Сърбия. Комисия
та беше съставена глав-

т.е.

гт-тте Р ч сила и за 
..На-поедък”!? .

В. Бпонеже около сградите

СУРДУЛИЦАМ. Я.

Апартаменти за пазарзвонци

Кредити за кошници
Основната организация на сдружения труд 

„Зидар" в Сурдулица, която стопанисва 
кмте на „Маврово" схг Скопие поради липса на 
работа понастоящем в 'Сурдулица 
щен обект, 
чани за пазар. .

■Новият обект ще има 19 апартаменти, от 
които шест купиха Влаюинските вюдоцентралй, 
а четири 00'СТ „5 с-ептембар". 
апартаменти, както и едно делово помещение, 
ще бъдат продадени 
низации на 'сдружения труд.

Звонци# Пчеларската кооперация „Мая" от 
ще обезпечи 20 милиона динара за своите членове за 
набавка на съвременни кошници и нови роеве пчели

в рам-тези дий .

строи ЖИЛИ-
Не измина нито една 

година от формирането 
на пчеларската к-оопара 
ц;ия „Мая" в Зовонци, а ве 
че се полагат усилия пче^ 
ларството в този- край, па 
и в цялото Горно Поки- 
шавие, да се подобри.

Миналата година Звон
ци бе място на съвеща
ние на пчеларите от Юто 
-славия. Ратко Свилар, 
председател на Съюза на 
Пчеларите в Югославия, 
тогава изтъкна, че наша
та страна има всички ус
ловия да изнася, а не да

внася мед.
Цяла Лужлица, а оюобе 

но околността на Звонци, 
■имат идеални условия за 
пчеларство, понеже в то
зи край няма промишле
ност, която да замърсва 
околната среда.

чиито апартаменти са предназна-

Останалитеграждани по време на 
обиколката на траоето, е 
фактът, че пътят и зана
пред е застрашен от но 
ви срутвания, а това оз 
вачава, че забраната ос
тава до окончателното 
решение на Комитета за 
съобщения, който един
ствено е компетентен да 
я премахне .1

на заинтересовани орга-
За да помогне ш «асър 

чи пчеларите „Мая" ще 
вземе кредит 20 милиона

Целокупните 'капиталовложения ’за този 
обект възлизат на 170 милиона динара и из соб 

източници ги обезпечи ООСТ „Зидар". 
Един квадратен метър жилищна площ отрува 
200 000 динара. Очаква ое строителите да за
вършат /Обекта за един меоец.

сгаенидинара, които ще даде на 
членовете на кооперация 
та (при твърди благоори 
яхни условия) за набавка 
та на нови 
кошници.

съвременни 
(М. Ян.)

с. м.
А.Т.
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Сашо Станулов
ВЕЧЕ СЕ ЗНАЯТ НАЙ-ДОБРИТР 
ПАРАЛЕЛКИ В ОВО Й 
РОВГРАД ” '

НОВИНИ • МЛАДЕЖКИ НОВИНИ • НОВИНИи 114
Завърши МТА „Димитровград '87"УЧЕНИЦИ И 

в димитв. ТИТО"
Акцианната конференция та Съюза на со-

организация „Йокяш ^оГтито"^™^" 
•Новград вече утвърди листата на майуюбтооте 
нвди и паралелки в училището въз ошшПГа ус
пеха н всички останали тчвнжп™™ у

Най-добър е ученик шИЯГ
Ш"^С 1ЯП Т0ЧКИ- еплЛЕНТад ПЕтРОБ ™П-4 е 
набрал 180 точки, СЛАВИЦА ДИМИТРОВА ™ гт ! 
- 175, ДРАГАН СТЕФАНОВ « 1У-У - 16^ ИВАН 
МЛАДЕНОВ от П-З _ 158 точки. Н

Ср-ед паралелките най-добра 
точки. На свпоро място е IV-!,

Първата 
дина местна

циалисттгчзеоката младеж 
телната

след 1979 го и „Балкан", който се е 
стараел за храиата на бри бригадирите е 'Организира 
га дирите. Отделна по
мощ, .особено по време 
на Подготовката, и-м е ока 
зала го райската органи
зация на Димитровград.
Успехът на бригадата г преки началните труднос

ти, акцията напълно е ую 
петна. Затова такива 
акции трябва да ое орга
низират и занапред.

В края на акцията за
младежка 

трудова акция (в Димит
ровград завърши успеш
но. Двадесет и осем бри
гадира от Димитровград с 
ките трудови колективи 

4 май до 4 
сиха 32 хектара 
по склоновете на Видлич 
и заедно с войниците -из
граждаха пътя Момици 
— Вълкови-я.

