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и3скупщинатдИнТсфрюКОВОДИТЕЛИ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ДОБРЕ ДОШЛИ!
МИКД ШПИЛЯК - ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
Има думи, които се помнят за цял живот- Ду- 

ми, които направо пленяват сърцето и душата на 
човек, измамват радостни сълзи. Те стават нещо сви
дно, нещо свое, което не може нищо да изтрие от 
съзнанието и спомена. А наглед обикновени думи. 
Най-еждневни: добре дошли!

ДОБРЕ ДОШЛИ! Димитровград днес © най- 
щастливият град. С празнична премяна и широко раз
творени обятия посреща свидни гости. Посреща и 
приветствува участниците на „Майските срещи". А 
те като буйни талази, пъстроцветни младежки вълни, 
се изсипват на димитровградска автогара и оттам 
заляват улиците на града. Една младост в навечерие
то на Деня на младостта пристигнала да сподели 
радостта и щастието си, че живее и твори в сво
бодна, независима, братска Титова Югославия.

ДОБРЕ ДОШЛИ! Димитровград днес е широка 
прегръдка за млади албанци, българи, словаци, руси- 
ни, турци, румънци, унгарци, сърби. Днес Димитров
град говори с езика на братството и единството. 
Език, скъп като „зеница на окото". Общ и разбираем 
от всички и за всички, въпреки националното разно
образие. Когато една усмивка повече говори от ку
пища думи. Една отронена радостна сълза, един за
разителен бодър смях, се превръщат в нерушимо съ
дружие, най-ярка спойка в, братското хоро.

ДОБРЕ ДОШЛИ! Димитровград днес празнува 
най-светлия, най-радостния, най-младия празник. Май
ските срещи на младостта! Младостта на Републи
ката, като израз на преданост към делото на Тито. 
Дело обединяващо и сплотяващо. Дело изграждащо 
мостове в сърцата на млади и възрастни, премества
що разстоянията от Димитровград до Александровац 
Жупскк, до Ковачица, Руски КръстУр, Чантавир, до 
Печ, Уздин, Призрен и Босилеград ...

ДОБРЕ ДОШЛИ! Димитровград днес е град на 
песни и танци. Българска ръченица и унгарски чар
даш, албанска шота и русински казачок, турски чо- 
чек и словашки танц, сръбско коло и румънско хоро, 
еднакво грабват и пленяват; потичат като най-голямо 
пълноводие на любовта, на братската любов. Едно
временно национално самобитни, но и общоюрослав- 
ски широки и пленяващи. Език на музиката, за който 
предводачи не са нужни. Водопади музика, възпла
меняващи Най-силната енергия: решимостта да с© 
живее в съдружие, да се твори и създава за разцве
та и благоденствието на братската страна.

ДОБРЕ ДОШЛИ! Три дни ще се лее по улици 
и по домове на Димитровград — сръбска, 
унгарска словашка, русинска, унгарска, 
турска, румънска реч. Ще създава незаличими прия
телства, обич, приятелство. Ще превръща в безценен 
кгмък най-скъпата придобивка на народната револю
ция — братството и единството. И ще стане съдба 
на всички ни.
/ До другата пролет, до идното „добре д о -

Стефан Николов

Видое Жаркович избран за подпредседател 
Председателството, а Войо Сързентич за председател 
на Скупщината на СФРЮ

на

Председателството
на заседание, прове 

дено на 13 май т-г- избра 
и провъзгласи Мика Шпил- 
як за председател и Видое 
Жаркович за 
дател на Председателство
то на СФРЮ.

на основа за по-нататъшна ус 
петна работа. Ясно фор
мулирахме нашата стаби
лизационна политика и 
пристъпихме към разрабо 
тка на по-вататъшното раз
витие на нашите самоуп- 
равителни отношения в 
политическа и икоисшиче 
ока система. По тези въп
роси постигнахме единст
во, което е залог за осъще 
ствяване на нашите цели.

През изтеклата година 
настоявахме да развием о.т 
ношения с много страни в 
света, особено с членки
те на движението <на необ 
вързаните, и в ООН. Анга 
жирайки се в подготовка
та и работата на Седмата 
конференция на необвър
заните, потвърдихме авто 
ритета и приемствеността 
на. Титовата политика и 
значителната роля, която 
Югославия има в движени 
ето на необвързаните и в 
международните отноше
ния.

СФРЮ

подпредсе-

ШМ Ж

МИКА ШПИЛЯК 
Роден е през 1916 

година в Одра край 
Сисак. Като 17-годи- 
шен работник се 
включва в революци- 
ното работническо 
движение. Член на 
СКОЮ от 1935, 
член на ЮКП от 1938 
година. Шпиляк е

а

здин от организатори 
ге на въстанието 1941 
гбдина в Хърватско. 
След освобождението 
в изпълнявал много 
зтговорни обществе
но-политически функ 
ции в Загреб, СР Хър 

СФРЮ. Но-

ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ 
Роден е през 1927 

година в Недайно (СР 
Черна гора). Следвал 
е юридически факул
тет в Белград. Завър
шил е Полувисша во
енсморска академия 
и Висша политическа 
школа „Джуро Джа- 
кович", както и Вие 
ша школа на поли
тическите науки в 
Белград. В НОБ е уна 

1941 го-

ватско и 
сител е на Споменица 
1941. Удостоен е с 
Орден народен герой, 
Орден юнак на соци
алистическия тРуд и 
много други югослав
ски и чуждестранни 
отличия.

шопска,
албанска,

ствувал от 
дина, член на СКОЮ 
от 1941, член на 
ЮКП от 1943 година. 
Носител е на Споме-

досега пи решавахме с ко 
лактивна работа <и аз съм 
уверен, че така ще рабо
тим и занапред. За мене в 
е най-съществено и в бъде
ще да останем единни и 
решителни в разрешаване
то на най-важните въпро
си на нашето обществе-но 
и И1коном1ичеоко развитие.

Делегатите на Скупщи
ната на Югославия 'избраха 
Войо Сързентич (СР Черна 
гора) за председател, а 
Мирко Попович (СР Сър
бия) за подпредседател на 
Скупщината >на СФРЮ с 
едногодишен мандат. За 
председател на Съвета на 
републиките и покрайнини 
те беше избран Антун Ба- 
бич (СР Хърватско) а за 
председател на Съюзния съ 
вет Аслан Ф1азлия (САП Ко

ница 1941 и повече 
военни и мирновре- ш л и !".

ВОЙО СЪРЗЕНТИЧ 
Роден е през 1934 го
дина
край Бар. Завършил 
е икономически фа
култет. Член на СЮК 
в станал през 1952 го 
цина. Изпълнявал е 
многобройни 
ворни длъжности в 
СР Черна гора и 
СФРЮ. Удостоен е 
с Орден братство и 
единство със златен 
венец и други отли
чия.

менни югославски и 
отли-чуждестранни

чия.
Стоничи НА ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ В СУРДУЛИЦАв

ВРЪЧЕН ЕМБЛЕМ НА ГРАДАИзбирането и провъзглас 
«нането на председателя й 
подпредседателя бяха из
вършени .въз остава на Кон 
ституштята 
според утвърдения ред в 
Правилника за работа на 
Председателството 

СФРЮ. Техният едногоди
шен мандат започна на 16 
май т.г.

Чесъитайюи избирането 
на Мика Шпиляк и Видое 
Жаркович, досегашният 
председател на Председа
телството Петар Стамбо- 
лич между другото каза:

— Мисля, че създадохме

При посещението «а Драгослав Маркович, 
член «.а Председателството на ЦК .на СЮК, на 
13 май т.г. в Сурдулица му бе връчен първия 
емблем на град Сурдулица, като на революцио
нер и боец от Народоосвобдителната война, ра
детел в мира и съратник на Йосип Броз Тито.

От името на обществено-политическите ор 
ганизации трудещите се и граждани на Оурду- 
лишка община емблема връчи Вадосав Димитри 
еаич, председател на общинската скупщина.

По-обширно за посещението на Драгослав 
Маркович в Сурдулица на 4 стр-

от го
нг! СФРЮ и

на

Като благодари за из
бирането, Мика Шпиляк 
между другото каза:

— Пред нас стоят много 
работи и задачи, чието ра 
зрешаваме е в ход. Ние и

С. М.

сово).
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Щ[ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ
КОПЕНХАГЕН: Тук е про. 

XXVII конгрес «а 
унисгическата партия 

па Дания. На конгреса
1грисъстнуна и
на СЮК, оглавявана от 
Марко Лолич, .изпълните
лен секретар в 1 'редседа- 
гелството на ЦК на СЮК.
РИМ: На последния си кон 

Садмата 'конференция "а ■ ,.рес, който бил проведен 
необвързаните «в Индия се щ тсзи дни, Радикалната лар- 
очакна като международно Л дуела решение да не 
събитие от универзално но щ уЧасхвува в извънредните 
лирическо значение. а"Шобщи избори в Италия-

гзал »|техврлв _»«**
разговорите — това е мо- И Членките ма Съвета за съ 
монт когато поръченията ■ ,рудничество на страните 

Ссцмат а конференция р 0т Залива започнали ире- 
трябва .да раздвижат- меж ф говори с Иран и Ирак с 
дународната общност кт.м « цел да се сьздадат възмо- 
,разрешаване на на трупали-ш жности за затваряне напо- 
ге се проблеми, в което Ж «редените ирански нефто- 
необвързана Югославия, не Ц проводи, от които

Финлан Ш два месеца ежедневно из
тичат във водите на Зали
ва няколко хиляди барела

леден' ом
делегация

,
посещеО,- Югославия Индира Гаиди ще замине на

Финландия, Дания. Норвегия и АвстрияИПЯ В/зВ

Ц& По цокана на Лредееща- 
Ц{ ( те.тство го .па СФРЮ .и пред 

Съюзния 
Мил-

ссиателката на
изпълнителен съвет 
1<а Планини, на 8 юни т.г. 
.в .нашата страна ":е прис
тигне на официално прия
телско посещение предсе
дателката ша правителство 

Република Индия Ни

ВИСОКА ОЦЕНКА НА ЮГОСЛАВСКО-КИТАЙСКИ 
ТЕ ПАРТИЙНИ РАЗГОВОРИ

Важна крачка в развитието 

на отношенията
и тто на

дира Гаиди. С тома ще за
почне европейско турне 
на индийската ръководи
телка, в рамките на което 

посети още Финлан 
Норвегия и

вечеМития Рибичич и Ху Яобан подчертаха задоволството 
на двете делегации от резултатните и твърде сърдеч
ни разговори
Югославско-китайските 

партийни разговори на 
най-високо равнище, които 
се водиха тези дни в ваша 
та страна получиха висока 
оценка. И в Белград, и в 
Пекин, се подчертава, че 
посещението на Ху Яобан, 
генерален секретар <на ЦК 
на Китайската комунисти
ческа партия, беше твърде 
полезно и успешно. То 
представлява нова важ
на крачка в развитието на 
отношенията между СЮК 
и ККП, и СФРЮ и НР Ки
тай.

тя що 
дия, Дания,
Австрия- 

Първото пътешествие на 
Индира Ганди извън ^ра
пиците *па страната след

утралнц Австрия и 
дия- както и 
по-малки с грани, 
ват извънредно важлт ро

останалите
получа-оки, сърдечни и ллодотвор 

ни. Изразявам голямо за
доволство от успешната 
всестранна размяна на 
мнения- В разговорите зае
дно огледахме историята, 
от възобновяването на на
шите партийни отноше
ния- Благодарение на то
ва, че ние и вие мислим 
със собствената си глава, 
усърдно свързваме универ- 
залната маркоичеока ми
съл с конкретната револю
ционна практика на наши
те страни, вървим по соб
ствен път в .социализма и 
решително спазваме пра
вилните принципи за неза
висимост и самостоятел
ност, пълно равноправие, 
взаимно уважаване и не
намеса във вътрешните ра
боти на партиите. Нашите 
отношения са все по-близ
ки и все по-богати с жизне 
на сила — заяви пред тръг 
ванеза Пекин генералният 
секретар на ЦК на ККП 
Ху яобан.

- Щ нефт-
ля. АЛЖИР: Специален съд 

наложил на бивешия вън
шен министър на Алжир 
Абделазиз Бутефлика Да 
върне на държавата над 
един милион долара, кои-

ПРОДЪЛЖИХА ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ СССР И 
САЩ ЗА ЕВРОРАКЕТИТЕ !

В мрачна атмосфера то изчезнали от неговия ре 
сор. Съдът оценил, че Бу
тефлика е отговорен за съз 
даването на тайни фондовеНАТО пакта, както по от 

ношение на ядрените раке- и злоупотребата с държаз 
ти със среден радиус на
действие така и по броя р ПРАГА: През последните 

ядрените глави . Поела р ю ГОдИНИ населението в Че 
никът Квицмнски е изтък- ~

Завчера в Женева деле
гациите :на СССР 1И 
продължиха преговорите 
за ограничаване на ракети
те със среден радиус на 
действие в Бвропа.

САЩ ни средства.

па
Р хословакия се е увеличило 

на Н само с 1 милион жители. 
Според данни от 1980 го
дина, които били публику
вани неотдавна 

Л страна живеятното предложение на ге- американоюи цели и готов- Ц житела Прн „реброяване- 
■ .пералния секретар на ЦК чш-стта за предприемане «ар г0 от годи а §ило
па КПСС Юрий Андропов конкретни крачки за огра- у зърдено_ че в Чехослова-

— С другаря Рибичич и ос 
таналите ръководители на 
СЮК разговаряхме на два 
пъти, срещнахме се и с 
председателя *на Председа
телството на СФРЮ Петар 
Стамболич и с председа
теля на Комисията за ико
номическа 
другаря Крайгер. 
тези разговори и срещи бя 
ха твърде близки, приятел

нал, че реагирането 
най-новите предложения на 
Андропов ще бъдат „експе §§

Шефът на светската де 
легация Юлии Квициноки 
оповестил, че неговата 
страна остава при послед-

риментален камък за пре
ценка на действителните , в тази 

15 283 095

ут-
ничаване на ядреното въо
ръжаване в Европа”.

стабилизация, 
Всички

„за радикално намаляване 
на ядреното оръжие в Ев 
ропа и за постигане на ра
вновесие между СССР и

кля тогава са живяли 
житела.I 14 344 987

Според изявлението на | 
шефа на американската де | 
легация Пол Ни ще, Вашинг | 
тон не се отказва от по-1 
раншните си предложелия | 
за „преходно решение” и |

р АТИНА: В столицата на 
| съседна Гърция тези дни 
|се състояла! масови демон 
1 страции противВЕЛИКОБРИТАНИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННИТЕ ИЗБОРИ

присъст
вието на американски во
енни бази в тази страна. 
Демонстрациите били 
низиграни по повод годиш
нината от смъртта на един 
от основателите на гръцко, 
то мирно

Тачър цели втория мандат не придава значение на 
г/нициативата на Андропов.

Отговорът изглежда населението в страната е Тази инициатива в първи 
против по-нататъшно въо- те отзиви на Вашингтон и 
ръжаване. Въпреки това неговите западни партньо- 
Маргарет Тачър е опни- ри е била отчетена като . 
миех и самоуверено заявя- „охрабряващ” знак, като из уЦ гоРис Ламбракис. 
ва: .„Ще победя”. Самоуве- вестен „напредък” или да-' т 
реиостта й идва частично ри като .крачка „® добраЦ 

й от политиката на нейната посока”, 
партия, а също така и от

орга-
На великобританската 

политическа сцена започна 
предизборно представле
ние, което ще продължи 
до 9 юни, когато ще се про 
ведат преждевременни об
щи избори. На сцената са 
две личности — Маргарет 
Тачър и Майкл Фут. Пър
вата
ството и насочва събития
та, втората — обединява 
опозицията и настоява да 
пренасочи събитията.

прост както и целта на 
Тачър. А целта й е да вла 
дее още един мандат- 
Още от първите дни британ 
оката премиерна, говорей
ки за промените, говореше

движение Гли-

ХАРАРЕ: Премиерът на 
Зимбабве Роберт Мугабе 

ш призван всички граждани 
на страната — черпи и бе 

„продължава да Щ се спл°тят и със
натрапва неприемчиви ус Да 'ДОлри‘
ловил за споразумяване”, ж _..„с и за всео^Щ°т0 разви- 
Той оповестил, че ще има ш а Р°^сната.

ЕРУСАЛИМ: Инфлацията 
в Израел

и за условия, които са 
необходими да извърши те 
зи промени. И винаги тър' ДРУви външни фактори. Та

Посланикът Н|ице напра 
вил сериозна забележка, 

чър е последователна ^на че СССР 
страстното си връщане

оглавява правител лисеще време, достатъчно 
време, два мандата.

към нормите на класичес- 
КИ|Я кагштализъм, с което 
се съгласяват

По пътя към целта Та
голямо чи предвид споразулюние, ко

ето да се обосновава вър
ху Рейгъиовото „преходно 
решение” — САЩ да ре
дуцират броя на ракетите 
със среден радиус на дей 
ствие, които планират да 
поставят в Западна Европа, 
при условие СССР да 
мали броя на поставените 
евроракети „до същото ра 
внище”.

чър се срещаше с М1ного 
„черни пунктове” — от сдо британци. Инфлацията 
стопанските и обществени е намалена на 4,6 на сто, 
несполуки, които дават на а на по-широк обществен 
опозицията повод да кон- план войната на Фолкланд 
стантира, че в страната 
има все пенмалко общест- извежда самозаблюжден1ие,

че се е потвърдила решимо 
дтта на британциите да от
браняват частта ои. Заслу
гите за това пак ,се падат 

От на Маргарет Тачър.

С убедителната си избор 
на победа през 1979 годи
на, Маргарет Тачър обез
печи на себе ои и на Кои- 
зервативната партия петго
дишно управляване със 
страната (>до идващата про 
лет). Защо са й необходи 
ми преждевременни избо
ри? '

тази година ще 
достигне размер от 
150 на

над
сто, а израелската 

икономика се среща и с 
М1Ножество други пробле- 
ими. Непрекъснато 
чава

ските острови все още про
се увели 

израелският дефицит 
в .стокооборота с чужби
на, както и външните 
гове, които овече

правдиви, до факта,;
великобри-; 

танци са останали без ра;- 
бота и че мнозинство

вени 
че 3 милиона н а-

дъл 
възлизат 

милиарда долара.21па
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13 МАЙ — ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА В НИШКИ 
РЕГИОН ЧЕСТВУВАН ДЕЛОВО И ТЪРЖЕСТВЕНО

ОТ. ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА СКС В НИШ. Д

Незаменима е йролята на СК
’' ТГ ПОКРАЙ^ТРУДНОСТЙТЕ в 'СТОПАНИСВАНЕТО ЗНАЧИТЕЛНИ РЕ

ЗУЛТАТИ ПОСТИГНАТИ В ИЗНОСА. — СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ИМА 
ГОЛЯМА И С НИЩО НЕЗАМЕНИМА. ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБ
ЩЕСТВОТО — изтъкна' Драгослав Маркович, член на Председателството на 
ЦК на СЮК .

