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„Братство” е удостоен# ЙГство
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за 
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос и 
развитието на братството и 

нашите

Nосо-

Д^ЯСТНИН МА 6ЬЛГ«РСК*Т« НАРОДНОСТ 8 СШР ЮГОСЛАВИЯ »
единството между 
народи и народности.

ГОДИНА XXV '■ БРОЙ И 56 * 25 МАЙ 1984 Г * ЦЕНА 4 ДИН.

ОТ XV „МАЙСКИ СРЕЩИ“ В ДИМИТРОВГРАД

Три звезди в майския д@к:

Свободата,
Титовото

СК ТРЯБВА ДА СЕ
ПОТВЪРЖДА 

ПРАКТИКАТА
• За председател на ЦК на СКС избран 
СТАМБОЛИЧ, а за секрехар преизбран РАДНША
ГАЧИЧ

ИВАН име,
вратствотоНа заседание на Цен

тралния комитет на Съюза 
на комунистите 
от 17 май тази годин?

се разисква за ра
ботата на Председател ст 
вото на ЦК на СКС, както 
и за действуването на Съ 
юза на комунистите след 
Деветия конгрес на СКС. 
Съюзът на комунистите с 
критически анализ на пра 
ктиката, трябва да навлиза 
в сьшината на язленията и 
тенденциите, да разкрива 
причините им и да изнами 
ра отговори на откритите 
въпроси. Всяка нерешител
ност и неяснота, а особе 
но колебание по отноше
ние на въпроси, кечто тъР 
сят
и довеждат до 
в акциите за 
на решения, 
него на открити и актуа 

необходима

те. за да се върши промя 
нпята и практиката, преди 

в Сърбия е. :чко в собствената с;\' Ида, а сетне и по-широко в 
об-цестзоуо. единството

СЪСТОЯЛИТЕ СЕ НА 19 И 20 МАЙ XV,.МАЙСКИ СРЕЩИ" ПРЕМИНАХА В АТ 
МОСФЕРА НА ИСТИНСКО БРАТСТВО И ИСКРЕНО ДРУГАРСТВО, ПОД ЗНАКА НА

ИМЕТО И ДЕЛОТО НА ДРУГАРЯ ТИТО II 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕ 
НИЕТО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИЛА ОТ ФАШИСТКИТЕ ОКУПАТОРИ

Събрали се за петнаде
сети път в Димитровград, 
представители на младе
жта па сРъбскил народ от 
Алек^андровац—Жупски, 
на унгарската народност от 
Чантазир, на словашката 
г.т Ковачица, на русинска 
та от Руски Кръстур ,на 
румънската сг Уздин, на 
албанската от Печ, на ал
банската и турската от 
Призрен и на българската 
народност от Босилеград и 
града—домакин — с нести 
хваща песен и безспирна 
игра, с непрекъснато двуд 
невно дружене

Сред многобройните го
сти на „Майските сРеЩи” 
бяха и Василийе Ташушко- 
гич, заместник-секретар на 
РСОИ за култура, Стани- 

борба и социали мир Стаменкович, предсе-
МОК на ССТН в

ло потвърдиха решимостта 
на младежта в нашата ре 
публика усърдно да тачи 
и разгива основните придо 
бявни ст Народоосвободи- 
телната
етическа революция, пре 
ди всичко братството и 
единството на нашите на
реди и народности, да пази 
този велик Титов завет.

На големия народен ми политически дейци, 
тинг, състоял се на 20 
май на градския стадион, 
говори Милан Драгович, 
председател на Обществе 
но-политическия съвет на 
Скупщината на СР Сърбия.

дател на 
Ниш, Воислав Адамович, 
секретар на Междуобщин- 
ския отбор на СУБНОР в 
Ниш и други обществено-

отговор. предизвикват 
колебания

изнамиране 
В разрешаза И. Стамболич

От митинга беше изпра
тено поздравително писмо 
до Председателството на 
СФРЮ и Председателство
то на ЦК на СЮК.

субективните си- 
комунисти- 

отноше-
ране на 
ли. отделно на 
на в съзнанието,

лни въпроси е 
идейно-политическа акция 
на Съюза на комунистите. 
От отделно 
Съюзът на

значение е 
комунистите Сложността на положе

нието. в което се води бо 
рба за осъществяване на 
Дългосрочната програма 

стабили

на де-
съдъожание всъс своето

работата да обединява 
творчески ангажира 
чки носители на прогреси 
вни мисли и практика 
производството, науката, 
културата, образованието 
и в др. облици на работа, 
защото без такова влия
ние ще се създава прос
транство за идейни неД0- 
разумения, колебания, 
ри и проникване 
социалистически 
кто подчерта

ВСИ ИЗ РЕЧТА НА МИЛАН ДРАГОВИЧ НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ” В ДИМИТРОВГРАДпо икономическа 
запия, за по-нататъшно ра 

политическата14
звитис на 
сислема на социалистичес
ко самоуправление и за 

известни
висока е отговорността ни за социали 

етическото възпитание на младежтапреодоляване на 
слабости, изисква от всич
ки субективни сили идей

акцмоннано единство и 
д' способност- Това

во може да се изгражда 
социалистиче-

единег Най-нова! а истории ни научи, че не съществува 
препятствие, не съществува толкова опасен враг, ко
гото сбратименп не можем да победим. В това е си
лата на нашата социалистическа самоуправителна об
щност, това е завет на другаря Тито, който ще пазим 
като зеницата на окото си

те. е и остава да бъде на
ша трайна насока.

& Народностите, които 
живеят в нашата страна 
са мост на приятелството 
ни със съседните страни и 
важен фактор в осъществя 
ването на добросъседска
та политика.. Тяхното пъл
но равноправие с народи 
те на нашата, страна са 
наш принос към добросъсе 
дството. Уважавайки опе- 
цифнчностите в развитие 
то на нашите съседи, ние 
очакваме такова право да 
получат и числящите се 
към наши народи, които «а 
то национални .малцинства, 
живеят в тези страни.

на анти- 
оили, ка 

Радиша Га в-|,оху »ссп
и самоуправителенСКИ

курс. Организациите и ор 
ганите на СК ме бива Да 

на тесни върху

чич.
имамеВ стопанството 

процес на преустройство 
увеличение се подават 

краткотрайна 
ка изгода

по посока на 
на производството за из
нос. Води се всекидневна 
борба за 
ползване на 
за подобрение на 
заци-ята на тРУДа • За пели

на производител -

И'КОНОМ1И'ЧСС Като напомни, че сбли 
жаването м другарувай сто 
на младежта на народа и 
народностите в СР Сърбия 
е израз на политиката за 
пълчю равноправие на вой 
чки народи и народности, 
председателят на Общест* 
вен о-:политичесК1Ия съвет 
на Онупщ,ината на СР Сър
бия Милан Драгович каза:

— Политиката на пъдно 
равноправие па народите и 
народностите и нашата 
страна е неотделима Съста 
вка на нашата външна по
литика и в рамките ша нея 
съставка на добросъседс
ките отношения с всички

съседни страни. Тази по
литика се основата на игз 
вестните принципи за рев 
неправи е- уважаван е на не 
зг висимостта, суверенитета 
и териториалната цялост, 
ненамеса във вътрешните 
работи на др-уги страни. Во 
дени от другаря Тито, -в 
целия следвоенен период 
провеждахме поел едовате
ГН,0 'И ПрИНЦИГИНаЛНо ПОЛ1И-
тината на добросъседство 
и е моментите, когато от* 
ношонията ни с някои съ
седни страни минаваха 
през тежки изгиггання. 
Тази политика 
ценностите •си и затова бе

интереси на ово 
трябва катоята среда, но 

кохезиониа сила в общест* 
вото да бъдат 'Носители на 

за последовател-

из-оптимално
мощностите 

органи- акциите
осъществяване на цели 

това на единството
но

I пение те. а с 
в обществото.труда, за гю-раността на 

ционално стопанисване и 
за тю-голямю уиа

ЦК.На заседанието на 
на СКС за председател 
Централния 
СК в Сърбия бе избран 
И вай Стамболич,

председател на Град- 
комитет на СКС в Бел 

за секретар бе пре

напестене,
стие и зачитане на

труд. Това са значите
науч- комитет на

ния
лни насърчения за осъцгес 
твяване на Дългосрочна-/-

досега-
4) Контрарополюционно 

Косовошен 
ония 
град, а 
избран Радиша 1ачич.