Макар

в Дими- 
уче на петдневна екскурзия 

до Охрид. Обща констата 
ция е, както изтъкват в 
Общинската ксннферен- 
ция на младежта, че въ-

юни зале-
голини още по-Гол ям, ако ое 

знае, че по време на ак
цията пет дни не работи 
поради силен дъжд.е П-4 със 109 

а на трето Ш-1.
А. Т. че някои се съм 

няваха в олравдателно1ст- 
та на такава местна ак-

„ЛЕТНИ" ДЕЙНОСТИ НА СУРДУЛИШКАТА 
ДЕЖ

ция, го райската младеж 
ка трудова бригада' „Бр 
атство и единство" в те
чение на 21 трудодни за
сади над 80 хиляди фи
данки и взе участие в зе
мните работи на пътя 
през Видлич, осъществя
вайки финаноов ефект от, 
4 761 600 динара. Имай
ки предвид разходите за 
организиране на акцията 

: от около 3,5 милиона, яс 
но е, че и от финаносв 
аспект акцията е оирав-

МЛА

„Младежки събор“ 

в Йелашница
Ф Съревнование на млади певци, група, акорде- 

чшисти и духови оркестри ф 80 младежи и девойки 
аце залесяват в Ново село ф За първи път: футболна 
„лятна лига7'

Воинищ; на Видлич

Започва СМТАДохолкото се сбъднат 
ллаяовете на Председате 
лството на Общинската 
конференция на ССМ, за 
сурдулишката младеж ид 
ва лято с интересни кул
турно-забавни, бригадир 
ски и спортни съдържа
ния. В село Йелашница 
тце се прозеде традишган 
ната забавна манифеста
ция „Младежки събор", 
който същевременно е и 
своеобразен преглед на 
-музикалната и спортна 
■самодейност. В рамките 
на събора ще се проведат 
съревнования на млади 
певци и групи, акордеони 
сти и духови оркестри. 
В спортната програма са 
футбол на малки врата и

към 100 ха л да затревят 
3 ха. Бригадирите ще уре 
дят бригадирския си 
стан в тамошното учи
лище. Местната трудова 
акция в Ново село ще бъ 
де използувана и за про 
верка на някои организа
ционни новини в област
та на доброволния младе

• • •
дала съществуването см.
Бригадирите получиха си 
лна подкрепа 'от общест местната трудова акция 
ве-но-политическите орга- 

Общинската
Особено тряб в-о" ще замине .на младе 

жката трудова акция „Бе 
'87". Именно,

в ход. На 13 юни бе проСам-о един месец след
ведена акция по залесява 
не, а тези дни трябва да 
бъде организиран и лекар 
ски преглед на бригадири 
те. Събират ое и необхо
димите за 'бригадата сре 
дства. Бригадата ще рабо 
ти до 6 август, а неен ко- 

година

'.Димитровград '87 брига
дата „Братство .и единст-низации и 

скупщина, 
ва да ое изтъкне ггомощ-

лград
на втори юли 45 димит
ровградски бригадири за 
минават за Белград. Под-

та, която са им оказали 
трудовите 
„Свобода" и „Димитров
град", които са дали най- 
много бригадири.

организации
жки труд.

ОК на ССМ в Сурдули- 
ца е устанооила сътрудни. 
чество с в-к „Вече-рне но-

мендант и тази 
ще бъде Делча Гигов.гопповката за тази акция екакто

гости", в резултат на кое 
то за първи път сурдули
шката младеж се включ- 

„лятната лига"

БАБУШНИЦА

Замина младежката трудова бригадапоЕа в
врата, 

на която с
футбол на малка 
организатор 
яай-тиражният 
ски ежедневник.

югослав- 
Интере- 

-гоза състезание е 
— 30 младежки от

лия брой са пионери ста 
рша възраст. В бригада
та има и 11 момичета. 
Преди тържественото из
пращане ма бригадата «а 
8 юнн, са проведени ня
колко местни акции 
уреждане ма спортния це 
нтър в Бабушница, кой
то сс намира в период на 
изграждане. Всъщност то 
ва бяха подготвителни ак 
ци.и преди заминаването 
на бригадата на обекти
те в Сараево.

А МТБ ДОБРИНКА БОГДАНОВИЧ" РАБОТИ 
НД М?А” „САРАЕВО '87" ОТ 10 ЮНИ ДО 4 ЮЛИ

повключени състезания 
шахмат. Досегашният ол- 

маяифзста 
„нерва" 
млади

сът за 
голям
бера са предявили наме
рението ои да участву- 
ват в „лятната лига .