'•Междуобщинската кон
ференция на Съюза на ко
мунистите в Ниш, на засе- и функциите ,ои в обще- 

■ данието си проведено на' ствено-иконолшческата си- ско становище. СК трябва 
11 т.м. обсипи стопански- стема и икономическата на .прав начин да започне 
те резултати в региона11 политика за -реализиране, па-опокойно, , по-задълбочв 
през първите'месеци на те- на приетите1 заключенйя и но да разисква и -решава 
кущата -година. На засада-1 политиката на СК като по. въпросите на текущите ■ 
н-ието'присъствуваха-и -взе- цяло. Търси се .решител- проблеми, много повече за- V 
ха участие Драгослав Мар иост и ефикасност в раз- дългоорочното развитие на 
ковйч/член на Т1редседа- граничаването с -всички страната, като цяло -и 
телството на ЦК на СЮК, онези, които се отнасят па всяка организация отдел- 
Радован Пантович,- йод- сивмо, опортюнистичеаки, но, и така -да даде възмо- 
гтредседател ,на Председа- вербалистичеоки и които жност за ир-уокорено- раз- 
тедството -на СР Оь-рбия -и са по'Страна — -изтъкна в-итие -на обществото в се- 
Богдан Трифунович, член председателят -на МОК на гашното трудно положе- 
нй Председателството СКС в Ниш Александар ние. Икономическото по-

Йованович. Той подчерта. ложение при нас е трудно,

ПОСТОЯННО В СЛУЖБА НА НАРОДА 

й РЕВОЛЮЦИЯТА
Ф Постигна-гй значителни ре

зултати в опазването на обществения ред и спокой- 
ство и в намаляване на най-тежките 
Ф Централното търежетво 
стоя в Нишка баня

углавни дела 
по повод празника се об

обществени субекти в осъ- наетите по. воичош. въпроси 
ществяването 1На задачите и проблеми трябва да под

хожда от вдейнснпо1Л(итиче-
Пол1итичео1шоигу|риреттног-- Досегашните 

то положение, в Нишки ре- резултати се дължат и., на
гнои е стабилно. Тосва .е., техниката с-която разпо- 
резултат^ на всички, субек- лага тази служба.. л>лаго- 
ти на обществената, само- дарение на обществото тя 
защита 1начело със СК, е все по-свър.еменна, а над 
подчерта Пехар Радоеоич, ./б -на сто от жадрите. еа- с.. 
секретар на Съвместната 
служба на вътрешните 
боти в Ниш

успешни

за. : Лвиеше и пол увиеше образо 
вание. Представителите на 
тази. служба, с удовол- 

се традиционна конферен- - ствие изтъкнаха и все по- 
ция за печата на 11 май успешното . 
тл\ В

ра
на състоялата

съ,тредни чест
но с трудовите организа- 

нзт^кна- шии,, местните общности м 
то че през първите, четири гражданите, което е и га- 
месеца на годината са по
стигнати значителни резул^ 
тати в

разговорите с жур
налистите бе

ЦК на СКС.
ранция за изпълняване, на 
високата обществена цел.

Централното, тържество 
в Нишки регион по повод 
Деня на сигурността се Съ,- 

тежки стоя в Нишка .баня, на 
1^ май край- паметника на 

изтъкна, че се Мойсие Михаилович — 
чувствува известно у вели- Тошке, загинал 

общия (7 на сто)
«на стопанския криминал събрание пред представите 
(12 на

осуетяването ..и 
спречаването на вражески 
активности, криминала и 
в намаляването на
углавни дела. 

Радоевич
член на

ОЗНА. Начение на тържественото

сто по отношение ли на обществено-полити- 
същ ческите организации от 

период). Става дума обаче, Ниш и региона, работници 
каза той, за ефикасното Към Службата на вътреш- 
деиствуване на Службата ните работи и граждани, 
в откриването на тези де- реч произнесе Бранислав 
ла. В общия криминал е Ранчич, заместник начални 
имало 1567, а в стопанския 
241 углавно дело. През на
стоящата година са разяс 
«ени 24 плячки, което със 
7 на сто е повече по отно
шение на миналогодишния
същ период. Чрез по-ефи-

на .мин ал огод-ишния

ка на Службата тю сигур
ност в Ниш. — В тази
юбилейна година, в която 
ознаменуваме Второто за
седание на АВНОю и 40 
години от славните битки 
на Сутйеска и Неретва. на- 

касно сътрудничество с Ра шата решителност е още 
ботническите контроли, об . по-голяма последователно 
ществено-политически ор- да следим Титовия револю 
гаии в трудовите организа. ционен път и поръченията 
ции и, разбира се, с право- му. И сега изявяваме, че 
съдиите органи, преди вси сме готови да дродъджим 
чко, чрез превантивно дей- революционното дело на на 
ствуване се застъпваме да шите другари, които за на- 
намалявам посегателствата шата свобода проляха 
срещу общественото и ча- крт>в и положиха . животи- 
стно имущество. Това, раз- те си — каза Ранчцч на 
бира се, е превъзходната "тържеството, 
ни задача, която все по-ус 
пешно изпълняваме.

Внимание на успешните организации: от заседанието на МОК на СКС в Ниш

Съюзът на комунистите че се изостря отношението 
и останалите организирани към бюрократичеоките и 
социалистически субектив- Технобюрократически про
пи, сили в'Нишки регион я.зи, към носителите на 
предприемат значителни приватизиране и узурпира
йки™ и мерки икономиче- не на общественото -имуще- 
ската стабилизация . после- ство. Това потвърждава и 
дователно да ,се осъщесг- факта, че през миналата 
вява. Това е дейност, коя- година от ОК са отлъчени 
то е д центъра щ внимание- 133 члена, което е двойно 
то на СК и ,на. останалите повече от по-мин ал ата го- 
субекти. В момента осно- дина. 
вен проблем, с който .се >
срещат повече .организа- ЗАДАЧИ ЗА ВСИЧКИ 
ции на сдружения труд е 
обезпечаването на въриро-

което трябва да се има на 
предвид. Не съществува 
обаче проблем тези задачи 
да не се реализират, ако 
всички изпълняват задъл
женията си. Това е пътят 
уточнената политика да 
се осъществява 
Маркович.

Говорейки за резултати
те в износа Маркович из
тъкна, че налице е схваща 
нето, този който иска да 
внася тРябва повече да 
изнася и че това определе 

Взимайки участие в ра- ние ще трае все докато не 
изводствени материали, от зи с^ваиията Драгослав постигнем конвертируе- 
нрено приемственост ® про Маркович, член на Предсе мост на динара и плате- 
изводелвото и увеличаване дателствотР на ЦК на жен суфицит на страната, 
то на износа, макар че СЮК изтъкна, че икономи Той изтъкна, че от особе
на този план са постигна- чеокото положение изис- но значение е отношенме- 
ти забелеижтелни резулта- ква в нашето общество да то към селското отопанег- 
ти. Така, на крнвертируе- уточним задачите на всич- вов Нишки я регион, 
мия пазар износът та сто- ки субекти — СК, Съ^за Маркович отделно гово- 
ки е увеличен с 41,1 на на синдикатите, ССТН,'са- ри за проблемите в заема- 
сто, а на ..клиринговия , е м©управителните и делегат нето за което изтъкна, че. 
намален с 33,6 на «сто. През оки органи п т.н. Той из- е един от 'най-трудште. В 
•първите три месеца на го- ' тъкна, че Съюзът на кому центъра «а вниманието тр^А' - ' • 
дината стопанр1;вртог в, Ни- пистите има голяма и с . бва да бъдат организаци- •' г1 
плен регион е имало н&ма ' нищо ' незаменима дълж- ите гга сдружения труд, ко 
лен физически обем на ин- ност и отговорност, воде- ито добре стопанисват- и 
дустриалното производст- ща роля за по-натагьшното там се въвежда трета и 
во от 7,2 та сто по отно- развитие на нашето обще- четвърта смяна.

ство. Няма въпрос шо кой- В разискванията на Но- 
то СК не трябва да рази- вица <Чилипович, Десимир 

от производството, Йович, Станимир Стамен- 
зае- кович, Станиша Сюянович 

мането на работна ръка. и други покрай посочване 
на проблемите отделно .бя- 

— За .разлииса от стопш- ха подчертайи твредстоя- 
оките камари, синдикати- щите задачи за ио-уепеш- 
те, ССТН и останалите су- но стопаписване и за по- 
бекти в развитието, които последователно провежда

каза

В. Б.

НА 22 МАЙ КРАЙ ВЛАСИНСКОТО ЕЗЕРО

ДВАНАДЕСЕТА СРЕЩА 

«БРАТСТВО-ЕДИНСТВО*
• НА НАРОДНИЯ СЪБОР ЩЕ ГОВОРИ БРАНКО 

ПЕШИЧ
В Сурдулица яа 14 май т.г.-се състоя араща «а 

координационния кмитет за подготовка яа традици
онната сроща „Братство-единство”, която по 12 път 
се провежда на бреговете «а Влааинокото езеро. При
ета е й програма на срещата.

Началото е насрочено за 11 часа, а на народния 
събор ще говори Бранко Пешич, председател па Окул 
шината иа СР Сърбия-

В културно-художествената програма ще учас
твуват членовете па КХД ,.Велко Влахович’ и Воен
ния оркестър при Дома на ЮНА от Нищ. Освен това 

участвуват драматични а-ртишт от Прищина, Ско
пие и Ниш.

щение на същия - период 
на миналата година. Осо
бено обезпокоява факта, еква, 
че намалено производство производителността ,1 
се чувствува 1В някои глав
ни области1 в стопанството

ще

В неделя «а 22 май на Влаоина ще пристигнат 
и голям брой членове на младежките отряди от Съ-р- 
бия, Македония и Косово, а пред Паметника на ле
гендарния испански боец и народен терой Ратюо Лав- 
лович — Чичко тце се състои исторически час и ще 
бъдат положени венци и свежи цветя.

в региона.
— На практика все- по

вече се изостря " въпроса
за повишаване отгаворнос- 
тТа в организациите -и, рд- . в решапаието на - отделиш не та икономическата ста- 

СК и иа въпроси лендхолад-ат псиопе- билизация в дело.
ративно, Съюзът на кому- Борис Костадинов

ководсТвата на 
всички, самоуправитслии иС. М.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ Съюз В БОСИЛЕГРАДСК А ОБЩИНА НА БОРВА ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА „МОРАВА И"

С П0-0РГАНИЗИРАН ПОДХОД
шията трябва да се посо
чи, че от нова гсдана на
сам Социалистическият съ
юз «на този план все тю ве
че е ©ключем. Членове на 
Секцията за селско степан
ОТВО и СОЛО /КТ{И
ССТН, съвместно със спе
циалисти от ООСТ „Напре
дък организират заседания 
в местните общности и 
изнамчрат 
за увеличаване броя на 
мини-фермите. От 36-те ме
стни общности досега та
кива от брания са преведе
ни в 18. — Акцията не сти
хва, известни резултати 
има и до края на годината 
очакваме да бъдат откри
ти всички запланувани ми
ни-ферми Разбира се, въ
преки трудностите, които 
ни очакват планът няма 
да бъде доведен под въ
прос ако е акцията се вк
лючат всички субекти и 
ако същата се води орга
низирано докрай. Охрабря- 
ва и факта, че всред жи
вотновъдите вече не съще 
ствува боязън и недоверие, 
че и самите те виждат до
ходните си възможности и 
перспективата си — казва 
Лазар с-з.

До края на 1985 година 
в Боснлсградска община 
тРябва да бъдат формира
ни 242 мини ферми за от
глеждане на овце и крави, 
а досега са формирани са
мо 70. Как до края на на* 
стоящата година числото 
им да възлезе на 200? — 
Померихме се между тру
дностите и възможностите 
за развитие на животновъд 
ството и в организирането 
на акцията бе необходимо 
да направим прелом — ка
зва Иван Лазаров, предсе
дател на ОК на ССТН в 
Босилеград, .като подчерта 
че същата -сега е шо-орга- 
низюрона.

В началото на настоя* 
щил оредноорочен период 
в акцията за реализиране 
на проекта „Морава II" се 
навлезе с оптимизъм и се 
очакваше, че резултатите 
няма да изостанат. Още по 
вече, че това /главно начи
нание в развитието на сел
ското стопанство в общи
ната предлага хубава пер
спектива. Обаче от запла
нуваните 242 мини-ферми 
в индивидуалния сектор до 
сега са формирани само 
70. Бяха, а и сега са на

лице трудностите, които за 
бавят хода на акцията — 
голя<мсто число старчески

разхвърляни
те добре

домакинства, 
те пасбища и 
планираното и извършело 
залесяване в известно 
сло местни общности, ко
ето създава трудности на 

праиз-

ОК пачи-

с елек о с топ ан окит е 
веди тели да отглеждат по
вече добитък. Налице оба
че бе и досегашната недо-

В1.3МСЖН?СТИ

стагъчпа активност и орга
низираност, какго от стра
на на обществено-полити
ческите сили в общината 
така и от страна на ООСТ 
„Напредък” и местните об 
1ЦНОСТИ.

— Намерихме се между 
плановете, които предла
гат перспектива и трудиос 
тите, които забавят хода 
па акцията — казва Иван 
Лазаров, председател нз 
ОК. на ССТН в Босиле
град. Но, с цел същата въ
обще да не бъде доведе
на под въпрос направихме 
нов подход в организира
нето й. До края на година 
та трябва да се формират 
още около 130 мини-ферми.

Когато се касае за по- 
орга низи ракия подход в ак-

ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ ПОСЕТИ СУРДУЛИЦА

Разполагаме с модерна 

технологияс...\ав

В рамките на посещение 
то в Южноморавоки репи- югославските 
он Драгослав Маркови ч, 
член на Председателство
то на ЦК на СК>К, Жика 
Радойлович,
на Републиканската конфе 
ренция на ССТН и д-р Бог 
дан Трифунович, член на

еи последици. Наистина 
фабрики 

имат модерна технология, 
при което 60 на сто от
средствата за производство 
са по-млади от десет годи
ни, което представлява го
лямо преимущество, особе 
но при положение те по- 

1 Председателството на ЦК. добре да се ползуват и по- 
на (ЖС на 13 май т-т. по
сетиха Сурдулица.

С обществено-лолитиче-

председател

вече да се произвежда.
— Трудностите, с които 

се срещаме и международ
ните отношения допринас
ят вътрешните и външните 
вратове да засилват и да 
се свързват 
нататък Маркович. — Вра
жеската емиграция става 
по-агреоивна и търси опо-

В. Б.окия актив и изпълнител
ните ръководства на общ е 
ствено-политичеоките орга БАБУШНИЦА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОЦЕСИвизации те разговаряха по 
стопански въпроси. За ре
зултатите в Сурдулишка 
община говориха Славолюб 
Маринкович, председател

каза по-

Стопанокото положение 
в Бабушнишка община в 
първите три месеца на на
стоящата година се харак
теризира от забавен рас
теж на производителност
та на труда. Това нещо е 
последствие, преди всичко, 
на недоимъка на суровини 
и възпраизводствени мате
риали. Към усложнената 
икономическа обстановка 
допринасят и нарушените 
до известна степен иконо
мически отношения с чуж 
бина, отделно със страни
те с конвертибилна валу
та. Реализираният износ не 
дава възможност за по-го- 
лям внос на необходимите 
суровини и еъзпроизвод- 
ствени материали, защото 
погасеността на вноса с из
носа е н едостатъчн а. В 1983 
година организациите на 
сдружения тРУЮ. влязоха по 
чти без запаси от сурови
ни и възпроизводствени ма
териали, а условията на 
стопанисване са още по-за 
т,руднени в сравнение с ми

налата година. Всичко то
ва е довело до известно на 
маляване на производстзо-

същия период на изтеклата 
година. Благодарение на 
редовното снабдяване — 
„Текстилколор" е осъщест 
вил производствени резул
тати, както и в същия пе
риод миналата година.

Най-трудно обаче е по
ложението в химическата 
промишленост „Лужница".

• Също така не 
се използуват пълно и про
изводствените мощности в 
„Балкан" във Велико Бо

ра в страната, която на 
на ОК иа ОК и Вццосав Косово намира. 
Димитриевич, предееда- Работата на органите по 
тел на общинската скуп- обществена сигурност и са- 
Щина в Сурдулица. мозащита трябва да функ-

Говорейки за стопански- ционират по-добре — под- 
те проблеми, стабилизацио черта Маркович. Броят на 
нните цели и уравНовесява 
нето на платежобалансова-

то.
х

Във „Вътрешна автогу- 
ма" поради изнесените про 
блеми със суровините, про
изводствените 
са използвани с 80%. 
„Лиеца" също проблемите 
с недоимъка на възпроиз
водствени материали не са 
премахнати изцяло и е за- 
бележено намаляване на 
производството с около 30 
процента в сравнение със

пожарите у нас расне, а 
в 95 на сто случаи реша
ващ е бил човешкият фак 
тор- В пет пожара в СР 
Сърбия нанесена е вреда, 
равна на загубите, осъще
ствени в течение на годи
ната, поради което трябва 
да се подобри и дисципли
ната, и политическата ра
бота на Съ,юза на комунис
тите и другите субективни 
.сили.

мощностив
та позиция ч-рез увеличен 
износ, Драгослав Марко
вич изтъкна, че междуна
родната обстановка и све
товната стопанска криза 
имат отражение върху ико 
номичеркото състояние в 
нашата страна. Разбира се, 
че това се чувствува и <у 
нас, понеже сме принуде
ни да заплащаме по-го леми

минци и в др. трудови ко
лективи.

М. А.