то покушение ;в 
още веднъж, ни предупре
ди, че в СФРЮ- нато опо 
жн а о0< иествен о -1 ю л ип гч е-

тю икономичес 
стабилизация- За резу 

стабилизацията е

програма
ка потвърди
гаги в 
необходимо пълно ангажи- (На 5-та сгр.)Б. Костадинов



ПО СВЕТА Н А С |И У
140 ХИЛЯДИ МИНЬОРИ 
В'ЬВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Стачкуват 
над 70 дни
Стачката на 140 хиляди 

миньори, КОЯТО ЯрОЯТлЛ- 
жава вече 75 :дни й коя
то е организирана от син
диката на миньорите, е ед
на от най-дълготрайните 
след войната стачка в та
зи страна. Да припом
ним, миньорите стачку
ват поради намерението на 
управленията на мините — 
които подкрепя консерва
тивното правителство — 
да закрият един брой „не
достатъчно рентабилни .ми
ни" и да уволният голямо 
число миньори.

Преди няколко дни ста
чката получи значителна 
подкрепа от страна на ра
ботниците в северната ча
ст на Великобритания. По
ради това се стигнало до 
големи затруднения и ® 
гази част на страната.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЮК ПОСЕТИ КИТАЙ

Широки иерспектим|на всестранните отношения
ХУ ЯОБАН: Всяка партия трябва да отговаря потното сътрудничество' 

пред собствения си народ и самостоятелно да избира между СКЖ и ККП, на- преобразования,
то константира, че за ус
пешното развитие на це
локупното сътрудн и честшо 
между двете страни гол
ям принос дават навътре 
дно добрите политически 
отношения", които след гго 
сещението на другаря Ти 
то в Китай през 1977 годи 
на се развиват твърде ин
тензивно.

Във връзка с -междуна 
родната обстановка Мар- 
кович между другото ка
за: — Ние считаме, че при 
о ри те гна задача -и отгово р
ност на всички страни, пре 
ди всичко на демократич 
нпте и миролюбивите 
дп в света, е да увеличат 
Усилията си -и да раздвижат 
инициативи за спиране на 
опасното изостряне на ме
ждународните отношения, 
за прекратяване на ©ръж е 
ината надпревара, за мир 
но 1И справедливо разреша 
ване на проблемите на съ:в 
ременния свят. за създава
ме на нов -икономически 
по-рядък, за уважаване на 
неорчуждимото право на 
всеки народ на свобода и 
независимост* против воич 
юнг-в-идове подчиняваме, до 
минация и експлоатация.

напредничави обществени 
комунис

тическите, социалисти ч ес- 
китс, социалдемократич- 
ните и други прогресии ни 
партии осъществяват зиа 
читални резултати в свои 
те страни. За по-нататьш- 
ното развитие на социализ 
ма и прогреса от особено 
значение е да бъде уважа 
вано правото на всяка пар 
тия и движение самостояте 
лно да създава -и -води сво 
ята политика, да търси и 
изнамира решения, изхож 
дайк-и от историческото 
развитие, обществените Ус 
ловия и спецификата на 
страната, в която дсйству 
ва. относно от жизнените 
интереси на работническа 
та класа и народа на вся 
на сграна.

път на своята революция и социалистическо строител
ство.

ДРАГАСЛАВ МАРКОВИЧ: Мирът и сътрудничес
твото в света са предпоставка за по-нататъшен про
грес и укрепване на социализма.

Делегация на Съюза на 
югославските комунисти, 
оглавявана от 
ля на Председателството 
на ЦК на СЮК Драгоспав 
Маркович тези дни напра 
ви официално приятелско 
посещение в Народна ре 
публика Китай. По време 
на китайско-югославските 
партийни разговори е нап
равен анализ на отноше
нията през изтеклите се
дем години относно « пе
риода
на другаря Тито в Китай.

Генералният секретар 
на ЦК на ККП Ху Яобан, 
а също така и Дън Сяопин 
се съгласиха със станови- 

от името на 
Драгоспав 

Маркович. че отношенията 
между Китай и Югосла
вия във всяко отношение 
заслужават висока оцен
ка и доставят голямо задо 
волство. Китайската ко 
мунистическа 
ва. че приятелството, рав
ноправието и сътрудничес 
твото между двете стра 

имат широки и светли 
перспективи — каза Яобан 
на устроената за ' Драгос- 
лав Маркович вечеря. — 
В Югославия се роди ми
сълта и политиката на не 
обвързаното 

През
вие последователно води

хте независима, самостоя- 
телша и извънблсмсова поли 
тика и политика на нсоб- 
вързване. Великият Марк
сист Т>ито запали факела 
на нсобвързаността и даде 
голям исторически принос 
за развитието м укрепва
нето на необвързаното 
движение. След неговата 
смърт Югославия продъл 
жн да развява високо зна
мето на 'Необвъ|рзаността, 
непоколебимо защитавагиси 
коренните принципи, и 
неуморно да се бори за 
разведряване в Европа и 
света и за опазване на све 
товнпя мир.

— Ние се възхищаваме 
от становището на Съюза 
на комунистите в разреша
взнет° на междупартийни- 
те проблеми в междунаро 
дното комунистическо дви 
жение последователно да 
спазва и отбранява право 
то на всяка партия въз 
основите на марксизма да 
решава независимо и са
мостоятелно за пъта на сво 
ята революция и социали 
етическо строителство, да 
спазва и защитава принци
пите на демокрацията и 
равноправието, взаимното 
доверие и ненамесата в ра 
ботата на други.

В .наздравицата си Дра- 
гослав Маркович изрази 
голямо задоволство от ус-

председате

си-
след посещението

Пет минути“ за тревога13Щето, което 
СЮК Напоследък отношения

та между СССР и САЩ 
опасно се изострят- От
звукът на изявлението на 
Черненко, че СССР е при-

сност колкоуо и за Съвет
ския съюз 
„першинги". 
в Западна Европа.

изнесе
амери канските

разположени

Реагирайки на това изя
вление, официален амери
кански представител ка
зал, че -.Пентагон вече ня 
колко .месеци знае" за съ
ветските подводници пред 
крайбрежието 
Той добавил: американско 
то военно комендантство 
преденява, че ще бъдат 
необходими „само пет до 
седем минути" да бъде пре 
д\'Тгредено населението, че 
предстои ядрено нападе
ние.

н-уден да се въоръжава в 
космоса заради „собствена 
защита", защото това пра
ви и другата страна, още 
не получил публичност в 

Мирът и сътрудничество- Москва, а министърът на 
то в света, съгласно прин- отбраната Устинов оповес- 
ципйте на активното мир 
но съвместно съществува
не, са предпоставка.за по-

партия вяр

ни САЩ.на
тил. че е увеличен броят 
на съветските подводници 
с ядрени ракети около кра 
йбрежието на Съседните 
американски щати. Мини 
стърът добавил, че ракети
те на съветските кораби 
за САЩ представляват опа

нататъшен 
репване на социализма ка
то световен процес. Въ-г > 
ки сложните 
които се води борбата за

прогрес и у

движение, 
изтеклите години условия.

Г
Към 40-годишнината от освобождени на Бабушнишка общинато

ПРЕВЗЕМАНЕТО 

НА МИНА „ЕРМА"
оналност, особено между ракитчани и хората 
от Дървена ябука и другите околни села, но 
не успя. В преследването на партизаните 
лицията се. опита Да ги мобилизира и въоръ
жи и с тях заедно да наказва партизанските 
села.

Обаче докато пристигне отрядът до Цър 
вена ябука положението се променило, вра
гът станал по-бдителен. За това си имате 
причина. Именно зарад лартизанокото напа
дение в Гърделишка клиоура врагът бил еди 
гнал от своите гарнизони всички военни и 
полицейски сили със задача да преследват и 
открият партизаните. От Пирот през Лужни- 
па и от Трън към Звонци

по-

Но хората «е приемаха да бъдат мъсти- 
тели. Винаги отмъщението си беше фашис
тко.

По време на окупацията и войната 1941— 
година мина „Ерма" в соло Ракита рабо

теше за германската военна машина. Пора
ди това, подобно на други обекти 
тора. тя беше цел 
ния.
ПЛАН ЗА НАПАДЕНИЕ

Пише: ГЮРА ЗЛАТКОВИЧ полицейски части. В Звонци, 'вабушн^Тлю
ве“Ук:Яиак^СнГНбя4ЪСТаВИТе' 2 В’Цгр-
един взвод полицаи. Поради 
то на мина „Ерма” беше 
за дълго.

1944

пристигнали по 
това атакуване- 

отложено, обаче не

В няколко продължения ще 
дем материали за борбата на партизан
ските части в граничните Райони на 
Лужница против фашисткото иго.

И свободолюбива Лужница наред с 
се приобщи 

величавата Народоосвободителна 
епопея, в която дадоха 702 свидни си
нове и дъщери и няколко стотици ра
нени. В Лужница предимно Действува- 
ка части на Втори южноморавски пар
тизански отряд.

на окупа- 
на партизанските нападе-

преда-

На 6
те приготовления^0 ^ ПРаВ“а П°СЛеД™-

година, наскоро след успешното наиаде- ' н^ БачодТРЯД беШе 
намонолома в Гърделишка нлисура.