„Сараево '87" от 10 юни 
до 4 юли. Младежите и 
девойките ще работят по 
■уреждане па „Врсло Бое
не'', както и 
други
обекти в околността на 
Сараево.

Въпреки че според до
говора бабушиишката бр 
и,гада е трябвало да на
броява 47 души, е оглед 
па изключителния инте
рес
желающи да заминат на 
бригада — изпратени са 
54 души и, капото ти ос
ведоми председателят на 
ОК ма ССМ Велибор Ста 
иоевич, ос надяват.

, всичките ще бъдат прие 
ти й бригадирския стаи.

трудоваМладежката 
бригада „Добринка Борда 
песни" от Бабушница ве 

десет поредни години 
,иа съюзни мла

ит показва, че 
ни ята е уловила 
на сурдулишките 
поколения и затова 
очакза масово участие на 
младежта от цялата со

ло
могат да 

отбори от 
Владичитн 

при

чс
участвува

се състезанието па някои 
кому н а л.1 ю-б> ОТОВИучаствуват и 

Бссилегп адско.
Църна трапа,

наброяват 10

трудови акции н.а 
В юби

дежки
вред из страната, 
лейката си годишнина то

гцина.
Вече дълги години №° 

броволният младежки тр
уд е едно от централните 
съдържания в лятата де 
йност на. сурдулишката 
младеж. Така ще бъде и 
през настъпващото лято.
Сурдулишката бригада 

„Пера Мачкатовац" >ЦС 
работи във втора смяна 
ла младежката трудова 
акция „Белград '87". й 
тази година особено ми 
мание ще получи местна 
та трудова акция „Ново 
село". Там ще работят 
80 бригадира и бригадир 
«и (две бригади, по една 
в първа и втора смяна), 
които трябва да залеся г

хан и 
условие да 
члена и да 
10 000 динара

повнесат
ВЪВ зи път участвува на мла

дежката трудова
фопгда
К. Г акци я

на лигата.

176 нови членове на ССМ — Считаме, че и този 
път нашата бригада дос
тойно ще представи бабу 
шнншгеата младеж, тъй ка 
то от досегашните акции 
винаги сс е завръщала с 
голям брой признания 
(особено за обществето- 
културна дейност) и удар 
нпчеоки значки — споде
ли накрая В. Стамовинч.

80имало е над
книжките на агошоггринов,

дните членове на младеж
ката оргаиизаци я връчи 
Саша Станулов, и редеела 

комиоията за рабо

176 1 гина ни 
ссдми 'Клас 1[а 

„Моша
На девети

оогери от 
основно училище 
Пияде" в Димитровград 
но тържествен начин по 
лучиха младежки книжки.

След мратюо приветите 
на председателя 

комферен

тел на
та е пионерите. 'По този 

Клуба на само-
че

повод я 
дейците бе организирано 
малко тържество с иодхо 
дянца програма и танцова 
забава.

но слово
Общинската

Съюза на ооциали 
младеж в Ди- 
Нсбойша Ива

Инак бригадата състав 
младежи,

на
ция на 
етическата 
митроаярад

дяват най 30 
3—4 ветерани, а остаиа- Ст. Н.А. Т.
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Представяне богатството на Нужника
КАЗАХАВ ЧЕСТ НА 200-ГОДИШНИНАТА НА ВУК КАРЛДЖИЧ ПРОМОЦИЯ ИЛ 

ДВЕ КНИГИ
■ ■ ■

За алманаха 

Другаруване“99• ДРАГОСЛАВ МАНИЧ— ФОРСКИ: „САМУИЛ 
НЕ" И „НА ОГНИЩЕТО"

по дл записват пародиите 
умотворения: приказки и 
легенди, пословици и по
говорки, гатанки и пр. от 
Лужииш-кмн край, за да 
запазят мъдростта иа лрс 
ДИ1ШП1ТС за осгашнитс и 
бъден 11ИТС П-О-КОЛ-О! пи.я,

„Значението иа тая кни 
га с огромно. Тя говори 
много повече от всички 
наши принципни опреде 
ления и становища, как- 
вито впрочем, нс ни лип 
сват, за взаимното опоз- 
иаааяс и взаимен ромиюва 
пето на културите, за 
дру царуването", каквото 
е и 'нейното заглавие, ме 
жду поетите, които твор
ят на различни езици. 
1-то, тая книга е написа 
на на седем езика и тя 
-на практика показва ка

кво всъщност значи дру— 
царуването. С такива кни. 
ги ние постигаме мното- 
псвече, еггкоикото -може 
би и сами предполагаме.