ОК НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕТОДИТЕ 
НА РАБОТАТА СИ

Да укрепне работата в секциитеРезултатите, коитолихви, и да купуваме по 
възпроизводствен искъпи

материали. Когато към то
ва се добавят нашите въ

рне постигате, каза накрая 
Драгослав Маркович, оку
ражават и укрепват доое- 

трешки слабости — слаба- рието, че работническата 
та рентабилност, икономич класа социалистически оп

ределена и ръководството 
ползвае- на СК няма задача, 

не ще изпълнят.

Неотдавна общинската 
конференция на социалис
тическия съюз в Димитров 
град разисквайки за мето
дите и съдържанията на 
работата ои прецени (въз 
оонова ;на материалите, об
ществено - политическата 
дейност. разискванията в 
секцията за обществено-по 
литическа система ,и разис
кванията но време на засе
данието), че най-подходящ 
начин за работа са секци
ите.

риод трябва да се обърне 
по-голямо внимание и ра
ботата да се насочи към 
свързване с делегациите, 
делегатските скупщини и 
останалите форми на деле
гатското решаване. Затова е 
необходима по-голяма отго 
ворност на делегатите в 
секциите, които по този 
начин ще допринасят за 
по-бързото усъвършенству 
ване методите и съдържа
нието на действуваме.

А тава значи мепо-

ност ма производството и 
недостатъчната 
мост на мощностите — яс
но, че това остави -нежела-

която

С. Микич

Формирана първична партийна 
организация

Е ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА 
ЗА ЕКСПЛОТИРАНЕ НА 
КВАРЦ В БОСИЛЕГРАД

За секретар избран Славчо Стоичков, за заместник- 
секретар Никола Христов,а за касиер Симеон Дра
ганов.

Съгласно решението на 
Общинския
Съюза «а комунистите в 
Босилеград, през миналата 
седмица в «овоформирана- 
та трудова единица за про
изводство на кварц, окоято 
понастоящем -работи в със
тава -на Сложната органи
зация на сдружения труд

оката секция, към \ която 
работеше кварцовата еди
ница, а трима души бяха 
членове в партийни орга
низации в -местните общно
сти. За секретар на съща
та бе -избран Славчо Сто
ичков, юрист в трудовата 
единица, за заместник-се
кретар Никола Христов, 
работник, а за касиер Си
меон Драганов, -машинист.

средствено включване на 
трудещите се и граждани
те в работата -на секциите, 
ктдето да разискват за ж-и 
алените въпроси, -за които 
са заинтересовани. По то
зи
печа-ва

Имайки предвид досега
шните положителни резул 
тати, но -и изказаните сла
бости в метода и съдър
жанието на работа в Соци 
алистичеекия съюз, което 
до голяма степен е влияе
ло и върху осъществяване
то на обществената р-сия, 
произлизаща -от конститу- 

М. Я. цията, в предстоящия пе-

„Електробосна” от Яйце, 
бе формирана първична 
партийна организация.

комитет на

Невоформираната -пър
вична партийна организа
ция при трудовата едини
ца наброява 10 члена по
вече от които досега чле
нуваха в първичната пар
тийна организация в Г-ор.

обез--се-начин
самоуправител- 

на -и демократична постъп
ка и класово съдържание 
в самоулравителното -реша 
ване. А. Т.
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ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА 13 МАЙ — ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕ 
СКОТО РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ КРАИГРА 
НИЧНИ ОБЩИНИ В НИШКИ РЕГИОН

ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

Съвместно и решително срещу 

всичкн врагове

,1

Обществени дейности и 

инфраотрцктри осени1 Г0ДИНИ ОГ ИСТОрИческото решение на другаря Тито за фор-

на народите и народностите на Югослави 
ция за опазване на революцията. А 
и опазваха революцията, 
период, без да жалят

Пише: Борис Борисов директор на Регионалния завод 
за обществено лланиране на Междуобщинската регио
нална общност в*:./..

Наред с развитие на стопанството с Програмата 
за по-бързо развитие на крайграничните оощини в 
Нишки регион, запланувано е дългосрочно и последо- 

се ускори разов1ИТ1ието на. об-

я я приеха като своя, като гаран- 
числящите се към тази служба помагаха 

както по време на войната така и в следовеннияживотите си. 
В днешните условия, Службата 

да осъществява Титовата мисъл за
вателно да продължи и 
ществеНите дейности и на ин фр аструкту рата.

Има повече причини за по-бавното развитие на 
тези краища и те са предимно :0т обективно естество, 
недостатъчна материална ,основа, 
сравнително тежка конфигурация на терена за про
карване на пътища, електропроводи и под. -Но има м 
субективни слабости, както в общините, така ои извън

на вътрешните работи, продължавайки 

шното чествуване на Деня на сигурността в общините. липса на кадри,
БАБУШНИЦА

Сигурност, израстнала
Денят на сигурността в Бабушниш- 

ка община бе ознаменуван делово и тър 
жествено. Председателят на общмнска- 
та. скупщина Станко Велкович прие де
легация на Службата по вътрешните 
работи, честити им празника, а след то
ва говори за значението и ролята на 
Службата на сигурността в днешните, 
твърде сложни условия. Той изтъкна, 
че ангажирането на числящите се към 
тази служба трябва да бъде още по-гол 
ямо като се има предвид, че това е

в революцията тях.
В Бабушнишка община се провежда строител

ство на 1Н0В културен дом на културата и младежта 
и адаптация на сграда за ученически интернат в гр- 
Бабушвица, изграждане на здравни станции м амбу
латории в Богдановци, Стол и Раков дол. За по-добър

крайгранична община. Досега не е има 
ло националистически прояви, което по
край останалото се дължи м на действу- 
ването на Службата по сигурността, коя
то израсти а в революцията и която е в Щ радио и телевизионен прием ще бъдат построени два 
служба на народа. За изключителна без 
упречност и постигнати резултати на 
Милова,н Чумич е връчена награда.

Работници на Службата на вътреш
ните работи посетиха и положиха цветя 
на гробовете на починалите си другари.
Те посетиха и семействата им. Ж.М.

радио-телевизионни уоилвателя. За тези ооекти ще се 
изразходват около 105 милиона динара.

В Димитровградска община за тези дйности Ще 
се изразходват около 219 милиона динара, като се по
строят нова училищна ограда в града, а в с- Желю- 
ша младежки дом и ново ооновно училище; 
ще се обзаведат по-добре обектите за здравна защи
та и ще се построят два рздио-телевизионни уоилва-

също

ДИМИТРОВГРАД теля.
В Пиротака пък община се предвижда разширя

ване на ученическия дом и ще се построи ново учи
лище за деца, изоставащи в психическо-физическо ра
звитие, както и построяене на един радио-телевизионен. 
усилвател. За целта ще бъдат вложени около 66 мили

ДЕЛОВО И ТЪРЖЕСТВЕНО
Отбелязването на 13 май. Деня на 

сигурността в общината започна на 10 
май с традиционната среща на секрета
риатите за вътрешни работи от Бела 
Паланка, Димитровград и Ражан в Ра- 
жан, а продължи в Димитровград на 12 
май с традиционата среща с пионерите 
и даване на тържествени изяви на ново 
приетите членове на Секретариата.

По повод 13 май работникът на Се
кретариата на вътрешни работи и худож 
ник-любител йован Илич, откри своя из
ложба в хола на Културния дом в Ди-
БОСИЛЕГРАД

ммтровград. Изложбата предизвика гол
ям интерес сред любителите на художест 
веното изкуство.

На 14 май бе организиран марш по 
маршрута Димитровград — Петърлаш 
— Петърлашка пещера — Пъртопопш- 
око езеро — Димитровград в който взе
ха участие всички заети в димитров
градския секретариат, освен тези кои
то и този свой празник прекараха на ра 
рабтните ои места. Тази година 13 май, 
преди всичко, имаше трудов характер. 
_______ _______ А.Т.

она динара.
Макар че електрификацията привършва, сега 

предстои подобряване качеството на електропроводи
те и изграждане на далекопроводи и трафопостове с 
по-високо напрежение (35 и 110 киловолта) за снабдя
ване с електроенергия на бъдещите стопански обекти.

В Програмата отделно внимание се дава на ра
звитието на телефонните връзки, което ще улесни на
селението ,от пснотдалечените селища в случай на 
пожари ,и други бедствия, връзка в борза (медицинс
ка) помощ, ветеринарната станция и пр. След реали
зацията на тази задача по домовете в крайграничните 
села ще зазвънят нови около 3300 телефони.

Повечето села имат водопроводи, така че в 
най-юкоро време водоснабдяването ще бъде напълно 
решен въпрос. Остава обаче немалък брой обекти по 
водоснабдяване да бъдат реконструирани и оборуде- 
ни съобразно югославските технически стандарти.

Най-г е че средства ще се изразходват за рекон
струкция, модернизация и изграждане на пътната мре
жа. За около 274,4 км, от които 68 км са регионални, 
а 206 км местни и некатегориаирани според цените 
от 1983 г. са необходими около 2011,8 милиона динара.

В пътното строителство трите общини и досега 
влагаха големи суми и полагаха доста усилия за из 
граждането им, получаваха и сега получават огромна 
материална помощ от самоуправител'ните общности 
на интересите от Нишки регион и СР Сърбия. Част 
от 135 милиона динара са обезпечени за регионалните 
пътища: Власи—Звонци, Моинци—Вълковия и към 
Славния 'И за локалните: Звонци—В учи дел и Кална— 
Топли дол.

Признания на най-заслужили
И този път, както и винаги досега,

;:а трудещите се в тази твърде отговор
на и специфична служба, празника пър
ви честитиха най-малките — пионерите 
от босилеградското основно училище, 
ксито дейно участвуват в регулирането 
на съобщенията в града. Те бяха прие
ти от началника на Службата Стойне 
Иванов.

нали е било и ще бъде свързано с тази 
Служба, като важен фактор в разоткри- 
ването и спречаването на всякакъв вид 
несам оупр авит елни, и есоц и али с тич еоки 
и незаконни прояви.

За успешна дейност, дисциплинира 
ност и безупречно изпълняване на дове
рените задачи, Момир Макоимович и 
Винко. Стоянов са отличени със Спомен, 
плакета, която им присъди Съюзният из 
лълнитслен съвет. Стойне Иванов, начал 
ник на Секретариата, е отличен с гра
мота, която му присъди Републикански
ят секретариат за вътрешни работи, а 
милиционерът Дамян 'Милосавловим по
лучи грамота от Общия секретариат на 
вътрешни работи в Леоковац, Зорица 
Стоянова, административен работнице в 
тази Служба по повод празника е при
ета в редовете на Съюза на комунис
тите.

По повод 39-годишнината от създа
ването на Службата по сигурност, коя 
то от ден на ден в практика все повече 
се потвърждава, развива и усъ;вършенст 
вува съгласно с всеобщото ни • общест
вено-икономическо развитие, 
телят на общинската скупщина в Боси
леград Любен Рангел ов ,устрои прием за 
работници от Службата. В приятна и 
тържествена атмосфера се изтъкна, че 
Службата е постигнала извънредни ре
зултати във всички области на дсйству- 
ване и, че населението от общината ви-

предсе-

С Програмата е иредвидяно всички крайгранич
ни селища да се свържат с пътни направления, годни 
за автомобилен транспорт. Сроковете и видът на кон
струкцията на пътя (асфалт, павиране, чакъл) са обу
словени и синхронизирани с изграждането на стоианс 

• поите обекти и нуждите за транспорт на суровини и 
стоки.- -

М. Я.

СУРДУЛИЦА 1

Цветя на гробовете на починалите В нашето самоугоравително планиране, както в 
изготвянето на Програмата за обществено-иканомиче- 
око развитие на 'крайграничните краища, така и-в 
нейното реализиране са ангажирани работници и гра
ждани от трите комуни, а 1Нооителште на планирането 
от Региона, Републиката и цялата страна.

В пъриия етап е предвидена урбанизация на 
тази част от Нишки регион, .за което ще се изразход- 
зат 1в своето Същиномо възраждаше п разцвет. 
чеоко-1И1К1апомич0ока документация 'на 'Стойност от НВД 
400 милиона динара.

Ето по такъв начин с Програмата се създават 
условия крайграничните 'неразвити краища да навле- 
зат в овбето смчинако възграяедане и разцвет. ■ 1

(КРАЙ)

На тържественото събрание на тру 
довито хора началникът на Службата по. 
■вътрешните работи йован Р.истич гово
ри за развитието на тази служба и аръ 
чи награди и признания на изтъкнати ра 
болници. Милиционерът Драголюб, Рис 
тич получи грамота на сигурността, що- 
ято му присъди Съюзният изпълнителен 
с-цвет, 'милиционерът Стоян Станкович 
пох!вала от републиканския секретар за 
вътрешни работи, а Сузана Панич 
ла от Общата Служба на вътрешните Ра 
боти в Южноморавоки регион. С. М.

Денят на сигурността в Суриулиш- 
ка община бе ознаменуван делово и тър 
жесггвоно. По повод празника председа
телят па общинската скупщина в Сур 
дулица Видосалз Димитриевич на 12 май 
прие представители ,на Службата по въ
трешните -работи и говори за значението 
па службата в развитието на социалис
тическите самоуправителни отношения. 
На 13 май представители на Службата 
на гробовете на починалите ои колети и 
положиха свежи цветя, а посетиха и те
хните семейства.

\

похва
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ЗАЩО НЕ УСПЯХА ТРИ РЕФЕРЕНДУМА В ..ГРАДНЯ”?

шршавление

Револт против безделието
правена загуба от 6 мили
она

В строителната организация ..Градня” в Дими
тровград неотдавна се проведоха две ..маратонки" 
с/.бран.ия, най-напред на комунистите, а след това и 
на всички трудещи се в организацията. Повод за 
това беше неуспешното провеждане на три референ
дума, на които трябваше да бъде приет правилник 
за разпределение на средствата за лични доходи.

Дскато останалите тру
дови организации из общи
ната се срещат с големи 
трудности и .реализацията 
н а 11ро>113водс1Изени не пл ан о 
вс, „Градил" с обезпечила 
(Работа за две години. Въ
преки това, (положението в 
организацията е твърде се
риозно. Преди (Вои чисо нам- 
ножили са се субективни- 
тв слабости. Мнозинство 
от изказалите се изтъкна
ха, че сред трудовите хора 
в организацията сиществу 
ва недоверие към ръкавод 
ството на колектива и ре
вал т ггр отив б ездели ето, 
които най-лряко бяха изра 
зони с масовото „НЕ" на 
трите, по всичко личи не
достатъчно подготвени ре
ферендума. Въпреки ясни
те обществени определения 
производственият труд да 
се възнаграждава по-доб
ре, в „Градня” е обратен 
случай. Според досегашни 
те правилници, един квали 
фициран зид ар--мазач няма 
никаква възможност да за
работи колкото 'един „съот 
нетен" административен ра

По-гол ям адинара, 
част <от загубата е предиз
викана тъкмо с 'Кражби 
на материал, нр първична
та организация на СК, ра
ботническият контрол и са 
моуправителнитс органи не
предприеха никакви мер
ки. При строежа на обек
тите не се спазват сроко
вете. Найг-краоноречив при 
мер за това са „Старчес
кият дом" и лроизводстве 
ните помещения на „Мета- 
лац".

На посочените събрания 
имаше опити вината да се 
прехвърли на другиго. В 
„Градня” обаче

ботпик. А лентяите получа 
ват колкото и добрите ра
ботници. В резултат на ед
но га кова в-ьзнаграждава- 
пе е завладяло безделие в 
цялата трудова организа
ция.

Тигър-Димитровград Работникът може да бъ
де добър самоуправител 
ако е добре информиран. 
В „Градня” почти и не 
ществува практика работ
ниците да се информират- 
Защо трябва да е тайна 
дневната заработка на зае
тите. Ако се знаеше цена
та на всяка работа и ако 
ценоразписът беше един и 
същ за всички обекти, то
гава нямаше да се случва 
на терена да се пресмет
не едно, а в администра
цията друго.

На последното заседа
ние на общинския комитет 
на СКС, .на което се рази 
еква във връзка със за
конността и социалистичес 
кия морал, беше посочено, 
че в „Градня” 
кражби на строителен 
териал. При строежа 
тела в Звонска баня

и
съ- не можеНа събрание на Изпълнителния отбор на 

първичната организация на Съюза на синдикати
те в ООСТ „Тигър—Димитровград" е раздвиже
на инициатива за създаване на дружество за 
борба против алкохолизма, опиати и никотина. 
За целта вече са предприети и първите крачки. 
Набавена е магнитофонна лента, коЯто бе 
чена по радиоуредбата, а на която са заснети 
материали, в които се говори за вредата от упо
требата на опиати, алкохоли и никотин.

Предстои още по-широка акция на Из
пълнителния отбор на синдикатите, за да се 
включат още по-голям брой работници в рабо
тата на това дружество.

да се говори за „едни" и 
./Други”, защого всички са 
отговорни за лошото по
ложение: 
и комунистите, самоупра- 
вителните органи и обще
ствено-политическите орга
низации. Мнозинството все 
пак се съгласи, че 
Дът може и трябва да се 
търси с много повече труд, 
но при условие 
мерва работата на 
зает и същата

ръководителите

излъ-

изхо-

да се из- 
всеки

съответно 
да се заплаща, да се отде
ли трудът от безделието. 
Път до

Наскоро в организацията на ПО на Съ>}3а 
•на синдикатите ООСТ „Тигър—Димитровград" 
ще организира екскурзия за многократни кръво
дарители. Маршрутът все още не е уточнен, из
вестно е обаче, че ще посетят някои по-забеле- 
жителни исторически паметници в СР Сърбия-

целта трябва да 
прекара акционната прог
рама, за чиято изработка 
работническият сд.зет офо
рми работна група.

е имало 
ма

на хо 
е на- А. Т.

Е ШСИЛЕГРАД НА КОМУНАЛнО-УСЛУЖНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „УСЛУГА”В ООСТ „Тигър—Димитровград" в течение 
е акцията по събиране на вторични суровини. 
Гумата, която повече не може да се употребя
ва в производствения ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА МАТЕРИАЛИТЕ СЬЗААВАТ ТРУДЕССТИпроцес, смеси и други 
отпадъчни материали ще се събират. Вече са 
установени контакти с някои организации в 
Югославия, заинтересовани за изкупуването на

П. Димитров

През първото тримесе
чие на деловата година ТРУ 
дещите се в комунално-ус 
л у житата организация „Ус 
луга" в Босилеград, вслед 
ствие на несъответното 
увеличение цената на су
ровините и възпр01изводст 
вените материали, от една

та, така че някои трудови 
единици преди всичко те- 
некиджиите, па и бравари 
те, и ковачите са работе
ли с намален темп, осъще 
ствените резултати все 
пак задоволяват-

срещу 2 053 018 динара 
*рез ггьрвото тримесечие 
на 1982

вторичните суровини.
година.