За разузнаване
та на врага, нойт° охраняваше мината, ща
бът на отряда изпрати трима партизани. Те
зи бойци след триножно усилно 

село Цървена ябуна,

Идеята за нападение 
приета през средата на месец бешена минатаостаналите наши нраища, 

към
акцията, Втори южномо

_ _ на почивка в колибитедол. БориСав Стефановци пъти бе ходил в Ракита 
минните обекти 
Всеки

ние на няколко 
като бе разгледал 

и проследил промените там. 
път след разузнаването носеше няка 

КЪВ предмет от Ракита или Звонци 
КИ с това своята преданост към работата
една°скица*1 'ПосЛеАН1Ият път беше направил 
една скица, на която, подробно бяха нанесе- 

• ни всички по-значителни обекти Въз основа
напаТденИе™Цак1ЦабЪТ ббШе нвпРавиА ™ за 
нападението. Командуаането на отряда тази
КяпиР оеше Д°верено на българина Трифун 
Балкански, който Десетина дни преди това бе
ше пристигнал в отряда от Ястребацкия пар
тизански отряд. Когато вече бяхме се по

па пристъпите и на оила-

доказвай-ходене, приг 
където за

водач си взели омелия селянин Борйсав Сте-
фанюеич, който добре----
мината. Уважавайки

стигнали в
В Народооовободителната борба раюит-

чаии не участвуваха по-значително, обаче не 
бяха и нейни врагове. Фашистката 
на българското фашистко правителство

познавал пътеките към 
неговата преданост пар

тизаните му доверили задачата.
Не се безпокойте, ще ви заведа ще 

^разгледаме каквото трябва. Канвото не 
можем сами, ще ни помогнат моите 
ли От Ракита — казал им Борйсав.

полиция 
1 пра

веше опити в интерес на своите политичес
ки дели да раздуха вражда между селата 
от българската народност и сръбската наци- прияте-
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НИШ: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
БОСИЛЕГРАД (СФРЮ) И КЮСТЕНДИЛ (НРБ)Нашие един «комплекс Подписан нов протокол

Няколко месеца вече 
Нишки регион се води об 
щеСтвено-политжчеока де
йност за ст*здаване на аг- 
рокамплекс. Според утвър
дената динамика, въз ос 
нова на широки разисква 
НИЯ, в края на к>ни настоя 
щата година ще започне 
да действува сложната ор 
ганизация на агрокомплек 
са в региона. Това 

нещо изисква пълна актив 
ност на всички организа 
ции на Съюза на комунис
тите и комунистите в тази 
област, за да могат да се 
реализират Утвърдените 
задачи и динамика. Досе
га е постигнато пълно съг 
ласие на всички ООСТ 
Региона за необходимост

обла-Покрай досегашното сътрудничество в 
стта на образованието, културата, спорта, сто-

живот

в та от сдружаване в тази 
обществено-политически о- 
облает. както и на всички 
организации в общините в 
региона.

Резултатите от тази ак 
Ц'ия се виждат в значитед 
но по-доброто 
не на земята, 
интерес на селскостопан
ските производители 
сдружаване, в по-организи- 
раното снабдяване 
ретини, 
ни-материали и резервни 
части, в по-доброто насоч 
ване на обществените оре 
дства, по-пълното използ-

като цяло.
Действуването на иконо 

мическите закономерности 
след сдружаването ще да 
де най-добър отговор за 
облиците на сдружаване.

панството и обществено-политическия
тази година се предвижда сътрудничество и в 
областта на здравеопазването

1

сти, същото е цялостно ре 
ализиран о. Тов а сътРудни 
чество е дало положител
ни резултати и във взаим
ното запознаване, сближа
ване, развиване на добро
съседски отношения- Кон
статирано е и това, че съ 
трудния е ството м ежду две 
те съседни гранични общи 
ни занапред може и тряб 
ва още повече да се раз
ширява и задълбочава.

Според подписания про
токол, а въз основа Провра 
мата по гранично сътруд
ничество тази година се 
предвижда сътрудничест
во и в областта на здраве
опазването — чрез размя
на оггат на лекари специа
листи от градената поли
клиника в Кюстендил и 
Медицинския Център в Су- 
рдулица.

Въз основа на Програ
мата и подписания прото
кол, носителите на актив
ностите по сътруднице Ст; 
во от двете общини на съв 
местни заседания, ще из
готвят съответни планове 
и програми, като уточнят, 
антивноегите и сроковете 
на провеждането им.

В рамките на сътрудни
чеството и през настояща
та година се предвиждат 
разменни гостувания на об 
ществено-политически де
легации от двете общини

Към средата на този ме
сец в град Кюстендил — 
НР България, се проведе 
съвместно заседание на

От досегашната прак
тика се вижда възможно
стта за създаване на чети- 

за Ри възпроизводствени об
щности (за животновъАст- 

със су в°, полевъдство, зеленчуко
възпроизводстве- производство и индустриа

лни растения и лозарство), 
а организациите, които се 
сдружават, ще създадат е- 
ДИ1Н0Н подход.

По тези въпроои разиск
ва Председателството на 
МОК на СКС в Ниш на 18 
май т.г. На посоченото за
седание Председателство
то беше запознато и с дей 
ността за обединяване на 
банките в региона, за кое 
то е необходима по-голя-

използува-
по-големия

комисиите за гранично съ
трудничество между Боси- 

община —леградска 
СФРЮ и Общинския наро
ден съвет на град Кюстен 
дил — НРБ. На заседание 
то (първо от този вид през 
настоящата година), двете 
комисии обсъдиха минало-ване на науката и пр., кое 

то ще подействува за все 
общото по-ускорено 
витие

годишното сътрудничест
во и подписаха нов прото
кол за сътрудничество 
през настоящата година.

Обсъждайки осъществя 
ването на сътрудничество
то през миналата година, 
двете комисии констатира 
ха, че с изключение в об
ластта на, културата, в ос
таналите запланувани обла

в раз-
на агрокомплекса

НА 21 МАЙ БЕ ОТКРИТ XXXII МЕЖДУНАРОДЕН 
ТЕКСТИЛЕН ПАНАИР В ЛЕСКОВАЦ

Постиженията и перспективите на 

теношната промишленост
ма активност на комунис
тите в реализирането на та 
зи акция.

Б. К.
Въпреки многобройните трудности, текстилната 

промишленост има реални условия за развитие и за 
увеличение на стокообмена със света — изтъкна Си- 
ниша Корица

XXV ПАНАИР НА КНИГАТА В НИШ

Празник на писаната речНа 21 май в Лесковац 
бе открит XXXII Между
народен панаир на текстил 
и текстилни машини, на 
който имат щандове 192 
организации от страната и 
61 фирми от девет евро 
пейсни и азиатски страни.

— Големият брой орга 
низации, които се иредста 
вят на панаира, е доказа
телство, че въпреки мно 
гобройните трудности, те наир на книги и учебни 
кстилната промишленост помагала. Панаира откри
има реални условия за ра подпредседателят на Об- 
звитие и за увеличение на ццинската енупщина в Ниш 
стокообмена със света. Те Предраг Видойкович. Поз 
кстилната промишленост, дравявайки юбилея на та-
каза Корица, е един от зи манифестация на кни 
най-старите промишлени гата -и знанието, Видойно- 
отраели и с 350 000 работ
ници заема твърде важно 
място в стопанското ни ра 

з витие-

В началото на седмицата 
з спортната зала ,,Чаир" в 
Ниш бе открит XXV

усилия за пълна афирма- 
ция на истинското творче 
ство.па-

36 издателства от стра
ната и 17 организации, за 
нимаващи се с производст
во на учебни помагала се 
представиха с множество 
стари и нови издания и уче 
бни средства. Панаирските 
дни бяха изпълнени и 
редица манифестации, свъ 
рзани с книгата и литера
турното творчество.

Откривайки панаира, чле 
нът на Съюзния изпълните 
ле л съвет и съюзен секре
тно по пазара и общосто 
па н ски работи м-р Синиша 
Корица между другото за
яви:

вич изтъкна, че панаирът 
е съставна част на култу 
рата на града, в който и 
занапред ще се

с по повод националните пра 
зници — 29 ноември и 9 
септември.

полагат м. я.