Иска ми се тая Снига. 
да заеме полагащото й 
се място в обществените 
и личните библиотеки на 
вред из страната, да я ви 
дя във витрините на кни. 
жаряиците не само тук, 
но и в Белград, Нови 
Сал, Прищина... Такива 
книги ни са необходими 
като насъщен хляб."

На 2 юни т.г. в Бабуш 
ница ое състояла необик
новена литературна ве
чер. Пред членовете на 
любителите «а .книгата 
на местния клуб на литс 
ратурките творци и дру
ги почитатели на писана 
та реч е извършена про
моция на две книги от 
Драпосла-в Манич — Фор 
ски, преподавател, .инак 
страстен влюбеник в -на
родното творчество на 
Лужнишкия край: „Са-му 
ване” и „На -огнището” 
(драма).

Яитературната -вечер е 
открил Толшелав Анд-ре- 
евич, директор н-а Култур 
ния д-ом в Бабушница 
със слово за значението 
на събирането на народ
ното творчество в родния 
край, особено в юбилей
ната годишнина на вели
кана на сръбската пиоме 
ност и общ-оюгославс1ката 
култура Вук Стефанович 
Караджич.

За книгата „Самуване" 
е говорил Радосаз Вуй. 
чич, също преподавател, 
който в своето -изложе
ние, посочва богатството 
от народни поговорки в 
Лужнишкия край и огро
мния труд. който -е вло
жил Форски, за да събе
ре това богатство м да 
го запази за поколенията.

За драмата „На огни
щето" е говорил Тома 
М-илич, а откъси .ог нея и 
от отзиви на литературни 
критици, излезли -в -ра-зли 
чви вестници и списания

оста» I алп итс 11р е под а.в ато
ли по литература и 'чле
новете на драм-ати-что-рс- 
цитаггораката -секция към 
Културния дам.

В продължение на литс 
ратуриата .вечер под «аз 
вание „От литературната 
работилница" непублику
вани слои творби са чели 
младите литературни тво 
рци от Бабушница. В за 
ключ-енше самият 
— Драгоеллв Манич — 
Форски е произнесъл за
ключителна .реч, 
отправил призив до мла
дите творци и любителите 
на народното творче-ст-

Накрая трябва да отбе 
лежим, че Драгослав Ма 
нмч — Форски и -е иай- 
илодовит събирач и тво
рец .в Бабумпнишка об
щина, който -вече е издал 

автор .няколко книги. -С тези Две
.нови книги той обогатя
ва местното културно -съ- 

като е кровмще и дава ценен (Борислав Радович, поет, изпълнителен секретар в 
Председателството на ЦК на СКС)принос в ознаменуваното 

на Буковия 200-годишеи 
юбилей. Ст Н. „Когато издадете соб- име и други стихове. То

ва е книга, в която из-ствена книга, вие сге са
ми със себе оя, 
това е вашето дело... Ко
гато, -обаче, сте в компа
ния с други, изведнаж се 
оказва-, че там сте някой, 
за който може сами 
съдите по-обективно: там 
е вашето име, ваши сти
хове са там, а на следва
щата

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕ 
ОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

Третокласниците-във Враня и 
Враиска баня

всянаж се оказвате в съв 
сем гто-друга атмосфера, 
з някой друг овят и осьз 
назате, че вие сте само 
една малка част от тоя ог
ромен свят."
(Ирина Харди Ковачевич,- 
поетеса от русинската 

народност)

защото

да
щата музей «а Бора Стаи 
КОВ.ИЧ и д-р. Въз Вра-нска 
баня посетиха банята и 
-се запознаха по-отблизо с 
лечебните свойства на 
тази минарал-на вода.

Безспорно е, ч-е екску-р 
зията е от особено значе'

През миналата седми
ца третокласниците от ос 
н-оюно училище „Георги 
Ди.митро-в" в Босилеград 
с преподавателите си на
правиха еднодневна въз
питателно-образователна 
екскурзия. При това те 
посетиха Владичин хан, ние за свързване .на те-о- 
Враня и Вран.ека баня. рията с практиката. Още
Именно, във Владичин повече че става д-ума за
хан те посетиха фабри- обекти, които мнозина от 
ката за хартия и амбалаж учениците за първи път

(ЗаписалВ. Б.)страница — дру-о

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА

И Леоа Пана в Босилеград
Александар Илич, на 11 
този месец в Босилеград 
гостуваха и Лепа Лана н 
Бс-оан Здразкович. Освен 
тях гостуваха и със своя 
богат репертоар се пред
ставиха и Биляна Ялко- 
вич и Таня Паунович.

