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ОПОРА В РАБОТНИЧЕСКАТА
КЛАСА
ЦреА нас е Първи май — между
народният празник на труда, който
чествуват работници от цял свят- С
най-различни дейности <и манифеста
ции го отбелязваме в цялата страна.
Покрай богатея 'ДекоР> тук са и мал
ките тържества, признания за всес
транен тРУД и забележителни резул
тати в производството и самоуправител!ните отношения, и начало на
нови строежи. Посрещаме го с нови
трудови победи.
Четири десетилетия Първи май
посрещаме в свобода, отделно горди
със самоуправлението, което е найярко доказателство за осъществява
не на вековния стремеж — тРудовият човек да решава сам за своята
съдба. Имахме много трудности, кои
то единни и сплотени, успяхме да
преодолеем и да постигаме резулта
ти, които ни вдъхновяваха за нови
УСИЛИЯ-

Сега се намираме в един важен
етап на нашето по-нататъшно иконо
мическо развитие. С основание много
говорим за икономическата политика
и други трудности, когато сме при
тиснати от бремето на икономически
те проблеми. В настоящата година
влизаме с хубави резултати, а това
са резултати на работническата кла
са, които не останаха незабелязани и
в икономическите ни отношения с
чужбина така че беше осъществен
прелом в сравнение с предишната го
дина.
Увеличен е износът и се стигна
до суфицит в платежния баланс при
редовно .издължаване на дълговете
КЪМ чужбина. Стигна се до съживя
ване на промишленото производство.
Тези резултати обнадеждват в усложнените условия *на стопан и с©ан е.
Но «яма място за самодоволство.
Не може да се търпи недоходно про
капиталоизводство , нерационални
вложения. Същевременно, «еобходизалягане
за
мо е още гго-решително
създаване на доход с още повече
ТРУД-

Неприемлива е уравнил овк ата, а
е необходимо по-спр®в0Дливо РазпРеделевие според труда и отделно сти
мул,пране на творческия ТРУД — 1НО_
(«въведенията, новаторството, рационализаторството, както и научно-изследователсната работа, които трябва да бъдат в служба на сопанството.

Съдържанието на програмата по
икономическа стабилизация именно
изисква по-нататъшно повишение и
съживяване на производството. Про
грамата търся повече и по-качестве
но производство. Постигането на повисоки производствени резултати,
по-добър износ, те обезпечи инстру
менти, присъщи «а развито стоково
производство, което ’Де доведе до
стабилизиране и по-нататъшно разви
тие на стопанството.

Тези дни сме пред анулиране реше
нието за замразяване на цените и ус
лугите, което ще доведе до още посилна .изява на истинските отноше
ния в общественото възпроизводство.
Сега са на проверка последователно
стта и отговорността на всички об
ществени фактори за прилагане на
Дългосрочната програма за икономи
ческа стабилизация. Това нещо изис
ква отговорност <на ваяна основна ор
ганизация на сдружения труд и обще
ствено-политическите общности от
общината нататък, в увря обсег на
компетенции да съдействуват за за
пазването «а цените в .реални рамки.
Само с организирана обществена ак
ция и отговорен подход всички су
бекти ще допринесат за осъществя
ването на основните цели на по
нататъшното развитие. Новите прог
рами трябва да бъдат в полза на широкото усъвършенствуване на произ
водството, за задоволяване нуждите
на потребителите, а не за покачване
на цените.
С политическата система са съз
дадени условия в делегатжия процес
на решаване да могат да се включат
всички трудещи се и граждани и та
ка пряко да влияят върху разрешава
нето на проблемите. В преодоляване
то на трудностите опората е в работ
ническата класа, делегатската систе
ма. сам оздравителните органи и са
моуправлението като цяло. Друг път
наистина не съществува. Проблемите
можем да решаваме изключително в
такава насока, за което съществува
готовност на работническа само-упра
вителна Югославия.
Намираме се във време, когато
безсъмнено, са раздвижени процеси,
които .все повече откриват перспек
тиви. Ако програмата по икономиче
ска стабилизация е голям икономиче
ски и обществен прелом, нанъвто е
тя в действителност, тогава позици
ите на личните интереси, преди и
след този прелом, не могат да оста
нат същите- Положението не оставя
място за колебания и отклонения от
стабилизационната програма. Затуй
Съюзът на (комунистите като аван
гард на работническата класа и ос
таналите 'субективни сили, .и всеки
трудещ се. има дълг и отговорност
да даде личен принос в реализиране
то на задачите от програмата за ико
номическа стабилизация.
Досегашните резултати в преодо
ляването на икономическите трудно
сти укрепват доверието 1на нашата
страна в 'света, който й отдава приз
нание, като изразява признание към
делото на другаря Тито, имащо исто
рическо значение. Определението на
всички ни е да продължим по Титовия път на необвързване и самостоя
телност. Никакъв натиск не може да
ни -отклони от този път.
Борис КОСТАДИНОВ

4 МАЙ 1984 ГОДИНА

Ние и нашият
обет
Едновременен сигнал на сирените ще се извие
в простора и ще се понесе над поля, гори и пла
нини. В този миг ще спрат машините в заводите и
тракторите на нивите. Работници и селскостопански
труженици, ученици и студенти ще се намерят в достойнствена изправена Стойна. На 4 май 1984 година
в 15 часа и 5 минути Югославия ще почете памеп«
на най-великия си син Йосип Броз Тито.
Четири години нашите народи и народности
водят кораба на югославската социалистическа рево
люция без физическото присъствие на нейния визионер ,и кормчия. В развълнуваното море на осемдесет
те години този кораб продължава да следи верния
самоуправителен курс към завещаната цел. Курс,
очертан от дълбоката прозорливост и пределната яс
нота на Титовата мисъл. А в неговите двигатели мощ
но пулсира нашият велик обет, даден на 4 май 1980
година: ние продължаваме Твоето и наше грандиоз
но дело. На 4 май 1984 година гордо заявяваме: ние
отстояваме дадения Ти обет.
Без Тито сред нас, с Тито в нашите определе
ни,, и стремежи, водим нова битка за бъдещето на
социалистическа самоуправнтелна и необвързана
Югославия- Тежка и славна, съдбовна битка е борба
та за икономическа стабилизациия- Предстои ни да
надделеем големи трудности, да победим многобройни врагове, най-нахални сред които са националис
тите. Това е задачата на деня, на времето, за соци
алистическите сили в Югославия начело със Съюза
иа комунистите. Но народ, конто във всички прело
мни моменти на своята история съумя да претвори
трудното положение в източник на изключително вдъ
хновение и свръхчовешки усилия, ще спечели и тази,
и всички предстоящи битки. Пътя на анцията ни ос
ветлява Титовият пример, неугасващият огън на непов
торимия му живот*. Б реализацията на Дългосрочната
програма за икономическа стабилизация ние имаме
само един избор: по Титовски да се борим за прие
тите решения. По Титовсни да се борим ние, които
сме за социализъм, за самоуправление, за наша и
1итова Югославия като братска общност на равно
правни народи и народности. По Титовски да се борим е дела на работното място, с резултатно анга
жиране в политичссната система.
Затова, когато на 4 май 1984 година се пок
лоним пред великото дело и светлия лик на другаря
Тито, нена всени от нас се провери пред съвестта
си и пред обществото: бори ли се за социалистиче
ските идеали и цели като номунист, като социалис
тически човек, дава ли принос за хода на революция
та според възможностите и способностите. В това е
нашита голяма лична и колективна отговорност за
дадения обет, и за бъдещето. Отговорността на Тнтонитс последователи.
Кирил ГЕОРГИЕВ

ТИТОВИ ЗАВЕТИ

-

ЗА ДНЕС И УТРЕ, ЗА НАС
I

туй да покажем, че сме в
именно за-/-осъстояние
ва, че по-инак решехме и
националния въпрос, ОТ
1солкото го Решава КРИТ»
и да било друга социалш
тическа страна — да изш>л
ннм всичко, което со нам.и
ра пред нас. Ние, кому
нистите, коит<> носихме
най-тежкото бреме в найчрудната епоха за Европа
и за цял свят, които носи
име бремето на войната и
на следвоенната обнова и
строителство, сме способ
ни в нашата общност да

Мисълта „И след Тито — Тито" стана обет
иа народите и народностите в нашата страна и
символ на решимостта ни да пазим и развиваме
придобивките от социалистическата революцияТнтовото дело продължава да живее.
Прозорливостта и свежестта на Титовата
мисъл, която не признава времето и просторни
те граници, ще ни води и ще ни сочи пътища
в по-сигурното бъдеще — за нас и за света.
Когато човек в мислите
ое върне в миналото и когато ои спомни през как
ви трудности минахме, за
да стигнем до днешните
огромни резултати чрез
народна революция, в ко
ято участвуваха
воички
наши народи, налага се да
константира, че .найтвелмното нещо, което осъще
твихме о .революцията е
именно братството и един
сгвото. Цената, с която
заплатихме тази придобие
ка е толкова висока, че
днес не смеем да позво
лим никому да застраши
преди всичко братството и
единството, а също така и.
останалите придобивки от
революцията.
• Основните забележки
у нас и в света, които се
отправят по адрес на само
управителното общество
ое състоят в това. че само
управлението довежда до
безредие, безотговорност
и анархичност. Тази кри
тика, съзнателна или «есъ
знателна, се приема тук—
таме и в масите, понеже
тя елементарно осъжда .вся
но безредие, всяка безот
говорнест и понеже маои
те са твърде чувствител
ни, особено когато се ка

г

сае за «морални деформа
ции « други слабости. За
това самоуправителните оу
котения трябва правил
но да се преценяват и из
граждат. Трябва да се
• Днес с илюзия и
глупост да се мисли,
че може да се отде
ли макар една от рс
това
публиките. За
не би могло да се
спечели болшинство
никъде и с никпкъв
плебисцит. Това не
може да ое случи,
тук е работническа
та класа, тук са номунистите. Ние сме
на такова географско
положение, че нито
една република не
би могла да просъще
ствува сама.
знае какво в самоуправле
нието е наистина лрогреси
вно и творческо, а какво
се скрива зад неговите ло
зунги, а всъщност дефор
мира самоуправителните
отношения. Аз често под
чертавах и сега .изтъквам,
че самоуправлението е не
само право, но .и отговор
ност и ред. и че то .не оз
начава а тонизиране на об

тестоото, а представлява
оон ок а за демократично
свързване. Затуй народни
те представители и всич
ки съзнателни сили, на пър
во място
комунистите,
трябва да бъдат носители
на интеграцията във всич
ки области на тиорчеството.

гине лонамуцоа. Това се 01
нася и до комунистите. Не
смеем да позволим 'трудно
стите. да кажем в стопан
ството, да замъгляват со
циалистическото съзнание
при нашите комунисти.
Трябва винаги да се има
предвид едно
че от
всички ни зависи бъдСще.
то на Югославия като со
циалистическа страна, ко
ято се намира на едно ветро.метище. И винаги е би
ла на ветрометище, па ето
и днес мнозина точат зъ
би срещу Югославия, та-

• Когато етапа дума за борбата за социа
лизъм, тогава ние не може да измерваме кой
колко е на страната на врага. Ние трябва да
гледаме кой е за социализъм, а ной не е- Оня,
който не е, е наш противник, той е на стра
ната на класовия враг. И затова аз назвам, че
с необходимо много повече да се мобилизира
ме, по-здраво да се поставим, да бъдем безми
лостни против всички застраиявания,
против
всички врагове на нашето социалистическо сзмоуправително
общество.

Ако прехвърлим на наци
установим такива отноше кава, каквато е тя. понежг;
онален торен някои трудно
оти със стопански харак ния и да я доведем на та им пречи. Аз съм уверен,
тер, няма да стигнем до нива позиции, че тя да бъ че ние ще отблъснем всич
никъде. Нашите врагове де здрава държавна пост ки видове натиск, които
тъкмо върху тооза изпраж ройка и на целия свят да отвън се упражняват вър
дат своите планове, нато покажем, че е способна ху нас. Но трябва да ре
се опитват да ни скарат на
във всяко отношение и че шаваме вътрешните проб
национална основа. Има може да .решава всички въ леми в духа на братство
ги мнозина, които питат проси. А може да ги ре то и единството.
как е възможно една така шава затуй, че е социалис
• И.маше тенденции ра
ва и до такава степен мно тическа страна, че тук ( ботническата класа напъ
гонационална страна,
да Съюзът на комунистите, ко лно да се вгради в нацио
бъде единна. Те мислят, йто е задължен да обезпе нални рамки. В Югосла
че това трябва да се ра чи вътрешна кохезия, ед* вия обаче работническата
звали. Разбирате ли, имат нство на страната и по-накласа е само една, работ
всякакви намерения и ила татъшно развитие на соци ничесна класа на цяла
нове, правеха га още по- алистическото
съзнание.
Югославия. Не мисля са
рано, по време на войната. Трябва да кажа, че това
мо затова, че е смесена
И все още ги съживя социалистическо съзнание че в Сърбия, Словения,
ват от време на време. За V нас в много отношения
Хърватско и останалите Ре

Към 40-годишнииата от борбата ка ц

фланг, който да не даде възможност на вра
га да се пробие от Ярешник към Църноок.
Първият батальон и Гевгелниският отряд ка*
то резерв бяха на Църноок (К 1871), където
бе и оперативното ръководство.
Трънският (български) партизански ОтРяА зае позиции североисточно и северно от
Църноок в дълж/ина от 4—5 •км. Първият ба
Пише ДУШАН ЛАЗИЧ; генерал-майор
тальон, батальон „Васил Левски" на северов пенсия
истак към възвишението Бандера трябваше
След откриването -на огън от страна на да спрени нахлуването на врага по подока
Бреоница. Батаохраната, нашите части, според по-рано ут Босилеград — Йуцалево льонът „Христо Ботев" бе л ля®о от <него, с
върденият план, заеха следния боеви порядък:
фронт на север и задачата му бе да не допу
Първият косовски отряд зае позиции на
сне на врага да пристигне .на Църноок по по
гребена на Дукатска планина (в дължина от сока
Босилеград — Буцалевска планина.
6—8 км по посока Карпич (1415) — Кишстан,
На петак от Църноок, къ.ч е. Зли дол с
отдалечен около Зкмот Църноок). Позициите изстрели се огласиха „бойни ядра" — селска
му бяха насочени .на запад; .на десния фланг полиция и .нъм тдх бяха отправени маши попървият, а на левия вториях батальон, .който слаби сили — една чета .на втория батальон
Да затвори достъпите на врага по ската към
на Т.рета мак. бригада.
Кин-стан, който пряко се свързва с домини ТЕЧЕНИЕ НА БОРБАТА
ращото възвишение ка Църноок. Със заемане
Нашите бойци, макар че бяха гладни
то ка Църноок от страна 1на врага, положе
нието на нашите части щеше да бъде ло- обедът с агнешко месо се готвеше, изморе
ведено под въпрос и затова в тази посока Се ни, понеже четири .нощи не бяха спали поеха
водеха кай-ожесточени боеве. На приманим, позициите си около 9 часа. Знаеха, че трябва
задачата .на този отряд бе да опречиI иахлу- да издържат атаките .на врага цял ден- до
ването на врага от Дукатска планмна нъм мрак. Българската фашистка войска започна
да щурмува със оилен артилериен огън. Има
Църноок.
Третата манедонена бригада, която има- хме ранени, няколко души и загинаха Зем
на тази височина, особено .на Дукатше три батальона зае позиции южно от лището
Църноок, към с- Назърица *, с, Ярешник. ока планина, където бе Първият_ кссовеки огТретият батальон бе на десния фланг към РяА е тревисто, без гори и бойците можаха
Кин-стан и трябваше да затвори посоката да ое защитят само в малки нерашшни.
При Т|ръ)Нокия отряд щабът ,На отряда бе
Назърица — Църноок,
вторият на левия с 'батальоните ои. Комендантът Денчо Зне-

рноок

(2)

ч

пор ядън

Паметникът на падналите партизани
на Кин-стан
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И НАШИТЕ ПОТОМЦИ
бивата лолитИ1ка, политика явжаването и да се ст***“»*^
на сътрудничество меЖШУЯРдо истинсасо разоръжаване,
(воички народи, политика Г С една дума, ние търсим
на съвместно съществува
да се направи всичко въ»“
не на -народи и държави можво, за да се осигури
вътрешните
без оглед на
една съвсем нова перся*кти«ва на човечествотошйте производители, със ви
ние у----------------страна, кодто мина
Човечеството днес
с»
-намира в преломен мобеше толкова много разорена, °
мент, пред дилемата
лаят само едно — в света да владее мир, за
— или". Или отново ше се
да могат да се занимават с творческа Р®б®т •
•зтигне до катастрофа* ноя
Затова Югославия е една от първите
то може да бъде много покоято влезе в редовете на необвързаните и за
голяма от (воични досегап§
това не се приобщи към които и ДВ е блок.
^ подействува " в света да спечели голям
ни, с оглед на страшните
средства за унищожаван»,
авторитет каю миролюбива страна, която пети
с които днес разполага чо
ски желае отношенията между народите дд
вечеството, или ще се поуреждат по-инан отколкото в миналото или
еме един съвсем -нов курс
кто това все още се прави и днес.
нашата страна да в международните отношв
селяните, с всички наши ката на
ния относно да се осуети
бъде приета от много стрд всяка война, дори и всяка'
трудови хора.
ни,
благодарение
на
което
непоз• Участвувайки
Югославия (се възползува поммзъл за война. С едуа
,родствено в изпълнението
дума, трябва да дойдем в
на настоящите задачи, ТРУ от голям авторитет в »зве- положение да говорим садавите хора на Югославия та.
мо за това как отделни
Ние търсим в света Аа страни да ускорят развити
дават пълна подкрепа на
Съ,*оза на комунистите и се осъди и премахне вой- ето ои, особено онези, на
,на неговата революпионна
като оредство за Раз ноито е необходима по-гол
акция, както винапи я да ната
яма икономическа помощ.
на международ
решаване
ваха когато комунистите с
Защото, ако -имаме пред
ните
проблеми.
Ние
тър
личния си пример вървяхв
вид сумата, която Се из
напред *в борбата и когвт°
сил!
да
не
се
употребяват
разходва за военни среДОт
«
военно
средство
най-.
ДУ-мите претворявахме в като
ва, ясио е, че само едн*
дела. Тъкмо такава актив
малка
част от тази сума
страшните
средства
зауни
борба
щожаване, какаото е ядре- би била достатъчна да оъ
садат щастливи всички нвро
оръжие със ди в света, да получат »ЪД
НОТО 1И ДРУГО
страхот на разорителна си можнозт да се развиват
рата на трудещите се
ртията, в нашия ъю
ла. Ние търсим народите мнош по-бързо отколкот®
комунистите...
да се договорят за разоръ- се развиват днесРазбира се, с това свое
Титовата мисъл, неговата реч и дело ще
становище и с усилията си
веят трайно в съзнанието на сегашните и бъдещмт»
в областта на външната
поколения на самоуправителна и необвързана социа
гюлитика — блатод зрение
листическа Югославия — като негов завет и наш обет
на последователността ои
по Титовия път в бъдещето.
в спазването на мирол не
тоянно се договаряме и за
познаваме живота» а®00 въ
зможно повече се доближим до трудещия се^ и в
завода и на село. С една

публи-ки заедно работят хо
ра от различни национал
ности. Работническата кла
са е една по повече причи
ни, особено идейни, и тя
в никакъв случай не смее
да допусне да бъде пребро
явана.
С една дума искам да ка
жа, че работническата кла
са не можем да разделя
ме по републики. Тя е *°го
славеха, но тя е на първо
място решаващ фактор в
своята република, и това
трябва все повече да бъ
де; тя трябва да бъде найважният фактор на власт
та В републиката. Ние на
работническата класа обе
щавахме много, а малко от
обещаното изпълнихме. За

това тРябва енергично да
претворим в живот тъкмо
онези амандмани, които се
отнасят до работническата
класа.
О През войната имахме
врага фронтално ере*Цу
нас, знаехме къде е гой и
се борехме срещу него. То
ва ни костваше много же

то е държавата, и ю многанационална. каквато
е
Югославия- Й трябва да се
знае как воички тези -неща
да се разрешават- А това
ше можем само тогава,
ако ние, комунистите* бъ
дем единни и тярно свързани помежду си, ако .пос-

полели внесе спокойствие сРеД бойците, а
Дичо Петров, заместник-коменданта и същевременно комендант на батальон „Хр. Ботев"
огън от олизко
издаде заповест
-.. дз с® открие
_
разстояние. Бойците на Трънския отряд пърфаишетклте
части
отбиха без
вия атак на
загуба. Българските партизани откриваха не
надеен огън от непосредствена близост, кое
то всред врага внасяше смут. Врагът бе из
ненадан от факта, че се бори срещу бройни
български партизани, които съвместно с юго
славските се борят на югославска територия.
Още повече, защото фашистката власт това
криеше от народа.
Авиадияа бомбардираше позициите им
три ПЪТИ. Артилерията непрекъснато откриваше огън. Въпреки това щурмовете на българската фашистка войска бяха отблъскани
още няколко пъти. Всред храбрите български партизани имаше ранени, но до мрак ус
пяваха да отблъскват всички щурмове на номплек-гно подсиления пехотен полк о 2500—3000
войника. Без оглед че бяха около 250 души
пито за педя не отстъпиха от позициите си.
Третата македонска бригада срещу себе
си имаше предимно полицейски и други послаби сили. Към село Злидол една чета на
атори батальон лесно разгони Селоката по
лиция и полицейските части- хФез разузна
ване бе утвърдено, че на исток от 1 Гцрноок
към югославско-българската граница няма
български фашистки сили. Срещу втория ба
тальон откъм ярешник нападаха по-слаби фа
шистки сили. На позициите на третия бата
льон врагь-г щурмуваше м артилериен огънПо време на вражеските атаки на Кингтан нартечарежата чета на Трета македон
ска бригада под комендантство на командир» (на четата Часлав Раигеловоки бе помес-
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ои зад Кин-стан на възвитила „аотечнииите
картечниците '-и ад
Църноокм-с
шение (К. 1708) западно от
огън биеше срещу врага, който няколко пъ
ти атакува на левия фланг на втория баталь°н на Пърни косовени отряд. От артилерией огън зашна Оветислав Ристич от Битола,
боец на първи батальон. Имаше повече ра-

нени.