През селото партизанската колона лре-
възможност

ВЗРИВ ЗА АКЦИЯ КРАЙ ВРАНЯстроили, готови да тръгнем, пристигна още 
един нов партизанин — българинът Денчо 
Знеполски. Не бе стигнал ни да се запознае 
с другарите, а вече тръгваше на акция-

мина тичешком, за да не даде 
на -врата да узнае предварително за присти
гането ни. В дирекцията на мината и в жи
лищната сграда влязохме тичешком. Чак то
гава от партера на сградата, от един про
зорец, се чу първият вражески 1изстрел. Тък
мо този изстрел привлече вниманието на кдр- 
гечаря ни и той насочи стрелбата си към 
прозореца. В стаята се разнесе писъкът 
улучения пазач. По това време зад близката 
воден и ца пол птиче ски ят 
•ненадейно се бе срещнал с един полицай, 
който бягал в тъмнината. Двамата били с 
пушки напред и при срещата стреляли един 
в друг. Полицаят паднал и комисарят Вуйо- 
вич 1рабнал пушката му, извадил от кобура 
и пистолета му и побързал да помогне 
другарите си които преследвали другатп бя
гащи полицаи, стреляйки с две леки мар-геч-

Планъ.т на акцията бе осъществен много 
бързо. Сражението беше кратко, обаче има
ше голямо морално значение за народа, кой- 
го все по-оилно се определяше към парти
заните. Наскоро отрядът се върна на Бачов 
дол. Но

ПРЕСТРЕЛКА В НОЩТА

Борисав Стефанович, като водач вървеше с нас носехме пленените .материали, 
коиго ни бяха нужни: 120 кг взрив, апарат 
за електрическо взривяване, 20 чифта църву
ли, 20 кг гьон, 4 пушки, 2 
От Бачов

с патрула няколко десетки метра пред коло
ната. Зданието на дирекцията се намираше 
на отвъдната страна на селоо и партизаните 
трябваше да минат през него. Боехме се, че 
кучетата ще се обадят и ще предупредят по
лицаите, че нещо става в селото. Но друг 
изход нямаше и тРъгнахме, рисковайки. Всъ
щност, -партизаните вече знаеха за полицията 

повече, отколкото тя за тях. Нощното 
нападение е най-ефикасно за .изненада и по
беда над врага. Преди да влезе в селото пар
тизанската колона спря да си почине и на
бере оили за атаката. През това време ща
бът на отряда уточни задачите на всява гру- 
па. На уда-рната група бе възложено да

полицията. На една друга група да 
на трета — 

материали, ко

па
пистолета и др. 

тръгнахакомисар на отРяда дол партизанските чети 
всяка на свой терен. Вранската чета 
м/на през Дървена ябука 
това с динамита от „Ерма” вдигна моста на 
ж.п.-цшнията при Прибой Вранеки, власотина- 
шката замина през село Радосип за Власо- 
ТИ1НЦ1П, а третата чета на отряда —■ лужни- 
шката замина за с. Студена, като в окол
ните села разви жива 
орел населението.

За населението това събитие беше окура
жаващо и радващо. За окупатора — пораже
ние и грижа. Военните и полицейски начал
ници проучваха тактиката на партизаните, 
мъчеха се да разузнаят движението и наме
ренията им, правеха планове за обкържаване 
на силите им, за терор и ограбване на наред а.

си за-
и десет дни след

много
на

политическа работа
ници по тях, но безуспешно зарад тъмнина
та. Когато гърмежите стихнаха •комисарят
прати двама бойци да вземат от убития по
лицай и другите вещи, но те се върнаха и съ 
общиха, че го няма

лик
видира
развали минните съоръжения 
да открие и пренесе взривните 
ехо се считаше за на^важна задача да взе
ме от складовете хранителни продукти и об
лекло (мас, захар, брашно, дрехи и обувки). 
'Отделно имаше групи, «а които беше нъзло- 

охраняват пристъпите отк1лм Звонци. 
;та събират служехте, да поприказват о ра- 

изпишат лозунги, за да 
военния и иолитичесио-пропа-

на мястото. Тогава Ву- 
йошич ги поведе да им покаже убития, но 
действително не го намериха. Какво бе ста
нало? Полицаят също не бил улучен при сре-

Следваиниящата, но се уплашил от гърмежа и паднал, 
позволявайки Вуйович да му вземе пушката 
и пистолета. Така той го сметнал за убит. 
Но щом видял, че партизаните са се отда
лечили, използвал тъмнината и избягал.

Ден още полицията тръгна еД- 
навременно от Звонцн и Трън, Водеха н мо- 
силидрани свл яни.

жено да

себотниците и да 
осигурят освен 
/андни успехи.

(В следващи,, брой: НЕВИЖДАНИ ЗВЕ
РСТВА В ЦьРВЕНА ЯБУКА)

У
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ВЛАСИНА: ОТ ХШ СРЕЩИ „БРАТСТВО-ПДИИ СТВО" а ЦЬРВЕНА яБУКА

в борбата се ковеше ! Вечни пазачи на свободата
БРАТСТВОТО N ЕДИНСТВОТО

■

а В Пърлена ябука, гнез- 
| до ига съпротивата на ону- 
§ наторите и /полка на нар- 

• Пред 23 000 граждани, бойци, младежи, и командири от загщса говори й тйзаноното движение в сво 
Любчо Милковски, председател на Председателството на Съюза на младежта § бодолюбива Лужница, къ 
в СР Македония. Я дето българските фашис-
© На срещите присьствуваха множество бойци носители на Сноменица 1941, 3 ти на 17 и 19 май преди
генерали н др, а сред тях бяха и Димчо Беловски, член на Председателството и четири десетилетия с йе

на ЦК на СЮК и Жнка Радойлович, председател на Републинансната конфе 3 виждаш зверства над на-
ренцня на ССТН в Сърбия. 3 селението, като избили 58

3 души — жени, мъже, депа 
Дъ.лгоорочната § и старци — на 19 май се 

моо грама но икономичес
ка стабилизация, като ме § тепето на бойци, предста- 
жцу другото изтъкна: | гвители -на Армията и мла-

— Младото поколение, 3 дежта, за да отдадат по- 
организнрано в своя де- 3 чит на храбрите цървено- 
мократически фронт — Съ 3 ябучани.
10за на социалистическата
младеж, е непоколебимо и о то вечни и верни паза- 
готоно ведно с останалите § чи на границата, на родно 
социалистически сили, ор 3 то огнище сРежу всеки по- 
ганизиршги в Социалисти- 3 хитител, при всички обсто 

трудещия § ятелства, безмерно са че 
се народ, да изпълни свои- 3 низи свободата и салюог 
тв задачи, а ако е необходи 3 вержено са се борели за 
мо, да понесе и главното 3 по-светли и по-хубави дни, 
бреме за тяхното осъжес- □ последователни на линията 
твяване. затова защото ин- ° на СЮК, революционната 
/ересите на младите прои 3 мисъл и акции на др. Ти- 
зтичат от интересите на 3 го — итъкна между дру- 
нашата работническа кла § 'Ото в доклада си Стоил- 
са и идейните определе- § ко Стоилкович, един отпър

замия на СКОЮ и органи
зация на Антифашисткия 
фронт на жената, така Че 
се чувствувала оживена об 
ществено-нолитическа де
йност. По такъв начин си
лно укрепвало боевото на
строение сред

3
население

то.
Ратко Анджелкович, пре

дседател на белградската 
секция на Седма сръбска 
бригада говори за действ
ията на тази бригада в спа 
сяването на Дървена ябу- 
ка по време на майската 
вражеска офанзива през 
1944 година. Най-кървава- 
та част от сражението се 
разиграла на Йовнна чука 
над селото, къДето бойци
те от бригадата успели да 
свалят един вражески са
молет,

Това село през Народо- 
освободителната борба е 
дало над 200 бойци, а след 
свършването на войната 67 
офицери в ЮНА.

На 20 май тази -нето памдравоки отряд, Трета 
кедонока ударна бригада 
'и Коронски батальон, 
то имаха огромна народна 
подирела.

Говорейки

година
се проведе Пюрета ,,Брат 
ство-единство”, които тра
диционно се провеждат воя 
ка година ,на Власпна, 
то сренри на населението, 
.младежта, бойците и запа 
сните командири от Юж 
на Сърбия, Македония и 
Косово, по повод съвмест
ната борба на сръбските, 
македонските и носоврод- 
те партизани на тази тери 
тория през НОБ. Преди 40 
години, на Власпна 
нестта й, се развиваха къ,р 
нави сражения, чийго изход 
означи

ма П
проведе митинг, в присъс-Икои

ка
за 'разраства

нето^ на борба-ра и победи
те Любчо Милковски, нре 
дседател на. Ремубл1пи0,не- 
ната конференция )на 
юза на младежта в Макс 
ления между другото изтъ 

че борбите през про
летната офанзива

и — Църноноябучани. ка-

Съ-

нна чесния съюз на
показа

ха колко много оили има 
в човека — боец, 
се бори за

II ОКОЛ
.когато 

доброто на 
своя народ, за осъществя
ването на

началото на пъл 
НОТО разгро.мяване на бъл 
ггог.кпте стремежа ои 

за свобода, аведно, с побе 
ди над враговете 
по Македония,
зможност за

онупатори И 1Ш1
рско отвори 
скончателната победа и ово 
содата.