Въпреки че цената на_ 
билетите не беше малка- 
(1000 -динара) голямата 
зала на Културния дам 
бе изпълнена до послед
ното място. Това е още 
едно потвърждение, че 
за народния и 'съвремен
ен мело-с -в Босилеград, 
п-реди вси-чко сред млади 
те, има голям интерес и: 
печели голям брой почи
татели.

В Центъра за култура 
в Босилеград, освен дру
гите видове културни де
йности напоследък 
по-често се -организират 
о-тделнм ансамбли с изве
стни 'изпълнители на на
родни песни. След госту
ването през миналия ме
сец на Биляна Йевтич и

виждат, а в тчение «а 
с учебната година са учили 

за тях.

„ФОПА". Във Враня по
сетиха и се запознаха 
процеса на производство 
то в Памуковия комби
нат, след това п-осетиха 
фабриката за производ
ство- на тютюн и цигари, 
универсалния магазин, Къ

все

Средствата за посочена 
та еднодневна екскурзия 
обезпечи училището със 
символично участие на 
учениците. М. Я

ПЕДАГОГЪТ СЪВЕТВА

Сувенири" в края иа учебната годинап
Неписани правила и обичаи са въведени в п,рак

ов спите
и т.н.

Могат децата да подарят на своя класен ръко
водител и .колектив-вата -си онимка ;и да -купят на 
преподавателя букет цветя, а н-е всеки, ученик да се 
надпреварва да донеое сам букет, златен -накит, сер
визи и пр. Какво ще, правят учителите е толкова 
цветя? А •скъооц-енм подаръци н-е 'биха омели да при
емат. Преподавателите би трябвало подаръците да 
съобщават на училището, за това да -се разговаря на 
срещи яа преподавателите, родителите и учениците 
и да се обясни., че такава практика на „подаряване" 
не е допустима и нашето училище и изобщо в на
шето общество. Също така на дмокретен начин учи
лището и учителите би трябвало юкъпоцените подаръ
ци да върнат на .родителите, но да не ое 'стига дотам, 
трябва да ое обърне внимание на родителите навре
ме. Инак считам, ч.е по въпроса трябва да кажат 
мнението си и други просветни и обществени работ
ници и дейци, а особено родителите на учениците.

проф. Владимир Чолович, просветен съветник

тиката: учениците да дават подаръци 
-класни ръководители в края на учебната година. По
някога това са -скромни подаръци, но в някои случаи 

1И твърде скъпи! Би .-било интересно да -се направи 
статистика на тези „подаръци", които получават от
делни преподаватели и анализ на подбудите, -от -ко
ито те се дават. Също би трябвало да се види

учениците, особено 
Кому .случки това

на

колко
те обременяват родителите 
онези с малки принадлежности.
•надпреварване -между учениците да дадат по-бопати 
и шнекъпоц-ени подаръци и ю това зарадват и възна
градят преподавателите в края на учебната година?!

Необходимо е и яа родителите, и на учениците 
да ое каже, че това не е правият начин за отплата 
към п-реподаватегаише и училището. 'По-добре е това 
да ое направи със солидно учене, с -по-висок общ ус
пех на -класа и училището. А преподавателят за сво
ята работа получава личен доход, за понголямо анга
жиране егимулативна част, отделни награди, .обще
ствени признания отличия, парични възнаграждения

на
В центъра за култура 

пък казват, че и занап
ред ще полагат усилия 
да довеждат известни из
пълнители на народни ле 
снм. Впрочем това е и же 
лание н-а пове-чето младе- - 
жм и девойки, а и на не
малък брой възрастни.

М. Я.
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V Изпълнителният съвет на СОИ 
лкщжьккхмумална дейност в Бооилег- 
р адска община, Босилеград, Добро Дол 
оки поток бб, на заседанието 
юни 1987

по Ж!М- зац/ия „Автотраеоп10'рт'' — Босилеград 
на заседанието си.
Юни 1987

Въз основа на член 40 и 41 на Статута и на 
член 21 на Правилника за вътрешна организа
ция и систематизация на Издателство „Братство" 
в Ниш, Събранието на трудова организация 

„Братство" публикува 
КОНКУРС

За главен и отговорен редактор на детския 
вестник „Другарче".

Кандидатствуващиге трябва да изпълняват 
следните условия:

1. Да са завършили виеше или полувисше 
образование — възпитателно-образователна спе
циалност;.