На позициите на Първи косовски отряд
атакуваше целият 52-ри пехотен полк и наймалко още един батальон па 13ли пехотен
полк. Тези вражески сили пристигнаха откъм
Крива паланка — Тлъмино — Дукатска планиша. Главната посока на нападение бе левият фланг — Кин-стан — Църноок. Започна артилериен огън. С бойците в стрелчеокмя
строй бе и целият комендантски състав на
щабовета на батальоните и щабовете на отря|дитеЩурмовете на врага бяха непрекъснати.
Но тъй като настъпваше по тревист терен
той имаше големи загуби.

гърди

борба гърди в
■

.

• ч

Ето какво е книгата „Трета македонона
бригада" на стр. 106 пише Кирил Михайловоки, политномесар на Трета мак. бригада,
член на оперативното ръководство и народен
герой: — Около 9 часа в района ма обраната
на Косовски отряд дойде до тежна борба.
Врагът откъм Дукат тръгна в силна атака.
Косовосиге части издържаха този щурм и
принудиха врага да ое върне на своите по-ранцлни изходни позиции за атака ..." ... Към по
зициите на левофланговата чета на Коооооки ОТРЯД, наречени „Кин-стан" трикратно
нахлуваха български сили. Това което се случи на този район може да се сравни и вихър

когото създава буря на равнинно землище.
Това бе картина на същинска схватка, а коягго
не се знаеше ной кого атакува и кой от
кош да се защитава. Омесваха се взаимна
псувни и гласни винове от болки от двете
страни.
Това не трая дълго. За нратко време, от
само 20 минути, се сблъскаха гърди в гърда
бойните на втория косоаски батальон и българоки войници. Трещяха бомби, ударяше со
с .ножове и приклади от такава близост, че
за късо време от левофланговата чета останаха неповредени само няколко бойци. Осхамалите загинаха или бяха ранени — 10 загинали и 21 ранени. В борбите ю тази чет»
врагът имаше 50 загинали и 30 ранени."
Ог третата чета ма втория батальон ооганаха само 12 бойци, но все до мрак ус
пяваха да отблъснат воички атаки на врага.
След 12 часа на врага ломощуваха и само
лети. Шест самолети трикратно бомбардира
ха и обстрелваха позициите на ясички маши
части. Най-много обаче страдаха ранените и
пленниците. Последните използуваха положе
нието и се разбягаха. Т. Балкански пише,
че „политически не в достатъчна степен се
е действувало с тях”, макар че и тях започ
на да обзема революционно разположение на
бойните на НОВ и ПОю и макар че пееха
песни, като .работниците да оевюбодиме”,на
пример, и др.
В съдействие на самолети и артилерия
фашистките сили се опитваха да атакуват
още няколко пъти. Чуваха се винове и зака
ни от страна на техния комендантски състав,
но огънят от близко разстояние на нашите
бойци ш принуди да не изпълняват дори и
зшююеспа пм.
— ПРОДЪЛЖАВА —
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ЛЕСКОВАЦ

Отговорност за развитието на региона
• За председател на
МОК на СКС в Лесковац
е двугодишен мандат из
бран Милов Стошич от
Враня 0 Живко Младено
вци от Лебане преизбран
за секретар на Председа
телството на МОК на СКС
Милов Стошич
За над 41 000 членове на СК в Южноморавски
регион, организирани в над 1300 първични партийни
организации, най-важни задачи в предстоящия пернод са борбата за увеличено промишлено и селскостопанско производство, максимално използуване на
материалните, кадровите и друт потенциали, пови
шаване на износа на стоки и услуги и спиране на
изселването на сърби и числящи се към други нареди
и народности от Прешево, Буяновац и Медведжа —
беше консталггирано на изборното събрание на Междуобщиноката конференция на СК в Лесковац, съзтопло се на 24 април т-г.
В работата на първичните организации на СК в
региона, каза докладчикът Радислаш Станоевнч, досегашен председател на МОК на СКС, липсваше упоритост и готовност да се осъществяват последователно обществените определения, произтичащи От Дългосрочната програма за иконошгчеока стабилизация
и други документи. Промишленото производство статира, износът не се реализира според заплануваните
темпове, намалява акумулацията в стопанството, а в
отделни трудови организации се увеличават загубитеВъзпроизводствената способност на 'стопанството е
този инономически изостанал край миналата година
е намаляла с 13 на сто, а броят на временно незаетите Л1ща е надминат 28 000 лица.
. Затова първичните организации •на
СК, Синдикатът и 'Самоуправителните органи в тру
довите организации трябва да вземат енергични мер
ки, с които да се премахнат слабостите и да се из
ползуват рационално всички ресурси, които наистина
не са малки. Енергично трябва да се изпълнят зада
чите в реализациите на проекта „Морава II”. в рам
ките на който тази година ще се вложат 1 милиар
да динара. Необходимо е да се предприемат по-сери
озни мерки за ускоряване развитието на «ай-изостаналнте и крайграничните общини — Босилеград, Сурдулица, Църна трава, Прешево и други. Комунистите
в Прешево, Медведжа и Буяновац трябва да раз
гърнат много по-ефикасна акция в тези общини да
се оъздадат всички условия за спокойно и сигурно
живеене на целокупното население.
Власта ВЕЛКОВИЧ
!» НИШ

■
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Цехове в
изоставащите
общини

В ЮБИЛЕЙНАТА
МИТРОВГРАД

40-ГОДИШНИНА

ОТ

ОСВОБОЖДЕНИЕТО

НА

ДИ

ПРЕДПРИЕМАТ СЕ РЕДИЦА АПЦПП
И МАНИФЕСТАЦИИ
Пред герага оме на една на забележителни дати и училище, което носи име
то на великия син на юго
кръгла годишнина — 40 го държавни празници също
дини от
освобождението е свързано с юбилейната славските народи и народ
ности Йосип Броз Тито,
на Димитровград и околгодишнина,
иосттв му от фашизма. В
По повод борческите след приключване на стро
чест на юбилея общество- празници ще бъдат орга- ежа и тук въпросът Ще Оъ
но-политическите
органивизирани народни гържей де решен на съответен на
зацим, обществени асоциа тва, а паметници и въдтвс чин.
Мероприятията за озна
ции, трудови колективи, менателни плочи (вековно
менуване на 40-годишнимладежта и гражданите, признание към падналите
ната са много.. Димитроввече масово се включват бойци срещу
фашизма),
в трудови анцми и меро- и особено на видни лично градчани радушно ги пое
лриятия, които сс предпри сти, юаквито са Моша Пи рещат и се включват в ах
емат за достойно ознамс- яде, Васил Иванов
Ци- циите- Всеки младеж, ра
нуване на тази забележи- ле и други, ще бъдат пре ботния, гражданин, дейно
телна годишнина.
дегтавеии в правата си цен е включен в празненство
Общинската
конферен«ост. В това отношение в то, отдавайки по този на
I ция на Социалистическия двора на основното
учи чин признание нъм всички
I съюз съвместно с коми- личи „М. Пияде", ноето но онези, които дадоха живо
I слята за традиции предаа си името на ре&олюционс тите си за подцастлив жи
[ рително раздвижи въпро- ра, шс бъде поставен вот. Оттук и всестранни
! са, свързан с юбилейната бюст, а във
те усилия за достойно оз
фабричния
| годишнина, като включи двор на мебелната фабри иаменуване на 40-годишния
I ха и отдели общински ор ка също ще бъде поставен юбилей от освобождение
I гами, които подпомагат за бюст на Васил Иванов — то на Димитровградска об
I успешно отпразнуване на Циле. Тъй като в момен- шина от фашизма.
а се строи ново средно
Кирил ТОДОРОВ
I годишнината от осообож
I Дението. Ценна помощ ока
| зва и ръководният секрета
Пред празника н труда
I риат при Общиноката ску
I пщина, Скупщината на ме
I стната общност в Димит БОСИЛЕГРАД
| ровград и самоуправителI ната общност за комунал
I на дейност- Освен т*х вся
| ка трудова организация в
Първи май — Междуна
града, всяко училище, об родния празник на труда, е епце по-значително, че че
ствуването му е непосред
разователна
институция,
населението
от Босилегра егвено пред 40-годишнйна
местната общност и други
дека
община,
съвместно
с
са изготвили съответни останалите народи и наро та от борбата на Църнопрограми и по пай-непосре дности на нашата братска ои и в годината на 40-годц
дствен начин се включват общност и тази година по шкинзта от освобождение
то на Босилеградсна общи
в тържеството.
среща с редица трудови
на от фашизма. От зна
В чест на 40-годишнина победи. От година на годи чение е и това, че Между
та ще бъдат предприети ня на, със свестранна помощ
народния празник на тру
кои комунално-битови ак на общността. Босилеград
ции, някои
от
които ска община .меня своя лин. да чесгвуваме в обстаяов
вече се реализират. Пред Изграждат се нови стопан ка на умилена борба за
осъществяване на задачите
стои генерално реновира'ски обекти, укрепва ма
не на главната улица ..Мар териалната основа на тру за икономическа стабили
шал Тито” от площад „Ос дещите се, подобрява се зация. която изисква от
вобождение” до железопъ селският бит на хората. всеки трудещ се. .на всяко
тната гара, а ще се пред Това ясно потвърждава, че работно място усилия за
реализиране на трудовите
приемат и други мерки ули решително и неотклонно
и развойни планове и запата да получи приветлив вървим по собствения
дачи.
изглед — събаряне на ста път, по пътя който в за
Да кажем и това, че по
ри и рухнали къщурки и
вет ни остави
другарят повод Празника на труда
дюкянчета, възобновяване
ТИТО.
в повечето места в общи
на фасади на обществе
Тазгодишното
ната ще бъдат устроени
ни здания, и частни къщи не на Пъа>аи май че^твува
— праз културно-забавни ирограуреждане на витрини
и ника на труда, в общината
МИ.
фирми и пр.
М. Я.
. Покрай това ще се пред
ДИМИТРОВГРАД
приемат « други начинания
и акции за уреждане на
града. Учениците вече цро
ведоха акции по почиства
не улиците, ще се възобно
Под това название на
в*т зелените площи, ще 30 април вечерта в Дими нлонесци от две посоки ще
пристигнат на площад „Ос
се уреди двумостието, от тровград ще се
проведе
вобождение”. Тук,, на планосно р. „Нишава” през тържествена манифеста
града, дворните места и ция в чест на междунаро трго ггоед Центъра за кул
тура, ученици от Ооковно
фабрични дворове.
дни>я ден на труда — Пър то училище и Възпитател
В течеяие на годината е ви май.
но-образователната оргаКи
.раздвижена и богата кул
зация заедно с членовете
турно-просветна активност
Канто
и
миналата
на Кул-гурно-художествегодни редица
манифестации,
чото дружества
„Георги
свързани с годишнината от «а, по повод празника ще
Димитров” ще изнесат по
освобождението на Дими бъде организирано факел дбрана
нултурно-забавна
троапрвд. Ознаменуван ето но шествие. Две колони фапрограма под название
асчиоо11о0оаоо00о111,аоа[ш1:о0йо[!11апрп[)0[,ааооазпоп[]оопаоооооооооо^
..Привет на празника”; За
Н* всички читатели и сътрудници
”□ значението на Първи май
О0
□
ще говори председателят
□
честитим Първи май — международния
а
на Общинския синдикален
а
празнин
на
труда
с
пожелания
за
още
по-хубави
о
5 съвет в Димитровград, Сауспехи в социалистическото строителство
□
§
занапред.
ша Димитров. На тържееа
§
а
# Следващият брой на вестника Ще излезне
твото ще бъдат връчени
□
□
на П май т-г.
а
Първомайски «апради н
и
а
Редколеги*та на ».Братство'’
признания на заслужили ра
оааааааааоааоааааааааоаооаоаааооаааооооааооооаааооааопаааоаооо"
ботници.
А. Т.

I

С редица трудови победи

Привет иа празника

Дееимир йович
. През изтеклия двугодишен период Скупщи
ната на Междуобщинеката регионална общност в
Ниш и нейните органи особено внимание са огдеЛИЛИ
за погускереного развитие на региона като
цяло. В тази насока са предприемани мерки за преместване и построяване на стопански цехове в найизостаналите 'Общини. В отчета за двугодишната ра
бота се изтъква, че Междуобщинеката регионална
общност все повече се афирмира като значителен
облик на политическо и самоуправително организира
не на общините.
На заседание, състояло Се на 25 април Т-г. Скуп
щината на МРО в Ниш прие отчета за двугодиш
ната работа, която се оценява като положителна във
всички Области. За председател на Скупщината за
следващите две години е преизбран Дееимир йович,
а за подпредседатели също са преизбрани Радойе Костич и Петар Сератлич.
Б. К.
СТРАНИЦА 4
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ЗАВЪРШИ ШКОЛУВАНЕ ТО НА IV ВИПУСК
КУРСИСТИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА
НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

ОТ ИЗБОРНИТЕ СЕСИИ НА ОБЩИНСКИТЕ СКУПЩИНИ

СУРДУЛИЦА: ИЗБРАНО РЪКОВОДСТВО
Делегатите на трите съ
вета на Общинската скуп
щина, на сесията, състояла
се на 20 април т.г., дойно
душно преизбраха за пред
седател на Скупщината в
следващия двугодишен пе
риод Видосав Димитриевич, който и досега изпъл
няваше тази отговорна длъ
жност. В пояснението се
изтъква, че Димитриевич
успешно продължи работа
та върху Развоя на община
та, застъпвайки се и пра-к
тичестои потвърждавайки
резултатите на всички по
лета на дейност.
За председател на обще
ствен о-политическня
СЪвет е преизбран Велибор

Анджелкович, техник във
Власинските водоцентрали, а за 1негов заместник
Вукосава Петрович, ръко
водител на цеха за пресо
ване в ООСТ ,,5 септембар". Делегатите на съ
вета на сдружения тРУШ 33
свой председател избраха
Драган Николич, ръково
дител на цеха „Оимпо" в
Сурдулица, а за заместник
Миомир Йович, работник
в ООСТ „Зидар". За пред
седател на съвета на мест
ните общности е избран
м-р Никола Аврамов, дир>ектор на образователния
Център , Йосип Броз Тито",
а за негов заместник Драган Тасич, работник във

Нови сили в редовете

на активистите

участници в
Тези да успешно здаър|внай-а«тишш
Такова неяцо
ши школуването на четвър Р
,не може да ое каже
тия випуск курсм-ти в о, •
стНО число курсис-

~~ -ць-аТази Политическа шнола затгочйа да работи пре

В. Димитриевич
фабриката за машини и
стоманолеярна „Мачкатица".
С. Микич

ДИМИТРОВГРАД: С ДОВЕРИЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА БАЗА
На проведената изборна
сесия на Общинската скуп
щина в Димитровград за
председател ,на Скупщина
та единодушно бе преизб
ран Петър Тасев, а за под
председател Радован Пешич. Единодушно бе при
ето и предложението за
председатели на съветите
да се преизберат досегаш
ните лица, които също така успешно изпълняваха
тези длъжности. За пред
седател на Съвета на одру
женил тРУД е преизбран
Никола Стоянов, за председател на Общесгвено-по
литическия съвет Дими-

П. Тасев

тните общности е преизбрана Валентина Тричкова.
Като пояони предложе
нието председателят на
Председателството на ОК
на ССТН в Димитровград
Младен Димов подчерта,
че по време на предизбор
ната активност делегатс
ката база, имайки пред
вид досегашната им дей
ност, е сложила доверие в
тези кандидати. В разиск
ванията са взели участие
над 9500 граждани и тру
дещи се в общината, което
за
говори
достатъчно
подкрепата на лредложени-

тър Веселинов, а за пред
седател на Съвета на мес

БОСИЛЕГРАД: ПРЕИЗБРАН
Делегатите на трите «съ
вета на Общинската снупщина на изборната сесия
т~м.
20
проведена на
а след разискванията на
сборовете на грзжданите
в местните общности и на
събранията на трудещите
се в организациите на
сдружения тРУД и трудови
те общности и лредложението «а Общинската нанконференция
дидационна
на ССТН, единодушно пре
избраха Любен Рангелов
за председател на Общинската скупщина в Босилеград и за преДстояЩМте
две години.
На отделни «сесии и а ску
голин ските съвети с двуго
дишен мандат единодушно
бяха избрани председате
ли и заместници на същи
те. За председател на Съ-

вета на сдружения ТРУД
бе преизбран Пенко Найде
нов, заЕвеждат °тдел гости
лкичардгво и туризъм в
ООСТ „Слога", а за месткик Милка Трайкова, пре
подавател в аолнолюбатското основно училищеПавел Илиев, пенсионер
от с- Райчиловци е преиз
бран за председател на Об
ществено-политическия съ
вет, а за заместник Милан
Александров, висококвал-и
фициран работник в „Автотранспорт”. Делегатите на
Съвета на местните общно
сти за председател преиз
сел скастопандки я
браха
производител от с- Груинци Любен Костадинов, а
за заместник Александър
Тодоров, продавач в „Сло
га" в Босилеград.
На съвместната сесия де

Л. Рангелов
легатите приеха програма
за работа >на Скупщината
до края *на май идната го
дина. Такива програми при
еха и (делегатите на съве
тите на скупщината.
В. Б.