Във фондоветеДИМИТРОВГРАД са внесе 
ни 91 908 динара, а за ли
чни доходи са разпределе
ни 768 709
12 на сто повече в сравне
ние със’ съ'.ци_я период на 
миналата година. Средният 
личен доход в 
тримесечие на

Цех на „Вулкан" 

от Ниш в Смиловци
динара, илиОсъществен е общ доход 

от 4 303 016 динара и в сра 
внеиие със същия период 
през лепналата година е 
увеличен с 14,48 на 
Обаче, изразходваните сре 
дства за осъществяването 
(на тоя доход бележат 
ръст от 32,15 на сто и въз 
лизат на 2 713 228 динара

страна, и цената на услу
гите, които тя върши, 
друга страна, физическият 
обем

от

първото 
настоящата 
възлиза на 

динара и е на нивото 
на средния личен

на производството 
до значителна степен е на 
амален. Ако към това до
бавим 1И факта, че първи-

сто.
нелова година 
7118В рамките на програма 

та за развитие на Димит
ро® градска община пред
стои подписване на самоу- 
праветелен договор меж
ду общинската ©купщин а, 
„Вулкан" от Ниш и „Тех 
ноекономик" от Ниш за 
изграждане на цех в село 
Смиловци. Цехът ще рабо- 
Т1И.- в състава на „Вулкан” 
от Нищ и ще произвежда 
пружинки за семеринзи, 
които се ползуват главно 
в автомобилната 
рид и разни други видове 
ггружинки за семеринзи, 
капиталовложенията тРяб 
ва да въ злезат на около 13 
милиона (Динара, а очаква 
се цехът да реализира общ 
доход от около 17 милиона 
динара.

Общинската скупщина 
в Димитровград трябва да 
обезпечи средства за под
готвителните работи и из 
граждането на обекта, как 
то и работна ръка. Целта 
на тази съвместна акция 
за откриване на цех в Сми 
ловци е заемането на ра
бота, определен брой без
работни, предимно от 
Смиловци 'и съседните се
ла. Същевременно по този 
начин се прави опит да 
се спре миграцията на 
населението и даде възмо 
жност на заетите в този 
цех да могат да .обработ
ват и имотите ои.

От подписването на дого 
во.ра до започването с ра
бота на цеха трябва да .из 
минат около три месеца.

А. Т.

доход,
осъществен през изтекла
та делова година.

те три месеца от годината 
са „мъртъв сезон” за рабо-

В организацията изтък
ват, че трудностите 
производствения материал 
и занапред ще бъдат ггсту 
ални и че стопанската де-,* 
ност се осъществява
затруднени условия- Из
хождайки от това, пеете; 
нето на материали, бързи
те и качествени 
ги, трябва да бъдат 
ги и при всеки напреден 
план, с което до значител 
•на степен ще се спре уве
личението .на изразходва-, 
ните средства, а. ще се по, 
ви ши общият доход,
ХОДЪТ и ЧИСТИЯТ доход.

М. Я.

с въз

пей

услу-
вина-индуст-

до-

Тенекеджииският цех работи с намален темп
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Комунист
АН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ Я НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

***

Вра* 065 
Година Х1Л 

20 май 1983 
Белград

Г

Бдителност над 

спокойствието
Р лужоата на сигурността, която на три- 

иадесвти май чествува значителния 
юбилей ^ч-годишнината на съддесиву 

ванието, си, бе създавана и възмъжа в револ
юцията, а развиваше се лод непосредственото 
«ръководство на другаря Тито и Съюза на 
югославските комунисти. Възникна като 
на Тиговата стратегическа 
на Народоосгвооодителната 
етическата революция. Запазени са множеот 
во наредби, напътствия, заповеди и други до
кументи, които Тихо подписвал като върхо
вен комендант на ьлчВ и 1ШЮ и които, като. 
червена нишка, ясно минават през идейното 
направляване и определяне на стратегически
те насоки на акцията на Службата на сигур
ността във всички етапи на развитието.

През всеки от тези исторически периоди 
Тито със силата на революционния ои опит И 
със способността си да предвижда обществе лени реакционни кръгове в чужбина и по-на- 
ните процеси и противоречия определяше и татък вражески действуват. По повод влоша- 
основите на насоката в развитието на сигур- ването на международната обстановка и сло 
ността като функция на Народоосвободител жните икономически проблееш, 
ната борба и социалистическото самоулрави
телно оощество. 1итовият курс на създаване пускат различни спекули за състоянието в на 
на идейно-политически единна партия, здраво шето общество и за съдбата на нашата стра- 
свързана с работническата класа, означаваше па. Затова сме изправени пред засилената ак 
и най-добра защита на нейните редове от 
врага.

~1 аха както никога не се е отделял от 
1 конкретното планиране и непосредст-

част
мисъл и воденето
война и социалн-

"■ -- -

те личности от обществения и политическия 
живот и да обезпечи по-силно присъствие в 
чуждите информационни средства, в което 
има подкрепата на определени реакционни 
сили в отделни страни. Тя върши натиск вър- 
,.у нашите работници на временна раоота и 
о/жбина. В повече страни се опитва да рж, 
пространдща пропаганден .материал и планира 
провеждане на терористичесжи акции.

■ . окраи постоянното влошаване на воен-
* * но-политическото положение в овета, 

снажлиятт ръст на ролята «а военния 
фактор в международните отношения, заси
лената надпревара във въоръжаването, все 
по-честата употреба на силата и все поюру- 
талната намеса вщв вътрешните работи на 
други страни, задълбочаването на старите и 
създаването на нови кризисни огнища, свиде
тели сме на дейностите в прилагането на ме 
годите на „специалната война". Последната 
все по-интензивно се води в икономическата, 
.аеййата, политическата културната и дру
гите сфери.

Затова с право .може да се каже, че по
литическият момент, в който живеем не поз
волява самоудоволствие и охотност в която 
и да е област на обществения живот, а специ
ално в отбранителночзащитната система. На
против, търси се най-висока степен на бди
телност, .готовност, конкретна активност и от
говорност в провеждането на становищата и 
решенията на Дванадесетия конгрес на СКЖ, 
което постигнахме досега в революцията, при 
вързаността на трудовите хора и гражданите, 
на машите народи и народности към свобо
дата и независимостта на Югославия, тяхното 
убеждение, че никой не може да съществува 
сам и че всички заедно сме непобедими, са 
твърда гаранция за нашата сила да отстоим, 
както и досега, срещу всички изкушени» и 
да преодолеем всички препятствия, които се 
намират пред нас.

О ширейки се върху досегашните пости
жения и опита, Съюзът на комунисти
те постоянно изтъква необходимостта 

и постоянно се бори за издигане на оисте,ма
та по защитата на конституционното устрой 
ство и отбраната на независимостта и тери
ториалната цялост на страната, което съще
временно трайно допринася за укрепването 
на единството на Съюза на югославските ко
мунисти. Ето защо и занапред трябва да .ра
ботим на самозащитата, като единствена от- 
бранителпооащитна функция, в чиято реали
зация участвуват всички фактори и цялото 
«и общество.

натискащи
почти целия свят, пък и нашата страна, се

тивност на всички категории от вътрешния и 
външен враг. Забележителна е засилената ак
тивност, взаимната свързаност между нацио
налистическите, анархо-либераошетичеоките, 

операции, либералистичеоките и догматично-бюрежративеното командуване с военните 
гито съдцо така постоянно се занимаваше и цесиите и догматично-бюрократическите гру- 
с конкретните въпроси на организирането и -ж.я и хора. Нашето самоуправително 
работата на Службите на сигурността* Е това - це, независимата и необвързаната 
отношение е .изразено не само величието на
неговия .революционен опит, интуицията и ;;ЗТЗ на другаря Тито са главната 
прозорливостта, но и чувството и црижата за точка на всички вражески елементи и една 
отделните човешки съдби и проблеми. Имай 
ки винали пред себе си целокупността на за
дачите и проблемите, които носи революция- Действувашето от националистически ло
та, Тито имаше и сили и време да се занима ^ицни се увеличава. Върху тази платформа 
ва с важните работи по изграждането на те, както и останалите, се обединяват, опит- 
службите. вайки се да проникнат в някои институции в

Етиката, моралът и хуманизмът създава- областта на културата, информирането, нау- 
ни в революцията бяха основите, върху кои- ката и публицистиката, специално в някои 
то се изграждаха отношенията в службата, от университетските среди. В това хоро, ка- 
т итовият девиз, че към врага трябва да се ::-0 и винаги, се намери и реакционната част 
поставяме решително, а гражданите да бъдат а клера от всички верски професии, 
защитавани от всякакъв вид своеволие, ос- Би
тава трайна поука в поведението на всеки чи г* покрай значителните резултати, поети-
сляЩ се към Службата на сигурността. За- гнати (върху платформата по политическата 
дълбочено е съзнанието и убеждението па диференциация и стабилизация в Косово, ире- 
нашите народи инародности в това, че Титог дентистюите групи и отделни хора и нататък 
вата концепция за отбраната и сигурността действуват вражески. В това отношение имат 
на обществото е произтекла и се обосновава подкрепа от Албания, от албанската емштра- 
на опита от Народооовободителиата борба и ция и останалите реакционни кръстове в чуж 

революция, системата на бина. Макар че са им нанесени 'решителни

разви-
външна

..одитика, завоюванията на революцията и де-
прицелна

от основните характеристики на дейност
та им.

социалистическата
нашето социалистическо самоуправление, не удари те се опитват да действуват полюдмол 
заместим облик на разнообразното ггротиво- но и по-тайно, да създават атмосфера на .недо 
поставяне срещу застрашаването на конститу- верие и да( подтикват изостряне на междуна- 
циовния ред и независимостта на страната. -ционалните отношения. Затова на всички шро 

^ I \ греоивши сили в покрайниага трябва лостоян
читаме, че политичвоко-оигуриостната об но да се оказва подкрепа в духа на Полити 

становка в нашата страна, покрай всички тРу чеоката платформа за акцията на Съюза на 
дности, с които всекидневно се срещаме, в югославските комунисти в развитието на 
основата си е благоприятна. Същата констан социалистическото самоуправление, братст 
тно характеризира твърдото определение на вето и единството и единението в Косово, 
трудовите хора и гражданите към основните 
стойности на нашата революция и_ резултати- по-активна. Насърчавана и подпомагана от 
те, които постигнахме в социалиоическото из опродешени чуждестранни реакционни кръ- 
граждаНе и което осъществяваме в областта годе, тя се стреми да се покаже като някой 
на общественото и материалното развитие и в вид „политическа опозиция" на общественото 
провеждането на мерогериятата по икономи- устройство в Югославия, с цел да прикрие 
чеоката стабилизация. своя същински тсрористичеоки характер. Вза

Но, вражески настроените хора и групи имно се овързва, организира събрания а чуж- 
з страната, вражеската емиграция, опреде- бина, стреми се да се свърже с реакционнп-

с

Вражеската емиграция също така стана

Франьо Херлевич



2 Комунист

Титоисти“ 

поимити&ену

иредентистки
памфлет

ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНА 
В КНИГАТА „ТИТОИСТИ"

Народооспободигодната борба 
на югославските и албанските на
роди, най-голнмата и нац-благород- 
ната съвместна придобивка, Енвер у у 
Ходжа фалшифицира с цел да 
насъсква едни народи срещу други ч

В книгата „Титшгсги" Енвер 
Ходжа особено се хвали как е 
най-голям сталинист. Тона е, може 
•да се каже, 
на, нищото такива сталинисги вече 
и няма. Той се широко занимава 
с. клюките за нескромностите 
другите, а всъщност самият себе 
ом и против полята си характери
зира като крайно 'нескромен чо
век. Той извел революцията без

единствената иеги-

Г“ еостратогичеокото
на Балканския полуостров до

принесло че на него през история
та да се стълкновяват интересите 
на големите сили за смежа на на
родите на Балканския полуостров, 
който затова бил наричан „буре е 
барут". Същевременно господетву- 
ващнте кръгове аз отделни страни 
на Балканите взимали като свой 
„казус бели" националното, верско 
то потекло на населението, повик
вайки се на така нареченото исто
рическо или държавно право на 
отделни държави или владетели в зар Маркович, залагайки се за бал- ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА 
историята ата Балканския полуос- канска федерация, за свободни и ФАШИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ 
тров. И днес, например, български равноправни народи, а специално 
те националисти в своите хегемо- за народна самоуправа като ооно- 
нистоси тежнения се повикват на ;ва за осигуряване .на равноиравие- 
българокото царство, гърците на то.

положение
на

грешки, той ®оди държавата и 
партията без грешки. Всички дру
ги грешили, и сега всички други 
грешат, с изключение на него и 
на учителя му Йосиф Висарионо- 

Сталин. Негов идеал са Стави ч
лин- и Сталиновият прокурор Ви- 
шиноюи. Хвали се как ©г тях нау
чил да унищожава не само своите 
бойни и партийни другари, и а й-б ли 
зките си сътрудници, но и семей- 

Създаването и развитието на СТВата им. Мехмед Шеху 
Югославската комунистическа лар та „Хрушчолевци", е — 
тия бе исторически израз на но-

в книга- 
пример на 

книгатамарксист-лениннет, а в 
требата на югославското работни- „Титоисти" квази комунист и чужд 
ческо движение и на югославските 
народи и народности. Също така, 
създаването ага Албанската комуни

гръцкото потекло на населението, Гази линия последователно про- 
сръбоките на Душановото царство, дължил и развил Туцович, чието 
албанските на илирското потекло дело както и делото на Светозар 
и т.н. Действителната социалисти- Маркович, представлява ценно ре- 
чеока алтернатива не може да има 
нищо общо © една такава национа
листическа позиция, изхождайки 
от обстоятелството, че се касае 
за суверени държави и народи и 
за техния суверенитет и територи
ален интегритет, свободата и рав
ноправието на всички народи без

шпионин, без малко още от рож
дение.

Никога не сме се намесвали
волюционно наследство ата Юго
славската комунистическа партия.

етическа партия е израз на исто- нито се намесвам в политическата 
рическите потреби на албанския система на съседна Албания. Това 
народ и народности. Най-гол ямата е дело на нейния народ, 
стойност и помощ от едните на факт е, че това е 
другите е във факта за съществу- ръководство в света, което и днес 
ването на освободителни движения се хвали, че продължава сталини- 
в борбата против фашисткия оку- зма. При това трябва да се под- 
патор и домашните предатели в 
Югославия и в Албания.

Обаче,
Противно на това, балканските 

националисти от всички цветове ви
единственото

ждат причината за съществуване
то «и действуването ©и в разгаря
не да а омразата между народите, 

оглед на национална, верска и дру- Така и генералният секретар на 
га принадлежност- Социализмът в

чертае и фактът, че редица кадри 
■в това ръководство от 1948 година

Албанската партия на труда Енвер 
центъра не поставя нито може да лоджа развива реакционнеи шови- 
поставя въпроса за промяна на гра-

насам давали отпор на този курс, 
но по сталинистическия .методОтделните неизбежни грешки

се премахват чрез раоотата и раз- всички тези кадри са ликвидирани, 
«оправното сътрудничество. Изола Това 
гията и насъскването на един на-

нистически континуитет, чиято ос- 
ниците, но поставя сътрудничество- ,нова е подтикване на омраза меж-

и ду народите. Неговата неотдавна 
държави, а по пътя на активното публикувана книга „Титоисти" пред 
миролюбиво сътрудничество пер-

съшо така е една от истини
те в книгата „Титоисти".

Енвер Ходжа е заклят наиио- 
Поради

лизъм той не може и да спомене 
тии и правителствата на социалис- Светозар Маркович и Димитрие 
тическите държави, разбира се, не 
създават нациите, но критерият за

то между равноправни нареди
д срещу друг е не само тота л 

грешка, но и злодейство.. Ръковод
ствата на комунистическите пар-

ставлява примитивен иредентистки 
памфлет, съчинен от груби неисти-

налист- своя национа-спективата вижда в издигането 
над затвореността на границите в ни н полуистини, упорито нремъл- 
днешния смисъл чрез сътрудничес- чавайки всичко онова, което е би- 
тво на равноправни народи и дър
жави, свободна размяна на хора,
•идеи и стоки. Показа се, че нацио-

Туцович. нито когото и да е от 
нашата НОБ, освен в негативен 
смисъл. Добавил бих, че тези ве
лики социалистически борци не 

ето между народите, за сближава- минават пс-добре и при сръбските 
нето на народите.

ло положително в историята меж
ду сърбите, албанците, черногор
ците и македонците, отминавайки 

налистите нищо ие научили нито факта че те на този терен отдел- 
от предишната нито от съвремен
ната история. Известно е, че онези 
които поведоха Втората световна 
война за промяна на границите, не 
загубиха само войната^ но и ©пре

оценяване на тяхната прогресив- 
ност е работата върху равноправи-

координирано илино, съвместно 
по-малко координирано всички ока 
звапи съпротива на различните оку 
патори. Това е 'Изявявано

националисти.
Накрая, казал бих няколко ду

ми и за проблемите на сътрудни
чеството със съседна Албания. Из
вестно е, че ръководството на съ
седна Албания по груб начин се 
намесва в нашите вътрешни рабо
ти, насъсквайки и по различни на
чини помагайки албанския иреден- 
тизъ;м. Ние «яма да се служим с 
подобни средства. Техната полити
ческа система е тяхна работа.