Срещите на Власина са 
доказателство- че 
след 40 свободни 
крачим 
рерслюцияха. доказателст-

Един от най-трогателни- 
те .моменти беше посеще
нието на гроба на храбрата 
партизанка Добринка Бог 
даксвич, сноевна от Дър
вена ябмка. която неприя
телските войници преди че

вратата към навред 
се даде въ.

ни„ на авангардната роля □ воборците от това иланин- 
на Съюза на комунистите. “ око лужнишко село. Сега 

Говорейки за световно- 3 полковник в пенсия. Той

провеждане 
на Първото заседание на 
АСНОМ, 2и днес. 

години, 
по' пъдищата на

ногадо за пръв 
осъществи шоков- изтъкна. 5117,т се 

шя стремеж 
екмя народ, изразен 
от времето на Илинденс
кото въстание и прогресии- яза между 
ното работническо

че светът е из- о подчерта също, че в Дър
па македон- то положение Милковски “ 

още правен пред икономичес- “
ка нриза, задълбочаване на 3 войната е действувала пар- 

о тийна организация, органи-

вена ябука по време на
во за неразривната тири десетилетия изгорили

М. Антич
връз

ка .между нашето славно 
минало и настоящето, 
ланието към свобода и стре 
\:еж

жива.развитите И §же- соииа изостаналите, както и стРе ° 
лггстическо движение за межите на блоковете да °
национална самобитност разширят своите сфери на Ц

оеше създадена „маке- влияние. Той говори и за 3 
донска държава. публинуването на груби

1ази година чествуваме фалшификати на 
години от

ДИМИТРОВГРАДкъм по-хубаво Утре.
През пролетта на 1944 

гедкна
шистки сили започнаха се 
дма неприятелска офан- 40 
зива, чиято основна 
беше да бъде 
народооовободителното дви 
жение в Югославия и да 
се даде 'възможност за 
безпрепятствено изтегляне 
на групата армии ,,Е” от 
Гт.оция и Албания. В 
ките на офанзивата бяха 
предвидени военни дейст 
вия с включване на голям 
брой вражески войници.
В боевете
пролетната офанзива,
Местно се бореха сръбскки 
те, македонските и 
ските партизани, както и 
български партизански ча 
сти, създадени на наша те 
ритория. С геройските под 

с победите край 
Петрова гора. Чуттино бър 
до, Станикин кръст. Цър 
ноок и много други места, 
българските окупатори — 
бяха разгромени 
негови елитни части, 
то бяха слут на Хитлеро 
вия фашизъм.

Това беше и 
окончателно военно-поли
тическо поражение в Юж
на Сърбия и Македония.
През тези
всекидневни боеве се кове 
те и укрепваше братство 
то и единството на наши- на 
те народа и народности. а 
по съиЮто време, победа 
на Народоосвободителната, 
Титова войска, имаха бла 
геприятно въздействие вър 
ху българското съпротиви
телно движение. Най-голя- 
мо бреме в разгромяване- 
то на врага понесе Южно

Сказка на Милан Драговнчокупаторскиге фа 3
3ист°рия-

тази светла та в последно време в съ-
историческа дата, когато българската войска
на - август в манастира представя като освободи- | Милан Драгович,
Прохор Пчинони македон- тел на Македония и южна □ дател на Обществено-поли
сния народ потвърди соб та част на Сърбия, а с цел ° тическия съвет в Социагш
ствената национална са- заосъществяване на велико □ стичесна република Сър
.мооитност и стана равноира български претенции,
вен член на братокага об 
щносгг на югославските 
народи и народности.

Спирайки се

2
цел На 19 хгай тази годинасе 3 иеси през изтеклата годи 

на и в началото на насто
ящата година и се спря 
въ.рху задачите, акциите 
и мерките, които се пред
приемат за последовател
но провеждане на Дълго
срочната програма по 
икономическа стабилиза
ция. Той изтъкна и задъл 
жението на всички субек 
ти, а отделно на Съюза на 
комунистите в осъществя
ването на утвърдената по
литика.

потушено предсе

§ бия говори пред столанско- 
От срещите беше изпра § политическия актив в Ди- 

тено привествеео писмо □ митровградска община за 
седна България, с които о актуалните 
До Председателствата на § стопанското 
СФРЮ и ЦК «а СЮК. а 3 нас. 
след товабешеизпъл1Нена по □ 
дбра-на културно-художес- б 
твена програма.

5
рам-

въпроси от 
положение уио-нататък 

върху след'воен1ното разви- 
п-ге през изтеклите четпрп 
десетилетия, Милковски по 
дчерта, че нашата страна 
срещаше

по време на
СЪ1В По този случай Драго- 

□ вич изтъкна характерните 
Б. Костадинов ° черти на стопанските протрудности 

политически и икономичес 
ни характер, но винаги, пре 
двождана от Съюза на 
мунис-рите и другаря Тито, 
трудностите се превърща- 
ха в победи на

от
КОСОВ

ЗА СЕКРЕТАРИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКРЕТАРИАТИТЕ 
ПАРТИЙНИ ОРГА НИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НА ПЪРВИЧНИТЕКО

Организиран еднодневен семинарВИЗи 41
единстве

ното определение на наши 
те народи и народности, 
триумф на доктрината 
самоу п раюителния

в
• Съгласно плана и 
рамата на ЦК на СКС 
за идейно-сюлитическо и 
организационшо оспособя-

ПрОр- и членовете на секретари
атите до голяма степен за
виси и 
способност на първичните 
партийни организации, ко
нто решително да се зало
вят с разрешаването на 
проблемите в своите сре
ди. Затова, изтъкна по-на
татък Тодоров, съгласно 
становищата иа 
партийни 
политическата Дейност чтря 
бва да засилим в базата, 
непосредствено сред кому
нистите, ноито са и най- 
отговорни в средите за пре 
ододяване на слабостите, 
за всички ва-одове 
управителни и 
прояви.

С актуалното идейно-по- 
литическо положение в на 
шето общество и задачите 
на СЮК-

на
социа- 

и ав-силите на 
кои

лизъм, независимия 
тентичен организацио н н ата

път 'На 'нашата 
страна в създаването 
обществени блага. Говорей 
ни за трудностите, 
срещаме днес в икономите 
окото развитие, 
черта, че водим 
на борба1,

при съствуващи-ване на се кретайте и чле
новете на

на те на семинара запозна 
Стоя н ТТеткович 
на Политическата 
на МОК на СКС в Леско- 
вац. Той изнесе^ и
тема:

сенретариатите 
на първичните партийни ор 
ганизации. на 17 този 
сец в Босилеград се прове
де еднодневен семинар. Ор 
гаиизатор на семинара бе 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите (в Бо
силеград.

тяхно . дирентор 
1 школа

КОИТО
ме-

той под-
още ед- 

молсе би най- 
сложната досега "за лосле- 
до1вател1Но

втората 
Осъществяването 

на ръноводната идейно-по
литическа роля на СЮК, с 
отделен акцент за 
и задачите на 
партийни

двумесечни
висшите 

органи, идейно-осъщ е СТВЯ1В ан е
Дългосрочната програ

ма по и кой омй чеока стаби 
лизация.

|ролята 
първичните 

организации. С 
актуалните въпроси и не
посредствените задачи 
областта на г 
оторана и обществената са 
моз е щита. присъ.ствуващ! г 
те запозна Божидар В\ш-
КС1В-ИЧ.

За осъществява Селшнарът отнри предсе 
лателят на ОК на СКС в 
Босилеград Цоне Тодоров, 
който между другото1 
черта, че от идейно-поли-

нето на тези цели разпо 
лагаме с достатъчно 
ли, материални кадрови и 
др. потенциали. При това 
той отделно подчерта рол
ята на младежта и (нейно
то включване в реализира готвеност на секретарите

ои- в
всенароднатапод

несалго- 
незаконни

тическата и акционна под-

М. я.
СТРАНИЦА 4
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ОТ XV „МАЙСКИ СРЕЩИ“ В ДИМИТРОВГРАД

Висока е отговорността ни за соцнаннстичесното възпитание на младежта
(От 1-ва стр-) Гките и пО|К.рай1Н'И1нените ета- 

тизм.и и общинските пар- 
т>’/1нуляр,изми с целокупни
те отрицателни въздейст
вия.