2. Да имат най-малко 3 (три) години жур
налистическия стаж;

3. Солидно да знаят български език;
4. Да са поданици на СФРЮ;

5. Да са идейно и политически определени за 
социалистическо самоуправление, за равнопра-. 
вие на народите и народностите в СФРЮ;

6. Да не са осъждани за углавни дела сре
щу народа и държавата и да не са осъждани за 
умишлено углавно дело. :-~-

Молбитс с нужните документи се подават 
до Издателство „Братство", 18000 Ниш, Кей 
„29 декември" № 8.

Конкурсът е открит 15 дни след публику-

проведено на 9 
пододна взе решееие да даде’0и от 9.

година дава

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИН АВТОЕЛЕ 
КТРОТЕХНИК — стажант, за неопре
делено време. !

Остен предвидените със Закона ус
ловия, кандидатите трябва да 
няват и следните специални условия 
— да имат професионална 
КВ — автоелектротехник,
С молбата кандидатите трябва 
дста.вят :и 'следните документи:

диплома за 'професионална под.готов 
ка КВ

За приемане на -ръкоиодмтел—булдозе 
рист за неопределено 
У еловия

време.
1 КВ — управляващ със 

строителни машини и 2 
опит ш професията.

С молбата 'кандидатите трябва да 
представят м. следиите документи: 

диплома за образователния ценз,
— удостоверение, че не оа под след
ствие и ч-е не са наказвани,
— З^до-стс-з ерени-с от

изпъл-

години трудов подготовка

да тре

,ав тоеишкт-роте хнфгк, 
удостоверснтс, че не са под след

ствие и че нс са наказващи,
удостоие-р'ен1И1е за отбита военна

'ЗИННООТ,

гражданската
книга,
уДОстозер ени е от Общн остта 

емане на работа.

по-
по за

удостоверение от гражданската кн:и 
га; удостоверение от Общността за за
емане на 'работа и медицинско свиде
телство.

— медицинско свидетелство. 
—Заявленията се подават в срок от

8 дни от деня на публикуването на об 
в. „Братство" и „Вранске Заявленията се п-одават в срок -от 

8 дни от деня на публикуването' 
обявата във в. „Братство" и „Вранске 
нов и не" на следния адрес: До комиси
ята за труд и трудоустрояване в ТО 
„Автотранспорт", Босилеград, ул. Ге
орги Димитров 13-а, Босилеград.

Ненавременни и непълни молби 
няма да се взимат в предвид.

яватя във 
новине" на адрес на Комисията

вансто.
за ка на

ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ХИМИЧЕС 
КМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ „ЗДРАВЙЕ" — ЛЕСКОВАЦ 

ФАРМАЦЕВТИКА 
СЕКТОР ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕН 
ЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД

древи .въпроси.
Задължителна е проверка на спосо 

бноегите.
Ненавременни и непълни 

ния няма да се взимат в предвид.

оост
заявле-

Комионята за трудоустрояване при ООСТ Фарма-. 
цевтика дава*

* ОБЯВЯВА
Въз основа па член 10 на Закона 

за трудоустрояване и чл. 7 м 42 на 
Правилника за трудови отношения в 
ТО „Автотранспорт" — Босилеград, 
Работническият съвет на Трудовата 
организация „Автотранспорт" 
силепрад на заседанието си от 9. юни 
1987 година взе решение да даде „

За приемане на работа за неопределено време ЗАВЕ
ЖДАЩ кооперация, всенародна отбрана и обществе
на самозащита в сектора за преработка на овощня и 
зеленчуци в Босилеград.

Условия: Виеше образование, икономическа спе
циалност (VI степен на професионална подготовка) с 
една година трудов опит след дипломирането и чин 
запасен офицер.

Обявата е открита 8 дни след публикуването.
С молбата кандидатите са длъжни да представят

книга.

Трудога организация за пътища „Вра
ня" във Враня, дава

Бо-

За следните свободни радни места за 
неопределено време — строителни ра
ботници
Условия
дидатите трябва да изпълняват и след 
ните специални условия:

— КВ, ПК или 
строителна специалност, относно Ш, 
П и ' степен на професионална иодго 
товка, без трудов опит,

— Работа за неопределено време 
по подръжка на пътищата в надзира- 
телството за пътища ® Босилеград,

— При еднакви с останалите ус
ловия, предимство имат по-млади кан 
дидати и от местожителството където 
с работата или ог близката й околност.

— Личен доход според Правилни
ка за разпределение па лични доходи. 

— Молби се изпращат па следния

— 2 изпълнители.
Освен общите условия, кан- и: диплома, удостоверение от гражданската 

удостоверение за трудовия опит, а незаети лица и 
удостоверение от 1 самоупращителната общност за 
заемане на работа за броя «а точките.