Социалистическа Югославия из
хожда от това, че трябва да се 
надмине и самото понятие за на
ционалните малцинства, осигуря
вайки пълно равноправие на всич-

Лозунгът за „етнически чисто 
Кс.сово", или на който и да е друг 
край е дълбоко реакционен. Това 
е политика за „жизненото прос
транство", която доживя неславен 
дебакъл във Втората световна вой
на. На тази политика паднаха Хи
тлер, Мусолини и техният фаши
зъм. А към победата над фашиз
ма голям принос дадоха и всички 
югославски и албански народи. За- 
щото в Югославия и Албания не 
се бореха само сърби и албанци.
'Не тРябтза; да се забрави, че и в 

«лръседна Албания живее около 18
ча сто население, което не е ал- ки .наши народности с наредите, 
банско, така както и в Югославия които живеят в Югославия. Ние 
живее «ад 10 на сто неславянско бяхме

както
през вековната турска окупация 
на тези краища така и по време 
«а фашистката окупация през Вто- 

.решзват международните пробле- рата световна война. Народооево- 
ми. Напротив, те г« само услож- бодителната борба на югославски- 
няват. Проблемите в съвременните те 1И албанските народи, най-голяма 
условия решава само миролюбива

дел ени територии на държавите 
си от преди войната. Войните не

та и «ай-благородната наша съв
местна придобивка, той фалшифи 

трайното сътруД'н,ичество между ц.цра за да насъсква едни народи 
свободни и равноправни държавни орещу други. Енвер Ходжа Не се 
народи.

та активна коегзистенция и всес-

срамува да оклеветява всички юго
славски борци, а специално кадрй 
те, които по един или друг наг 

равноправието и всестранното съ- чин осъществявали сътрудничество 
трудничество особено важ1и за мно то ^ албаноките освободителни ои- 
гонацио-налните общности. Оттам,

Този принцип, принципът на

ли 1Въ1В войната и след войната. активни участници и подпис 
ници в Хелзинската среща на 
КЕБС и на документите й. която

да се осигурява и развива равно
правието, да укрепва и да се из
дига братството и единството

население.
Характерно е, че в книгата 

на „Титоисти" най-черно ©а охаракте- 
народите и народностите на само- разпрани албанските кадри — с 
управителна социалистическа Юго- това, че неговата репресия «ад ал- 
славия е благородна задача на съз- банците в Албания неможала да

засегне и .албанците в Югославия 
— считайки ги всички за предате-

Дъ;пг е на съзнателните соцна- се изясни за зачитане на граници- 
листически сили на всички народи те в Европа, за решаване на проб- 
и народности в Югославия и в Ал
бания да осигурят равноправие, 
свободна циркулация на хората ме- сътрудничеството чрез активна и 
жду суверените и равноправни дър миролюбива коегзистенция. Ние

сме за пълно равноправие. На меж

лемите между суверените държа
ви по мирен път, за развитие на

«ателните социалистически 
Това е и основната задача на учи
лището и на всички други фансто-

оили.

ли, затова че не подържат негова- 
ри авъв възпитанието на (младежта. та .сталинисТичеока, националисти

ческа, иредвнтистка политика.

жави Югославия и Албания. Ире- 
.дентистите на Енвер Ходжа с ло
зунга „етнически чисто Косово” и 
„велика Албания” всъщност

зау народен .план се застъпваме 
афирмация на свободното развитие 
на всички народи и всички нацио-НА БАЛКАНИТЕ НЕ МОЖЕ ДА 

СЕ ПРОКАРАТ ЧИСТИ ЕТНИЧЕ
СКИ ГРАНИЦИ

про-Енвер Ходжа фалшифицира съв 
местното .сътрудничество, истори
чески потавърде1но, взаимната брат- 

Балканските социалисти реши- ска солидарност от Втората ове- 
теяно се застъпвали за демокра- тов>на война и следвоенното изгра- 
тична балканска федерация или ждане. Факт е, че историята по- 
конфедерация. Нащдалновидните стави на дневен ред въпроса за 
от тях имали предвид — покрай революцията и ,в' Югославия и в 
другото — и проблема на голямата Албания и че същите са успешно 
национална смесица, поради което 'изведени по време на Втората ове
на Балканите не могат да се про- товна война в съвместната борба 

етнически граници, против чуждестранния и

нални малцинства.
Ние и занапред от «аша страна, 

да развиваме 
отношения с

дължават фашистката 'идеология.
Известно е, че , да е лика Албания" Ще нравим всичкомеждудържавните 

всички съседни и други страни, 
тор. Албанският народ това гнило 1ВКЛи0ч.ително и с Народна релубли- 
здание събори в свой интерес- Тра -,ка Албания, но това ще 
гади ята на Енвер Ходжа се състои изключително върху

равноправието, ' реципрочността и 
зачитането на териториалния инте-

бе формирал фашисткият окупа-

правим 
основите на

бйл . ц^чело на тази 
.1948

в това, че е
борба във войната и че от 

• година, слушайки Сталин, изневери
гритет-

(Части от по-обемист труд) 
Душан Драгосавацдомаш-.карат чисти 

Между тях се е изтъквал Свето- ния фашизъм. на тази борба.



Комунист 3
РАЗГОВОР със СВЕТОМИР ЛА ЛОВИЧ

Способни сме да 

отбраняваме 

нашите придобивки
НАШАТАТРЕПУБЛИКА^00И И3 ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА В

Белград,вява ефикасно «и иа време, че всич лооофоюи-я факултет 
ко това представлява пространство чийто «кръг «на еъмишленци се раз- 
и шанс за инфилтриране 1на опози- шири с едно число -млади асистен- 
циоино и вражеско антисамоупра- ти «и студенти на някои факултети,

които -и с обществени работници

Почти излишно е да се при- номическите проблеми пред които
помня, че политическата стабил 
нсст в нашето общество съще
ствено зависи от обществено- 
икономическите обстоятелства.
Имайки предвид, че трудности
те, които натискат нашето сто
панство в настоящия момент ня
мат само икономическо, но 
политическо значение, как Вие 
оценявате, от този 
литическ-о-сигурностното 
жение в републиката?
За цашата страда от особено 

значение е нейната обществено-ико 
номичеока стабилност и това съ-

сме изправени.
Въпреки всички трудности и 

проблеми, с които се срещаме в 
тези етап на .обществено-икономи
ческото развитие, ние в СР Сър
бия (И в страната като цяло има
ме задоволяващо оигурностно по- 

и л ожени е.

ви тели о действувай е.
По мое мнение, основната ха- в културата, средствата за масова 

рактеристика на вражеското дей- информация и издателските орга- 
ствуване днес е различното мани- 1н1изации. Техната активност се ма- 
фестиране на национализма — от нифестира в деструктивната поли- 
традиционния, който се скрива зад хика> хвърляне на недоверие в са- 
националната история, до оня кой- моуправлението и способността 
то се храни с републиканския и ,на .социалистическите организира- 
покрайнински етатизъм. На всички н,и сили да надделеят настаналите 
е общо затварянето в себе си и трудности и да се хванат на борба 
с.делянето от другите с .икономическите и обществени

Значи, всички социалистически проблеми, 
самоуправителни сили на нашето
социалистическо общество, нашата различните трупи, които от нацио- 
работническа класа предвождана иалистически, бюрократическо-ета 
от Съюза на комунистите, всички тистически, либералистически и 
наши институции на политическата д,рури позиции действуват против 
система, трябва да бъдат в поето- нашата система се намират немал 
я1Н,иа дефанзива. Така ще стесним 1С0 число и онези които са си о.си- 
действуването на опозицията и турили завидно жизнено равнище 
вражеските .сили, с които трябва ,и които съвсем хубаво живеят, а 
безкомпромисно да се борим.

аспект, по- НЯМА МЯСТО ЗА КОМПРОМИС
поло-

Основата на политическата 
стабилност се намира в последо
вателното осъществяване на при 
етата политика на СК, взетите 
становища в политическата сис-

Трябва да изтъкна и това, че в

ществено влияе върху политичеоко- 
сигурностното положение като 
цяло.

тема и във всичко онова, което 
осмисля самоуправителния жи
вот. Стабилността подразбира и 
отношение към вражеското дей- 
ствуване. Какво в този смисъл 
трябва да правим?
Съюзът на комунистите трябва 

застой в развитието на самоупра- постоянно да бъде в първите ре- 
влението, политиката на СК не се дици на идейната и политическа 
осъществява ефикасно и на време, борба за осъществяване политиката 
че всичко това представлява про- на икономическата стабилизация 
странство и шанс за инфилтриране ,и политиката на Съюза на кому
на опозиционно и вражеско анти- нистите като цяло. Той нито един 
самоуправително действуване 

Югославия е отворена и разви
ваща се страна. Влкючена е в

През последно време се чув
ствува стихване в прилагането и 
осъществяването на Закона на 
сдружения труд. Трябва да изтък
на, че където и да е, ако има с опозиционна или дори с вражес

ка дейност че се занимават като 
с (Някой вид хоби. Тук се намират 
и онези, които заемаха високи по
стове в различни структури на на
шето общество и които в опреде
лени преломи в развитието се объР 
наха срещу Съ.юза на комунистите.

През последно време тенден
циите на опозиционното действу 
ване са видими в настъпленията 
на някои групи и отделни лица, 
които и от по-рано са известни 
като противници на политиката 
на Съюза на комунистите. Как
во характеризира техните настъ
пления и как да им се противо
поставяме?

момент не смее да изгуби от пред
вид отговорността ои за дрием-

ВРАГЪТ СЕ ПРИСПОСОБЯВАствеността ш нашата революция 
на ,и на нашето социалистическо самомеждународното разделение 

труда, но като такава е изложена управително развитие. Никак не 
на определени затруднения в меж- смее да се попадне ага чувството, 
дународните икономически отно- че нашите проблеми могат просто 
тения-

Да ли съществува сътрудни- 
опозиционното 

така
В нашето следвоенно развитие,

Съюзът на югославските комунис
ти и нашето общество като цяло 
се стьлкновяваха с различни фор
ми на вражеско действуване. Поту 
шепите юили и отделни лица не 
се отказаха от действуването си. ще на екстремната емиграция, чу- 
Мисля,. че за опозиционното дей- ждестранните разузнавателни служ 
ствуване може да се говори като би, реакционните сили в страната 
за ,вид вражеско действуване, кое- и чужбина, 
то се манифестира от разширява- 1 
не недвоерие към Съюза на кому- на така наречения външен фактор 
пистите и ръководството му и се приспособяваше на вътрешните 
обществото като цяло, до откри- политически обстоятелства в па
тил заговар за рушене чрез Кон- шата страна «и се застъпваше да 
ституцията утвърдения «порядък. се свърже с опозиционните враже 
По мое мнение, основната харак- оки групи, които действуваха в 
• ристика на вражеското действу- страната. В зависимост от положе- 
ваие днес е различното манифес- името в страната, меняват се фор- 
тиране на национализма — от тра- мите и методите на действуване 
ДИЦИОН1НИЯ, «който се крие зад на- на външния фактор. Сега, например 
ционалната история, до «онд които емиграцията се стреми да укрепи 
се иодхранява с републиканския съществуващите връзки и да уста- 
и покрайн ниски етатиз’ьм. На воич нови контакт с отделни лица, ко
ки е общо затварянето в себе ои ,ито се застъпват и водят акция 
и отделянето «от другите. В' «нацие- около, уж. защитата на свободата 
1иал1истичеокото действуване общ 'на творчеството, с нооителите на 
интерес намериха и »информбюров- организиране на така наречените 
ците, и либералите, «и клерикал- ' и буни, домашни университети и

под.

честВ'0 между 
действуване в страната и 
наречения чуждестранен фак
тор?
Вътрешният враг в страната, от 

войната до днес, винаги разчита-

и лесно да се решат, но не и на 
Световната икономическа криза схващането че са нерешими. Тряб- 

ие отмина и нашата страна и това «ва енергично и аргументирано да 
в пито един момент не смее да се противопоставим срещу паушал 
се «изгуби от предвид. Поради то- тите оценки «и критики, които че- 
ва както и поради определени въ- сто са вмъкнати в одеждата на 
грешни слабости, преди всичко в лъжепрогреоивността, а съществе- 
областта на стопанисването, изпра ,но не предлагат никакви решения, 
■вени сме пред крупни проблеми и Необходимо е да се «развива съдна- 
•, -,удности. Всичко това отрицател- нието, че пито един 'частичен ин- 
но въздействува както върху поли- ...рее, зсолкото и да е оправдаем, 
ти че ско-сигурностното положение не може да бъде «осъществен ако 
в страната, така «и в СР Сърбия, не е на линията за укрепване «на 

В такава обстановка се явяват самоулравителното съдружие, 
искат стабилна,

Отвинаш вражеската дейност

В някои среди «и занапред сесили, които «не
самоуправителна, «необвързана Юго подценяват силите -и тенденциите, 
славия. Но, действуването «на тези които търсят пряка или непосред- 
сили няма «да застраши резултати- ствена корекция, дори и премахва
те, които се «постигат и които ще «не «на основното общественочиконо- 
се постигат чрез «съвместните уси- мическо отношение — самоупра- 
лия на организираните социалисти- влението. Тези сили «и тенденции 
чески сили, работническата класа, имат и обективна «опора в «степента 
трудовите хора и гражданите. Ние на разв«итието на производителни- 
трябва постоянно да «имам «най-ши- те сили, която все «още «не обезпе- 
рзко «информиране «на трудещите ча«ва цялостно решаване «на актуал- 

положение'1'0 ни те проблеми «и въпроси на обще-
развитие

^•г гласно общественото ммущество

се и гражданите за
в което се «намираме, с дел по- ствено-и'коно«м1ичеокото 
стоянно да се мобилизират в пре
махването на трудностите и в обез и цялостното овладяване на обще- 
печаването «на стабилно и по-уско- ственочи«му/цествените отношечния. 
рено самоуправително «развитие «и През последно време се чувствува 
укрепване на сигурностно-лол«ити- затихване в прилагането и «осъще- 
чеоката ситуация. Съюзът «па ко- ствяването «на Закона «на «сдруже- ствуването си. 
мунистите в Сърбия, неговите орга- -пия труд. Трябва да «изтъкна, че 
ни и тела се ангажират в приема- където и «да е, ако има застой «в 
нето на «мероприятия за по-ускоре- развитието на самоуправлението, активност 
но и по-успешно решаване «на и«ко- политиката «нй СК не се осъпнест- около бившите професори «на фи-

ците, «и остатъците на «старите «кла-
Считам, че вътрешният враг всови структури, ч«и«ято сила никак 

не «смеем да подценим. «Нацнона- настоящия момент не е в състоя- 
лизъм става платформа, «на «която ние — какю по организираността 
йрап-.т цялостно «обосновава дей- си, така и по влиянието ои — се

риозно да застраши и наруши на- 
Повече години «вече «на терито- шата обществено-политическа сис- 

рията «на Републиката «интензивна тема 
манифестира трупата

(На 4-та стр-)



4к Комунист
(От 3-та стр.) дължал анс процеса на преселване 

на сърби и черногорци, както и 
чрез действуваше на ио-широк 
план, шелегална <и в сътрудничест
во с вражеската емихрация, ко- 
,ято се засипва за целта си да 
придобие по-гол яма част югослав
ски работници от албанска народ
ност на времена работа в чужби
на. Същевременно врагът се опит
ва проблемът в Косово да интерна
ционализира.

Албанската разузнавателна слу
жба дава подкрепа на действува- 
•нето на вражеската албанска еми
храция и на 'националистическата 
ирадента, а официалната пропаган
да от НСР Албания открито дава 
подкрепа на иредептистите в Ко
сово.

согателствата ореоцу общественото 
Изключително значение в съб- имущество и незаконното шовсде- 

людаването ни вражеското дей- ние. Органите за откриване, пре- 
ствуване в иодкопването на обще- следваше л съдовете, и покрай то- 
ствено-икономическпта система на «ва че станала по-ефикаонп, трябва 
страната има кримнналът в стопан °и^е лочвече — в сътрудничество с 
ството и другите видове иоссгател- останалите «субекти на обществена 
ства срещу общественото имуще- та самозащита, да предприемам

още ио-остри ш енергични мерки 
Разузнаеателш ите служби на ня- жъм всички изпълнителл на углав- 

кои страни интензивно събират да- 111И дела в тази област, 
нни от различиш области на иасоно- 1
мичеекия и политически живот в ПО-ДОБРЕ ОСПОСОБЕНИ 
Юрослагаия, грижливо следят и ана- 
лизират а/ктуалните явления аз Ре
публиката, особено проявите па 
национализма, положението на на
родностите, активността на клера 
и другите явления в обществото н 
се опитват да направят определено 
влияние, преди всичко, за блоко
вия интерес на своите страни.

Как оценявате действуване- 
то на вътрешния враг?
Органите по сигурността в СР 

Сърбия разполагат с 
данни за действуването на групи и 
отделни лица «на вътрешния и вън
шен враг.

Считам, че вътрешният

ти. Но, без оглед на постигнатите 
положителни резултати, особено 
па идейния щ организационен план, 
необходими ,са по-нататъшни ак
ции на организираните юбществе- 
н о-ло лити ч е ски сили аз реализираше 
го на становищата, според които 
гражданинът е основен субект, чи
сто право (и задължение е да опа
зва ценностите ша обществото, при 
добивките от революцията, социа
листическото самоуправление, на
ционалното равноправие, общество 
тото имущество и личността на 
гражданина и негония интепритет.

ство

Сигурността на нашата общ
ност не е задача само на„офи- 
циалните и избрани" лица от 
специализираните органи и об
ществени институции, но съвме
стна задача на трудовите хора 
и граждани. Колко това съзна
ние е преобладаващо у нас? 
Като съставна част на процеса 

на целокупната самоуправителна и 
демократична трансформация на 
обществените отношения, и като 
неделим елемент на салгоуцравител 
.чите отношения, процесът на обоб 

-ствяванто на сигурността и са 
ществената самозащита непрекъс
нато се развива, в зависимост от 
обществено-политическите и ико
номически отношения. С идейно- 
политическата активност на Съю
за на 'комунистите на този план 
са постигнати значителни резулта-

Как оценявате актуалиото 
иолитическо-сигурностио поло
жение и Косово?
От времето на исзбухване на кон 

трареволюционните 
САП Косово до днес, с организира 
ша акция на всички субективни 
сили и ангажирането па органите 
п службите па сигурността 'Врагът 
е потушен нх може да се каже, че 
сигурносгното положение е по-бла
гоприятно. Но, и покрай това, вра
гът с акции от време на време, се 
застъпва да запази положението 
на недоверие и напрежение и коп- 
тннуитета на намеренията си. В 
това той частично осъществява 
своята цел, което се показва чрез 
недоверие между националностите, 
които живеят в Косово, чрез про-

На края, другарю секретар, 
колко органите на вътрешните 
работи оа оспособени да се про
тивопоставят на всички облици 
на вражеско действуване?
През последните години, в рам

ките на възможностите, общест
вото особена грижа посвети на ка
дровото, материалното и техниче 
ското укрепване и оспособяване 
на органите на вътрешните работи. 
Благодарение на това днес имаме 
по-организирани и по-способни слу
жби на сигурността за ефикасно 
сщестяване на всички облици на 
обществено-вредното действуване.