Дългосрочната програма 
всички ор

Провеждането на
максимално ангажиране на

ска и многонационалма об 
шзност, постоянно 
де държим сметка за със 
тоянието на междунациона 
лните отношения и 
с-педователното осъществя 
ване и по-нататъшното усъ 
вършенствуване на всички 
облици национално равно 
прави е на народите и наро 
костите >и за таченето на 
братството и единството. 
Борбата против всички 
дове национализъм беше 
и остава да бъде първосте
пенна задача на всички ор 
ган изпра ни сили в общест
вото. Особено голяма 
говорността ни за правилно 
то социалистическо възли 
т&ние и насочване на мла 
дите поколения. Трайна е 
задачата ни непрекъсна
то да подобряваме идей
но-политическото издигане 
на младежта и да изостря
ме отговорността ни за то 
ва какво и как се предста 
вя на младото поколение в 
областта на идеологията. В 
това Съюзъх на социалис
тическата младеж има осо 
бено големи и важни зада 
чи и отговорност — каза 
Драгович.

След като посочи гтричи 
- ните и естеството на иконо 

иическите ни проблеми и 
общоприетите насоки за 
преодоляване на същите.

трябва изисква
гаиизации и органи в концилирането на основни 
те промени в стопанската система. Твърде важ 
но е, от местната общност и ООСТ, до феДеРа 

мобилизират всички трудови хора 
задълженията,

— За да запазим и укре 
пим нашата социалистиче 
ска самоунравителна Юго 
славил, налага се непре- 
л^енно да осуетим именно 
тези етагизми и партикуля 
ризми — изтъкна Драгович.

В края на речта си Ми
лан Драгович се спря на 
осъществяването на ме>р- 
гоите за ускорено развитие 
на изостаналите и крайгра 
ничните краища.

— Макар че не можем 
напълно да бъдем доволни 
от темпа на развитие на ' 
тези краища, трябва 

да подчертая, че Про
грамата за развитие на 
недостатъчно развитите 

и Програмата за ра
звитие на крайгранични
те територии се осъществя 
е а доста успешно във 
в ечи км области на обще
ственото и икономическо
то развитие. Построени са 

и на затварянето многобройни стопански, 
на стоково-паричните про- кнфрастуктурни и други 
песи гг икономиката в гра- обекти, по-добри са удло- 
нгщите на обществено-по- вията в жилищното, обра 
литическите общности, за зователното и здравното 
което до голяма степен дело, в социалната защи- 
дспринасят републиканс- та и други области на жи

за по
пия та, да се
в изпълнението на задачите и 
произтичащи .от приетата политика на икономи
ческа стабилизация въз основа на развитие и 
укрепване ролята на сдружения работник в ре
шаването за дохода и в олдадяването на отно
шенията в общественото възпроизводство.

1ВИ Това същевременно подразбира висока от 
говориост, накто лична, така и колективи а, от 
работника зад машината до дееца, изпълняващ 
най-отговорни задачи в рамките на делови, са- 

обществено политически ръ-мо управителни и 
ководни функции. Защото, макар че върху ино 

обстановка силно влияят вън 
фактори и рецесионните процеси в меж

■най-

е от

но.мичеоката ни 
шии
д/у народните
силно влияят вътрешните 
всичко липсата на

икон ом ич е оки о тношения,
фактори. пр еди 

акции и имерни за повиша
ване на стопанската ефективност и обществена
та производителност на труда.

М. Драгович говори на 
митинга
Драгович разкритикува но 
сителите на дезинтеграци- 
онните процеси в стопанст 
вото

вота и труда. Оотнорите- 
лната разлика в степента 
на развитие в сравнение 
със среднот0 равнище в 
Републиката е намалена и 
това е положително, но 
загрижава фактът, че то
ва повече е резултат на де 
.чстргфското празнене 
крайграничните, полупла
нинските и изостаналите

ре-ОтКОЛКОтОкраиша, 
зултат на целокупното им 
развитие. В републиката 
и занапред ше се взимат 
мерки с цел да се спре то 
зи процес, понеже той е
един от най-големите про 
блеми в развитието на не
достатъчно развитите и 
крайграничните краища, в 
Републиката.

на

!
ХРОНИКА НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ'Юбилейна изложба на Издателство „Братство“

Песен на волната младостВ рамките на XV „Майски срещи” в хола на Центъра За култура „25 
май” в Димитровград на 19 май вечерта бе открита изложба на Издателство 
„Братство” от Ниш под название „35-годишнина на информативно-издателската 
дейност на българската народност вСС)?Ю и 25-годишнина на в-к „Брат 
ство” Откривайки изложбата, председателят на ОК на ССТН в Димитровград 
между другото каза:

Гостите от Чантавир, Ру 
СН1И Кръстур, Ковачица, 
Уздин, Печ, Призрен, Алек 
сандровац — Жупоки и 
Босилеград пристигнаха в 
Димитровград .на 19 май 
(събота) в ранните следобе 
■дни часове. След сърдеч
ното посрещане, домакини 
те поведоха скъпите ои при 
ятели в обиколка «на гра- 
нич.но-пропуснвател1Ния пун 
кт „Градини” и граничната 
застава ,.Иван Караива
нов”. Вечерта, на сцената 
в училищния

Вторият ден на срещите 
тържествен 

частниците, 
двор до зе 

ления тепих на градския 
стадион. След речта на 
Милан Драгознч, над 800 
средношколци и ученици 
от основното училище из 
пълниха гимнастическо уп 
ражнение „Земйо моя, Юго 
славийо.

започна с 
парад на 
от училищния

расти и цъфти в 
свободата”. Пред тържест
вената трибуна на стадно 

танцовите състави на 
гостите „репризщраха" най-
на

двор пред 
хилядна публика, след на- 
то председателят на ОК 
на ССМ Иван Божилов от
кри Срещите, танцови и 
име I .румен талпи 
на гостите изнесоха извън 
Редно богата 'музикално- 
танцова програма. П/реюра- 
она <песеи <на волната мла
дост в майската нощ!

атрактивните си изпълне
ния. а вечерта, пак на сде 
ната в училищния двор, са 
модейцпте от Димитров
град, Желюша и Гоиндол 
изпълниха двучасова прог
рама, представяйки на го 
стите и публиката цялото 
богатство на шопския фол 
клор.

състави

Младен Димов: „Резултати, с които можем да се гордеем"
К.Г. — А.Т.— Още повече ни радва, че юбиле

ят «а Издателство ..Братство" съвпада с 
40-годашн-ината от освобождението от 
фашизма и победата на революцията в 
•нашите краища, пък м в цяла Сърбия, 
както и в рамките на петнадесетите по 
ред срещи на младежта на <народа и на
родностите на СР Сърбия.

Културно-творческият възход м лос 
тояниата дружба и сплотеност на българ 
ската народност с югославските народа 
и народности убедително говори, че 
през изтеклите 35 години постигнахме 
завидни резултати в областта на инфор 
мативната и юнигоиздаелона дейност 
и че издателство „Братство" стана истин-

ски център на жул1Нали си ч©оката и кул 
турната дейност, който в творческата 
ои работа осъществява забележителни ре 
зултати, с 'Които в годината ма юбилея 
можем да се гордеем.

За големите грижи 'на нашето обще
ство, начело със Съюза ма комуниспп- 

народ костите,те, за равноправието на 
- независимо от техната 

голямата
численост- за 

материална помощ на разви 
тис на информирането и културата 
пашата 'народност, 
грижи езм

на
без която помощ и 

резултати не бихме моигш 
говори и тази 'изложба, която 
да постигнем

ние

е пред 
красноречивотвърде

нас.

Братство • 25 май I984 СТРАНИЦА 5
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положение
§8 ООСТ „НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД И ТРУДНОСТИТЕ НА ЦЕХА 

ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
11

8 8.:
88 Суровинитеа чуждя грижа а

ЩЕ СЕ ОБЕДИНЯТ ЛИ 
„6 СЕПТЕМВРИ" И 
„ПРОГРЕС"?

8 Неотдавна в БабушницаN

8 м за-. ое проведе съвместно 
сещаше на предсодателст- 

Общинсиата кон 
Социалисти- 

,, Общинския 
Съюза на но

8 пред нас. Още повече ако се 
предвид, че през есента и пролетта в

имаЦехът за преработка и сушене 
на овощия н зеленчуци в Босилеград, 
стопанисващ в раджите на „Здравйе" общината не се договори прошводст 
от Леоковац има хубава перспектива, во на тези суровини. „Напредък ка- 
преди всичко когато се касае за из- то носител на това производство не 
носните му възможности. От откри- направи никакви но-сериозни крачки, 
ването му досега тук са преработени Тази организация не само че не дого- 
и изсушени около 300 тона морко- вори производството 1В индивидуал
ни. картофи, лун... Почти щялото то- иия сектор, но не реализира и соо- 
еа производство е пласирано на кон- , ствония си производствен план на

картофи, лун

88 8 вата на 
ференция на 
ческия съюз 
комитет на 
муниститс, Съвета на син 
дикат-ите, Изпълнителния

8 8 На заседанието за пръв 
път се изнесе, че през пър 

.вите три месена от наето 
яЩата година със загуба 
са стопанисвали фабрика
та за глинени изделия „6 
септември”, „Балкан", ко 
операиия „Ерма" и ООСТ 
„Оцет”, „Тъкачен цех" и 
„Полиестер" в ,..,Лужн«- 
ца”. Загуби са имали и ня 
кои трудови организации 
в обществените дейности.