ЗА КОНТННУИТЕТ НА АКЦИИТЕ
На Съвместна сесия на
трите съвета на Общинс
ката скупщина в Бабушница (20 април) за председа
тел -на скупщината е ореи
збран Станко Велкович, а
за подпредседател Петар
Опасич. За председатели
на съветите са преизбрани:
Джордже Савич, за -пред.;
седател на^Е-квета на мест
ните общности, Иван Димитриевич, за председател
Об'' юствено -1 юлити чсна
ския съвет и Петар Сла
сич — за председател на
БРАТСТВО • 27 АПРИЛ 19Я4

Съвета на сдружения ТРУДВ обоонованието -на пре
дложанието за -найотгоеор
ни постове -в Общинската
скупщина, Славолюб Миладинович, председател на
Общинската -конференция
на Социалистическия съи>з
изт-ътна, че -наново ое ша
сува доверие -на -досегаш
ните ръководители, преди
„лично зарад -континуитст
въщ воденето на започнати
те акции.
М. Антич

от часа те'на т^я
^

_

Ао
обгъди

ЗЪЙЗЬ.'“
ва ежегодно в
чават завидна идейночпо- отговорността на първични
^=наПОДСнГеа

на°

Школуването Тчетв^дая
випуск започна през оредата на Ноември 1983 година. В течение на 4 масе
ца 28 курсисти от трудо
вите организации и общно
сти -в Димитровград изс
лушаха 100 лекции и уст
роиха 20 теоретични рази
снвания по въпроси от про
лрамата на школата, СЪо
бен принос за успеха на
школата 'дадоха куристите с виеше и полуозиоше
образование, които бяха
В БОСИЛЕГРАД
МИНАР

органюзавдии
ндаурои.

изпълнена сД^патдаа
отговорност, вероятно ня
маше да се случи трл^а
~~ останат оез
курсисти да
•дипломи.
Посочваме още един поло
жителен пример в работа
та на Политическата шко
ла. Всички лектори са
подготвили и изпели лек
изциите безвъзмездно,
пъ,лняв айки задължени ето
си като важна партийна за
дача.
А. Т.

ПРОВЕДЕН СИНДИКАЛЕН

СЕ

Изнесени три теми
В рамките на идейнополитическото издигане и
Усъ,вършенствуване на Съ
юза на синдикатите. ® ми
налия четвъртак в Босилег
рад бе проведен еднодне
вен семинар. На семинара
присъствуваха членове на
изпълнителни те тела на
първичните синдикални ор
ганизавдаи и членове на
Общинския синдикален съ
вет. Бяха изнесени три
теми (,.Ролята на Съюза
на синдикатите в осъщес
твяването на общественоикономическата стабилиза
ция", „Организацията — съ
държанието и метода на ра
бота на първичните синди
кални организации" и „Со
циалната политика и жиз

неното равнище и задачи
те на Съюза на синдикати
те в тази насока”). Доклад
чици бяха Живота Йович,
за
отговорник
идейиздигане
но-политическо
образои
марксистко
вгке в Съюза на синди
катите (на Сърбия. Светел
зар Златанович, секретар
на Председателството на
М е :кду общинския синдика
лен съвет ® Лесковац и
Драголюб Младенович, сек
ретар Ена Съвета за идей
но-политическо образова
ние в Съюза на синдикати
те на СР Сърбия.
Организатор на семинара бе Общинският синдика
лен съавет в Босилеград.
М. Я.

ПО ПОВОД 13 МАЙ — ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

В знак на юбилея
Деня на сигурността — на числящите се към тази
13 май — числящите се служба, а по повод празкъм службите за обща н-ика,- ще бъдат проведени
сигурност тази година по два кондицион-ни марша от
срещат в знак на 40-годц
10 и 15 километра. На 10
шниЕната от създаЕването на май в Ниш те бъде орга
службата.
н-иаирамо тържествено с-ь
Традиционната среща ме бравие, на което те прижду секретариатите по съ-ствуват и представите
вътрешни работи от Деимеи ли на Секретариата по въ
тровград, Ражан и Бела трешни работи от Димит
Паланка тази година ще ровград.
се проведе ев Бела Палан
ка. Спортните състезания
Тази година ще започне
в рамките на тази «среща, из-граждаие -на кода сграда
ще започнат вече на 28 ап на Секретариата по вът
рил в дисциплините шах- решни -работа («а мястото
мат. спортна стрелба и фу на старата). С изгражда
тбол на малки врата. В с-ь нето на този обект, ще
стезан-ието по спортна
Ос съ,здадот еловия за
стрелба ще вземат учас о-щс ио-ефнмаона работа
тие и няколко пионери от -на всички служби 1Ю 'си
Димитровград. В рампите
гурността.
на редовните подготовки
А. Т.
СТРАНИЦА 5

БОСИЛЕГРАДСКИ СТОПАНСКИ МЕРИДИАНИ

ГРАДИНИ
«'"МИ»

;Цениа помощ от
ШШ войниците

Съдружието тласна напред
* В развитието на Босилсградска община не
само че не се чувствуват общински и регионални,
но на дело се потвърждава, че не съществуват и
републикански граници
Съдружието на широки
те югославски простори с
години вече наред на дало
се потвърждава във ооеоб
щото развитие на икономи
чеоки изостаналата Боинлеградска община. С пос
тоянното укрепване на то
ва съдружие се осъществя
ват и становищата на Съю
за на комунистите, покрай
останалите и — материал
но укрепнали -организации
от по-развитите среди да
разширяват дейността ои
в икономически нзостана. лите общини. Благодарение
тази политика и помощта,
която оказва Републикан
ският Фонд за насърчава
не развитието на изостаиа
лите краища вече няколко организации в Босиле
град
откриха стопански
обенти: в цеховете на ,Зе
ле Велкович” и -Здравйе”
от Лесковац и на „Електробоона" от Яйце сега се
създава доход.
Тези организации сега
се готвят да увеличат мо
щностите на цеховете- Об
ществено-политическите ор
ганизации и Общинсната
скупщина, преди всичко
представителите мм, обаче
все още не са доволни от
постигнатото. Търсят се въ
зможности за по-уснорен
стопански подем.
СИЛАТА ги

* ДО КРАЯ НА ГОДИНА
ТА ОЩЕ ЕДИН ОБЕКТ
Делегатите на трите съ
вета на Общинската скуп
щина а Босилеград неот
давна приеха решението
на ЕИ от Ниш за изграж
дане на цех зп производ
ство на ротиращн ПВЦ
кондензатори. Да припом
ним, същ-ите се ползуват
в производството на радио
и ТВ апарати и в електро
никата, а оправдасАгостта
за изграждане на обекта о
още по-голяма ако се има
предвид, че ЕИ тези кон
дензатори внаоя от чужби
на
Председателят на Изтп-л
ння съвет на ОС Ваоил Та
нев казва, че според про
ектосметната (за изграж
дане и оборудване на обе
кта) са необходими около
120 .милиона динара. Над
половината от тях ще обез
печи Фоцдът. Очаква се
изграждането да започне
през септември т-г. В нача
лото тук ще бъдат заети
около 40 работници и годи
шно щ е се произвеждат
около 200 хиляди конден
затори.
* СЪЗИРАТ СЕ НОВИ ПЪ
ТИЩА КЪМ ПРОГРЕСА
Казахме, най-отговорни
те хора в общината не се
дят със скръстени ръце.
Целта е — общината Да
стане възможно пооткри
та за воичкм, които тук

желаят да разширят стопа
нската си дейност- За оне
зи които направиха или ще
направят т°ва се предла
гат
различни улеснения.
Преди воично, ще бъдат
освободени от различни об
щест-вони облагания. Разби
ра се щедрата (помощ на
организираните общесцвеко-политически сили в ре
публиката никога нс е под
въпрос.
Понастоящем сс водях
разговори с няколко орга
низации а републиката и
извън нея. В ход са раз
говорите,
например,
с
ДИП от Княжевац, която
организация в Босилеград
да открие цех за изработ
ка на изкуствени диаман
ти от графит. Дали запла
нуваното 1Дс се реализира
записи преди всичко от
обезпечаването на необхо
димите над 700 милиона
динара. В момента се во
дят разговори и с „Елентробоона", която да от
крие цех за ПРОИЗВОДСТВО
на металарезен ЗЛВт От
кварц.
С това стопанско съдру
жне, което постоянно тлаока напред укрепват и ос
таналите югославски при
добивки, с оръжието на ко
ито българската народност
От тази община укрепва
връзките с останалите на
роди и народности в стра
ната. Съвместно с това в
Восилеградска община Се
ражда една нова. млада и
школувана
рабоггничесна
клгса.
Васко БОЖИЛОВ

Старият път нъм село
Горно Градини е пропад
нал напълно и почти е не
възможно да се върви по
него. Затова градинчани ре
шиха да го поправятНа помощ им се прите
коха войници-рие от поде
лението на Сандре Петковски. Трудолюбивите селя
ни и сръчните момчета в
граничарски униформи в

.миналата събота и неделя
изкопаха канавки край пъ
тя. Сега се готвят да го,
настелят с чакъл.
Градинчани са много до
волни от помощта, която
им оказаха граничарите а
войниците от своя страна
обещават, че ще дойдат
винаги, когато има нужда.
А. Т.

Ж • Сц&и сущнV<^о8тг^ж^зЕл окслтхлеиа т>в.ъ2Еяоа капа
ТЕЬ. М-067, М-058 — 2ШО КАСОТ* 82801-801-432
ВАВОВЯ1СА

НА СВОИТЕ ГОСТИ И ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ,
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ

Празника на труда—Първи май
|
■

като им пожелава още по-големи успехи в
социалистическото строителство занапред
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НОВАТОРСКИЯ ДУХ

Безшумният подвиг
(или: сббвотрлцанието на Митко Станков и неговата дружина)
Има подвизи, които бля
оват 1И нашумяват в самия
момент, когато се случат.
Участниците е тях стават
обект «а журналистически
пера, радиомикрофони, те
левизионви камари, фото
репортери. Такива подви
зи приличат 1на метеори —
блясват изведнъж, оставят светла диря, но и бър
зо угасват.
Има -и други подвизи —
безшумни подвизи. Те не
са стечение на «еобимнове
ни обстоятелства. Узря
ват в човека е години. Па
Рят до болка в безсънни
нощи, измъчват мисълта. А
когато дойде мигът, заре
ждат се усилени дни, на
прегнат ТРУД, всеотдайностЦели 28 години, накто си
опомнят най-старите ра
ботници на ВЕЦ „Влаиина” в Сурдулица, водите
от Власинекото езеро при
годишен ремонт им създа
вах трудности, понеже е
доста големи количества
минава през ветрилообраг*
ния затворител, имащ пред
назначение да не позволи
СТРАНИЦА 6

протичане на -водите
в
плашил канал >на „Върла
1". И не само това: скъпо
ценни киловатчаса електре
енергия са „изтичали" нс
използвани.
Митко Станков, маши
нен инженер, -ръководител
на
трудовата
единица
„Производство’' във Власинските водоцентрали, за
одно с Градимцр Здравкович, управител -на работил
ницата и един от най-старите работници, решават
да премахнат този проб
лем. Решават Да съединят
младост, професиоиал1Ност
и опитност.
Решението е взето пРез
студените
понеже снЯГ*
ба при Обединеното електростопаиство одобря-ва
кратък ремонт. Още едно
обстоятелство благоприятствува за това -решение. В
края на миналата и нача
лото на тази година ниво
то на водата в езерото ела
Да на -най-ниско равнище.
Съгл арието гласи: «рак
10 дни. А с ремонта се пре
движда доста работа.

Оноло двадесетина хид
ростроители и работници с
други специалности начело
със Станков и Здравкович
заиретват ръкави. За да
се дойде до ветрилообраз
нил затворител. който инак
има тежест 13 тона, пред
варително трябва да се
прегради водата е дървени
прегради. Тъй като бива
отворен, а дълги години е
бил изложен на зъба «а
времето, трябва да се из
върши метална защита на
всички части. На помощ
извикани работниците
от .-^нтикар” — Белград
и те за нъоо време излълн
Ра^атГг^дълж^^на
~ Вместо метални ул
лътнители, направели са
дървени, които много подобре спират водата. За
правенето на жлебове са
извикани на помооц и рабо
тниците ох „Мачнатица”
За три дена завършват ра
ботата.
Освен това се работи и
върху финните и грубите
Решетки, които трябва да
се върнат в първобитното

състояние, понеже под
влияние на леда и другите
масиви, са доста изкриве
ни. Трябва да се каже, че
всичко се работи в собст
вения „дом". Специалисти
От „ЛитОДтрой" - Любля
на предлЕи'ах затворител ях
единствено може да се оспособи, ако се извърши де
монтиране и се прехвърли
в релгантния цех на тази
фабрика. На практика то
из е неосъществимо, пане
же доста трудно е демон
тирането, което изисква до
пълнителни работи, а безс
порно и сроковете биха се
удължили. Работи се на
температура и до минус
14 градуса, на течение, ко
гато дъхът се следнва. Во
лята «а Митко и дружина
та -му побеждава.
Когато се извършва про
верка, вече нито нанка во
да не оттича от акумула
цията. По този начин годишно по време на ремонта на всичките четири аг
регата на Влаоинските водоцентрали ще Се пестят
...
120 хиляди кубически метра вода, относно производството на електроенер-

МИТКО СТАНКОВ
е роден в с- Сухидол, Клисурско в ра
ботническо
селско
се.мейство. От основ
ното училище до фа
култета е отличник.
Във Власинските во
Д.оцентрали работи от
1976 година. Успешно
извършеният ремонт
е ярко доназателство
че Митко при-гежава
неспокоен,
новаторски дух.
гия ще се увеличи 222 хиляи-и киловатчаса Скъпоце
нна електроенерпия. Този
безумен подвиг 'на Митно
и дружината му е красно
речиво доказателство за
силата на един нолектив,
който ежегодно бележи
хубави резултати.
Стефан НИКОЛОВ
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ПЪРВОМАЙСКИ
СРЕЩИИ РАЗГОВОРИ С ПРИМЕРНИ РАБОТНИЦИ
ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 1ЦИНА

Стабилизацията търси съзнателни и
дисциплинирани работници
Тази година Първи май,
— Деня -на труда, честву
ваме в година на големи
усилия за
осъществяване
на икономичесиката стаби
лизация- Тя нито е леона,
нито бързо осъществима.
По тоя повод, непосредс
твено пред Първи май —
Деня на трудещите се, бе
седваме с двама примерни
работници от непосредст
веното производство
на
бесил ограденото стопанство.
БОРИС ГЛИГОРОВ, рабо
ТНИК от ПРЯКОТО производ
ство в
Горската секция.
За него ни казаха, че той
вече осем години е един
не само от най-Редовните,
но и от най-добрите рабо
тници.
— Преди всичко затру
днената икономическа и
стопанска обстановка тъР
си съзнателни, дисципли
нирани и идейно-политиче
ски определени
трудещи
се. Аз, например, не съм
член на Съюза на колгуни
ерите, обаче трудовите за
дачи и задължения изпъл
нявам отговорно. Съзна
вам, че от работата ми и
от работата на останалите
заети в организацията за
висят и нашите лични доходи. Това обаче
някои
или не искат да
знаят,
или пък съзнателно така
да се каже „клинчат”. ко
ето в крайна сметка
се
отразява на
всикчи н аз,
без оглед в кой отдел ра
ботим. Основно, за всички
•нас е, да търсим нашите
егмоуправителни права, но
при това никога не тряб
ва да забравяме и нашите
трудови задължения- Като

Б. Глигоров
член на
дисциплинарната
келшеия с ьсички сили ще
се застъпвам да отделим
В
безделието от труда,
това отношение и самоуправителните ни актове
трябва да бъдат насочени
— личният доход изключи
тел но да зависи от осъще
пестенето,
стаения ТРУД,
всички
използуването на
видове материали. Само по
този начин всеки от нас,
без разлика дали работи в
администрацията или пъ;к
в производството ще да
де значителен принос за
стабилизацията, което е и
наше обществено опреде
лен пе
ИВАН ЛЮБЕНОВ, ква
лифициран машиношледер
е също така един от по
добрите работници в цеха
за производство на чора
пи, който в Босилеград от
кри текстилната фабрика
,3еле Велкович" от Лесковац. — Наистина състоя
нието е доста трудно, но
не и непреодолимо. Има

И. Любенов
ме сили и възможности съ
щото да преодолеем. Зато
ва само трябва всички ка
то един да действувамеВ нашата организация, на
пример, всичко и добро и
лошо се решава на самоуправителни начела. И с?во
бодна мога да кажа,
че
нямаме големи проблеми.
Всеки знае своите трудо
ви задължения и от повечето отговорно се изпълня
ват. Все пак има отделни
или
лица, които по един
друг начин се отклоняват
от договореното. Така нап
рпмеР всяко закъсняване
губи Стимулативната част
от личния доход, а те не
са малки. Освен това въз
награждаването ни -е рету
лирано, според
определе
ни норми, които ние рабо
рниците сами сме си оп
ределили. Лично
смятам,
че и в останалите организа
ции трябва да последват
нашият
пример и сугрен
съм, че тогава и резултати
те им ще бъдат по-добри.
М. Я.

ТО НА ЛУЖНИШКА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА
ГАДА

Младежките трудови внции—
лрвдобявна о? революцията
на 40• На тъРжеството^ по пойод чествуването
бригадата произнесе реч Драган
годишни^ юбилей на
Кръстич, председател на Републиканската конференв Сърбия
ция на Съюза на социалистиеската младеж
ви акции се една придобив
Пред множество бойци1,
ка от нашата революция
армейци, старшини от за
и дават особен характер
паса, граждани младежи
на югославското социали
девойки, пионери — за съ
общество.
Те
етическо
здаването на бригада в то
по оригинален начин изявя
гава още н е освободен ия
ват създаването на нашето
напълно Раков дол, край,
общество, единството на
който е бил присъединен
младите ,и революцията, Д<|
къ;м България и отдалечен
броволния ТРУД- братство
само 70 1км от София, гото и единството, ю госл авс
вори и първият комендант
кия ■ социалистически пат"
на бригадата Божко Богда
Н епресъхващи
рИОТИЗЪМ.
Н'СНВИЧ.
са корените им въ© военния героизъм на младите,
които възхитиха цял святСъздаването на Лужвшн
ка младежка бригада в Ра
ко© дол, докато още бушу
навести
•войната,
ваше
ен
трудовия стРоителски
V
туспазъм на младото (ПОколение- Масовостта и АРУ
желюбието. с което млади
те са влизали © бригадите
говори за огромното влия
ние на Партията,
СКОЮ,
готовността и решимостта
на младите да положат ма
\ ксимум усилия в изпълне
задачи.
нието на всички
произтичащи от
лозунга:
,,Всичко за победата”!
След това Драган Кръс
Д. Кръстич
тни се спря върху задави
те на младежта, произтича
Днес, 40 години след та
щи от Дългосрочната про
Драган
зи велика дата,
грама за икономическа ста
•на
КртСтич, председател
билизация, като изтъкна
Републиканската ;конферен
че днес са ни необходими
ция на Съюза на социалис
творчески кадри, готови
тичесната младеж в Сър|
да се заловят и преодолеят
бия. говорейки за доброво
всяка трудностлния младежки тРУА, мзтъ
М. Антич
кна, че младежките трудо

В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЕЛЕН ЧУДИ И
ОВОЩИЯ В БОСИЛЕГРАД