събития в

познания и

враг в
настоящия момент не е в състоя
ние — както по организираността 
см, така и по влиянието ои — се
риозно да застраши и наруши 
шата обществено-политическа сис
тема. «Но, имайки предвид неговата 
манифестирана активност, 
то и сериозните трудности пред 
които в настоящия момент сме из
правени в обществото, не смее да 
се запоставя .и
зата дейност, а особено в евенту
ално по-трудна и сложна външна 
и вътрешна ситуация, «когато той 
ои можал да забави усилията на 

• бективните сили 
то на обществено-икономическите 
задачи и в надд е ля в ан ето на съще
ствуващите трудности.

През 1982 година по-ефикаоно
•угз^н^Л^^пГт?ПЪЛ1+ИТеЛИТе На Д'вете страни ,и двете партии, основава върху взаимно приетитеуглавни дела срещу основите на разделени ю хиляди километри
социалистическото самоуправител твърде различни 'исторически пъти- ноправието, ненамесата и взаимно- 
г ' Щ ст ено устройство и си- ща на развитие и традиции, рав- то уважаване на разликите във въ- 
гурността на страната, както и на нища на развитие и условия, в ко- 
други 'Дела с политически характе- ито строят новото общество, през
ристики. остънката за тези углав две автентични социалистически «ранния плодовете на сътрудниче-

• ^ д ла (от откриването до при- революции и търсенето на самобит ство да бъдат още по-успешни.
съда; ое бърза и ефикасна, изри- ните пътища в социализма, всъщ- На Дванадесетия конгрес на КП нште крачки, когато става въпрос 
чани са 'наказания съответни на мост намират съвместна нишка ко- на Китай, бе поставена твърде ам- за громените в политическата си- 
направените престъпления- ято ги свързва и която оредстав- бициозната цел: да се увеличи че-

Изключително значение в съб- лява „здрава основа на лриятелст- тири пъти бруто-продукта до 2000- Анализът на .международната об 
людаването на вражеското дей- вото". Затова всеки контакт меж- та година. Тази цел няма нищо об- стенсока, приет на септемврий- 
гтвуване в подкопването на обще- ду партиите — на тези срещи от :Щ0 с нереалните тежнения от окия «вВДес, отразява и промени- 
ствеио-икономическата система на Титовите посещения в Пекин пре- 1958 година да се „надхвърли про- те в лРоцесИте ла 'китайската «въ.н- 
страната «има криминалът в сто- ди шест години бяха значителни «изводството в Англия за 7, а в шна политика, В същността^ си 
панството и другите видове посега- на брой — се използва за лроуч- САЩ за 8 години"- В повия Статут -ьрдението на КП на Китаи за
телства върху общественото иму- ване на опитите в развитието на на КП на Китай за провеждането шхролюбив международен контекст
щество. социалистическото общество в сле на социалистическата модерниза-

ироката обществена акция, кс цифични условия и за размяна на ция ша стопанството е набелязано Успешно осъществяване плановете 
ято се води против криминала и становища по всички «най-важни като основна задача на партията. по икономическото развитие започ 
останалите обществено-вредни про билатерални ш между национални За да се осъществи това, китай- ва Аа се превръща в 
■яви изостри отговорността на всич- въпроси. оките комунисти «смятат, че « дипломатически акции и по
'ки органи и институции за ефикас- Взаимното сътрудничество, тря- предстоящите пет години трябва
но осуетяване и епречаване на по- бва и това да се подчертае, се да се стигне до съществен завой в

ма-

как-
ХУ ЯОБАН ПОСЕТИ ЮГОСЛА ВИЯ три сфери: финансовото и стопан

ско положение, стандартите на об-ИСКРИШ ПРИЯТЕЛСТВО -^ственото поведение и в стила 
на работа в партията. Всичко то
ва показва, че китайците се бър- 

АКО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ зо освобождават от илюзиите, кои- 
МИТЯ РИБИЧИЧ И ХУ ЯОБАН ПОВЕЧЕ ПЪТИ В НЯКОЛКО ДНИ то имаха. След културната рево- 
ПОВТОРИХА, ЧЕ ЮГОСЛАВСКО-КИТАЙСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, А люция и годините на лутания, по- 
ОСОБЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ КП НА КИТАЙ И СК литиката на голе.ми скокове и екс- 
НА ЮГОСЛАВИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ УСПЕШ- перименти, това направление в раз 
НО СЕ РАЗВИВАТ, ТОВА ТОГАВА, ОЗНАЧАВА ПОВЕЧЕ ОТ ОБИ- витието би трябвало да допринесе 
КНОВЕНИ КУРТОАЗНИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ПОЛУЧАВА ПЕЧАТ НА ТРА- за по-бързо излизане от сиромаш- 
ЙНО, СТРАТЕГИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ ията и отварянето към света. Ос

новата на тези стратегически це
ли, както и у нас, е опиране вър
ху собствени сили. Цялото усилие 
е съсредоточено към това да се 
постигнат максимални резултати в 
практическото действуване.. Зато
ва, вероятно, би и трябвало да има 
повече разбиране за нещо по-бав-

лодценява «него-

в изпълнявсле-

с принципи за независимостта, рав-

трешното развитие ш международ- 
ната позиция- Всичко това дава га-

стема.

представлява важно условие за

конкретни 
този

«начин да създава условия за по- 
голямо значение на Китай «на .меж
дународната сцена. Забелязва се че 
са се промени повече съществени 
елементи ша китайокия подход към 
международните проблеми.

Днешните концепции ша КП на 
Китай можем да зачислим в реда 
на иайчреволюционшите промени 
ат културната революция насам. 
Тя «се застъпва против износа на 
революцията >и против «МОНОПОЛИ- 
зъма. „Всяка партия «има право «не
зависимо и самостоятелно да из
гражда своята лиш'И«я и пол«итика, 
както и принципа ша равноправие 
«на всички партии и взаимната «не
намеса. във вътрешните «работи. 
Вие сте един «от предвестниците в 
създаването ша междупартийни от- 
«ношенмя от шов тип в днешните 
исторически условия", каза «в 

лавицата на офвщмедната вечеря 
Ху Яобан, генерален секретар 
ЦК ша КП «на Китай-

в
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СРЕЩИ С ДОБРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ИИШШ Е В1В01В0ВШШ1В
— казва Гера Радованов от село Радейна, един От най-добрите

селскостопански производители в Забърдието.

От рейсовата спирка в 
Радейна широк сокак ©оди

д1И.ото е тук за да може,жилищната, което твърде
докато чисти или дои кра-ря-дко се ореща в машите

села. Веднага забелязахмесемей-право © двора ма вите, да си 'слуша новини.
ство Радо/в ано,вей. Въпреки След около един час ирии новия комбай под сайва
че пристигнахме около 18 стигна и Гера с трактораята, мотокултиватора, ко-

от оран. В старата, мо съ,-часа 1И половина, в уредения сачката /и още някои ма
шини, за съРремена обра- временно обзаведена къща,двор ни посрещнаха само

две овчарски 'кучета и бле ботка ма земята. Все пак разговор зазапочнахме
енето ма овце. След малко май-голямата 'изненада ми селското стопанство /и жи- 

вота ма село.очакваше в кошарата. Там 
спокойно лежеха пет /кра
ви ..сименталки” и три 
тзлета. Кошарата е доста

от поятата, където бяха 
затворени агнетата, изле
зе бащата ма Гера, дядо 
Перча. Той кара на паша

ПРИ ОВЧАРИТЕ НА „БУ1ДУЧНОСТ” В БАКЬОВ 
ДОЛ — Сега много добре се 

живее на село — започна 
Гера. — Пснрано в Радей
на нямаше ©ода и ток, м 
беше по-трудно. Водата 
особено значи обелкчение. 
Преди трябваше да карам: 
кравите ,;на вода”, да губя 
време. Сега има вода до 
всяка крава. Забелязал 
съм, че след като доведох 
водата в кошарата с по- 
малко храна получавам по- 
дори резултати. Ако полу
ча кредит ще купя поро- 
дисти крави и още ще мо
дернизирам кошарата, мо
же би и нова ще направя. 
Но най-напред трябва да 
се разреши въпросът с из
куственото осеменяване. 
Аз още напълно не съм 
се определил какво ще от
глеждам, овце или породие 
ти крави. Ще предпочета 
кравите, защото смятам, 
че нашият край е планин
ски и има всички условия 
за развитие на говедарст- 
вото. Например, аз дав&м 
годишно около 8 хиляди ли 
тра мляко ма ООСТ "„Ко-
оперант". 40—50 -----
2—3 телета. С това осъще- 

от около 
динара. Въпреки 

/разходите всяка година ос
тават ми средства да си 
купя някоя нова машина. 
Тази година съм заплану
вал сеялка за царевица. 
Живея съвсем добре и 
има за двете дъщери, кои
то се учат в Пирот. И мно
го да ме ви говоря: ма се
ло може хубаво да се жи
вее, който 'иска да работи. 
Но трябва „сътлам” рабо-

Позабравиш са но...
Голямото шарпл анинско 

куче насмалко щеше да 
се „откъсне” от тела, 
като .-домакинът” на овце 
фермата . на кооперация 
„Будучност” в Бакьов дол 
Миомир Савич да ни защи 
ти... Пролетното 
прилича, а топлият вятър, 
носи миризма на пролетни 
цветя.

— Ехо ние се борим тук 
сами, както знаем и уме
ем — започна Савич. — Че 
тири ма овчари 
към 200 овце и към 80 аг 
нета в момента. През лято 
то увеличаваме броя на ов 
цете. Не е лесно да си ов 
чар. Доенето на овцете 
ни създава големи трудно
сти. Доим ги ръно, а ста
до голямо... 
вич.

превозно средство... Прос 
то казано, може да се слу- 

до- чи и три дни никой да мя- 
ма от нас на фермата, в 
управата няма да знаят за 
тсва '— казва Савич.

Но има си животът в Ба 
слънце кьсв дол и хубава страна.

— Ползваме се с „при
вилегията” да живеем 

сред природата. Вие по 
градовете можете само 
да мечтаете за това. Има 
ме свеж въздух, хубаво 

гледаме мляко и сирене, казва Са
вич. Само да имаме пове
чко съдействие от нашата 
кооперация и малко по
добри лични доходи. Инак 
5—6000 динара при деноно 
щен труд, все пак са мал 
ко — споделя Савич.

Г. Радованов полага големи грижи за кравите
стадо от 86 овце и 12 аг- просторна, варосана
нета. Докато да .анамири” съоържения за съвременен 

водопой. ^Гапрааи ни впе- 
чателение също и радио
то ва стената. Притиснах 
копчето: — свири. Сетне 

от домакинът'ни каза, че ра-

стадото, ние тръгнахме да 
разгледаме двора. Първото, 
което ни направи епечатле■казва Са- ние е, че икономи че оката 
част е съвсем отделнаМ. АндоновВ хубавите и заветни ва 

лози на Бакьов дол за слу
чайния минувач е интерес
но. Обаче Савич не мисли 
така:

— Хубаво е за вас, кои 
то наминете през няколко 
години веднаж. Но ние 
тук скучаем. Откога е ра 
звален мини—телевизорът 
и колко ли пъти искахме 
да го поправят, но нищо... 
А той ни беше единствени 
ят прозорец към света. 
Но, полека—лека свикнах 
ме... — оплаква се Савич.

С какви други трудности 
се борят тук Савич и дру
гарите му: Раша Цвета
нов, Борис Стойкович ' 
Миодраг Василевич? — тти 
таме Савич, защото Раша 
беше подкарал овцете да
лече от овцефермата, а ос 
таналите ли н,ямаше.

— В управата на коопе 
рацията не винаги проявя
ват разбирателство за на
шите проблеми. Ето, до.с- 

■ каро когато бяхме .свърши 
ли сено наблизо до овчар- 
ника се налагаше да се 
мъчим и да караме овцете 
и по няколко километра 
далече от фермата, за да 
г,и храним. Кооперацията 
не ни обезпечи никакво

агнета.
I

стаявам доход 
500 000СЪВЕТЪТ ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ КЪМ ОК НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД

ГРАПА И Г. ЛУНАВИЦА ЩЕ 

ПОЛУЧАТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
Съветът по електрифика 

цид към общинската кон
ференция на Социалистиче 
ския съюз в Димитров
град неотдавна обсъди из
пълнението на програмата 
по електрификация през 
1982 година и програмата 
за електрификация през 
тази година.

Констатирано е, че има 
определени недостатъци на 
мрежата в Петачинци, Ис- 
кровци, Врабча и Iклонове
те за Шаркова 
Станимировци. На Електро 
разпредел1Ит0лното от Пи
рот, което тук работи, е 
наложено до 10 
премахне всички недоста
тъци.

на Погановски манастир. 
Средства за това са обез
печени така че, известният 
исторически паметник ще

може да стане истински 
туристически обект. Веро
ятно с електрификацията 
на Манастира ще се дове
де и питейна вода, а това 

съРдадат та.значи че ще се 
всички необходими усло
вия и гостилничарско-тур-н 
стючеа&ата 
„Бал кан-Компас

Така говори Гера Радо- 
ван0|В, един от най-добри
те селскостопански произ
водители ,в района на За
бърдието. Този 43-год1ишен 
домакин е засеял 16 дека
ра с пшеница, 18 с царе
вица, а естествени и изку- 
ственш ливади има около 
25 декара. Освен своя 
имот взима и под наем. 
Има намерение да прави 
силаж за добитъка (ако 
получи кредит за машини), 
чете редовно описанието 
„Съвременно животновъд- 
ство”«и изобщо не размм-

организация 
хук да 

гостидничарекипоетрои 
обект-

Освен Поганс4Воки мана
стир ще бъдат електрифи 
шарани ,и селата Грапа и 
Горна Лукавица. Необхоци 
мо е в тези две местни об
щности да се /вземе реше
ние за паричното участие 
на домакинствата . с по 10 
хиляди динара и с по 15 
трудодни. Също,така тря-■ 
бва да се изберат съответ
ни съвети, които да ръко
водят с електрификацията.

А. Т.

махала и

юни да

- I
V | . ./€1

Електрификацията
продължава

що се отнася до реали
зацията на програмата по 
електрификация през 1983 ' 
година, 'най-малтрад »це се 
започне с

елд дц остави родното си 
огнище.

ел ектрифнкация А. Т.
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] 0^ култ а ра"# просвЕТА#изкаство
ПРЕД НОВЛТЛ УЧЕБНА ГОДИНА В ОВО „Й. Б. ТИ ТО” В ДИМИТРОВГРАДш1 ШИ ПРОИЗВОПСТвЕЙН С1ЕИМШ11Борис ТОДОРОВ

Ч а. Сънувах 

тази нощ
й ;I цитс са осведомени, че ос 

вен работа но време на 
школуването на желакущи- 
тс да работят след трета 
степен организацията обез 
печава и стипендии.

си па различни факултети. 
Организацията е запозна
ла и съответните общес-г- 
всно-пол итичсски органи- 
зациьи за тоя иск, изхож
дайки преди (всичко от спе 
11Ифичноститс на оредата. 
Именно, по традиция има 
определен брой ученици, 
които желаят да продъл
жат школуването си на 
философския и други фа
култети, за 'Които няма 
т.н. „проходимост" към го 
рните степени на образо
вание.

С11 оре*! 1, веч е приети и
план за записване на учени 
ци (В средното насочено 
образование през настояща 
та учебна година (1983/84) 
в димитровградската об
разователно-възпитателна 
организация «не бъдат зали 
сени ученици само за гаро- 
ИЗВ ОДСТВСИИ 011 оциалн ос-

Т1И. Именно, в настоящата 
учебна година ще се под-го 
твят една паралелка от 30 
ученика за металоструга
ри. една паралелка за гу- 
(марска специалност — кон 
фекпионери и една пара
лелка природно-техничес
ка специалност, относно 
химици.

■■

:

щ
Предвижда се съгцо та

ка през следващата учебна 
година значително 
ямо внимание да се обър
не на практическото обу 
чение, за което в организа 
циитс па сдружения труд 
ще бъдат създадени 
добри условия, 
сценка на просветни дей
ци и досега практическо
то обучение на учениците 
от металическата специ
алност са създадени срав
нително добри резултати. 
Да напомним накрая, че 
регионалната СОИ по на 
сочено образование все 
още не е дала отговор на 
иска на димитровградско
то училище във връзка с 
школуването на ученици 
на правна и бюротехничес 
ка насока.

Тито ■■

по-гол
.?

ло-Сънувах тази нощ 
кале Тито говори... 
отекваха югославските простори. 
Ръкопляскаха милиони ръце, 
туптеше радостно всяко сърце 
защою Тшто говори.
Събудих се... и уви!
Неми бяха 
сънните простори
цъфналите овошки тъжно изшумяха, 
утрото е скръбно.
Мъгла е над Гребен,
Динара, Триглав,
Авала, Велебит и Шар...
Тито вече не е .между нас —
а неговата жар
гори във всяко сърце
запалена от детство,
набрана с ранните пролетни цветя.
Сънувах тази нощ
че Тито говори.
Колко ли души 
сънуваха същия сън?
... Но уви!
Ръми вън
тих пролетен дъжд, 
но не от облак — 
а о.т сълзи.
Пролет е навред
но в душите ни е есен
а сърцата ни пулсират клетва—песен:
ДРУГАРЮ ТИТО, НИЙ ТИ СЕ КЪЛНЕМ.
Даваме вечна клетва
че пътя ти ще следим
и ще жънем голямата жетва —
от семето
що ни Ти пося
на дълж и шир из света

■-

Според

Този път напълно се отк
ликна на иска на сдруже
ния труд да се открие па
ралелка за гумарска специ
алност. При това е прове
дена и среща—разговор с 
учениците, които са запоз 
•нати отстрана на директо
ра та ООСТ „Тигър—Дими 
тровпрад” Михаил Иванов 
за възможностите за нас
таняване на работа след 
трета степен образова
ние. Нещо повече: учени-

1
I

За разлика от предиш
ните години, през следва
щата година в ОВО „Й. Б. 
Тито” не ще има паралел
ка за правна и бюротехни 
чеока специалност, вътре 
ки настояването на тази 
организация да даде възмо 
жност на желающите 'да 
продължат образованието 
ДИМИТРОВГРАД |

Ст. Н.