Молби, с посочените документ- се изпращат на 
бледния адрес: Фабрика за фармацевтични пронзве- 

„ЗДРАВЙЕ" Лесковац, Влайко?а 199— За

Н К—работник,
ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНДУКТОР НА 
РЕЙС — трима изпълнители

За определено време — за четири 
месеца.

Освен предписаните от Закона усло
вия кандидатите трябва да изпълняват 
и следните специални условия:
— Да имат средно образование.
С молбата кандидатите трябва да да-
дат и. следните документи:
— Диплома за завършено средно об
разование

делия 
общия сектор.

Непълни и закъснели молби няма да се взимат
в п-родвид.

Въз ■ основа на член 10 на Закона за трудоус
трояване и чл. 7 ц 42 на Правилника за трудовите 

ТО „АВТОТРАНСПОРТ" — Босилег-отношотаия в
рад. Работническият съвет па трудовата организация 
„Автотранспорт" в Босилеград на заседание, 
дано па 9 Об 1987 година взе решение да даде

ОБЯВА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА АВТОКОВАЧ —стажант, едни

п розе-
IV или Ш степен;

— удостоверение че не са под следст
вие и че не са осъждани;
— удостоверение 
виннюст
— удостоверение от

адрес: Трудова организация за пъти
ща „БРАНЯ- лъв Враня, ул. Бора 
Стая ш<ов им 19.

Обявата с открита 1!» дни след пу
бликуването й.

Изборът ще станс в срок от 30 
кандидатите ще бъдат оснело- 
орок от Ю дни от изтръпиалс

изпълнител, за неопределено време.
Освен предвидените със Закона условия, кан

дидатите трябва да изпълняват и следните специад-
за отбита 'военна по-

;ражда у^ата пи условия:
КВ— Да имат '\1'рофеоию1науша подготовка 

С молбата трябиа да сс представят <и следните

книга,
удостовере-пие -от Общността но за

емане на работа и 
— медицинско свидетелство.

Заявления са подават « орок от 
дни от деня на публикуването на коя-

„Вранске

колан.дни, а 
мени (в 
тг> на избора. документи:

— диплома за тьрюопата профостана лига подго
товка,

— удостоверен и-с, че ис са йод слод стигне и че„Братство" икурса във ;в. 
иовинс", на следния адрес: До коми
сията за трУД и трудоустрояване в 1 О 
„Аятстраяспо рт" — Босилеград, 
Георги Димитров 13-а, Босилеград.

Ненавременни и непълни молби 
няма да сс взимат в предвид.

кс са наказвани,
— удостоис рейте за отбиха гоен и (а помивиост,
— удостоверение ох гражданскатаиипга,
— у цостовс,роите ог Общността «к> заемаме на .

ул.

работа и
—• медицинско свидетелство.
Заявленията сс подават в орок от 8 дни от допя 

па публикуването па обявата във в. „Братство” <ц 
„Иранско новите” на следния адрес: ДО КОМИСИЯ
ТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНИ В 'ГО „АВТОТРАНС
ПОРТ'' — Босилеград, ул. Георги Димитров 13-а 
Босилеград.

*
10 па Закона за 
7 и 42 на Пра

Въз основа на чл.
трудоустрояване и чл. 
иилнижа за трудови (ушсучкяшя я ГО 

Босилеград, Раоо М<яиюрсмеини и попълни мтквйп няма да се
„АототраиоморГ' — 
тничеокият съвет на Трудовата органи взимат в предвид.
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Анекдот
Нашли му пекатВещ мъж Франооа Мориак из

несъл и една парижка гимназия 
лекция иа тома „Вечните теми в 
литературата". Лекцията минала 
много добре и накрая учителят 
по литература го помолил е ня
колко думи да каже нещо за 
принципите, .от които се е ръко
водил при създаването на толко
ва значителни творби.

— М|Оже да ги резюмирам с 
няколко думи — отговорил Мо
риак. — Преди комико писател
ят трябва да има чувство за бо
жественото и святото, то трябва 
да юе усеща във всяко произве
дение. Мропо се цени един ро
ман, иогато действието се разви
ва във виошето общество. Тряб
ва да ес прибави и малко ероти
ка, без която никой издател ня
ма да ви .обръща внимание. И, 
разбира ос. да има някаква за
гадка, която да заинтрш-уиа чи
тателя.

Чстим по весиици: най-пооле требе да 
се зашие кой кво работи —- ако си работ

но работиш у вабрику, а ако ои сени к
ля:к, че работиш ишве и че гледаш стоку! 
Тека би требашо да будс, а не с йедну ногу 
у вабрикуту, а с дру/у на село... па не си 
работний «о работник, а не си селяк ко
селяк...