фвлонупнотв~прою1водотво па чужааетраишя пазар
"Досега произведени около 170 тона сухи издено суровина за преработка
Конвертируемият пазар заинтересован за целоте. за сушене- А те найлия.
вероятно и занапред "Не бъкупиото производство. Обезпечени средства за склад.
дат проблем номер един.
зеленчуци, а от началото
Цехът за преработка и
че „НапреОще повече,
на настоящата делова го
и
сушене на зеленчуци
дък” все оте не проявява
Найдина
около
76
тона.
Босилеград,
«ойовощия в
интерес да бъде носител
много кромид — лук — 45
на
то работи в рамките
на анцията за обезпечава
тона, след това картофи
..Здравлье” от Лесковац
— 18 тона, червен морков не на суровина, както на
ООСТ „Фармацевтика” е
своите имоти, така и на
— 5 тона, бял морков (лав постепенен възход. Дори
имотите на селскостопанс
щреняк) — 8, нойто и по
в сравнение с другите це
ките производители.
настоящем е в процес на
хове и организации от та
Когато говорим за обез
преработка.
осъществява
зи дейност,
печаването на суровини,
резултасолидни делови
За отбелязване е, че Це
за отбелязване е, че „Здр,-|
ти. Наистина, все още не
локупното досегашно прои
влье” От
Леоковац аван
работи с пълен капацитет
зводство е изнесено на чу
сира изкуствените торове
(работи в две смени, а спо
ж1деотоанния пазар, преди
и соргни
семена, «сито
ред плана трябва да рабо
всичко в Англия, Германс
трябва според договора да
ти в три), но «Се пак дело
ката федерална републи
обезпечи „Напредък".
вите му резултати обеща
ка и Гърция. А изисквани
Досега проблем бяха и
ват и откриват добра пеРсята на западния пазар са
складовите помещения, но
пектина. -За това свидетел
такива, че и занапред зе
сега вече в течение на го
ствуват и досега осъщес
ленчуковите изделия от де
дината и този проблем ще
твените производствени ре
ха в Бооилеград ще
се
бъде разрешен. Вече е го
зултати. Именно, в босинамират на чуждестранна тов и проекта за изграж
та трапеза.
леградрка-га „сушара”. ка"
дано на склад, за което са
Проблемът е в това, иаобезпечени и около 50 ми
кго мнозина го наричат, до
кто ни уведоми, Сотир Со
лиона динара. През след
сега е преработено и прои
ващия месец ще отпочнат
тиров, директор на цеха,
зввдено около 170 тона
че все още няма достатъч
с изграждането му,
сухи изделия на различни
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Стооисни мини от Сурдулнца
• ПРЕИЗПЪЛНЕН ПЛАНА ЗА ИЗНОС
НА МИКРОМОТОРИ
ООСТ за производство на микролютори „5
септемба-р” в Сурдулнца, стопа1ниоваща в състав
на автомобилните заводи „Дървена застава” от
Крагуевац, успешно отпочна износния сезон.
През първото тримесечие значително е преиз
пълнен плана на производството за износ. За
нуждите на автомобилната промишленост на Съ
ветския съюз са произведени 30 700 минромотори охладители, което е с 10 на сто повече от
заплануваното. През март планът е преизп-ьлнен
с 21 на сто. А през април, според плана, за
СССР трябва да се произведат 10 000 микромотори охладители „13 ГМ” и за потребителите от
Италия още 1900 мшяромютори отоплители.
• ИЗНОС НА МИНЕРАЛНА ВЪЛНА
ООСТ за производство на минерална вълна
„25 май” в Сурдулица е запланувала тази година да изнесе 8000 тона минерална вълна. Ка1кто
ми осведоми Милорад Стайкович, директор - на
ООСТ, десега е доюво.рена доставката на около
3500 тона. И именно 2500 тона на стойност от
около 710 000 клирингови долара или 80 милиона
динара ще бъдат доставени на потребители от
Германската демократична република. Срок-,
на доставката е 30 октомври т-г. Освен това до
говорена е доставката и наоколо 1000 тапа въл
на за потребители от Ител ин. От този износ ще
бъдат заработвани около 195 500 000 лтри, относ
но 15 500 000 дцн-ера. В ход са -преговори и за
износ на -вълна в Чехословакия, Полша и за още
Някои потребители о-г Италия.
С. Микич
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ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Над 17 хиляди денара
- с различни нултури
ро о различна мощност —
.механизация, достатъчна в
твърде нъс 'срок да се изо
ра-г площите. Известно е
обаче, чс не всички се п°л
зуват за селскостопански
работи. Обвинената скуп
Пролетната сеитба в Су- ■ на.
щина е приела заключение
рудлишка община е в разХибридни семена на ца- да
се спозва-г предписани
гара си. Частните селско- репица обаче са обезпече
цени за (вършене на ус
стопански производители и ни. „Влссина-продукт” е те
от страна на собстве
селскостопанските органи набавила 5 тона и в селсно луги
ниците на селскостопански
зации ползуват всеки бла- стопаноката аптока има се .машини.
В заключенията СРЕШИ И РАЗГОВОРИ
гоприятен ден за сеитба и мен а в достатъчни кодическупщината сс изтиква,
засаждане на пролетни кул с-ува, както и готовността на
че са недостатъчно коли
тури. А според плана тази на компетентните гю вся- чествата защитни лреиара
пролет на територията на ко време да набавят необ- ти, които трябва час пообщината тРябва да бъдат ходимите количества. Назасети 17 320 декара, от но- бавени са и други семена: -скоро да се набавят. Мест
ито с царевица 5470 дка, овес 2000 кг, ечемик 15 000 ните общности имат за
с картофи 3370, с яра-ече- картофи 20 тона, ремена за задача да установят най се
лшк 2860, с ярв-овес 1710, фуражни треви и прочие, мейства не са в състояние
Когато излезе на трибу
с тютюн 970, о фасул 280, Известни количества е на_ сами да изорат нивите, ната да заблагодари от
с фураж 670 и с различни бавила и земеделската но- а селскостопанската ин
спекция кои ниви ще остас името на всични награде
зеленчуци 1500 докара. С операция в Йелашница.
нат необработени. Целта ни в съревнованието за
орлед че през есента за
на заключенията на енуп- високи добиви, едва ли
плануваните 5030 дка с МЕХАНИЗАЦИЯТА
пшеница не бяха засети
Общественият сектор ра щината е: по-рационално .можеха тези, които не го
стоироцентно, част от пло зполага със 7 трактора, да се ползуват селскосто познават, да си представ
ят. че той сега в своята
щите ще бъдат засети е Набавени са и 4 редосеял- панските площи.
пролетни културиНай-остро е положение-- поята има 132 овце. С ко
ки, две от които са от
Още от ранна пролет с стъпени на частните сел то с резервните части, осо стюм и вратовръзка при
кромид и картофи са за скостопански
проиаводи- бено на гуми, за трактори- личаше повече на работ
садени заплануваните пло ли. Общо има 10 редссеял- ноито липсват ма пазара. ник, отколкото на човек,
щи. Понастоящем в равни ки за царевица, което не е Но и в тази насока се пре който се чувствува найната част на общината за достатъчно за пролетната дггриемат определени мер щастлив когато е сред сво
почна сеитбата на цареви оран.
ки да се смекчи положе ето Стадо. Това е ИлкоДи
ца и останалите нултури.
Частният сентор обаче нието.
митров. когото всички зна
В полупланинските и пла разполага ст>с 164 трактоСт. Н. ят като Чеда от Брайковнински райони сеитбата ^
ще започне след известно в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В РАЗГАР
време, относно когато по
зволи времето. А според
оценка на селскостопан
ските специалисти в общи
ната пролетта не благопри
ятствува за селскостопан
ски работи, па затуй ще
бъде необходима пълна мо
Макър, че времето (все
билизация на хора и меха още яе е най-подходящо
низация тази важна зада за оране, от преди няколко
ча успешно да се изпълни. дена, пролетната сеитба
в Бооилеградока община
ТОРОВЕ ИМА
започна, поне в низките
Според данните, изнесе- села. Но и покрай това,
ни неотдавна на сесията както казват селокостоиана скупщината, селскосто- коките производители „нра
ланският комбинат „Власи дешком", .всеки бърза, кол
на-продукт” от Нова годи- к°то е възможно шмрано
на насам е обезпечил 360 Да изоре и засее или засатона омесени изкуствени Ди площите. Всяко хвцрлетсрове. Известно колйчес- н0 зъРНо в земята почрано,
тво е останало по магази- ще Даде по-голяма реколта,
ните непродадено от есенИнак. според Акциоинаяата сеитба, а очаква се та програма по сеитба, та
^ бавна, и непродуктивна оран
доставката на още 100 то* ™ пролет в Бооилеградока нуждаят от помощ в раползуват за различни дру
на смесени торове. Азотни община тРябва да Се изо- ботна отлеа Няггг^п т
ги услуги, преди всичко
торове са набавени 50 то- РВт и засеят над 1550 хек- та тоактопа ,ня
за превозване на строител
на. Набавната на нови ко- тара с житни ,растения и панокл-гп
.«чества азотен тор е не- около 110 хектара с разкТк^
" 3' ен материал. Онези пън,
известна, тъй кат° липсва лични зеленчуци. Към това ха в 0рганизяпиатяУ^°т които понякога и навлезна пазара. Все пак в тази ако добавим и незасетите «т-нтг^и-,
Ще 00 нат в някоя .нива, йената
по хектар или час, която
насока се предприемат опплощи през есента, т.е. не- се за поВ твре°№ащиге
РеДелени мерки. Забелязва
изпълнението на плана по Обаче те" нито сапри оране. определят сами собствени
достатъ ците им. е такава, че ряд
се обаче тенденцията V есенната сеитба, надпрева’
^
частните селскостопански
рването с времето е още чни, н-ито пък могат (вина ко кой друг път ще се
ги
да
им
бъдат
на
.разполо определи да оре с тракпроизводители да намалят по-значително.
жение- Много повече в то- тор.
употребата на изкуствени
За отбелязване е, че за ва отношение могат Да даторове, понеже цената
Съцзсем естествено е, ча
от миналите годи- дат принос тракторите в
доста висока и е покаченае разлика
ни, тази година са обезпе частна собственост. А те
Се ВКЛкучат 18
с 500 динара за чувал.
чени 'Семена, почти за воич не са малко. Има ги в об ос Ществяването на сеитЗемеделската пък коопе ки видове царевица, и за ос щината
оата,
а
тя
е
обществена за26, ловенето От 0КОрация „йелашница" досега таналите' житни и зеленчу
дача за всички, планът по
ито
са
регистрирали
за
се
е обезпечила 65 т°на сме кови .растения, както и с
сеитба никога ;не би бил
сени и 25 тона азотни то изкуствени торове сега е лскостопанска дейност, за
под въпрос, а почти всяк*
което според решението година ще
рове- Счита се обаче, че сравнително добре. Про на
има иреизпълсъюзния изпълнителен
нение ,на съ|щия. което е
потребностите Ще бъда > блем е обаче .в това, че
задоволени, тъй като изве и тази година, както и до- съвет и приемат съответ и една от основните зада
но число бонове за гори- чи в
тно количество е останало Оега,
провеждането -на Дъл
сел скостопаноките
от есента, а очаква се и производители, поне онези во, а -нито един от тях не госрочната програма за
се
занимават
о
тази
дейдоставката на още 40 то- в напреднала възраст, се
стабил-изаност. Почти всичките се икономическа
ЦияМ. я.
• Хибридни семена на царевица и изкуст------ ---вени торове
има » Обезпечени 30 тона дизел
гориво резерв * Липсват резервни части и гуми
за трактори

___

Моят шанс е
овчарствотв

Селскостопанските производители се
нуждаят от помощ

ци. Едва ли сега има ня
кой в общината повече ов
це от него. Преди извест
но време, за извънредни
постижения в селсккото
Стопанство е удостоен с
Медал на труда, когото
на тържественото заседание на Общинската конфе
ренийч на ССТН и Коми
тета за съревнование в се.лжото стопанство лгу връчи председателят на Общи
пската скупщина Петър Та
сез. Неотдавна присъствува и на 18-ия Републикан
ски събор на Рекордьори
з Сет^кото стопанство, сът
тоял се в Белград.
— Чедо, трудно ли е да
се отглеждат 132 овце?
— Разбира се, че е тРУдно. Но все пак считам,
че е по-лесно отколкото
да р аОотя във „валяната"
в „Тигър". По-чисто и поатраво е, понеже съм по
стоянно на чист въздух.
Но да оставим шегата, настрава всяка работа, коя
то се работи с обич, не е
тежка. Любовта към овцете наследих от баща си,
който до сноро пасеше ста
дото. Преди известно вре
ме се пенсионира като
сдружен селскостопански
производител, но оше ми
помага. Да не обичах, об
ие-ге оигурно бих се учил.
Своя шанс винях в озчарството, и не съм сгрешил.
Пак ще направя оравнение
с-Тигър”; да работя там
заработил бих 140—150 хи
ляди годишно. С овцете
зараоотвам много повече,
Предал съ,м около 100 аг
нета, и считам че тази го
дина ще предам кцм 7000
литра мляко.
— Освен с овцевъдство
с какво още се занимаваш?
— Основното е овцевдството. Инак сея и пшени
ца и царевица. За свои по
треби, имам трактор и сега съм °е сдружил с него
в пролетната сеитба,
— Кан се чувствуваш
като лауреат на Медала на
труда?
Щастлив съм и дово
лен, защото все пак и за
нас селскостопанските про
изводители се води смет
ка. Това е насърчение за
още по-добри резултати.
А. Т.
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Пролетарии от вснчки страни, съединявайте се

Комунист

Белград, 27 април 198

Орган на Съюза на югославските комунисти и

' /

на Сък>за на комУнистИте в СърбиЯ

ОГЛЕДАЛО НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
3

К

би доживял бързи и качествени
ритичеоките тонове, отправени по адрес
Животрептящите въпроси на хората, за ният съ»оз
е възможно без прона Социалистическия оъюз са все по-чести и които самите би трябвало да кажат ДУ- промени, °. ’г“а ^
Съюза на коРъководствата на Съюза на комунистите

марваше със овързаността му^^^тниче^

този начин обществена мооилизация в борбата за политическа и икономическа стабилизация. От друга Страна, от форумите на
Социалистическия съюз отеква: комунисти
— къде сте? Елате и водете акцията!

яоно Става> че липсва широката активност на днес по време, когато ни натиснат големи и
фронта. Сега нещата горе-долу стоят така: различни трудности?
в подружниците и организациите на ССТН на г _
гтепполяване
сеЛО действуват главно частни селскостопан- ^ тремеижи се към тяхното преодоляване
оюи производители и понякой просветен ра- Съюзът на комунистите своята водеща_ теиботник, а в града пенсионери и домакини. А но-политическа роля би тряовало непременно
Абсолютно е ясно, че разрез някъде има. това е далече от желаната идея на социално- да оправдава и потвърждава точно
^
Но, не може всички слабости на Социалис тичеоката самоуправителна демокрация.
та. ЮКП, относно СКЖ кикота не ™ше,
че всичко може сам; своята акция, схващатическия съюз просто да се приписват само
на тази организация — кат° на фронт на ороциалистическият съюз като цялост е ше като акция на цялото общество", на всичганизираните социалистически сили, както бездействен, или поне недостатъчно активен; ни сили, които '-е стремят -към обществеобикновено се казва. Фронта, който в себе 3 базата му работят недостатъчно и кому- пата правда и прогреса- ^то защо и сега
казаната
си носи и двете съществени работническо- нистИи некомунисти. И покрай всички ре- гРябва да се съгласим с отдавна
класови организации: Съюза на комунистите золюции, решения и конгресни документи — истина: Социалистическият съюз за Съюза на
и Съюза на синдикатите. Защото, Социапис- КОИт0 ясно прецизират задачите на комунис- комунистите не е някаква отстъпка на некотичеокият съюз не е само сума на четири гИте в Социалистическия съюз — комунис- мун-истите — .както това някои и сега смя
плюс една политически организации, която тите не действуват достатъчно. Нима свое- т-ат — но грря»ка и собствена потреба на на
на петата придава ново качество, както упро- образно нарушават своите статутарни и про- мия Съюз на комунистите. Всеки фронт,
стено в множество критики се изтъква то- Грамжи задължения? Или се касае за нещо впрочем, трябва да има и свое ядро, свой
ва . Въпросът за акцията на Социалиситиче- друг0; имат ли и къде да отидат, с кого да авангард, който го тегли в акцията, който осския съюз преди всичко е въпрос за^ актив- дебатират за своите аргументи?
миеляда акцията и яено й определя целтаността на Съюза на комунистите- Разбира се;
в практикат живеят и двете крайности, в нашите условия т°ва в Социалистическия
ако иска постоянно да потвърждава своята на които като на опасности своевременно ст>юз може да бъде само Съюзът на комуни водеща роля в обществото, Съюзът на ко- предупреждаваше и Едвард Кардел: от една стите- Така е това и записано във вснчки намунистите няма и не може да има никакви страна Съюзът на комунистите да бъде само Шн и партийни и други документи. В праксвои тясно-партийни интереси, извън класо- критика — наблюдател, а от друга да се об- хцката не е така. Защо? Още недостатъчно
вите интереси на работниците и трудовите ременява с непосредственото управленческо е заживяло съзнанието, че първата задача
слоеве на обществото. Програмата на СЮК и делово действуване. От среда до сРеда на всеки комунист е работата в Социаписти— повече пъти практически е доказано
е опитите са различни и се движат главно в чеокия съюз. За ръководните партийни кадри
програма на всички наши трудови хора.
този диапазон. За това преди всичко би тря- това означава, както и Кардел подчертавар
.
бвало да размисля Съюзът на комунистите. Ше, че трябва поне с един крак да бъдат в
^ оциалистическият съюз най-често се взи- д и неговите ръководства, включително и ЦК Социалистическия съюз. Обаче, и някои от
ма като някаква имагинарна, тринаде^етми на СЮК м Председателството му.
Ръководствата на Съюза на комунистите до— организация. На хартия, числото на
Касае се за това, че Съюзът на комуни- ри и сега се задоволяват с непрекъснатото
лйонна
членовете е действително толкова. Сред тях стите днес по-последователно действува ка- повтаряне на фразата, че Социалистическият
са и над два милиона комунисти, но по- т0 кохези0Нна сила, в обществото а с това съюз е фронт на организираните социалисгидружниците и организациите на социалисти- и в Социалистическия съюз. А калето говоре- ЧесНИ сили, начело със Съюза на комунисческия съюз в местните оощносли д<ж«гагъч глг0 Кардел, Съюзът на комунистите без Со- хпте. И след тази констатация опрат. Като
но не функционират, хората все по-малко се циалистичсокия съюз и без делегатоната ои- че ли с това работата е завършена, авансъбират, дружествата и сдруженията се за- сТема ста)ва тяона идеологическа секта без гардността доказана.
тварят в своите професионални или цехови (Реал,н,и връзки с народните маси.
отрасли, конституционната роля не се реалиЗащото, добре забедяза един от участзира а животът 'Си тече нататък. Никак не
Огромната политическа сила на масите нищите в последното заседание на Съюзната
се има предвид, че Социалистическият съюз, днес не е достатъчно активна. Когато само конференции на ССТН, че въпросът за рабоксягато би функционирал конституционно — половината от двумилионлгия брой на члено- тата на Социалистическия съюз цреди всич^ най-успешното сродство за дебюрократи- вете на Съюза на комунистите би действ-у- ко е въпрос за ефикасността иа Съюза на
„аци на партията, за превръщане на партия- вала вътре в делегатската система, аз мел- комунистите. Относно, че действуването на
та в Съюз на т>муиистите, за борба против нпте общности и подружниците, в секциите Социалист пгеекия съюз е огледало на рабосекгантството и опортюнизма.
и другите форми на работа Оощиадистичос- тата на партията.
Драган Бартолович

КОМЕНТАР
Било би голяма грешна и 'Не
допустима
политическаслепота
ац<о онова поето се ©лучи на не
отдавна състоялото се заседание
на Съюзната
конференция
'на
ССТНЮ, което практически бв
прекъснато поради това, че го
напуснаха мнозинството делегати,
ако бихме топа разглеждали нато
изолиран случай, наистина .непри
организация ятен, дори позамислим. Не, не е
тоиа изолираш случай ми-го нещо,
с което «е оо срещаме в работа
та иа форумите «а обществено-по
литическите общности и .особено
на обществено-политическите орга

КРИЗА НА КВОРУМА ИЛИ
НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА

ш.шшшшш
Ако н#иои от членовете на една

оцени по-задълбочеио и по-отгово- рио,

революционна

ннзации. Ако искаме да бъдел! по
не малко политически честни тря
бва да признаем, че по-дълго вре
ме се срещаме с все по зачест:то
то явление на недостиг на кво
рум. Знае се за множество непроисдени или прекъснати заседания
поради тава, че делегатите си за
мешали от тях, а да не говорим за
това че много от заседанията ка
ноито са приемани дори важни до
кументи са работили без необхо
димия си кворум. Никой не поис
ка или нямаш© храброст Д« избо(На 4-та сг.р.)