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ 

НА МИША|
Всяка родина Културно- 

просветната общност на 
СР Сърбия по повод годи-

но тържество в града без 
участието на хора под ръ
ководство на Миша 
ров. Под негово ръководст
во работи и неотдавна съз 
дадения градски хор, кой
то вече няколко пъти успе 
шно се представя пред ди 
митровгр адската публика.

— Димитровград вина
ги е имал талантливи му
зиканти, споделя Миша, и 
неведнаж сме правили опи 
ти да ги насочим още от 
малки към музикалното из 
куство. Но дос 
сме „опъвани” 
га на средства, 
ви деца има най-малко за 
една паралелка, и повече.

Благодарение на този пре 
дан музикален деец много 
димитровградски ученици 
са купили акордеони, та
ка че училището има ор
кестър на окордеонисти. 
Не е малък броят и на пи 
аната по д имитровградски- •

Ки-
шнината си, дава призна
ния на културно-просвет
ни дейци. Тази година, за
едно с йован Яничиевич, 
театрален артист, Света 
Лукич, управител на наро
дния театър в Белград, йо 
ван Адамов, композитор и 
диригент от Нови Сад и 
други, със златна значка 
е удостоен и Миша Ки
ров, преподавател по музи 
кално възпитание, в оонов- 

„Моша Пия-

Миша Киров

ОТКРИТ ПАНАИРЪТ НА КНИГАТА В НИШ та „Трубадур” в изпълне
ние на Белградската опе
ра. Тава ще бъде особена 
награда за членовете 
училищния хор, които го
дишно имат около дваес- 
тина представления-

Участвуват 45 

изложители
ега винаги

наот недости 
Талантли

вото училище 
де” в Димитровград, „за
предан, дълготраен и т&ор 
че оки принос в разширява 
не на културното творче
ство на народите и народ
ности в СР Сърбия.”

Да напомним, че златната 
значка на Културно-прос
ветната общност на Сър
бия не е и единственото 
признание на Миша. През 
1979 година е получил пох

• ПАНАИРЪТ Е ОТКРИТ ОТ 16 ДО 20 МАЙ
На тазгодишния панаир на книгата в Ниш, 

■който се провежда от 16 до 20 май т-г. участву
ват 45 изложители ют цялата страна. Панаира от 
кри Снежана Тренчич, изпълнителен секретар 
на ОК на СКС в Ниш, която в приветственото 
слова подчерта значението на панаира и книга
та. Тя изтъкна, че книгата на многочи1слените 
участници ‘в панаира дава възможност сближа
ване «а народите и народностите и укрепване 
братството и единството.

На тазгодишния панаир е организирана и 
специална изложба на учебните пособия и наг- 

' ледни средства. Голям брой заинтересовани мо- 
' жаха веднага да вземат най-новите издания от 

различни издателства. Панаирът се организира 
: ;ЮТ Народната библиотека в Ниш, трудовата ор

ганизация „Стеван Сремац” и Спортния център 
,,Чаир” от Ниш. Със свои издания се представи
ха и нишките издателства „Градина”, „Братст
во” й „Народне новине”.

В централния хол на панаира е поместена 
и фото-изложба »Тито — необвързване — мир”.

Роден през 1936 година 
в село Петърлаш, Димит
ровградско, през 1959/60 г., 
завършава средно музикал 
но учили'ще „Д-р Воислав 
Вучкович” в Ниш, насо
ка теоретичноиреподава- 
телска. Образованието ои град. 
допълва с първа степен на 
факултета по музикалното 
изкуство в Белград. За 
пръв път започва да рабо 
ти в основното училище 
в Димитровград, където ве 
че двадесет години работи 
с учениците, ученическия 
хор, известно време и с ДУ
ховия оркестър, а особено рът ще замине в 
с талантливите ученици. където ще присъствува на

вална грамота от музикал
ната младеж на СР Сър
бия, а по повод трпЩесет- 
годишнината на самоуправ 
лението 
общинския синдикален съ 
вет е получил Първомай
ска награда. Но няма по- 
гол ямо признание от чувст 
вото, което изпитва след 
всяко успешно представя
не на ученическия или гра 
дския хор. или когато още 
някой негов ученик се за 
пиеше в музикалното учи 
лище, и поеме пътя 
зикалното изкуство.

те домове, а в музикално
то училище в Ниш вече
има ученици от Димитров през 1981 г. от

Под негово ръководство
хоръ-т на основното учили 
ще стана носител на Сеп- 
темпв1рийока награда на 
Димитровград, на региона
лна похвала от Регионал
ния педагогически завод в 
Ниш и е носител на други 
признания- Тези дни хо- 

Пирот, на му

А. Т.представлението на оиера-Не може да мине мито ед
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Младежка трибуна * Младежка, трибуна I

ДИМИТ РОВГРАД Пред 25 май-Деня на младостта
Тръгна каякарската
Каякарите 'И тази годи

на носят овоя оцафетаГс «ео 
ято изразяват привържем© 
стта и обичта си към име
то и делото 1на другаря Ти 
то. Н-осейки

Зоран Тричков. Изпрате
на беше поздравителна 
телеграма до Председател
ството на Централния 'ко
митет на СЮК, която про
чете учпчичкагра Славица 
Тошева. Щафетната 
първа понесе

със своите 
лодки щафетната 

палка по водите на Ниша- 
за,- Морава и Дунав., те що 
пренесат приветите на мла 
дежта, трудещите се и гра 
ждаиите от тази част на 
страната- ,

На тържеството в спорт 
<ния център „Парк" откъде 
то тръгна щафетата, го
вори председателят на об
щинската конференция 
Съюза

малки палка 
ученичката 

училище
Биляна

от основното 
„Моша Пияде" 
Младенова, 
даде ма членовете ма «клу
ба пе. каяк „Гусар" от 
Ниш, които по течеммето 
«на Нишава ще я пренесат 
до Ниш, а оттам до Бел
град, където трябва да г.« 
стигне в Демя на младо
стта.

след това я пре

ма
•на социалистическа

та младеж в Димитровград А. Т. ДИМИТРОВГРАД

Утре започват „Майските среща
Многсседмичната подго

товка завърши. Днес прис
тигат гости на народности 
те «и народа, участници на 
традиционните 

срещи”. Програмата е уто 
чнена и утре отново ще бъ 
дем свидетели на внуши
телния показ на братство
то и единството.

В ранните утрини часове 
гостите ще посетят Пога- 
нвски манастир, историче 
ски паметник от 14 столе
тие. А в 18 часа „Майски
те срещи" 
ще бъдат открити с обща 
програма под 
„Да играем и да пеем".

На 22 май (неделя) в 9 
часа ще се състои парад 
еча участниците «в „Майски, 
те срещи". В 10 часа 
опортния център ще сеитро 
;веде митинг, посветен на 
Деня на младостта, а в 11 
часа тиммастичеоК)и 
жнения и спортна програ
ма.

то на програмата да бъде 
на високо равнище.

На централното тържес

на дело доказват вечно 
живите думи ма другаря 
Тито, че за младостта и 

тво ще се представят само братството няма огракиче- 
дейни културно-художест ни предели за творческа 
вени дружества и ансамб- изява, 
ли, танцови състави «и му
зикални изпълнители ма ме ,на пребиваването си в 
народностите и марода от Димитровград гостите и 
Републиката. Застъпени са

т у**» ■■ВЯН

Шк „Майски

Да напомним, че по вре-✓

домакините «изпълняват об-
изворни «народни хора и пе 
сни, изпълнения на инстру 
мен.тал1Исти и «други умот
ворения със сценично-би
тов характер.

Четиринадесетите срещи 
на народностите и народа 
в СР Сърбия и този път

щи програми, организират 
танцови, излети, посеще
ния «на гранични застави «и 
други подходящи дейнос
ти, чи ято цел е всестранно 
сближаване м взаимно про 
никване на културите им.

Ст. Н.

тържественоДИМИТРОВГРАД
«название

Младежка акция
Миналата събота, учениците от образователно- 

възпитателната организация „йооил Броз Тито", ос- 
иМОкласн«иците от основното училище „Моша Пияде" 
«и членовете на младежката бригада „Братство и един 
ство" в Димитровград проведоха еднодневна акция по 
уреждане на спорт.ния център „Парк", където ще се 
проведат спортни състезания и физкултурни упраж
нения в рамките на „Майските срещи".

А. Т.

«в

упра

Според последни данни 
броят «на участниците в та 
згодишиите „Майски сре
щи" «наистина е «внушите
лен. Очаква се «и «качество

;

От миналогодишните тържестваВЪВ ВРЕЛО КРАЙ ПИРОТ

Семинар за 
младежки дейци

СУРДУЛИЦА

Гостуват ферналци от 35 градове
Провеждайки в дело програмата за идейно-поли

тическо усъиръдтенствуване на ръководните кадри в 
младежките организации, ов петък, събота и неделя в 
курортното място Врело край Пирот се проведе три
дневен семинар за членове на председателствата на 
първичните младежки организации и останалите мла
дежки активисти от Димитровград, Пирот и Бела 
Паланка. По време «а семинара са обработени след
ните темите:

— Ажтуалната обществено-политическа обстанов
ка у нас и в света; Актуадште /идейни движения 
сред младежта; Методите на работа и акционното 
влияние «а Съюза на Социалистическата младеж и 
Информирането в Съюза на социалистическата мла
деж.

Денят «а младостта в 
Сурдулишка община ще 
бъде отбелязан о много- 
бройни манифестации. 

Председателят на общин
ската конференция , на 
ССМ Миодраг Маркович 
аги уведоми, че на 20, 21 и 
22 май в Сурдули/ца ще 
гостуват фериалци от 35 
градове на Югославия. 
Фериалците ще марширу- 
ват по пътеките на парти
занските единици, които 
по време ма НОБ са дейс 
твували на тези терени, 
ще посетят исторически-

На 25 май в следобедни 
те часове на градското иг 
рище ще се състои голямо 
народно тържество. Око
ло 1500 ученика от вокал
ните и средните училища 
и числящи се към ЮНА
ще изпълнят гимнастичес
ко упражнение на младост

те места в Мачкатпца и 
Цър/нотравока община, и 
на 22 май ще .присъстеуват 
«а Дванадесетите срещи 
„Братство и единство" на 
Влаоина.

На тържествено за/седа 
ние на общинската кон
ференция на ССМ, което 
ще се състои ма 24 май, 
Миодраг Маркович ще го
вори за значението на Ти 
товото дело. На /изтъкна
ти мледежкй дейци, ще 
бъдат връчени награди и 
признания.

та.
На същия ден ще се съ

стоят тържества и в ос
новното училище „25 май” 
в Боакица и в образовател 
ния център „Йоани Броз 
Тито" в Сурдулииа.А. Т. С. Микич
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БОСИЛЕГРАД: ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО СТРЕЛБА И ПЪРВАПОМОЩ В ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД И МАЙ — ДЕНЯ 
НА КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ

Точност и висока грижа ВСЕКИ ВТОР РАБОТНИК 

-.КРЪВОДАРИТЕЛ
По повод Между народ* щимоката организация Си

меон Костов. Той/изтъкна 
чс, Червеният асръст, при
способявайки своите мето
ди и съдържания на дей
ствуваме с потребите и ра 
звитието на организацията, 
развива обществени актив 
пости <в областта на здра
веопазването, социалната 
и детска заРВДта, образо
ванието и прочие. Осьще- 
свявайки своята програма 
в тези области общинска
та организация дава свой 
принос, към съвкупното 
развитие на нашето -обйде-

..
пито задачи. Все пак най- 
добъР беше оборът 
основното училите от Бо-

щиноката. конференция *11 На 
на ,11ерве1 III1Д. кръст- ' • •

П'ьр'130класирали-гге се от- 
бори ще бъдат представи
тели на Боси л ©градска- об-

На 14 май т.г. в Бошлег 
рад се проведоха общинс
ки състезания по стрелба 
с въздушна пушка ц но 
оказване па първа помощ, 
в които участвуваха отбо
ри на всички основни учи- 
лища при обединеното ос
новно училище „Георцц Ди
митров", съставени от ос
мокласници, и отбор на 
средношколския образова 
телен център „Иван Кара
иванов".

оилеград, а на второ и тре 
то място се класираха от 
борите па основните учи- щ1ииа на регионалните със-, 
лиша от Долна Любата и • тезаштг,исонто /ще . се про-. 
Горна Листна. ведат в началото на . юни.

||з!з Враня и! Владичи1н хан:

; ни и ден' на кръводарители
те,. председателството на 
м еж д у о,б* * ^ ин оката орган и 
зация на Червения <Фъ,ст
и Заводът за транефузия 
на кръв при Медицинския 
факултет в Ниш присъди
ха специални грамоти па 
каучуковата 
ност .‘.„„Тигър"
„Димитровград" и на об
щинската организация на 
Червения кръст като при
знание за постигнати резул 
тати в област3 на кърво- 

V даряването.
Това изключително приз

нание, .което за пръв гпд- 
получава някоя трудова 
организация, ООСТ „Дими
тровград" е 
благодарение,
на работниците в ак
циите' по кръводаряване. В 
тази трудова организация 
всеки втори работник ■ 
дал многократно кръв, та
ка че те са почти един
ствени в страната по ма- зи организация, а неотдгв- 
совиост във всяка акция на за особени резултати в
подарява на кръв. тази област е удостоена с

По същия повод на 11 Първомайска награда на
този месец в Димитров- общината,
град се състоя тържестве
но заседание на 
рителите, на което за зна
чението
кръст и неговите 
говори секретарят на об-

Успешен организатор 
на състезанията беше об- М. Я.

иромишле- 
— ООСТ

ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН 
СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАДВ състезанието по стрел 

ба с въздушна пушка по
беди отборът на бистърс- 
кото основно училище, кой 
то завоюва 415 кръга. Са 
мо 15 кръга по-малко от- 
бел яза отборът на бооилег 
радското ооновно учили 
ще, а отборът на ооновно
то училище от Долна Лю
бата се класира на трето 
място с, 388 кръга. Състе
занието по стрелба беше 
твърде интересно, тъй ка
то стрелците улучваха цел 
та с голяма точност- За 
отбелязване е, че и .мина
лата година победител бе 
ше отборът на основното 
училище от Бистър-

Състезателите по оказва 
не на първа помощ плени
ха зрителите с висока гри 
жа за „ранените”. Всички 
отбори се бяха добре под 
готвили и спешно и качес
твено изпълниха поставе-
КРАТЪК РЕПОРТАЖ

Безплатна годишна почивка 

за работници СТВО.
На тържественото засе

дание отделно бяха под
чертани успехите в хума- 
ните акции, а особено в 
акциите по кърводаря®ане 
където Димитровградска 
община по броя на кърво- 
дарителите заема първо 

е място в СР Сърбия. Брой
ни са наградите, които по 
този повод е получила та-

слечелила
отзиваТези дни общинският 

синдикален съвет и само- 
управителната общност на 
интересите за отдих и по
чивка на работниците раз 
движиха инициатива на 
безплатна почивка да бъ
дат изпратени работници, 
които работят при усло
вия, вредни за здравослов
ното им състояние. С тази 
цел до всички първични 
организации са доставени 
критерии въз основа на 
ксито ще се направи спщ 
сък на такива работници. 
Списъците и „ранг листа
та” ще бъдат направени

въ.з-основа ма резултатите 
от труда, условията на ра 
бота, здравословното със
тояние на работника и до 
ходите, които осъществя
ва в своето домакинство. 
При това ще се има пред 
вид дали работникът има 
рационализаторски и нова-' 
то.реки приноои в произ
водствения процес, какви 
са неговите морални и тру 
дови качества, активност
та му в обществоно-полити 
чеокия живот на своя ко
лектив.

На края на тържеството 
кръвода- около сто най-активни кръ 

всаарители са удостоени 
Червения с различни награди и приз- 

задачи нания.
на

А. Т. А. Т.

Със самоотвержен 

труп към света
Беше топъл и приятен 

Утринното
хали. Тези три най-голехми 
махали, селото се свърза 
с централното шосе Боси
леград — Враня през Бес- 
на кобила. А със света се 
свързаха със самоотвер-

преди всичко на животно
въдството, за което тук 
има извънредни условия, 
възможностите за изкупва
не на селскостопанските

майски ден. 
слънце предвестязваще, че 
и тоя ден, макър, че по 
небето се виждаха тук-та-
ме приличащи на стада ов 
це облаци, към които без 
надеждно поглеждаха сел
скостопанските произволи 
тели, ще премине като и 
предишните сух, без дъжд. 
Наистина на сутринта, ко- 
гато ое готвехме да пое
мем път към село Църно- 
щица, заваля ситен дъжд, 
но за кратко. Само толко
ва, колкото да събере пра- 
хта 1И да окъпе листата на 
току-що раз листял ите се 
дървета. Двете коли с ко
ито пътувахме, една с пред 
ставители на Влаоиноките 
водоцентрали, начело с ди
ректора Миодраг Ристич, 
а другата с представители 
на общинската скупщина 
в Босилеград, оставяха 
един след друг километър 
на неравното шосе, което 
се лъкатуши край Любат- 
ска река. След (двадесети
на минути пристигнахме 
до местността „Две реки" 
и поехме по пътя протягащ 
се към планина Църноок, 
през махалите Заношка, 
Придол и Караджинова, чи 
ето изграждане тъкмо бе 
завършено м поради кое
то населението «от тези три 
махали организира местно 
тържество.

Става дума за път в дъл
жина от около 7 километ
ра, който преди 
дина по инициатива на ня-

излишъци и пр.
Обърщайки се към гос-жен труд.

Най-после ето ни в ма- тИте, председателят на Съ- 
хала Придол. Пред учили- вета на .местната общност 
щната сграда, където на Драголшр Велинов изрази 
6 май 1944 година прено- 
щуваха ранените партиза
ни и им бе оказана първа 
помощ, с добре дошли ни 
посрещна секретарят на 
първичната партийна орга
низация Владимир Коста- да разреши тоя важен ко- 
динов и председателят на мунално-битов 
Съвета на местната общ- Присъствуващите поздрави 
ност Драгомир Велинов.
Тук бе и седемдесетгодиш 
ният Георги Караджинов, 
бивш дългогодишен отбор- 
ник и председател на мест а 
ната общност в селото. В 
учебната стая, където уче-

благодарност за усърдната 
помощ на общинската ску 
пщина в Босилеград и Вла
си нските 
без чияю полющ местната 
общност не бе в състояние

водоцентрали,

проблем.