Общата сума на загуби 
те надминава 33 милиона 
динара (както е известно 
през миналата година за-' 
губите, осъществени в 
три основни организации 
на сдружения труд надми 
нават 300 милиона динара).

В разискванията, в кои
то участвува и Станко Вел 
иович, председател на Об
щинската скупщина беше 
изнесено, че положение
то е твърде Сериозно. Вел 
кович подчерта, че не вси 
чки елементи от програ 
мата по икономическа 
стабилизация се осъществ 
яват, както е набелязано. 
Спирайки се върху поло
жението във фабниката за 
глинени изделия Велкович 
каза. че има изгледи фа 
бойката да се обедини с 
„Прогрес” в Пирот.

8
8 8:
8 88 п

\ п
8 Общинската 

комисията за
8 съвет при
8 скупщина и 

следене провеждането на 
Дългосрочната програма 
по стабилизация. Уводно 

изнесе Славол

- 8 ;
И8 4 ха да засади 

моркови. Тук подчертават, че са обе 
зпечили само семе за моркови, с ко
ято култура да засеят само около 
половин хектар!? Надяват се, че с 

обезпечат около 15 тона, А 
на цеха годишно са необходими око
ло 2160 тона моркови, толкова карто
фи, 1800 т°на .кромид. 600 тона пра

тена лечебни бил-

веРтируемите пазари.
Можеше ли и може ли да се уве

личи това производство? В цеха под
чертават. че може ако се имат пред
вид .мощностите на машините и съо
ръженията. Да .припомним, дневния-,- 
капацитет (според плана при изграж
дането) е. 24 тона. Веднага обаче то
зи положителен отговор с обусловен 
с други обстоятелства и казват: — 
Нямаме достатъчно суровини, цехът 
вместо в тРи работи в две смени и 
въпреки износните ни възможности 
не сме в състояние да изпълняваме

8
88

8 изложение 
н>б Миладииович. предсе 

ОК на ССТН. Ме 
Миладине

88 88 дател на 
жду другото 
пич подчерта, че от ре 
зултатите за 
него и на заключителните 
баланси

88 това ще
8
8 стопанисва

8
8311 лун 11 толкова 

КИ-, ШИПКИ И пр. за 1983 година,О

както и от началото на 
настоящата година, не се 
вижда ясно как се провеж 
дат стабилизационните про 
грами в организациите на 
сдружения тРУД ® община 

Напротив, проблемите 
и трудностите 
защото е налице упадък 
на физическия обем на 
производството, жизненото 
равните; присъщи са голе 
ми загуби, намалява произ 
водителността на труда, а 
стопанството все повече 
затъва в дългове-

88 Може ли селскостопанската ор
ганизация от Босиеград да изпълня- 

общественн задължения? За
сега есе още не е известен отговора на | 
този наболял въпрос. Сигурно е, че § 
до него не може да се дойде ако 
не се установят по-сериозни връзки 
между нея и „Здравйе". Но, преди 
това е необходими да се изучи и 
въпроса, отнасящ се д° готовността ° 
на „Напредън” за поемане на тази °
отговорна задача; дали тази органи- 

се зац-ия освен изкупуването на доби
тък може да се занимава и с тази 

дини една част от суровините ще се дейност, дали това не й е само до-
обезпечават във вътрешността на пъл-нител-но бреме. От досегашното
страната, а една, гто-малка. в общи- .действуване” личи обаче че тази ор §
ната. Сигурно е, че обезпечаването 
им във вътрешността обременява про 
изводството и намалява рвнтабилнос-

88 2
ва тези

плановете.
Имайки предвид тази 

8 ност; од една страна мощностите «а' 
° цеха, а от друта липсата на суровн- 
§ ните, незапознатият с проблемите Ще 

си постави въпрос: защо е изграден 
този модерен обект? Отговорът оба
че не бива да се търси в тази посо
ка. Оше повече ако се има предвид, 
че още преди изграждането му 

§ считаше, че през първите няколко го-

8 нелопич-
8 та.88 нарастват,8
8
88

8
8
88 8
88 Славолюб Миладииович 

подчерта, че като задача 
° номер едно в настоящия
8 момент е развитието на

селското стопанство, кое 
ТО предлага хубави изгле 
ди за производство на по 
вече храна. Социал-истиче 

° ският съюз трябва поето
8 ян-но да води акция за
8 произвеждане на повече

храна. Той трябва да из 
намира нови методи на ра 

□ бота.
з□□□□□□□□□□□□□□□оешешоо

8 ганизация няма интерес Да разгърне 
по-широна селскостопанска дейност, 
че суровините за цеха са чужда гри
жа. А все докато тези частични ин
тереси надделяват обществените, це
хът ще работи с непълни мощности, 
незаетите ще чакат работа... Ни
ма пазарите в западноевропейските 
страни ще чакат „Напредък" да ор
ганизира производството на сурови
ните?

8
Г8

8
тта- но е такава предпоста-вка се тръ
гна само докато в общината се съз- 
дадат условия за стопроцентово обез 
печаване на необходимите зеленчуци 
и овощия. Ще навърши една година 
от откриването на цеха, а на тери
торията н® общината суровини за по
требите му не се обезпечават.

Не се толкова касае.за измина
лата една годиНа, но за годините

88 8 В разискванията взеха 
участие и Найдан Марко- 
вич, Мнодраг Панчич, Яо 
ван Николич, Йордан Ми- 

Любомио Стан- 
Йеленко-

8
8 88
8 ленкович 

кович.
вич, йован Джокич и др.

8
Славко

88
8

В. Б. 8П М. Антич0
■запоосюопсюсшап□□□□□□сос□аасюао□□□□□оазаоопасасш я□□□оа□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□оаааааоааааааоаоас

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ Най-добри от първа смяна че когато 
него е правилно, то стиму
лира к*ьм повече и ло-ка 
чествано производство. Те 
хният път сигурно ще пое 
лед ват .и други.

възнаграждава-

Онежана Петрович и 
Милованка Искренович. ра 
ботнички в -най-младия тру 
дов колектив 
„Първи май" — Пирот в 
Бабушница са оРеД ония ра 
ботнички, които почти ре 
довно, от месец в месец, 
надхвърлят-

— Вярно е казва ръко
водителят на цеха Витомир 
Ранчич. Ние получаваме 
школувани текстилни ка 
дри, но освен теоретична 
подготовка, те не показ
ват практически знания. 
И сега в процеса на ,до 
обучение”, 
много трудности. Истина, 
има работнички, които бър 
зо овладяват производст
вения процес, каквито са 
Снежана и Милованка, но 
има и такива, които изос
тават-

си с 80, сетне с 90, а след 
това — дори 130 ,на сто! 
Инак Снежана Петрович 
всеки ден пътува до род 
ното си село Г. Кърнино, 
където живее с тричленно 
то си семейство.

— Мисля, че още мно 
зина мои другарки могат 
да постигат подобни ре 
зултати. само трябва да 
полагат и повече усилия — 
казва Снежана. Снежана 
Петрович е доволна от 
14 000 динара, заработени 
през изтеклия месец.

Милованка Искренович 
е съЩО сред най-усърдни 
те работнички. Само през 
миналия 
изпълнила 
с 17 на сто.
борила 16 600

цеха на
Примерът на Снежана и 

Милованка показва как мо 
же да се овладяват и над 
деляват изискванията 
производство на с^времен 
на модна конфекция. По
точното производство тър 
си бър ви, сръчни и умели
ръаде, овладели -тънкостите

на

му.
От ..Първи май" в Бабу- 

шница могат наскоро да 
м се очакват още хубави но

„чакам да стигне лентата, вини- Наскоро там тРябва 
не губя време. И докато 
допълвал! своят3 работа с 
други операции _ които са

С. Петрович М. Искренович
най-имаме но прензпълнява нормата 

си. През последните два 
месеца например Снежа
на е надхвърлила нормата 
си с Ю на сто. Попитахме

да бъдат приети на работа 
нови 170 работнички и ра 
ботници. подготвени от

месец тя е пре 
нормата си. 

като е зара- 
динара.

— Ще бъде и ло-добре 
занапред — изтъква тя- 

— Как постигате това? 
— питаме я.

— Лесно. Нито за миг не

извън поточното производ текстилните училища в 
ство. Ето така успявам Ниш и Леоковац, както и

третокурсниците. текстил 
на насока при Образовател
ния център „Вун Карад- 
жич" в Бабушница.

я как успява винаги да се 
нареди сред най-добрите 
работнички.

— Само с работа! Отна
чало и аз имах трудности. 
Първо изпълних

да заработя повече от сво 
ите другарки.