2 Комунист
ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ГК НА СК В БЕЛГРАД

Градската конференция на Съ
юза на комунистите в Белград и
Граденият комитет приключиха (на
16 април) един значителен период
в своето политическо действуване. На заседанието членовете но
ГК приеха отчета за двугодишна
та работа и единодушно подкре
пиха основните определения за бъ
дещата работа, в която — освен
другото — се подчертава, че един
ството е първото и най-важно пре
т,условие за успеха на борбата, ко
ято комунистите водят днес.
За нов председател на ЦК на
СК бе избран Слободан Мнлошевич, а за секретар на Председател
ството бе преизбран Милован Попович. Градският комитет на СК
в Белград едногласно поднрепи пре
дложението за най-висши функции
в СК на Сърбия да бъдат избрани
Иван Стамболнч — за председател
и Радиша Гачич за секретар нр
Председателството.
В работата на заседанието взе
та участие и Драгослав Маркович.
председател на Председателството
на ЦК на СЮК и Душан Чкребич.

ДА ИМАШ СВОЕ СТАНОВИЩЕ
„Ни бива да разводняваме ис
торическия авторитет на СК само
затова, че нямаме сили да се ди
ференцираме от онези, конто зло
употребяват този авторитет за
свои бюрократически, националис
тически и еснафски цели. Все поясно сава, че трябва по-решително
да ое разплащане и с дефетистко
то съзнание, което само се вайка
над кризата и яе знае или не ис
ка да знае за пътищата на нейно
то преодоляване”.
С тази рязка забележка на за
соданието на Градския комитет,
Милован Попович, секретар на
Председателството на ГК на СК в
Белград, лочти очерта основното
определение: организациите и чле
новете на СК в града в предстоя
щия период трябва да се намират
в конкретна акция, да имат иници
ативата, а да могат успешно да се
борят — трябва да имат свое ста
новище. Инак, Попович на това
заседание изнесе уводно изложе
ние за двугодишната работа, кое
то членовете на Градския коми
тет единодушно подкрепиха, както
и определението, че Белград тряб
ва по-дъллтсерочно да планира ико
номическото развитие на овоите
производствени и творчески потенциали. Тази, инак не много лесна задача — като се има пред
вид преломното време, в което
трябва да се реализира — е фор
мулирана тапа, че недвусмислено
ударението бе сложено върху фа
кта, че трябва да се създава „ед
на съдържателно нова концепция
на съвкупното стопанско и градо
устройствено развитие на града",
да се преодолеят кризисните пун
ктове в досегашното развитие и
развитието да се свърже „с укреп
ване на самоуправлението, с едно
по-широко качество на живота
праща, откривайки нови прострзнс
гва за по-свободна изява на всич
ки творчеоюи сили”.
В отчета за дейютвуването на
ГК в изтеклия период Се казва, че
поради неблагоприятната стопанс
ка структура на главния град и
специфичния му социален състав

са възниквали многобройни пробле
ми — като се почне от жилищните проблеми, удовлетворяването на
битовите и други потребности, настопяването на .работа, жизнения
ставдарт, пък до идейната и културната обстановка. Градският ко
митет и Председателството му
през изтеклите две гедини пооветилм изключително внимание на
проблемите на обществено-иконо
мическите отношения и ооъщеетвяването на Дългосрочната прог-

.рама за икономическа стабилиза,гля. Разиокванията, водени в този
актуален период имали
широк
спектър: от разпределението, през
настаняването на работа и засилването на интеграционните проце
си в стопанството, до износа, кой
го запазил стратегическата
ои
позиция в стабилизационните усилия.
Затова тази задача остана първостепенен икономически и политически въпрос. Миналата година

износът отново „скочил” за разли
ка от предишната, когато имало
голямо намаление на същия. Голя
мо число от колективите в 1983
година започнали да се обръщат
към продажбата в чужбина, а ме
жяу тях челно място заемат имена
та на крупните колективи:. „Ре
корд”, „Клуз”, „Беко”. ИРР ,ИМП,
ИМТ, „Обуча", „Енергопроект” и
други.
Друга не по-малко важна об
ласт на ангажиране на Градския

АКЦЕНТИ
ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ

ЕДИНСТВОТО НЕ Е ДАДЕНО ЗАВИНАГИ
Комунистите не може да се помиряват с явленията на неединство в СъЮза на комунистите, особено в процеса на изпълнТГдогГоЗ^^
“ М КОеТО ед—
С ъюзът на комунистите тря
бва да боде в състояние да се
Избори за цялостно разбиране
на икономическата стабилиза
ция, за съзнанието, че тя тря
бва да бъде дело на всички, а
не проста статистическа ,и 'ико
номическа операция от тана на
речения ръководен център на
обществото. Необходимо е това
в цялото общество да се разбе
ре. Доста дълго, вероятно добронамерно — за да може кри
тически да се съгледа положе
нието, в което сме и за да мо
же да се посочи на главште
проблеми — бе подтиквано ед
но изключително критическо от
ношение към общественото със
тояние. При това често се заб
равяше от къде се е тръгнало
в общественото развитие, през
какви етапи минавахме и къде
сме обентивно днес. Ако това
изключително критическо отно
шение би трябвало в определе
на отелен да се разбере, пък и
.да се използува за пробив на

■новото съзнание за обществена
та обстановка, не би могло да
се допусне да се порицават ре
зултатите на общественото развитие, да се върцщ прикрита
■или открита диоквалифинация
на целокупната социалистичес
ка обществена система, което в
последно време имаме. Предла
гат се решения, които означават
етатизация или широка ревизия
на обществената система от до
гматични, централистически или
буржоазни либералистичесюк по
ЗИ1ЦИИ. Това, разбира се, не може да се приеме.
Анализите
показват,
че
фронтът на акцията за стабили
зация се разширява, а качеството издига, което се вижда
и в отчета и материалите, под
готвени за това заседание. Все
пак, множество от целите в по
ставените резолюции за иконо
мическото развитие и прецизи- '
рани в нашите политически зак
лючения не се осъществяват
или Се осъществяват недостатъ-

чно. За това има повече причи
ни. Много от тях са и от обек
тивно естество. Обаче има и субективни. Ето защо, комунис
тите в едно становище трябва
да оъдат аосолютно ясни. Няма
ооществено и политическо про
странство за колебание по отно
шение на курса на икономичес
ката стабилизация. Отстъпките
от този курс не може да се защищават и обясняват с тежестта на положението и със слож
ността на обществените после
дици на борбата за 'икономичес
ка оостановка. Напротив. Разопра се, обективно не може вой
чки задачи да Се осъществяват
еднакво ефикасно, обаче Съю
зът на комунистите трябва да
се избори
във
всеки етап
на борбата за осъществяване на
Дългосрочната програма за икокомическа стабилизация да съ
ществува последователност и
идейно-политическата яснота и
определеност да се внасят във
всяко конкретно мероприятие,
във всяко обществено решение.
Становището за облягаме върху
собствени сили е наш постоянен
дългосрочен курс. В тези изключително тежки условия, то-
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т
комитет рило настаняването на ра^°Та
както през 1982 година
оива отбелязано най-гол ямо увели
чение на заетостта в града въз
основа на заплануваните потреби,
този процес продължава и в 1983
годана. гаоота намират 24 хиляди »
расютници, от които 14 хиляди стажанти. И миналата година започната акция продължава, данните го
ворят че е успешно осъществено
заллануваното — работа намират
зО хиляди души.
Оттам уводното изложение на
Милован Попови ч, говорейки за
предстоящите активности, особено
подчерта, че белградските комуни
сти дават пълна подкрепа на тези
усилия. След това той казва: „Тряб
ва да се реафирмират принципите
на демократическия централизъм,
Договореното трябва да се оеьществи, а не с безконечни разиск
вания да се поставя под въпроси
телен знак".
КОЙ СПЪВА
Идейната офанзива в Съюза на
набляга
комунистите в Белград
върху искането да се повикат на
отговорност всички, които дейст
вуват противно на утвърдената по
литика, а ако такива хора са на
ръководни места — да бъдат сменени.
„Обсъждането на резултатите
на двугодишната работа е удобен
момент и сами да си поставим
въпроса: кой ни е осуетил нашите
заключения да не се осъществяват
докрай? Тук ни е нужна мярка на
критичност и самокритичност. За
грешките на Съюза на комунистите е отговорен самият той. Все
още не са надминати опортюнизмът, инерцията и форуми ата рабо
га, недостатъчното водене сметка
за исканията и потребите на производегвената и творческата основа
на обществото. Според множество
прпзнаци, в Съюза на комунисти
те имаме доста изморевии комунисти, което може и да се разбере,
но има и такива между нас, чието
мнение и поведение е спряло на
някои от предишните етапи в на
шето развитие. Те правят сериоз-

ни пречки в осъществяването на
ашите политически цели. Освен
това, -не може вече само моралистически да се отнасяме към онези
.ленове на Съюза на комунистите,
които с Действуването и идейната
си ориентировка афрмират други
стойности и други идеологии, про
тивни на Съюза на комунистите,
Тук мислим и на онези, които са
обременени с догматически и бюРократически начин на работа и
мислене, еснафски и други егоисти
чески поведения — все До оклоността им към злоупотреби, нарушаване на законите и морала" —
каза Полович.
ЩЕ СЕ ТЪРСИ ПОВЕЧЕ
Ясно, не трябва да се пренебРегва и това, че неединството и ко
във всички нелебанията в СК
гови части, от първичната органи
зация на СК, а специално в ръко
всдствата на Съюза на комунисти
те, особено в осъществяването на
Дългосрочната програма за икономмческа стабилизация — значително затруднява работата в органи
зацията на СК в Белград, а с ни
що по-малко и в целия Съюз на
комунистите. Не може успешно
да се действува в базата на обще
ството, ако така не се действува
на всички равнища, ако не се ос’ществяват предвидените мероприя
тия на стабилизационната програ
ма на равнището на федерацията
и републиките; в противен случай
това има последици и то директни,
в осъществяването на задачите по
стабилизацията и в нашия град.
Явленията на неединотво на найвисшите ръководства на Съюза на
комунистите — изтъкна Полович
— довеждат в недоумения и дру
гите обществено-политически ор
ганизации, специално младежта и
борците, така че занимавайки се
понякога и прекомерно, с така наречените общи теми, ,не могат в
достатъчна 'Отелен по-непосредствено да се включат в практически
те акции в своята среда. Борците,
като участници във въоръжената
част на революцията, оправдано
проявяват загриженост за нейните

зи курс търси най-големи уси
лия на широк кръг трудещи се
и граждани. Изправени сме и
ще се изправяме пред редица
трудности. Укрепването на икозаконамерности,
номичетките
изпълняване
последователното
на задълженията в отношенията
«и със света и при нас в стра
ната, ликвидацията на непродук
тивното производство и загуби
те, последователното прилагане
на разпределението според тру
да, внедряването на задължението, че може Да се харчи са
мо заработеното и т^н- Ще пре
дизвика редица и нономичесми,
лолитически и социални проблеми. Това винаги е благоприят
на почва за явления на опортюнизмф, за колебания, за натиск
да се протака с мерките, които
трябва да се предприемат, Да
се анулират приетите решения
и мерки, да се отлагат по-успе
шните ходове и т-н. Толкова по
вече, необходима е идейна и
практично-политическа
послена комуниститедоватолност
тяхна отговорност и безкомлро
мисност в изпълняването на вся
ка задача. Разбира се, при за
читане на обективните обстоя
телства, « които Програмата за
мнономич0<уна стабилизация се
провеждаНо, в нашето развитие «е
за пръв път се стига до ТРУДности. Често под натисък на
момеитапмите трудности измине
гият и-ь.т ни изглежда по-хармо

ничен и ло-безболезнен. Но, извличането от оиромашията и
изостаналостта бе сложно и мо
жеше да бъде осъществено са
мо с изключителни усилия на
трудещите се, често без съот
ветен опит и знания в изграж
дането на материалната основа
на социалистическото самоупра«ление ...
— Трудностите обаче не са
непреодолими, трябва да се има
предвид, че с трудностите днес
в развитието се оРе^ме «а ра
внището на веие напреднало об
щество с ценни материални про
из*водителни сили, технологичес
ки опит и кадрови предпостав
ки за по-нататъшното развитиеИмаме ясен курс и сили да
обезпечим полити ческо един ство по този курс- Причина за
дълбока загриженост оправдано
би имало когато не бихме вяр
вали, че сме в състояние да се
организираме така както изис
кват общественият момент и за
дачите, асоито ои поставихме.
Мисля че няма причина, поради
съпътствуващите отрицателни яв
ления, да не вярваме в тази на
ша способност и възможност • ■ •
— Условие За осъществява
не на ясно утвърдените задачи,
които се намират тгред нас, на
първо мясТО е идейното и акционното единство на Съюза на
комунистите на птички равнища
на организирането му. Казал
бих, факт е обаче, че различно
се гледа на това как се осъаце-
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СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ
роден през 1941 година в Пожа
рен ад- Завършил е Правен фа
култет» а член. на СЮ.К е от
1959 година. Изпълнявал е реди
ца важни обществено-политиче
ски функции, от секретар на
факултетски комитет на СК на
Правния факултет в Белград
1962 година, до член на Предсе
дателството на ЦК на СК на
Сър би,я на постоянна работа —
от която функция идва на но
вата длъжност.
____
придобивки и искрено, доброи амерно критиче-ки реагират срещу
всички отрицателни явления в об
ществото. които нарушават единс
твото на страната и застрашават
по-бързото обществено развитиеЕстествено е, че сте същата ре
волюционна решителност и самопожеРтвование те се включват
във всички обществени процеси
във всички среди и с политическия
си опит и обществен престиж да
ват пъпен цринос в осъществяване
то на политиката на СК.
Оттам идва и съдбовното значе
ние на увеличението на износа и
ТО преди всичко на конвертируеми
те пазари и затова трябва още един
път да го подчертаем. Не се касае
за това. че тРябва да се дойде са
ло до валутни средства за да се
ствява единството и как също
то трябва да се осъществява.
На днешната степен на общест
веното развитие и с оглед на
обсЮятелството как комунисти
те схващат своята роля в обще
ството, ясно е че за единството
на СК не може да се задължи
никакъв форум, че единството в
Съюза на комунистите не може
да ое предпише, нито от когото
и да е директно да се завеж
да. Единството е винаги придо
бивка на идейната борба в жи
вата обществена практика. Жм
вотът налага множество проб
леми, нови въпроси, дилеми, и
не може да се каже: имаме
единство -в Съюза на комунис
тите като нещо, което е зави
наги дадено. Въпросът за един
ството е въпрос ига всекиднев
ната борба за единство на всич
ки равнища в Съюза на комуни
стите. Същевременно, комунис
тите нито за момент не може
да се помиряват с явленията на
неедшиство в Съюза на комуние
тите, особено в процеса на из
пълняване на решенията и поли
тическата линия, което е дого
ворено и решено единно...
— Затова бих изтъкнал и
следното: в Съюза на комунис
тите трябва постоянно да про
веряваме изпълняването на за
дачите, а кой не ги (изпълнява.
Всжкаде, на всички |рав1нища.
Трябва в средите, където труд
ностите са големи да помагаме
със рилата на цялостта на Отио-

МИЛОВАН ПОПОВИЧ, досега
шен и преизбран секретар на
Председателството на ГК на СК
в Белград, е роден през 1939 година в Долна Беяшница нрай
Прокупие, завършил е школа за
ВКВ работници и гьолувиеше
икономическо училище, а член
на СЮК е от I965 година. Рабо
тил е и изпълнявал редица самоуправителни и общественополитически функции в „Труд*
беник", Градската конференция
на СК в Белград, в ОК на СК
Палилула.
върнат дълговете, макар че няма
съмнение че и това е повелително
искане на икономическата .обста
новка. Съдбовно е това, че внооно
ориентираното белградска стопан
ство трябва да намери начини и
средства за ефикасно включване в
международното
разделение
на
груда. Ако днес предимно изнася
ме с цел да дойдем до валута,
често и без да питаме за цената
й, утре трябва да изнасяме, така
че с вноса да получим доход. В
това отношение се очаква много
по-голямо ангажиране на белград
ската външна търговия» която все
още в голямата си част е по стра
ни под лретекс, че белградското
стопанство няма какво да изнася.
Й. Маркович и О. Кович
за на комунистите, а от онези,
които са бездейни или са про
тивници да се освобождавамеПозволете ми да кажа, че би
било честно и потребно да се
отворят още повече вратите на
Съюза на комунистите, че без
политически последици да излезнат от Съюза всички, които
са (изморени, разколебани, които
са изгубили перспективата или
са недоволни. В Съюза на кому
нистите се влиза доброволно, и
затова Съюзът на комунистите
никому не трябва да бъде бре
ме. С онези, които са против
линията на Съюза на комунистите. а които остават в него,
трябва идейно политически да
се разясняваме, а след това да
се освобождаваме от тях. Но
вите членове, готови да бият се
гашните битки, трябва да прие
мем, поддържим, мобилизирам.
Нужно е да се борим за каче
ството, а не за количеството на
членовете на Съюза на кому
нистите. По-добър е и по-малобро©н, а по^начсствен състав на
членовете на Съюза на комунис
тите. За новите задачи ще се
намерят и нови хора, готови за
убежденията си и линията на
Съюза на комунистите да се бо
рят съзнателно .упорито и само
отвержено. Така, впрочем бива
ше 'винаги в нашата история,
особено в нейните преломни вта
пи и топа е онова разгранича
ване в Съюза на комунистите,
за което днес говорим.
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КРИЗА НА КВОРУМА ИЛИ
Ш ОПРЕДЕЛЕНИЯТА
(рт 1-ва стр.)