Елсм бооилсграуа1ьс другико мисле, а 
изгледа тека че и работе. Работниците у 
'сушаруту требе да ору, са де зарзават оти 
нсмайу кво да преработуйу. Обърну тсли- 
воиът, че тиитуйем бай Вене, да ми растъл 
куйс тия бооилеградбй калай.

Исма да ви распрая.м колко дълго вър
ху остружкуту докига да се свържем с бай 
Вене. По йодно време ко испод земи чу му 
гласат:БЕЗ ДУМИ

-— Тука съм Манчо, тука, говори ка
кво има.

ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО” — Ама чуйем тйка работниците оди су 
шаруту че саде лук, морковйе, патлиджагье.

— Адно си чул! Нели знаеш на село 
останаме само старци, па-нема кой да сади. 
А сушарата нема що да суши, па там ре- 
шили и работниците дообед да работат у 
вабриката, а пообед да идат у полето. По
галя от оная народната: „Помогни си сам 
— та и друбите да ти помогнат”. Може те
ка да е и по-арно, а не да тражат зарзеза- 
ти сд друби места и да плачат превози...

— Добре де, значи ли това дека Горс
кото че сади дървя, Транспортното да тра- 
жи навту, а „Кин—стан” сам да си 
рейийуту...

— А не е тека, и немой да се шегуеш. 
На тия у Сушарата истина гори под нозе, 
немат суровини, па му тражат леко...

— Знам, знам, нали су у „Здравл>е" од 
Лесковац, а сни протгаводе свакпкви лекове, 
ама тия лек що предлагайу кока не йе баш 
с онова що се пише по весници и оратн 
на теденнзийуту.

Тамън да питам бай Вене кво напрал 
ше с градсЬият план, кво има друго ново у 
Босилеград, а оно теливонът се и-сключи.

Па съга ои нещо мислим: може да йе 
тека и по-арно. п щом су га решнлн сигур
но йе за арно. А моите ца,рлброджан>е еве

— Тогава учителят казал:
— Сега е 10 часът. До обед 

ни остават два часа. Опитайте се 
да приложите принципите на го 
оподин Мормак в едно съчинение.

„Всички ученици прилежно се 
навели над белите листове. Само 
един от тях след десет минути 
триуфално подал на учителя сво
ето съчинение.

— Вие се подигравате! — му 
казал учителят. — Искате да ка
жете, че за десет минути сте в»* 
качили във вашето съчинение вой 
чки елементи — божествения, 
аристократичната ореда, еротика 
та и загадката... Това е направо 
невъзможно.

9 Огън и вода никога не се смесват. 
9 От червен лук не се ражда раза.

Теогнид
9 Не можеш да накараш рака да върви право. 
9 Не можеш да пишеш върху вода.

Аристофан
V9 Не можеш да съблечеш гол човек.

Плавт
Никоя птица «е може да литне над себе ои.

X. Хайне пече
9 Каквюто е било, няма да бъде отново.

И. С. Тургенев
9 Бозаджиите юе завземат да шият чизми.

Л. Каравелов
9 Никому не е дадено да прескочи собствената ои

сянка. — Четете, господине — ка
зал ученикът.

Фр. Меринг
9 Нима традициите ще негодуват от брашното?

К. Христов
9 Няма чисто брашно в чувал, който е сложен под 

комина.

И учителят прочел двата ре
да, написани на средата • нг 
листа:

Ст. Чилингиров
9 Никой ве може да кихне по-високо от носа си.

Н. Хрелков

„Гоотоди. боже мой — каза 
баронесата, — аз съм бременна, 
а не знам от кого!"

с годмне имайу ягнища, ама немайу клани- 
цу, па би карайу у Белу паланку да би за- 
колю, а после би върчайу да би продавайу 
на грацагьето, и тека им било по-йевтино.

— Ма не 'разбираш ти дедо тея работе 
— казуйе ми унукат. — Све йе това иконо
мика., Ете Гумарата продава за два пути 
по-йевтино пати 1тете на италианците, а пак 
има еметку. И паче ©н да ми раопрая кико 
и евтин ете патибе у странство су скуле.

— Чекай бре, дете, никто йевтиното мо 
же да буде скупО', а скупохо — йевтино?

— Може, икономиката може ове: важ
но йе да разбереш ад койу страну га 
гледаш...

„УДАР"I ЖтйФМШ]

— Е дете, я не се разбирам у туя твойу 
иксномику, ама аве ми се чини дека смо
ОМЪРСИЛИ «ОНЦИТИ.
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