и председателят на Изпъл
нителния -съвет на Общин
ската скупщина Ваоил Та- 
кев. Бдна акция приключи,

църнощичани
не търсят отдих. .. Усиле
но се готвят за електрифи 

ниците вече бяха завърши- циране на селото си. Раз- 
ли учебните занятия, хора говорите текат в тази на- 
насядали около масите с сока.

Слънцето беше вече до- 
всекиш шише с ближило баира, зад който 

-ракия. И трябваше да се скрие, ко- 
гато се готвехме да се 
разделим с нашите усърд
ни и гостоприемни домаки 

се ни. Колата отново нагази

И-

Мощната машина пробива трасето на пътя различни домашни ястия. 
Пред 
домашна 
докато пием пи вкото питие 

разго
вор ту за едно, ту за дру
го. Все пак най-много 
говореше за прокарването 
на пътя който им .обещава

бираемо отношение на ня
кои собственици на парце
ли през които трябваше да ненадейно започна 
мине трасето, акцията не 
успя до края. След това 
убеждения, договори, изна- 
м пран е на начини и, въз
можности за изменение 

пълна па- трасето на пътя- Напосле
дък -— решение.. ■

Десетина дни тежкият

колко ентузиасти от тези 
махали преселени в Ско
пие, организирани от Ста
мен Арсенков, започнаха 
да събират парични сред
ства и е механизация на 
Влаеинските водоцентрали

ровкавата пръст на гп>тя. 
Високо горе срещу нас ка
то на огледало се вижда-големи перспективи за още 

по-уокорено разрешаване . ше планина Църноок, по 
на другите акции от кому
нално битово значение

отпочнаха с изграждането 
му. Разбира се 
рична подкрепа в тази бла 
гоустройствена 'акция ока
за <л общиноката скупщи- булдозер ,на Влаоиноките

Босилеград. Обаче, по.- водацент.ради. ои> пробива- та. която вече е 
причини, ше път към Придол, За- 

ношка 'и Каражинова ма-

която тук-таме 'имаше още 
в остатъци на онят от зим- 

електрификация- ни те преспи и която тези 
дни отново ще оживее от 
добитък и пастири.

селото:
■в ход,

по-тштензивното развитие 
на селското стопанство,

на в
ради различни 
преди всичко поради нераз

5—6 го- М. я.
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Физическа иуитура^СС^Т/рЦ) При оказалата се нужда, а въз 
чл. 9 от Закона за трудови отношения и чл. 23 
на Самоуправителното споразумение за сдружа
ване на труда на трудещите се в Трудовата ор
ганизация „Автотранспорт" от Босилеград, как- 

.. ц то и чл. 5 на" Правилника за трудови отношения, 
Работническият съвет на ТО „Автотранспорт" от 
Босилеград на заседанието, състояло, се на 28 
април 1983 год., прие решение Да даде

основа

■у

ФУТБОЛ
принуди вратаря Соколов . 
•на капитулация. В начало
то на второто полувреме 
пак след бърза контраата
ка и удар в стативата ве- 
теранът на гостуващия от
бор Бошкович улучи мре
жата на „А. Балкански”.

След това домакините 
хвърлиха всички оили в 
нападение, <но целта улучи
ха само веднаж в 82 м, ко- 
гато Манолов принуди вра
таря на „Турист" да капи
тулира. В останалите десе
тина минути всички усилия 
на домакийите се разбива-

ОЩЕ ЕДНО ПОРАЖЕНИЕ 

НАЛ„А. БАЛКАНСКИ ОВЯВА1^2С™ )БАЛКАНСКИ — ТУРИСТ” (НИШКА БАНЯ)
Димвдровград, 15 май 1983 г сПорт„„ят център 
”1 Р* ’ теренът тревнист и идеален за игра. Време- 
Ло мУп1|0' зрвтели 500 души. Голмайстори: Глишич 
” ’ (1'° И Бошкович в 54м (2:0), а Манолов в 82м
I -И. Съдия на срещата Драган Милошевич от Ниш.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО МИЯЧ 
— СМАЗОЧНИК — СТАЖАНТ НА ОПРЕДЕ
ЛЕНО ВРЕМЕ

— Един изпълнител —
„А. Балкански”: Милко 

Соколов 6, Димитър Каме- 
нов 6, Драган Величков 5, 
Златан Марков 6, Душан 
Ненич 5, Новица Тодоров 
5, Борислав Манолов 6, Зо
ран Зарков 6, Синиша Ива
нов 6, Кръста Кръстев 6, 
Новица Алексов 5 (Петар 
Йованович 6).

точки на ОВО.Й терен. Въ,- 
голямата бойкост 

«а всички футболисти, ди ха 10 защитната стена на 
митровлрадчани не успяха гостуващия отбор, 
срещу добрия ' - отбор от И т03и път трябва (а 
Нишка баня. Гостуващият Стана вече °Рактика) да
•отбор победи домакина, с кажем лума-две за слабее 
тяхното най-силно оръжие ®‘ъяене на съдийската 
— контраатаката. тройка- от Ниш, - която

гр „ през целия мач явно под-
„турист игра „затворена крепяше гостуващия 

игра и с бързи контраата- бор. 
ки застрашава вратата на 
Соколов, две от които бя
ха плодоносни. Най-напред 
в 40 м дясното крило Гли
шич проникна сам в нака
зателното поле и лесно

Покрай общите условия, предвидени със 
Закона, кандидатите трябва да изпълняват и сле-преки
дните отделни условия:

— Да са завършили средно стопанско учи
лище — КВ машиношлосер

— Да не са наказвани за углавно дело и 
срещу тях да не се води следствие

Заедно с молба, обгербвана с 4 динара ад
министративна марка, кандидатствуващите тряб
ва да представят и следните документи:

— Диплома за степента на професионал
ната подготовка, която,се търси.

V— Кръщелно свидетелство 
— Удостоверение от съда 
— Удостоверение от СОИ по заемане на

„А. Балкански" претърпя 
още едно поражение ;на 
овой торен. Загубиха 
срещу „Турист” от Нишка 
баня с резултат 2:1, 
то се потвърди неумелост- 
та да се спечелят важни

от-

В следващия кръг футбо 
листите на „А. Балкански” 
се срещат с „Единство" в 
Бела паланка, и то в сряда 
на 18 май т.г.

мача

с кое-
работа

Молбите за трудово отношение, с не
обходимите документи, се изпращат в срок от ” 
8 дни, от деня на публикуването на ОБЯВАТА в 
„Братство”, на следния адрес:

Трудова организация „Автотранспорт”, Бо
силеград — до Комисията за труд и трудови от
ношения.

Д. Ставров

БОСИЛЕГРАД — ОУТБОЛ

ИЗПУСНАТА ПОБЕДА
Закъснели и некомплектни молби няма да„МЛАДОСТ” — „ЧЕЛИК” 3:3 (1:2) нен към гостуващия 

бор, през първото полувре
ме резултатът щеше да 
бъде съвсем друг.

се разглеждат.от-

Босилеград, 15 май. Игрище ,,Пескара” край 
Драговищица. Времето слънчево и хубаво за игра. 
Зрители около 150. Голмайстори за ФК „Младост”: 
В. Чилев в 26 м. В. Тасев в 75 м. и Б. Тасев в 85 
минута. За ФК „Челик” И. Савич в 8 м. Р. Вели но
ви ч в 34 м. и 3. Стоянович в 62 минута. Най-добър 
играч на терена Р. Велинович

В добра и равноправна 
•игра, футболистите на ФК 
„Младост" от Босилеград 
изпуснаха още една точка 
йа овой терен. В игра, ка- 
квато сме свикнали напо
следък да гледаме, гости
те от Бело поле съвсем оп
равдателно се завърщат в 
къщи с една точка, която

СРЕЩА С МНОГОКРАТЕН КРЪВОДАРИТЕЛ

На първия гол, зрителите _ 
не чакаха много, обаче за
тяхно съжаление >не вЪв 11 II 1М ПI Н И 
•вратата на ФК „Челик", а ■ III!#
във вратата на домашния '
отбор. Голмайстор бе в 8
минута централният нала- Т Д ЛЯ Т II 
дател на гостуващия отбор. 30 110 8 И
След 18 минути В1. Чилев 
с един добър удар успя да
•изравни резултата, обаче ппилгпат 
гостуващият отбор до края 1118 |у1111 |г1 (С| 1 
на първото полувреме, с 111^1*1111 111з н 
гола на най-добрия футбо
лист на терена Р. Велино
вич покачи резултата на 
2:1, с който резултат и 
завърши първото полувре
ме.

може би не са 
нували. Затова 
заслуга има 
бият съдия. М. Ариза- 
нович, който в повечето 
случаи неоснователно пре
късва играта. Наистина съ 
денето не оказа пряко вли
яние върху крайния .резул
тат, но ако не бе иакло

запла- 
•голяма 

и сла-

ВИНКО БОГОСЛОВОВ, 
административен работник 
в общата служба на само- 
управителните общности 
на интересите в Босиле-ПРИЯТЕЛСКА ^ СРЕЩА НА ФУТ

БОЛИСТИ ОТ ДИМИТРОВГРАД 
И БОСИЛЕГРАД

В. Богослововград. е многократен кръво 
През второто полувреме дарител. Докега 13 пъти е 

босилеградските футболно, подарил собствена
помагайки да се спаси жи
вотът на познати и •непоз
нати. За тази висока съзна 
телност и хуманност мина 
лата година му беше при
съдена грамота.

Богословов редовно учас 
твува в акциите по кръво-

— Да дадеш кръв, зна
чи да спасиш най-ценното 
на човека — живота му. 
А човекъ.т е нашето най- 
гол ямо богатство — казсва 
Богословов. — Аз ,съм ща 
стлив, че със собствената 
си 'Кръв помагал! на хора 
та и че по този начин из
пълнявам висок човешки 
Дълг.

Като многократен кър- 
водарител, какво бихте за
ръчали на младите хора?

—' Кърводаряванею - е 
дълбоко хуманен жест, а 
е безопасно за здравето на 
кръводарителя. Всеки млад 
човек трябва поне един 
•път да подари собствена 
кръв, за да почуетвува она 
зи неописуема радост от 
чувството, че си .помогнал 
•на човека, когато му е 
•най-тежко и найннужно.

М. Янев

К'РЪ'13,
т-и заиграха по-оргашизира 
но и по-оилно. Обаче, фут
болистите на ФК „Челик” 
от Вело поле, след една 
грешка на отбраната на до- 
-маминиите отбелязаха и
третия гол. Оттогава дома
кините превзимат играта 
в свои ръце и до края >на 
срещата успяха два пъти даряване, които се прове

ждат в Босилеград. Но той 
не чатка само редовните 
•акции. Винаги, когато се

ФК „Младост" игра в случи злополука, Вотнко
оледийя състав: М. Чилев, знае какво е най-^необходи 
Б. Иванов, 3. Младенов, Б. мо. И без да чака покана 
Тасев, В. Тасев (капитан), и „официални" призиви, От 
Л. Захариев, Г. Тодоров, Г. шва в Оурдулица, -където 
Георгиев, В. Чилев, Ж. дава кръв. Така беше 1963
Евтимов и Р. Венков. „ л лгодина, когато Скопие пое

Най-сетне ще се организира среща между 
футболните отбори на Димитровград и Босилег
рад, градове, в които предимно живее населе
ние от българската народност. Такава среща е 
трябвало да се организира и по-рано, но никога 
не е късно!

Първата среща ще се състои на 22 май
лент.г* когато ще се проведе приятелски футбо 

мач между ,,А. Балкански” и „Младост" от Бо
силеград. Тази среща влезе в официалната част 
на програмата в рамките на „Майските срещи” 
на народа и народностите от СР Сърбия.

Футболният мач ще се играе в следобедни 
те часове в спортния център „Парк”, а реванш 
— срещата все още не е насрочена. За датата 
на реванш—срещата, както и за облиците на 
по-нататъшно сътрудничество, ще се договарят 
двата спортни отбора след срещата на 22 май 
в Димитровград.

Да се надяваме, че това е начало на дъл
готрайно и плодотворно сътрудничество, на тра 
диция и приятелство между спортистите от 
двата града.

да вкарат топката зад гър
ба на вратаря на гостува
щия отбор.

В следващия, десети трада от земетресение, та- 
-кръг, боошюграиоюитс фут- беше ,и 1919 0дина, ко 
болисти играят в Алакид- _
це срещу футболистите на гат° ° Сталач стана -голя- 
едноименммн отбор. ма железопътна злопюлу-д. с. М. я. на.
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Правда

/

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Скарали се няколко съседка от 
село Бистър (Босилеградска общи
на). Кавгата излезла „на големо", та 
наскоро започнали да се съдят.

— Кале се казвате? — попитал 
съдията подсъдимата.

— Правда.

— Добре де, съдът съществува за 
правдата. И вие, а й аз сме за това 
да се работи по правдата, но как ви 
е името?

— Правда.

Съдцята загубил търпението си ’и 
започнал да се сърди:

— Правда? А когато се карате и 
биете там. по селата, не си спомняте 
за правдата, а сега в съда — правда

и само правда. Казвай си името 
ще те глобя, че пречиш на съда тгри 
работата.

— Ама другарю съдия, аз напети 
на се казвам Правда, — отговорила 
подсъдимата.

III ли

ТЕНА НИ ГА КАЗАШЕ
Тешка година е дошла за поганците по Бу- 

силоиска опщина. БелНим не за свите, ама ЧР* 
но се пише йа тия поганешки ордии по коопе
ративните домове. Не са закасали що е нати
снала голема суша т» не се знае дали че дръ- 
не коса и да се връже сноп, но са закасали шо 
са се засеЬирали за културата.

Пръв се диже главатаро на тлъминсБите ми- 
шНи. ..Ние предосечаме дека овай дом брже 
ке се сгруа и дека ке гребе да тражиме друго 
сврътище". Тека и биде. Крово се е растресал 
и само Драган свирджията да дуне с тРубата 
че се сурнише. Искашея да се сврътат при 
бранковските мишки, а оно од дъж на град. >»Е, 
брайНа, и ние сме закасале. Дела есен, зиме и 
пролет у домо укарувая овци и говеда та ги 
тука мерешея на откупо. Сега од смръдоьава не 
може да се надзръне там". Тлъминскийо глава
тар поиска помощ от любатскийо. „Е найде 
пред коя цръква да се кръстиш. Нашийо кул- 
туран дом е раздръндан како стара танайия. 
Прозорци потрошени та си слободно прелитаят 
пилища. Тия по-маленБите само ни плашат, ама 
научия се пусти врани та ни коджа намал>ия". 
Нема помош и ог мишБите у лисинейийо кул
турен дом.

Тека мишйите решия да тражат да се по- 
прават културните домове по селата. »Че тра
жиме, това е от полза за човеците. Каде сега 
тлъминчаше че си карат собори ката е лошо 
времето и каде че гледат вилмове. А младинята 
од Бранковцн и околните села цело зиме дзе- 
дзери около и у продавницата, не може од сто
ка да улезне у домо. А за любатан>е е голема 
брука — модерно село а раздръндан културен _ 
дом”. Големи чивии били и мишките. Нече си 
признаят дека им йе зор за семБите, БиБириБи, 
бонбони, наполитанБи що врл>а народо по пато- 
со кага дооди у домовете на вилм ели на со- 
бор.

— Правда! Какво ти е това име? 
помирително се запитал евдията.

— Какво е, такова е, м вие нс- 
дейте да се шегувате с «него, защото 
за това 1ИЛ1е майка ми е дала 
кръстника една кълчищна риза и два 
чивта дебели вълнени чорапи — ,мз- 
петнила” съдията Правда Рупска от 
село Бистър-

ма

Записал: К. Георгиев

МАЙКА И СИН
Една майка се разхожда 

с петгодишното ои момче. 
В парка срещат бременна 
жена.

— Майко, защо толкова

голям е коремът на тая 
леля?

— Изпила е много вода,
оинко.

— А бебето знае Л!и да 
плува?оптимист

— Знаеш ли кой човек 
се нарича оптимист?

— Не зная.
— Онзи, който пада 

двадесетия етаж 1И когато 
се намери срещу втория, 
казва: „Няма страшно, до 
сега беше -всичко добре".

ЖИЛИЩНИ НЕВОЛИ

— Защо жабите крякат 
в барите?

— Оплакват се от влаж 
ната квартира.

ОПРАВДАНИЕ

(Срещнали се в 
миша и слон.

— На колко ои години 
когато си толкова голям? 
— попитала мишката оло-

Овреснете знанията «иот
1

♦
СЛЪНЦЕТО И ЗЕМЯТАI

Слънцето е 330 000 пъти по-тежко от зем
ята. Момче от 50 кг на' слънцето ще има тегло 
от 1,5 тона.

10 „ОТКРАДНАТИ" ДНИ

За да съгласува календара със Слънчева
та година, папата Грегорий ХШ извършил ре
форма ,на юлианокия календар. Най-иапред пре
махнал разликата от 10 дни така щото предпи
сал 5 октомври 1582 година (петък) да .се счи
та за 15 октомври 1582 година. С цел занапред 
да няма разлики между календарската и Слън
чевата година, папата предписал да бъдат про
сти по три последователни ,;вековни” години 
(например 1700, 1800 и 1900 година) а всяка чет 
въ.рта да бъде висококоона и то онези,^вековни1' 
години, чиито две първи цифри образуват число, 
делимо с 4 (например 1600, 2000, 2400 година).

Следователно, годината -на грегорианския 
календар е по-дълга от Слънчевата година с 
0,0003 дни (12 секунди) и тази разлика ще възле
зе на един ден след 3320 година.

Пръво решия да се жалят у опщината. Ама 
главатаро на бусиловсБите мишоци Би посавету- 
ва: „Требе да се заложите да се тури директор 
на Центаро за култура, да се найде човек кой 
се разбира у културата, а тай че поправи до
мовете". И сега мишБите млого се сеБират за
що еве неколко месеца не се тура директор. 
Расписуйе с конкурс, явл,аят се човеци, а ди
ректор не се тура.

Тека ми га казаше, тека ви га казуйем.

полето

иа.
— На две. А ти?
— И аз съм на две, са

мо... бях малко болен.
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