косово

Зли мълчания
Продължава разграничаването, което трябва да посочи отделни
лица но и даде отговор на въпроса; „кои са храорите последователни
интелектуалци”, които не се „подават" на акцията на Съюза на кому
нистите, а кои са „режимлиите, които пренебрегвах националните
интереси”

деление и готовността му да изпъл-мя-ва отговорно оищестнено-лиш!ри ирисъсрвуватц-ите делегати и те- гическа и трудова задача, която
зи факти да съобщи на общеетне между другото е и добре платена,
ностт® и тяхната делегатска база. Ьоз съмнение, касае се за политиИзвестно с, че един брой ин- пито желая-г да говорят. Такова
Както ни сщщетелствувах камери- чески въпрос, за съзнателно етани толентуалци на Университета в мълчание, ясно, предизвиква ло-нате и фотографиите и някои по-ва нище, определение и чувство на Косово и в някои научни и други тзтъшни нолебания и недоумения у
жни заседанця на органите на морал, нарочел!, у няман хора са учреждения след. контрареволюци- гражданите и непосредствено спъСЮК се провеждат в намален съ- изчврнанн 'революционните мотиви 1 онните събития, съвестно се е оп- ва акцията на СК. Това е предастав, относно вместо в залата ня- да сторят и нещо в сферата на ) ределия за мълчание и пасивност, телство на революцията от с-грана
кои от членовете повече обичат да своите задължения. Някои не са! и че не искаше да поддържи ак- на интелектуалците, които по този
бъдат застъпени в „кворумите на доволни и не възприемат начина цнята па Съюза на комунистите за начин действуват срещу овоята
бюфетите и аулите ’. За размерите на раоота на форумите, органите стабилпзранс на обстановката в народност, които не се питат зана кризата на кворума, която — и организациите, не вярват че су- покрайнината. Стана дума за пре- що техните възпитаници идват в
без прекаляване — вече блокира церено решават. Има подчинява-подавателите, занимаващи се пре- конфликт със системата и закона,
работата на отговорните Делегат- цс на едно чувство което попра- димно с хуманитарни науми, но
По-задълбоченото
проучване
ски и самоуцравителнц тела свиде- но не е без сериозно покритие в и с други области; те, вероятно на идейните и научните теми и диле
телствува по свой начин и писмо- практиката, че всички съществени са и обременени най-много с наци- ми, отстраняване на заблудите, а
то, което председателят на Събо- решения приети -ня-каде другаде, в онализъм, но възприемат съ>дност- поради които СК с никога не жера на СРХ Милан Рукавина — Ша- тесните групи и (нелегалните Цен та на оценката на С]ОК за' кон- лае да разговаря без причини, днес
ки изпрати до делегатите, любезно хрове на силата, а на делегатските трареволюпионните събития от по; това в Косовския университет е
им припомняйки на дълга да при- форуми со отива с цел на всичко зици-ите на албанския национали- възможно да се осъществи. Воичсъствуват на заседанията на Съ това да се даде демократическо зъм Iг иредентизъм, и следватслно ки условия за тава съществуват,
бора.
делегатско или самоупра-вително се определили за лп.лчание и на- Задължение на кохгунистите интепокритие. В един такъв създаден ситана съпротива на акцията на СК. лектуалии е, отделно на специалКакто и всяко обществено яв климат, особено ано той ио-дъЛго Това са интелектуалци, отчужде- ногд-ите за език и литература, соление и това има свои соцпологп- трае, мнозина се предават на рези- нп от прогресивните и реални стре ниология, философия, история, на
чески, политически, идейни и пек- тниция-та, дефетизма, пасивността, •межи и на своята народност и на Правния и Икономически факулхологическп причини и обяснения, а някои се предават на мисловно класови-га интереси на работничес тег, в Албанолошкия институт и
като лакмусова хартия показва ня- ц физическо отсъствие,
ката класа, става дума за онези, Института за история, със своето
кои съществени процеси и състоя
конто сега не могат Да се оиълч- действуваме, според приетия план
-/сЛае зйи'й1».„ _.,
ния в политическото битие на об
И под предпоставката, че-вси- ва-г срещу себе си.
за дейности на първичната орга
ществото и хората. При липсата на чки споменати и неспоменати „обе
низация на СК на последното съв
обществени изследвания, за всичко кгивни” причини съществуват, те
Затова, такива само на думи местно заседание на Председател
това нещо се знае. налучква, пре по никакъв начин -не мотат да бъ- са сс изяснили за акцията на СК. ството на ОК на СК в Прищина
дпоставя- Има сигурно много ис дат оправдание за едно такова от но вече три години не 'Са изпълни- и Ахшгонната конференция на СК
тина в обясненията, които често ношение на избраните делегати, ли приетите задачи, а някои поч- в Университета — това и да -ос-ьсе дават, че отделни делегати, чле- специално не за членовете на Сто ти са ги отхвърлили, убедени, че шестлятнове на различни органи и органи- за на комунистите. Защото точно акцията на СК е >с „кратък дъх” и
а По-нататъшното мъ.тчание и
зации. са заситени с многобройни членовете на Съюза на комунис че със самото мълчание, в най-бу чакане би довело ново зло. Защото
заседания, на които с години се тите са най-отговорни -и най-ириз- квалния смисъл на тази дума, ще с тоза неяснотиите и заблужденияповтарят безплодни разисквания, вани за действителното функцио я осуетят- Но линията, за която та не могат да се премахнат- Съче отегчителните и същи дневни ниране па -делегатската система, са бе определили, -все пак, е по- юзът на коменистите е дължен да
Редове които се „возят” по целия за подобряването на съдържанието олизяа до национализма отколкото даде обяснения на младото поколекръг на нашия политически кару- и качеството на работата на -вси на Съюза на комунистите- Затова ние. Продължаването и
„
траенето
сел не .може да бъдат насърчител- чки органи и организации, форум- СК на тях „вече
не може да чака. на сегашното мълчание биха били
ни за -работа. Разбира се, неидва- ният формализъм и протоколар- Защото да се чака и след тРИ го- от полза на албанския националинето на отделни хора на заседания ност да се заместват с творческа ДИНИ да се разоудят заспалите съ- зъм и иредентизъм и на всички осА
та може да се тълкува и с обик дейност. Вило би честно, човешки весги. у такива да се развие чув- танали многобройни' „изми”
и комунистически всички ония, ко ството за лична отговорност, отго- всичко това довежда до съюзвиченовен комодитет, с безотговорност ито -не са готови за това, особено ворността и пред своята народ- ство срещу нашата страна И в този
и безделие.
ония, .които не вярват -в целта на ност, възпитаниците и партията етап на вдейно-пол™ского ца
своето -действуване чрез делегат наистина е напразно. Критическо- зграничаване комунистите в^УниОбаче, ако някой като член на ските структури или форумите на то съолюдаване показва че и СК верситета полагат труден изгщт на
една революционна организация в обществено-политическите органи- със съвестно чакане е бил помал- отговорност за неговото
тези драматични моменти на обще- зации, които дори и по този -начин ко в опортюнистически води. За- дане. Защото к^кТо каза оек^о^г
идейно-политическо Хацредим Ходжа Вече и сте?
ствената действителност, когато нс приемат н институтите на по дълооченото
литическата система на самоупра- разграничаване, което продължава. тите ни питат зятг.г, и6 „!! сг1Денмного неща от революционните дей
аъоо°иТпа °бЩеСТВеН0СТта ,';прав0
защ“нПеРшГ
йности са поставени на изпита вителната социалистическа демо търси, разграничаването -в науката шат’ й-кане „
Щ
не е разграничаването
ние, не дойде на заседанията, ко крация— това откровено да ка творчеството, работата убежлени- Г
жат
и
да
се
повлекат.
Още
по-гоята
и
салго
показ-ва,
че’
СК
не
женят
да
геггпДнпДОВеДе
Д°
тОВп огь‘
ито наричаме исторически или до
на никого да „сваля глава1' но няването слеаопя3 ° пепеЛ* Рг?яс_
йде и преседи в залата докато се лям дълг на самия Съюз на кому лае
действително трябва да се разпла- уреадане
"^Разбира
чете докладът и снимат камерите, нистите е да почне да поставя -въ ти с онези, които идейно не му на СК
„ в .редовтете
проса за това, защото -не са му
принадлежат. Понеже, наистина
ж п„Р
Т С хората- които
а сетне със спокойна съвест се
потребни о-н-ия членове, особено в може ли, например, интелектуа- тетт«. 7
акция- срещу отрицаизгуби някъде, по пътя на „своите
ръководствата, -на които е тежко лец в социалистическо общеедао ради такивГ-Т; К°я1Ш6НН^ П°'
задължения и желания” — безот
да мълчи и тогава когато става ду- >к Д намипячр ? наста«али. Понеговорно би било ако това явление да .изггьл-нят най-малкото, което ма за тероризъм. А в нашата по- позволявТ
С 8 еТЕШ’ който Не
се
очаква
от
тях
—
присъствието
какваго и да е сантине се оцен-и по-задълбочено. Тряб
крайн-ина са подмятали и експлона заседанидта.
менталност,
изиоква
революционзини на националности, поклонни
вало би да се постави вълросът за
н°ст. която на Съюза на комунисци
-на
-идеологията,
срещу
която
неговото идейно-политическо опретите винаги е била присъща.
П. Зафировсни някои интелектуалци не
искат
М. Джорджевич
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• С уназ на Президента на Републиката от
23 декември 1964 година „Комунист” е
отличен с Орден братство и единство с7-с
златен венец.
трудова организация
® Директор и главен и отговорен редактор на
Калман Пегкович (САП Войводина), и Ал- • Печата
„ ,„
всички издания на „Комунист” Велко Миберт Души (редактор на изданието за
относно „ „ ,етв*РТьк на сърбохърватски,
ладинович.
ЮпА).
@ Урежда единна редакционна колегия: ди- в Председател на Издателския съвет на .Ко
рен-гор и главен и отговорен редактор Вемунист” — на изданието за СР Сърбия’ д-р
гяпстИ ш,Р^„В СЪКратени издания на бъллко Миладинович, заместник главен и отгоБогдан Трифунович, заместник председаРусинсниУезицТ' СЛОвашки- РУ^нски н

ВРНИГ-^ 3Д^5^Й^?СДАНЕ И* АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИ, „ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ НА СТРУЖКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЯТА ЗА 1984 ГОДИНА

Поет с новаторски дух
Д

■ ■'• ~^яю

Аадрей Возн€*>енсии принадлежи
към славната плеада творци, поникнали в периода и от атмосферата на
всеобщо „стопяване'’ на обществе
ния и 'културен живот и еД|Ин °т таканаречените „звездни младежи на
сьдетоката поезия (другите двама са
Евгений Евтушенко и Роберт Рождествемоки), които след десетилетия
авторитативната сивота и натрапена
униформираност, изорават нова све
жа бразда в пространството на духо
вното творчество и суверено и шум
но оповестяват възраждане на поети
чното изкуство в Съветския съюз.
Асимилиращият, но ведно и синтетичсн дух на Андрей Вознесенежи нито в едан етап на неговото
творчество не довежда под въгтрооителна самобитната и изразителна
индивидуална обозначеност на него
вия поетичен талант- Той само пот
върждава едно от становищата на
поета, че духовното отечество няма
граници и че свободоумният и хуман
но насочен творец на новата епоха не
се съгласява с твърдата действител
ност на фаталните човешки делби.
Андрей Вознесенски е роден в Мо
еква през 1933 година. По професио
нално образование е архитект- Учил
е и живопис, с което и днес от вре
ме на време се занимава. Третата,
поетична дарба, дискретно навестява
още в средното училище, но вече
първите стихове на Андрей Возне
сенски, публикувани 1958 година въве
ждат поета в кръга на онези млади
творци, които откриват нова глава в
съветската поезия, на чието чело по
това време вече суверено стои Евге
ний Евтушенко.
Андрей Вознесенски днес има 50
години. След него е творчески път от
четвърт век. Безспорно един от найплодовити те съветски поети е. Почти
всяка втора година в този период от
две и половина десетилетия е публи
нувал по една нова книга Стихове,
между които особено значение имат:
,,Мозай?ка" (1960), ,,Парабол” (1960),
„Четиридесет лирически дигРесии от
поемата „Триъгълна круша” (1962),
„Аи-рисветове” (1964), „Ахилесово сър
це" (1966), „Сянка на звука" (1970),
„Поглед" (1972), „Освободи птицата"

(1974) „Дъбов лист на аиолончело"
(1975)- „Майстор на витража” (1976)
и др.
В течение на своето интензивно
и динамично творчество Вознесснски се мени, обогатява своя израз,
прониква тематичното пространство
и асоциативност на своите стихове,
но основната отлика на целокупната
му поезия остава антитрадиционализма и правото на експернментаторство. Това радикално новаторство за
хваща от време на време тематичния
и идеен слой на поезията на Вознесенски, какъвто е да кажем неговият
морален максимализъм на шестдесет
те години, но то предимно се отнася
на самото действие на пеене, на
структуралните и архитектонсии осо
бености на стиха и безпрепятствено
използуване на неограничените въДмо
жности на поетичния език. В това
отношение Вознесенсдаи безспорно из
ползува сюгжестивния опит
на
Маяковски, „планетна" и „космичес
ка" широта на неговата рима и сим
воли, аудитивна и фоноложка „чуйност" на неговата поезия, предназна
чена за аудитария, който „слуш а.
Обаче „атомската поетика" на Вознесенски същевременно е и 'символи
ка на един ненатрапен свят, с който
поета не се съгласява. В тази пое
тика централно място заема архитек
тониката на стиха и нейния пренап
регнат стих с висок енергиен и рит
мичен заряд, но под това винаги се
намира „преналрегнатост" в душата
на поета, която се изкубва на регресията на урбанизирания живот и „сле
пия прогрес" на машинизирана циви
лизация, борейки *се за визия на сво
боден и на нов начин хуманизиран,
овят- Тази ключова тема — човек и
прогрес — Вознесенски развива в
редица стихотворения.
Вътре в това трагично чувство на
съвременния свят. Вознесенски раз
вива и втор ключов мотив в своята
поезия — мотива за жената. С моти
ва на жената алтернира и мотива за
любовта, мотива за красотата, моти
ва за жертвоготовост и други мотиви.

Милорад ПАНИЧ — СУРЕП

ТитоЬата
дума

;

Радостта има ли граници?
Сънищата имат ли межда?
Има ли по-озаРяващо
от златна слънчева прежда.

Беше пролетен ден,
гълъбово крило вито,
върху белстящ лъч слънчев
помежду ни дойде Тито.

Грабна погледите ни редом
с ръка като жетвар класове,
а сърцата, камбани, изпълни
на мисли с пламенни звукове.

Осветли миналото зад нас.
пред нас разгърна поля.
И извън пределите на мощта
тръгнахме със снажната му оволя...

Оттогава много дни,
години на тъкане изминаха,
но сърцата непрекъснато
с тоя глас като чан звъняха.

И сега, тих във радостта,
жънейки наяве сънища — мечти,
аз казвам: няма по-светло
от топлите думи на Тито.
-«.УУ

.

(Прев.: Ст- Н.)

Д-р Сава ПЕНЧИЧ

У

ДИМИТРОВГРАД

1 години просветна дейност
1

Трудовият колектив на основно училище
„Моша Пияде” в Димитровград е носител на
редица обществени признания и отличия: Ор
ден на братство и единство със сребърен венец
(1974 г.) републиканска награда „25 май” (1971),
статуетка „Куриерът Йовица” (1975) и Септем
врийска награда на Димитровград______________
Преди толкова години,
през далечната 1869 година (в малкото градче Цари
брод, е открито първото
основно училище. Сто и
петнадесет години ггросвет
на дейност налагат годиш
нината да се ознаменува
достойно, Още повече, че
тази годишнина се съвпада
с 4бтодишмината от осво
бождението «а Димитров
град. По този повод сГ-нсф
ното училище „Моша Пия
де" ознаменува своя патро
БРАТСТВО • 27 АПРИЛ 1084

нен празник, 22 април. На
скромното тържество, със
тояло се в залата на Кул
турния център, учениците
изпълниха подбрана прог
рама, с «оято напомниха
за значинието на своя пра
зиик. И не само за него,
запюгго на 22 април е ро
ден и Ленин, «а 22 април
1919 г. с основана Социали
етическата работническа
партия на Югославия (на
комунисти). Училището но
си името на великия рево-

л юПионер, борец за братст
во. единство и ммр — Моша Пияде, от чиято смърт
тази година се навършават
27 години, В течение на
115 години, от това 40 го
дини в свободна социалис
тическа и
необвързана
Югославия, в училището
са получили знания много
поколения млади
хора.
Днес в училището, на май
чин — български език —
и на сърбохърватски език
се възпитават около 1400
ученици. За своята просве
тна роля и постигнатите
успехи, училището и зае
тите в него са носители на
Редица обществени приз
нания и отличия, като: Ор
ден на братство и единст
во със сребърен венец, при
съден през 1974 година, ди-

гщема на републиканска
награда „25 май" от 1971
година, статуетката „ку
риерът Йошща” от 1975
година, Септемврийска на
града на Димитровград ...
През последните две де
сетилетия училището раз
гръща Сътрудничество о
бройни .училища в СР Сър
бия известно като „Ерот-

ско хоро”, чието люто е:
„Обичаме родината и ней
ните братски народи и на
родности”.
По повод патронния пра
зник на училището е обна
родван награден конкурс в
областта на литературното
творчество и наградени
най-добрите творби.
А. Т.
СТРАНИЦА 9

ЗАБЕЛЕЖЕНО В ЗВОНСКА БАНЯ

НАДПРЕВАРА С ВРЕМЕТО
Макар че е краят.«е април, времето е като
чели е сред зима. Но това нищо ме пречи на ин. женарното поделение на
Ьранко
Лундар
от
Ниш с усиох да се оправя с нелеката зидача —
прокарваме на трасето на водопровода от Звонци до
овонона баня.

Ьранко Лундер

— Еееей, момчета, довиете първата гърба с
5 м нагоре! Внимавайте, добре ли е? — викаше на
цял глас поради шума на Блатъшница старши взвод
ния Ьранко Лундер.
Седне ми даде знак, че мога да трогна след
него. Пътената ким Звонока баня водеше през Две
греди над набуялата Блатьшница и аз някак нелов
ко се чувствувах, когато нанооао трябваше да ми
навам по т»х.
— Преди малко ми пом01'на да премина ре
ката вашия войник Янев.
— Сега аз ще ви помогна! — отривисто каза
Лундер.
С мъка минахме по гредите и сетне по нанагорнището излязохме в Звонсна баня, която теон Дни
е бмвак на младите войници — строители.
СЪРДЕЧЕН ПРИЕМ
— Тун се чувствуваме нагго у дома ои — за
пора взводния ЛундеР. Аз съм от Хърватско За
крие, досега съм работил ма много строежи, но чук,
наистина се чувствуваме много приятно. Ето, свърза
хме се и самодейното културно-художествено дру
жество от Звонци „Руй". След работа — всички сме
заедно. Освен това и населението ви приема най-сър
дечно. И майстор Димитър Таков например, безплат
но ни точи алета. Времето е лошо, но за нас то не
представлява никаква трудност. С тези млади, съве
стни и отговорни момчета, можем да победим вся
ка съпротива, пън и времето — назва Лундер. —
Договорихме се с „Църнп връх" от Бабушница и Самоуправителната общност на интересите за пътища
в Ниш водопровода да прокараме в срок от един
месец — и ще стане така — добавя той.
КАТО ЕДНО СЕМЕЙСТВО
В инженерното поделение на старши взводния
Бранко Лундер има войници почти От всички наши
народи и народности. ПобесОДвахме с някои от тях.
Десетникът Зоран Георгиев е от Кочани, Со
циалистическа република Македония. Той споделя:
— Мнош добре се чувствувам тук. Аз .инак съм
строителен техник, работя в Скопие. За условията
тук мога да нажа, че са трудни, но работили сме
и на по-трудни трасета.
Слободан Янкович е от Белград, прещозчик-разпределител в една трудова организация. За пръв път
е на такъв тежък „изпит".
— Тук не е трудно да се работи. Всички са
с нас, и млади и стари. За храната мога да каже, че
е отлична, всички условия са добри.
Стеван Рудиацев е от Нова пазова във Войводина.
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МЛАДЕЖТА

РАЗХУБАВЯВА

ДИМИТ РОВГРАД И ОКОЛНОСТТА

НШI ФНЛАННИ
КРАЙ
ЕЛАВНАТй УЛИКА
Миналата година старите акации «рай
главната улица в Димитровград бяха
извадени и на тяхно място бяха засадени млади дръвчета. Тъй нато известно
число дръвчета не се прихванаха, а има
ше и счупени, налагаше се Да бъдат
подменени. На 21 април това направи,
младежката бригада „Братство и един
ство”. Освен, че на мястото на счупени
те и изсъхналите засади нови дръвчета,
бригадата засади млади фиданки и на
брега на Нишава, <>т двумостието до
новия пазар.
Същевременно учениците от образо
вателживъзпитателната организация ,,йо
сип Броз Тито" залесяваха местността
„Цивцареки рид”.
А. Т.

, ;, 40 XI

— В тези планински предели ми е много добре, въпреки че времето не ни е „съюзник" — казва той- Всичко туй е хубаво! ...

* * *

:
■

:
:

■

Докато закусвахме в стария хотел на Звонека
баня. пристигна и група войници. Сред тях беше и
Янез Видмар <>т Марибор. Беше с превързана ръка.
Но и това беше достатъчно старши взводният Бранко
Лундер да се озадачи:
— Я да видим какво ти е?
— Ами, нищо. Малко се закачих на трън.
— Да се види да не би раната да е сериозна
— наставнически добави Лундер.

* * *

Ею, така най -накратко може да се рапортува
за трудовия ден на войниците—строители
от
инженерното поделение на Бранко Лундер. Това е
само една отсечка от тяхното ВОЙНИШКО трудово
всекидневие. С всеки изминат ден те подаряват на
родината нови километри пътища, водопроводи, МОстове.
_
И водопроводът от Звонци до Звонека баня "\е
бъде едно от делата им, с които и те и ние. можем
само да се гордеем.
Матея АНДОНОВ
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„Поетична антология ’84я

БРИГАДИРСКА
Нека ехтят широките простори
от гордата «и младежка песен,
от лоя !на кирки и компресори
в каньона тесен ...
С пот
и с труд голям
автострада
ще прокарам там.
Тунели пробиваме
през окапи гранитни —
зората съзираме
на светлите ни дни.
Пей другарю, радостта си не крий —

на нашето бъдеоце строители сме ний!

Радио СТОЯНЧОВ

СТРАНИЦА 10
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ДО 1986

ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА,

Елентрически тон
във всични села
В настоящия средноохъ
чен развоен период Босилеградака община постигна забележителни резудта
ти в електрификацията «а
селищата. Целта е до 1986
г. БОич-ки селища в общината да получат електрически ток. Според сведенията, които получихме в
само-управителната
общност по електростопанство
на Южноморавски регион
със 'Седалище в Сурдулица,
тази задача ще бъде изпъл
нена.
Програмата по електри
фикация 1980/81 едва ми
налата година бе реализи
рана и над 50 на сто от
селищата получиха елек
трически мрежи. Остават
неел ектрифицирани
още
двадесетина села, но и те
през настоящата и идната
година, според програмата
на СОИ по .електростопан
ство, ще получат електричеоюи ток.
В отчета за работата на
СОИ по електростопанст
во на Южноморавската Х1еждуобшдгнска общност от
програмата за 1980/81 г.
се посочва, че са завър
шени следните обекти все
лища: Радичевци, Райчиловци (10 КВ далекопро
вод и трафостове), Белут
10 КВ далекопровод и чанискоразпределиетично
мрежа), махала
телната
„Сливйе”, Извор, Паралово, Гложие, Долна Любата
(частично завършена нискаразпределителната мре
жа) „Босилеградска липа",
Брестница. Долна Ръжана,
Рибарци.
Барйе,
Ресен,
Млекомичци, Буцалево (10
КВ далекопровод, трафопо
стове и «искоразпределите
лна мрежа) Голеш, ЖеРа:
35/10
вино и трафопост
КВ, м. „Орище" е в заключителен етап, а прик
лючили са работите в м.
„Колище”, „Магурка", „Добри дол". Мусул, Клисура
и Плоча.
От тази програма оста
нали са незавършени след
ните обекти: Райчпловци
—
нискоразпределителна
мрежа (акцията е в ход).
Белут — ииекоразпределителн а мрежа (още 2 км.),
Долна Любагга — ^иОкоТ>а3
пределитеян а мрежа (още
2 км.), Долна Любата —
ниокоразпределитояна мре
жа (остават още три км.)
махала „Бубевци”, Мусул
—
иискоразпределителна
мрежа (около 2 км.), Буцалово - нгискоразпредегите
лиа мрежа (още 1 км.). За
всички незавършени рзботи от програмата по електрификация за 1981/82 г.
Електроразпределителното
от Леокован е поело задължението да ги завърши до
края на 1984 г
В програмата по елентри
фикация за настоящата го
дина са запланувани след
ните
села:
Зли
дол
(24 333 000 дан.), Църноади-'
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ца (28 359 000 днн.), Дукат
(28 332 000 дан.) една част
от Горна Лиоина (37 803
000). Брамновци (30 846 000).
една част от
Горна Любата (27 617 000)
Бистър
(11 038 000)
Рикачево
(18 511 000)’, Долно Тлъмино (20 121 000) и Горно Тлъмимо (34 923 000 динара),
За електрификацията на те
зи селища ще бъде необхо
димо да се обезпечат об
що 261 887 000 динара.
За всички обекти е изго
твена
проектодокументация, Осигурено финансово
участие на местните общ
ности и Общинската «скуп
щина. СОИ по електросто
панство и Електроразпре
делителното са подали ио*
кове до „Фонда на солидарност” и Фонда за насърчаване развитието на
недостатъчно
развнтите
краища в СР Сърбия за
договорения дял финансо
ви средства.
Когато става дума за
средствата трябва да се
изтъкне, че съществуват
няколко извора на финан
сиране.
Електроразпреде
лителните организации н'
територия на СРС без ав
тономните покрайнини за
плащат по 1 пара за про
даден киловатчас във „Фо
нда на солидарност" и от
този фонд е трябвало да
се обезпечат 67 «а сто от
средства.
необходимите
Обаче не всички организа
ции внасят редовно своите
задължения, па според ду
мите на Милорад Тасич,
секретар на СОИ по електростопанство, те дължат
на Фонда около 240 мили
она динара. Освен това, об
щественият договор е.под
писан 1980 г., така че от тоя
фонд «според сегашните де
ни се обезпечава едва око
ло 20 на сто от необходи-

мите средства.
Втор извор са средства
та на Фонда за насърчава
не развитието на недоста
тъчно развитите краища
на СР Сърбия. Този фонд
участвува в електрифика
цията на неразвитите и
крайграничните общини, ка
квато е БооилеГРайсвата,
във
с 30 процента (15%
вид на кредити и 15% без
възвратно). Елентроразпре
делителното в Лесковац
участвува с 5 процента, и
то в изготвяне на проектодокумен тапията, упражня
ване на надзор и приема
на мрежата. Останалите
средства, — 31 на сто са
допълнителни средства на
Републ'иката и част с тРУД
и пари на местните общ
ности.
Според програмата през
1985 година ще бъдат еле
ктрифицирани и последни
те де^ет села. Ток ще по
лучат: Бистър, Доганица,
Назърица, Ярешник — Ми
левци, Групи ци (подмяна),
м. ,.Драгойче®и кошари",
м. „Орище", Караманица и
м. „Йбуков дол".
Накрая трябва да се ка
же, че с програмата по
строителство на твърде оп
равдани малки водоцен пра
ли на територията на Босилеградска община е за
планувано строителството
на водоцентрала „Дукатска" с мощност 550 киловолта, а според проекта ще
струва 45 милиона динара.
Освен това планира се и
строителство на малки водоцентрали на Божишка
река (50 К^) и на Горнолюбатсна река (150 ЮУ).
Според
проектосметната
документация
стойността
на тези 1водоцентрали ще
възлезе 28 милиона динара.
Сърболюб МИКИЧ

Спортни новини
• СПОРТНА СТРЕЛБА
1984 година се със^ЖГиоТреяба с
тоя I
организацията на ДРУшка и въздушен -пистолет в
^гвото за спорт и реюреация «а инвалидни лица
(ДС И ВИЛ) в Димитровград. Това първенство е органиоирано в чест на 1 май — празника на труда.

КЛАСИРАНЕТО:
—и.

СД „Граничар"
ДСИКИЛ — I отбор
— II отбор
РСУЛ (погран1ично)
Съюзът на бойците
ВГ1 9733 (I отбор)
9733 (II отбор)
ВП

399 кръга
389
368
332
217
209
167

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ: Вукадин Мар-

км

142ВЪЗДУШЕН ПИСТОЛЕТ — ИНДИВИДУАЛНО:
1. Борис Иванов РСУП (128), Владимир
Ионич
ДСИ РИЛ (103) 1И Гоша Глигоров от „Граничар ^с>).
На 13 май в Димитровград в организацията на
ДСИРИЛ в Димитровград ще бъде организирано репионално първенство по шахмат и спортна стрелба.
Ще участвуват общо 14 общини.
^ ОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ
„ПАРТИЗАН" — „РАДНИЧКИ" II (ПИРОТ) 1:3 (1:)
Димитровград, 22 април 1984 г. Спортният център
„Парк”, зрители около 200 души. Времето облачно,
теренът тревист- Голмайстори: Зоран Денков 1-0 в
20 м., Бобан Йованович 1:1 в 32 м и в 50 м. (2:1) и в
58 м. (3:1). Съдия на срещата Крум Филипович от
ПиротФутболистите на „Раднички" II победиха лидера
на табелката „Партизан” от ТКелюша с 3:1. Този мач
не влиза>в конкуренция, така че резултатът не с® взи
ма преидайд за крайното клаииране на отборите.

» МРЛ _ ГРУПА „СЕВЕР”
„А. БАЛКАНСКИ" — „ТУРИСТ" (НИШКА БАНЯ)
3:0 (ПАРПОФЕ)
Мачът между ,Л- Балкански" и „Турист" от Ни
шка банд -не се състоя, понеже гостите недоггътушаха.
Домашният отбор, съдиите и делегата чакаха дори
повече от предвидените 15 минути, но гостите не дой
доха. Елилогь-1" е ясен: Мачът Ще се регистрира със
служебен резултат — 3:0 за домакините.
(Подготвил: Димитър Ставров)

В БОСИЛЕГРАД ПРОВЕДЕНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА

С хуманни цели занапред
Избрано Председателство от 9 членове — за
председател преизбран Занко Петрунов, а за секре
тар Васил Велинов
Делегатите
на шестте
местни организации е общииата на проведеното на
21 т-м. в Босилеград съб
рание на Общинската ор
ганизация на Съюза на инвалидате да труда с пр-иема-нето на
статут на
организацията <^ъдиха и
приеха отчета за изминапата двугодишна дейност,
план и програма за работа за настоящата година
и избраха Председателстте «а организацията отдевег души.
В уводното изложение
на Занко Петрунов бе под
чертано, че тази организа
ция през изтеклите две го
дини е постигнала реаулта

ти, <ноит° са от значение
за по-богата и гю-съдърлса
телна дейност занапредВсъщност, резултатите на
тази общинска организация
започват още през 1977 го
дина — когато бе форми
рана и когато наброяваше
само 50 души. Днес в нея
членуват и действуват към
300 инвалиди по труда.
От какво значение е та
зи организация за членове
те «си и какъв е приносът
й в обществено-политичес
кия живот в общината ще
приведем нянолно факти:
— инвалидите по труда,»
завиюшмюот от здравослов
ното състояние, действу
ват н местните «ли общнос-

ти, делегациите и делегат
ските скупщин1и>, а нахож
да Ани от хуманните ой це
ли покрай оказване иа про
фесионална помощ тя осо
бено внимание посвещава
за подобряване жизнените
услооин на
членовете ои.
преди гоиччш на онези с
малки
1 гринт адл ежности.
Покрай тази помощ, зави
симо пан от материалните
възможности, на «инвалиди
те се отпускат и жилищ
ни кредити. През изтекли
те две години, например,
на 14 души са отпуснати
около 550 хиляди динара.
На събранието към тази
организация бе формирана
първична организация на
Червения кръст, а в прие
тата проррама за рабо-га
покрай останалото се под
чертава, че организацията

на
инвалидите занапред
трябва още повече да съ
трудничи с организациите
на сдружения тРУА, прери
всичко със стопанските.
Тъй нагго хуманните цели,
и грижата за инвалидите и
занапред са на преден
план, в организациите къДет° работят инвалиди от
втора и трета
натогория
( В За&И01Ш01С от числото
им) ще се формират акти
ви <на Съюза на инвалиди
те по труда.
За председател на избра
н-ото П|редседателство на
общинската
организация
от девет души е преиз
бран Зайко Петрунов, с
мандат от две, а за секре
тар с мандат от четири го
дини е преизбран Васил
Велинов.
В. Б.
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★ физическа култура и спорт ★ физическа култура и спорт *
ПОРТРЕТ НА СПОРТИСТ

С изключителна воля
- изключителни постижения

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С МЛАД И ТАЛАНТЛИВ
ФУТБОЛИСТ

Раденко Захариев
надежда на
босилеградския футбол

Днес Рядко се среща
от 'Л-вроменмии
Днес
опорткот от съюзно равни-'
млад човек се изисква д()
ще, който успява да съг
присъствува дейно и -в обВ неделя на 1 април т-г- ще -вкарам топната в мре
ласува спортните си зе^
щественонюл-итическия ж-И в Босилеград се проведе
жата. А ето то, не три
дължения С МН0г0бр0ЙНИ1\>
вот на средата, -в -която първенствала футбол-на оре пъди, а осем. Разбира се
задължения на факултета.
живее. И в -извънучилищ ща между отбора „Мла за това дължа на съиграчи
Поради обремененост —
ните, и извъ-ьопортните оре дост” -и ФК „Рад-н-ички" те, които ми нахвърляха
тРенннзи, ггьтувания, по
ди Геров се прояви. Бил е от Враня. Както е извест хубави топки в наказателвреди. мачове, често се
председател на училищна но бооилечрадекмте фут- нот° поле.
случва да изоставят книга
та конференция на ССМ. в бол-исти дадоха извънредна
• Когаю сме при футбо
та. При Зоран Геров, икоДимитровградската ги-мна илра и завоюваха висока
лната игра, кой ви е „об
номист в ООСТ „Тигър —
зия. секретар на ПО -на ггобеда от 9:0. Тази сре
разец” и с кого най-добре
Димитровград" не е така.
(Ж на втори курс на ико ща любителите на футбо сътрудничите във футбол
С изключителна воля и се
номическия
факултет в ла в Босилспрад ще пом ната игра?
беотрицание успя и на спо
Белград, а от 1977 година нят по това, че голмайстор
— Като образец ми слу
ртното поле (игра в баскет
е член на СЮК.
на 8 гола бе младия-]- и та жи Драган Манце от „Пар
3. Геров
болния отбор
„Пирот”
Онова, носто в момента лантлив футболист, нова
тизан" и Дарно Панчев сцчлен на втора съюзна ди
за любителите на баскет
Инак най-доб
„Вардар”,
визия), и -на професиона да дипломира на факулте бола в Димитровград е надежда на босилеградския ре
в играта споделям с В.
лен план. Навреме завър та. В средното училище е най-иажното е -решението футбол, Раденко ЗахариЧипев и Р. Венков от по
ши икономическия факул било далеч по-леко: учили Зоран Гчроа да се за-върне ев.
Топа ни бе и повод да възрастните и с П. Стоя
тет в Белград, а натрупай щните задължения и задъл
в своя отбор — „Дови Бал споделим с младия фут нов, Иван Рангелов и В.
богат баскетболен опит. женията в „Свобода” (се кански”. Няма нужда От
С баскетбол
започва га „А. Балкански”) са мно обяснение каква подкрепа болист за футболната игра. Глигоров от моето поноле
• Как успяхте осем пъ ние футболисти.
през 1974 година в „Сво го по-малко. Заминаването значи за димитровградския
в От кога запознахте да
бода" от Димитровград. на студии и в отбор от съ отбор неговото завръщане ти да вкарате топката в
играете футбол, на кое мя
Първият Агу „официален" юзно равнище, изиоква мно за предстоящия сезон, по
Сто обичате най-много да
мач играе през 1975 годи го по-добра организация неже амбициите на отбо
играете и кои са вашите
на. Но едно е ясно: ако на времето и самолишения. ра са доста големи. По то
понататъшни
желания?
не баскетболист, сигурно . Въпреки това факултета зи начин счита, че ная-до
— Започнах както и ос
щял да бъде спортист в завършва навреме, а при стойно ще се отплати на
таналите мои другари, найнякой друг спорт. Спортът, това не о-рзьствува «иго овоя отбор, от който е по
напред в ливадите и в учи
според него, е полезно раз от един мач и от твърде никнал.
пищния двор, а след това
влечение и жизнено хоби. .малъ.к брой тренинзи.
Предраг Димитров
в отбора на юношите и
С-ьстезателокият дух, кой
ето сега до първия отбор
то притежава, -най-добре
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ДЕН
може да се изяви на спорт тър „ИВАН КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД
на „Младост”. Най-много
ното поле. Че се определя
обичам да играя на място
именно за баскетбола е
го централен нападател и
плод на стечение на обек
мисля, че това място про
тивни и субективни обсто
сто „ми лежи”.
Но ако
ятелства.
се наложи мога да играя
За 10 години активно заи на останалите места. Що
нимаване с баскетбол, про
се касае за по-нататъшни
мени 4 отбора. Все до за
те
ми желания, те са ед
От няколко секции, кои
вършване на средното учи то още в началото, на та общност по физическа кул
но, а условията друго. Ка
тура
трябва
-нещо
по-обсР.
Захариев
лите играе в Димитров зи учебна година, са фор
то казвам това имам пред
град. Със заминаване на мирани, безспорно най-ак тойно да превземе. Още
звд ранга на състезанието,
повече,
че
години
наред,
мрежата
на
вратаря
на
факултета в Белград, запо тивна е секцията на мла
в което се състезава „Мла
„Раднички”?
чша да тренира за „Бел дите шахматисти, в която освен футболния отбор
дост", на което треньорите
на „Младост” друг органи
— Някак си още преди от по-горния ранг на със
град” (тогавашен „Беко”). членуват над 50 души —
Отбор от първа дивизия ученици. Тези -дни се про зиран нлуб в общината ня срещата имах настроение
ма и че има възможнос за игра и просто чувству тезанията не обръщат вни
(1975) и многократен пър веде и шахматен турнир,
ти за действуване на шах вах, че ще отбележим ня мание, макар че и тук има
венец -на Югославия по то на който участвуваха над
и перспективни фу
ва врме разполага с отли 40 състезатели. За отбеля матен отбор, а дейртвува- колко гола. Дори с един доори
чен съДтан
Жижмч, зваяе е, че за разлика от нето му не изисква голе мой другар се хванахме на тболисти. Но да се разбе
рем, с това не казвам, че
М. ЯДжурич, Ристанович, Си- досегашните турнири, ко- ми средства.
бас, че поне два—три пъти съм научил всичко във фут
мен-дич, Букичевич и дру
бола.
Съвсем ми е ясно,
ги, така че Зоран не мо гато участвуваха ученици БОСИЛЕГРАД: НОВИ ПОБЕДИ НА ДВАТА ОТБО
че трябва още много и
ОТ един или два класа, то РА НД „МЛАДОСТ"
М
же да си завоюва място в зи
пъх участвуваха от вси
.много да уча, сега съм в
представителния
състав. чки класове — почти от
началото. Но затова ми
Желанието да се докажем
„Младост"—„Инндустрнйскн"
(В.
Хм)
2:1
(0:1)
паралелки. Турни
трябва и по-квалифициран
да играе го принуждава да всички
рът се проведе и 7 «ръта
Салтото начало на игра ко минути В. Чипев с Ряд треньор и по-добри усло
мине в редовете -на бел
швейцерската система,
та. па дори и цялото пър ко хубав гол изравни (Ре вия. Инак желанието ми е
градския „Войвода Стеле” по
а
убедително
първо
място
от втора съюзна дивизия и с 6,5 от възможни 7 спе во полувреме не обещава- зултата. В 62 минута, В. да заиграя, разбира се, ка
ше много за босилеградс- Чипев, след
_
т° ,-партизановец” в найтам прекарва остатъка на чели
Новица Божилов,
и^есГорка на
ките футболисти. Играеха подаване от *Г°ц2Й
своята „белградска карие второ място с 6 точки на
се
ра”. В този отбор спечел класира Младен Йорданов, някак си сне страх, неор
НЯКОЙ
“Ггос^ащ^™^
^
отбор*
по-гоРен рант
ва пълна афирмация в съд* а на трето с 5,5 точки Пре ганизирано и без голови
положения. Може би мно
зната втора дивизия. Със драг Трайков.
Р'
Да кажем и това, че Раи юношеският отбор на Денко Захариев и по са
записването си на IV курц
го респектираха футболно
„Младост” от Босилеград
ми-я .ръст е предопределен
на факултета, плановете'на
Организатор на турнира тите от Владичмн хан. В
сочва към завръщане в ро бе Средношколската мла- такава ипра в 23 миинута
извоюва още една победа, за нападател. Висок е 185
дния край, понеже е сти дежка конференция която, Д- Новакович със силен и Те се -наложиха с 1:0, сре см. има извънредно силен
пендиант на „Тигър”. При най-уопешните удостои и точен удар принуди ера щу своите връстници на и точен удар и което е
Ала най-важно равно трае ми
това -все сяце чувствува жа и благодарствени грамоти.
таря на „Младост” Заха- ФК „Алакинци” от
кинци. Играта бе твърда, левия, и с десния крак.
лание и възможности да
За отбелязване е, че 1И риев на капитулация.
играе във втора съюзна ди този шахматен турнир по
интересна и вълнуваща и Понастоящем е ученик в
Играта на бооилеградрки
визия.
Своите амбиции твърди, че сред
средно- те футболисти, през второ победата -можеше да бъде средношколския образова
по-убедителна,
а-ко млади
осъществява в баскетбол школ-ците, а и сред остана то полувреме, след влизай
телен център »Иван Кара
те Футболисти на „Мла иванов’' в Босилеград. Дония отбор „Пирот” и се лата младеж и трудещите не в игоа на Б. Тасев,
до
дост" бяха използували
трудоустроява в „Тигър — се в общината, има люби
бър е другар, много добър
значителна степен се про само част от извънредните
Димитровград”.
тели на д-ревната игра въ мени. Сега те бяха
ученик и активен младеж.
голови положения, които
Въпреки изключителната рху шахматното табло, ноито диктираха темп.тези,
Председател е на органиС
■воля за самоутвърждаване обаче няма кой да ги орра бързи и умели атаки голо създадоха, а между тях -и заци-ята
на
Червения
между двата коша, оонов- низира. Естествено в тази вите положения -им бяха дузпа, която съдията съв кръсх, а голямо желание
сем
правилно
присъди.
ната цел в живота му е насока самоупраовителната все по чести -и след някол
има да стане член на Съю
М. я.
за на комунистите. М. я.

Успешна изява на
шахпшшите

СТРАНИЦА 12
БРАТСТВО • 27 АПРИЛ 1984

РАДИА ОРГАНИЗАЦША КОНМКЦИТА
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ООСТ „ДИМИТРОВГРАД"
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ЧЕСТИТИ

8

1 МАЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА
•

8а

на трудещите се и гражданите,
(на деловите приятели и потребителните
ЧЕСТИТИ

на всички трудови хора и граждани,
' ■
«а деловите партньори и потребителите
с бл агопожел ан ия за процъфтяване на содиалмстическа
самоуиранигелна Югославия
„ТИГЪР” произвежда:
РЗДиални гуми за леки и товарни коли,
•
гумени нишки
съвременни, .модерни и удобни спортни обувки,
дълбоки ботуши за защита при работа,
лачени дамски и детени обувки,
технически стоки за широко потребление

ПРАЗНИКА НА ТРУДА — ПЪРВИ МАЙ
като им пожелава велини дела в изграждането на нашето
социалистическо салюуправително общество
и многобройни лични постижения
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА всии
ЧК1И видове съвременна детска, дамска
мъжна конфекция
ИЗДЕЛИЯТА НА „СВОБОДА’' се отличават с
модерна кройка и многообразна
разцветка
ИСКАТЕ ЛИ ДА ВЪРВИТЕ В
МОДАТА
— търсете изделията на
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ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
„БОСИЛЕГРАД” — БОСИЛЕГРАД
с основните си организации на сдружения труд:
• „СЛОГА" — за тъРговия и гостилничарство,
• ,,УСЛУГА” — за комунална дейност,
• „ИЗГРАДНЯ” — за строителство,
• „НАПРЕДЪК” — за селско стопанство и
• ОБЩИ СЛУЖБИ
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И
ГРАЖДАНИТЕ
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА —

„ИНЕКС
в Димитровград
ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ —
ПРАЗНИКА НА ТРУДА
на всички трудови хора и
граждани в общината и
страната с пожелания за
всестранен напредък на на-

Пъовк май

нато им пожелава лично щастие и нови успехи
по-нататъшното обществено-икономическо и
социалистическо развитие на самоуправителното
ни н необвързано общество.
Трудещи се и граждани, делови приятели!
Ползувайте услугите ни и благодарим на сътрудничеството ви.

ИАСКАТ1С А
ГВВИ1КД МДЙ1НЛ1ЧУМ1САСЕЦ1Кж- ИЧКРШ-1СЛ

1

Т|1ц| ни М>»«Пп — 5игАШса • ГеШоп!: ЗигДиЦса 017 - 85-291, 85-104 * ТеПх 16773 * 2еЬ аШп1са У1шЦ«п Нап *

ПЪРВИ МАЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА
като им пожелава всестранен напредък и успех в изгражданего на социалистическото строителство у нас
„МАЧКАТИЦА” — СУРДУЛИЦА
произвежда високолегирани стоманени лагери за циментовата,
рудодобиви ата и други видове промишлености, както и специ
ализирани видове висококачествена стомана
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8
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честити
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ПРАЗНИКА НА ТРУДА

□

8

на деловите приятели и на
трудовите хора и граждани, пожелавайки им велики лични и колективни
дела

8
°
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8
§

8
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СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ ОТ КОЛЕКТИВА,
НА ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБ
ЩИНАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТЯТ
НА ТРУДА

Общинската скупщина в Босилеград
ЧЕСТИТИ
8§
80
§

УУЙММйМШп/- Магазините на „УСЛУГА” винаги са снабдени с 8
виооконачествени стони.
100000000000опопмоооааооооаоооооооопоооооопооошюооооастпамсшосш°по°°°°о°°°':
БРАТСТВО • 27 АПРИЛ 19*4

в Димитровград

на всички трудови хора и граждани
в общината и стрината

на всички трудещи се
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

>.1

8□

като им пожелават лично щастие и “успе
хи и всестранни успехи в изграждането на
социалистическото самоуправление у нас.

с основните организации на сдружения ТРУД
„8 май", „КОМУНАЛАЦ" и
„ХЛЕБОПЕКАРНИЦА”
ЧЕСТИТИ

като им пожелава високи завоевания в ооциализтическото строителство на нашата страна
„УСЛУГА” ви предлага многобройни видове

Комара „БРАТСТВО“

ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК
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На трудещите се.
гражданите
и всички трудови хора
ЧЕСТИТИ

тм

шата родина — социалис
тическа самоуправителна
и необвързана Югославия
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СТОЧАР”

ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ
УСПЕХИ, ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В РАЗВИТИЕТО
НА ДЕЛЕГАТСКАТА И САМОУПРАВИТЕЛНА СИС
ТЕМА ги НЕОБВЪРЗАНОТО НИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКО ОБЩЕСТВО

СТРАНИЦА II
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Памуковият комбинат Враня
конфекция .ЮМКО" в Сурдудица

и
■

на трудещите се и гражданите
от Сурдулшша община И' опраната

Международния празник на труда -
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ПЪРВИ МАЙ

□

като пм пожелава лично щастие и успехи в живота и високи завое
вания я социалистическото строителство на общината и страната
КОНФЕКЦИЯ „ЮМКО” — СУРДУЛИЦА
произвежда съвременна конфекция, която се отличава с високо начество, богата разцветка и съвременна кройка.
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ЧЕСТИТИ
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ПЪРВИ МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК

11

НА ТРУДА
с пожелания за още по-висоии завоевания
в строителството на социалистическото самоуправително общество у нас.

и
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^Цървен! застава" - ООСТ „5 септембар"
В СУРДУЛИЦА
ЧЕСТИТИ
на всички работници от заводите „Цървенп
застава” на гражданите от Сурдулшпка община
и страната
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА —

Първи май
като им пожелава нови трудови победи и високи
завоевания в изграждането на социалистическото
общество у насООСТ „5 СЕПТЕМБАР” ПРОИЗВЕЖДА:
микромотори за автомобилната прошимленост различни авточасти и други произве
дения.

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР
В СУРДУЛИЦА
на трудещите се и гражданите от Сурдулишка община
ЧЕСТИТЯТ

Първи МОЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА
като им пожелават лично щастие и успехи в живо
та и високи завоевания в социалистическото стро
ителство на общината

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ и
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
В БАБУШНИЦА
На всички трудещи се и граждани
ЧЕСТИТЯТ

!

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА, ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН, ОБЩИНСКИЯТ
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ССМ И ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР
в Димитровград
на трудовите хора и гражданите в общината и страната
ЧЕСТИТЯТ

1 май — международния празник на труда

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — ПърВЯ МОЙ

' ••

•

'

като им пожелават внушителни дела в изграждането на
нашата социалистическа самоуправителна родина — Титоаа
Югославия.

с пожелания за още по-големи.трудови завоевания в
социалистическото строителство

ПРИВЕТСТВУВА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
И ИМ ЧЕСТИТИ

!
!

—
—
——

Г.

ТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИЛНИЧАРСКА ПОДОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ „БАЛ КАЛ”
'•*

I

на трудещите се и гражданите,
на гостите, клиентите и деловите приятели

Първи май-—МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА
мЛУЖНИЦА” произвежда:
шприцовани произведения от постирол, полиестер полимер
ацегати
овални шючи от полиестер,
части на санитарни уреди,
полипропиленови тъкани и чували, гъвкави
полиетиленови гърби,
лупекс-длочи и други „материали от метакрилати.

САМОУПРАБИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА
ИНТЕРЕСИТЕ ПО:
ДЕТСКА ЗАШИТА
КУЛТУРА
СОЦИАЛНА ЗАШИТА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
В СУРДУЛИЦА
ЧЕСТИТЯТ
НА гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТИ

!
!

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
с пожелания за още по-големи успехи в
социалистическото
'Строителство
„БАЛКАН"
предлага в заведенеията си в Димитровградска община домашни специалитети, воичкя видове безалкохолни и алкохолни напитни

СЛЬЕЖКЛ

— СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
ОТ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
ЧЕСТИТИ
Първи май — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК
НА ТРУДА
с пожелания за още по-високи завоевания
в социалистическото строителство на общината и страната.
„ГАЛЕНИКА” — ООСТ „25 МАЙ" в Сурдулица произвежда минерална вълна, която намира широко приложение в строитолството като твърде качествен изолационен
материал

Гра^евинска РО
Строителна ТО

8Г ■РА\/Л.ИЬА\
■Г1Р>Й^/Л,ЯН15:!В

Димитровград

на трудовия народ,
деловите партньори и приятели
ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА
пожелавайки им високи трудови успехи в изграждането
на нашата братена общност на равноправни народи и
народности и много лични постижения
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СОИ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
В БОСИЛЕГРАД

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОК НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОО НА СУБНОР И
ОК НА ССМ
В БОСИЛЕГРАД
на трудовите хора и гражданите,
младежите, бойците от НОБ и армейците в общината и страната
ЧЕСТИТЯТ

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ —
ПРАЗНИКА НА ТРУДА
на всичкг, младежи, спЬртисти, спортни
дружества и спортни дейци в общинат
и страната

Първи май

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА —

и ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХИ В ОМА
СОВЯВАНЕТО НА СПОРТА И СПОРТМЕНСТВОТО

и им пожелават нови лични и обществени успехи «—
успехи в по-нататъшното всеобщо изграждане на со
циалистическото ни самоуправително и необвързано
общество

ООСТ „ЧАРАПАРА” — ЛЕСКОВАЦ И
ТРУДОВА ЕДИНИЦА „ЧОРАПАРА
БОСИЛЕГРАД

ч Е
■

-

■
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■
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На деловите приятели, трудещите се и гражданите

Първи май

ЧЕСТИТИ ПЪРВИ МАЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА
„ТЕКСТИЛКОЛОР” произвежда:

на всички трудещи се и граждани в
Босилеградска и Лесковашна общини
и цялата страна
тг__„
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ МНОГО НОВИ
ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ

забрадки, носни кърпички, кърпи, пижами, гащи и други
текстилни изделия с високо качество, съвременна кройка- и
приветлив десен.

Търсете произведенията на „Текстилколор”!
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§

:

РАБОТНИЦИТЕ НА ЗДРАВНИЯ ДОМ
В БОСИЛЕГРАД

3о

ЧЕСТИТЯТ

□

2

з

1
с

Първи май

В

_ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРАЖДАНИ
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

в
в

§

като им пожелават крепко здраве и нови пости
жения във всеобщото развитие на социалисти
ческото ни самоуправително и необвързано обществю.

Р

В

в

§
§

Г

3
§
§
□

“А
ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА” — ЛЕСКОВАЦ
ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
— БОСИЛЕГРАД
на трудещите се и гражданите в
Босилеградска и Лесновашка общини и в
цялата страна

с

ЧЕСТИТЯТ

в

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА — ПърВИ

§
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МаИ

и им пожелават нови успехи занапред

Ч._
ОБЕДИНЕНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” в
БОСИЛЕГРАД
на младежите и учениците
в общината и страната
ЧЕСТИТИ

МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ”
В ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ
1

с т и т я т

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА

май — ПРАЗНИКА НА ТРУДА
на всички трудови хора и делови п артн ьори,
като им пожелава изключителни трудови
постижения
Потребители!
„Циле” произвежда съвременна и евтина мебел.

Първи май — межд на
родния ден на труда
И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ПОСТИЖЕ
НИЯ ЗАНАПРЕД — НА УЧЕНИЦИТЕ
ЩАСТЛИВ ЖИВОТ И УСПЕХ

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ
в

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА „25 МАЙ>
В ДИМИТРОВГРАД
па трудовите хора
и гражданите
о Димитровградска община и страната
честити
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА
с пожелания за всестранен прогрес на социали
стическа самоуправителна и необвързана
Югославия

Босилеград
-на всички трудещи '-а:
и гражданите в общината
и страната
ЧЕСТИТИ
ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕН НА ТРУДА
с пожелания за висони завоевания
в социалистическото изграждане
РАБОТНИЦИТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА
СТАНЦИЯ
в Босилеград
на всички граждани — работници, селско
стопански производители и животновъди
в общината и страната
ЧЕСТИТЯТ
1-ви май — МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕН НА ТРУДА
с ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ
ЗАНАПРЕД И ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ В
ПРОИЗВОДСТВОТО__________ ___________

БРАТСТВО • 27 АПРИЛ 1084

У
'Лсшасшсшсшсшсшоас]сшасшсщстиосюс)стааоаапсшс]стасшооаопсШс1оа0[;1аоапааааасшсшсшоаО[:)
§
5

ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ..АВТОТРАНСПОРТ"
— БОСИЛЕГРАД

§

на работниците в
общината и страната

§
□

ЧЕСТИТЯТ
а

Първи май

§• •
3
8а

,

с пожелания за тови лични
и обществени успехи.
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Хчлфр • сатира • забава
/•НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Ако ме 1яма|дам1, аз съм...
огледа, Веля видял, че е с попсно
расо и силно се смутил.
— И? Какво мислиш сега? —
започнали пак те.
Или казвай как се казваш или
ще те водим ...
— Бреей хора, добри хора — за.
почнал да ни моли Валя. Аз съм Ве
ля от... Нямал! документ да аи по
кажа. но отидете У дома.
— Защо да идем у вас. Кажи «и
ти кой ои?
_
— А, бс, отидете У дома и ви
жте: ако го «яма Веля — тогава то
ва съм аз.
Ако ли пък ои е дома — тогава
не зная и кой съм , ми откъде съм ...
Слод нато още мално се пошегу
вали с Веля, неговите земляци оста
вили да оц отпочше и да си ходи у
дома, ио от този ден престанал да
пие.
М. Андонов

Някой си Веля °т едно бурелско
село много често ои попийвал.
Като си отидел у дома, злепо
ставял жената и децата си, нарая се
със съседите- С една дума, ставал
много лош.
Затова неколцина «елови прияте
ли решилн да му „помогнат" ако мо
же да остави ракията.
Пресрещнали го от един събор.
Понеже се бил нарязал добре, пре
облекли ю като поп и го пуснали да
ои върви. Тъй като едва-едва пъту
вал, малко по-нататък, те пак го пре
срещнали и започнали Да му винат:
— Стой, ной си ти?!

— Аз съм ВВВеееляаааа от. •.
— Кой бре, Веля? Какъв Веля.
Не виждаш ли, че ти ои поп?
— Ами... и дули да «е става!
— я се погледни как ои облече«?
Като успял някак ои да се по-

___
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Цялата история не е нищо друго освен съ
здаване на човека От човешкия труд.
Маркс

>

Работи! Трябва да изплатиш живота сисъ<;
своя труд. Ленивецъх нраде от обществото.
Фосилид

:
;

•

Баща на славата и щастието е трудът.
Еврипид

!
;
:
:
:
:
:
■
;
■

зло.

Който си работи нивата, не мисли да прави
Цкцерон
Трудът е баща на щастието.
Франклин

За човен с талант и любов нъм труда не
съществуват прегради.
Л. Бетховен

■
■

:■
:
■

Няма нищо, което да не може да се прео
долее е трудДж. Бруно

■

:■

Работи, сине! Старостта ще те пита къде е
била младостта ти.

5

а

Сръбска

;
:

Без работа денят става година.
__ Украинска

I

:

Млада девойка отива с
годеника си «а «онни състе
ния. Тя заложила на няканъв кон, но загубила.

— И слава богу, Робер
казала тя. — И да
бях спечелила, все едно—
не знаех какво ще правя
с този кан.
то,

Слушайки бащината Аът
га проповед за скромност
та, синът се възмущава:
— Но нима и вие в сво
ею време не сте пушили,
на сте губили родния дом,
не сте стъпвали в брак, не
сто раждали деца? Защо
и ние да не правим същото?
— Кой казва, че «е мо
жете? — въздъхнал баща
та — Бедата е там, че вие
се опитвате да правите
всичко в обратен ред.

•

— Докторе, какво да
правя, за да мага да спя
добре?
— Преди сън изпийте ед
на чашка мляко или изяж
те ябълка.
— Но преди половин го
дина вие ми .казахте, че «е
трябва нищо да ям през
нощта.
— Знам, знам. Но сега
медицината се придвижи
доста напред.

Све има - само...
Отидо у петък иа пазар. Реко чеке за пра
зникът да купим нещо иа унуците, да ми се радую. Празкин иде.
Свъриу първо при едиога що продава фрижидерйе, замразивачи, усисивачи.
— Деца, дайте ми йедъи замразивач?
— Нема, дедо.
— Имате ли фрижидер?
— И това иемамо.
Тека иа едно, тека на друго мерго, па ме
нещо заинтересува, защо ли йе тена.
Знам да друг пут, на наближи иекой по-голем празник, а око се на сее стране прави ре
клама на тия електрични уреди, демек, да с*
прбдаваю повече, а съга?!
И реко си: чеке, че идем при бая Ананию,
ои йе бистър човеи, може белйим да ми обяс
ни що е това чудо.
Отидо при нщга, поседемо, пивнумо по неною, па тъгай я развърза:
— Бре, набзрлийо, знаеш кинлу муку имам?
— Че кажеш бае Маце, па че Ву лечимо,
ако можемЬ...
— А, сигурно е Дека има лек, само требе
да га найдемо!
— Епа, ете кикво: нигде не могу да найдем
ни замразивач, ни фрижидер, ни...
— Е, Манчо, Манчо_. Па това йе търговска
работа.
— Кико търговска? Па Нели постояно Би
щавимо търговците, я се надам дека су се оправили!
— Че се оправе на куково лето.
— Значи, и ти ме завитлаваш. я ми нажи
защо нема тея рабоге що тражим по магази
ните.
А, бре, бре. Све има — наже ми бая
Анания. — Све има писан и златан, ама гьрговците чекаю са за некой Дън да се покаче цене
те и од разликуту да си узну убаве парице.
Те това йе...
— Гледай ти! А я мислим, дека и они, кико сви, мораю да се понашаю еднакво, а не
за нас една правила, а они да си кръшнаю. Че
вццимо тую работу. Са че идем у инспекциюту...
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