От разговора със 
жана Петрович и Милован 
ка Искренович ясно личи,

Снежана Петрович рабо 
„Първи май” от 
1983 година, Редов-

Сне-8ТИ в 
април нормата М. Андонов

СТРАНИЦА 6 Братство ф 25 май 1984



Пролетарии от всички страни, съединявайте се Брой 1416Комунист
Орган на С1>юза на югославските комуиис!. (') / / И на Съюза на комунистите в Съроия

Г

Облагородяване на опита
ВЪрХа На Т ™ТлаожеХ,Т

последователност в изтраи- 
Тов-а

П о силата на обстоятелствата, в един з<и опит задължава на 
ден бе извършена обичайната годишна, по- завет и на завета към Гито да се запази и преди всичко^за
свободно казано, смяна начело на Скугтщи- продължи «сон-тинуитетът на революцияхоните нает върху общ опри етите опреде е'‘''я‘ -
ната на СФРЮ (избрани бяха с едногодишен промени на отношенията в обществото подразбира засилване на влиянието _ ^ е
мандат председател и подпредседател на Ску- върху автентичните, авноювскиге принципи, Епическата чел аса, при зачитане на ■
пщината и председатели на работните тела), Този опит ведно е и твърда гаранция, при в икономическите интереси и степ е т ‘ ' -

постоянна решителност- изтра-йносТ да -се съ- предналостта на републиките и автономните
о-ни-я реше- покрайнини.

провъзгласен новият колективен шеф па дър
жавата, освободени девет членове на Съюз. здава -перспектива и иенамират 
ния изпълнителен съвет и също толкова из- ния, които върху основите на социалистичес-

....„
един начин стана протоколарна. На акта по славс-ката общност цялостно и към -нейната «а^СФРЮ — няма без цялостна ос-
провъзгласяване на новото Председателство афирмация в света като самостоятелна, неза- пщи ^ ПрЯл-пнМ1гмтр зя пеалното със-
на СФРЮ предходеше, за нашата делегатска висим а ат необвързана страна, готова -и жела- ведо-ме ст Р е и за целите
система, характерна и широка изборна акти- еша сътрудничечетво с всики, които приемат тоя-ние и иконом- е т Р « ___
вност с Дел в Председателството да се на- началата за ненамеса във вътрешните работи средствата и методите -на акция, но и оез де

на другите- мократическа борба и диалог, висока степен
на организираност на -субективните сили в об-

мерят онези хора, за които се вярва, че във
бреметовремето пред нас могат да понесат 

на задачите, произтичащи от етожната, на 
първо .място, икономическа обстановка в 
страната. А работа ще има премного, .не 
това че предходният колективен шеф на дър
жавата е лошо работил, лък зад него е оста
нало „пространство’' за разчистване, това - 
никой случай, но затова щото времето пред 
нас е заредено с предизвикателства, ксию в 
себе си носи по-нататъшното развитие на са- изразени конфликтите между старото и ново- 
моуправлението, неговото укрепване и разши- т0( между етатизма (който изглежда леко 
ряване на пространството за власт на работ
ническата -класа. Бременно е това време,

Н яма съмнение, че десегаш-ните предсе- 
за- датблетва на СФРЮ,-® предишните -три ман- шен-ията.

, всяко по СВОЙ начин даваха белег вър-’ Попоеич при провъзгласяване .на новото Пре
дседателство на СФРЮ: „В условията на

положе-

щест-вото и гот01вност за провеждане на рв- 
Кратко казана, както заяви Мирко

дата
ху движението на нашето общество по-пътя 

В на социализма- Това се очаква -и от това твърде неблагоприятно политическо
ние в света, натрупаните противоречия в раз-Председателство, толкова повечи. че днес са
витието и икономическата криза, както и на 
обемистите задачи, пред които се намира на
шето общество в обезпечаването и по-нататъ,-се преобразява и бцозо приспособява и само

управлението, чийто размах искат да блоки- шнОто изграждане и развитие на социалис- 
рат силите, на кснто не влиза в смятката ра- тичеоките самоуп-ра.вштглн-л отношения и ук- 
ботническата целаса да стане свой на своето, репеането на икономическата стабилност на 
В преодоляването на този конфликт и в раз- нашата страна. Председателството на СФРЮ 
решаването на мноробройните други прот-и- очакват голе-ми задачи и отговорности." А

за извършването на тия и многобройните друпи

в
това няма съмнение, и с множество неизвест- 
ности на международната арена, 
дрънкането с оръжие и -надпреварата на оло- 

все повече задушават добрата воля

на която

ковете
на многото страни със споразумяване да 
дигат собственото си развитие-

из- изисквани-ятавсречия. произтичащи ог 
икономическа и всяка друга стабилизация из- задължения ще бъде същевременно про.вер-

Предсеиа- ча на способността на новото Председател-СФРЮ ключително значение и роля има
тблството .на СФРЮ. Не сс .касае само

Новото Председателството на 
получи в .наследство богат опит в остРчествл-

духа на колективната работа въз даване подкрепа на ония решения, които уж- в сътото са избрани истински хора.
ството, а и потвърждение на убеждението, чеза

ването на

ШЕШЛИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ПА ПК ПА СС ГИ В КОСОВОНАШ СЪБЕСЕДНИК: МИЛАН

ВЪРХЪТ БЕЗ БАЗАТА НЯМА КЪДТ ношение в този периехд вложихме 
много труд и че резултатите са 
все по-оче1ВИД1НИ. Показа се, че там 
където Сълозът на комунистите, 
Социалистическият съюз са дейни, 
в«ра«п>т няма много шансове за дей 
ствуиане. В тези среди овкутната 
политическа обстановка е по-стаби 
лна.

Рядък е случаят (или няма гакъв) тото ССТН, да кажем, някой делегат или друг носител на 
обществена функция да е отзовал затова дето не е изпълнил задачата си, или че я е изпълнил без- 
г изворно в разрез с волята на трудовите хора, в разрез с интересите им. Мисля, че в това отноше- 
"Т * б? де потребно повече да наблягаме върху осъществяването на ролята на ССТН като факторние ще 
на обществения контрол ВЪРХЪТ II БАЗАТА

позицията на албанския нациоша- 
лшзъм бе 1И остана да дискволифи- 
ци-ра -ос-новните стойности -на на
шата революция -и нашите общест
вено развитие, а то-ва са самоуп
равлението, братството, равнопра
вието, -интефитетът ш страната. 
Когато се парализи-р а работата на 
Соцпалистическ-ия съюз и другите 
со-1 хиал-ис-ричесн-и сшш, тогава сс 
подкопават и обновите на система 
та и осуетява функционирането 1на 
самоу-гграшЕт-ел-жея механизъм.

Една от основните задачи, на 
която обършехме отделно, онима- 
1-1'ме, е оспособящането на Социали
стическия съюз за масова нодцтт- 
ч©ск0 акция. Мисля, че в тота от-

призмата на функционирането на 
политическата система на социали 
етическото самоуправление, относ
но на всички негови предпоставки, 
които спомагат за ефикасната бор-

% Социалистическият съюз в 
Косово, както и другите обществе- 
но-лолитичес-кя организации, с го
дини
лирическата 
бота", изявила се в драсггич-но от-

с-мис^л, причини тежки 
на полити-

На оопособяването -на ССТН 
за по-еф-ик-каона политическа ак
ция и па осъществяването !на фун
кцията .му посветихме едно засе- 
г,с.'М'И'е -на ПК на ССТН, то за т°ва 
и инак постоянно творим със 
стремежа щото и поведението да 
бъде другояче- Ние, обаче, все 
ощ© не сме доволни от ефикасно
стта на борбата на Социалаготиче
ския СЧоЗ вън ВСИЧКИ! сроди- защо- 
то кога ро би той бил навсякъде 
достатъчно организирай и оопосо- 
бе-н 'както трябва, врагът сигурно 
не бш можал да Действува, «с^щ-

наред бе суспендиран от по- 
акция- Форумната „Ра ба срещу врага.

— Абсолютно съм съгласен, че 
Социал'ИспичсоК1Ия съюз, Съюзът ‘На 
ком-уиистите и другите общестчве- 

оргамизаци|И

рицателен
последици: празнините

действуваме пъиълни «ра-
Й контрарелолШОП/ИОннитечеокото аконо-политически

бяха активни, относно ако бяха на 
равнището на задачите ой, до -кон- 
7рареюол1оци.01Н'ИИте съйидая и ес
калацията из орага 
на албанския национализъм и мре- 
дсН’рмзъм сигурно .нямаше «а 
стигне. Целта на всеки враг на .на
шето общество, пмс и на прага от

ст-Г7/Г.
бития а Косово показаха, че 
действителната активност на ьоци 
алистическия смоз иа'° Фронг’™' 
литическата система не може У 

ефикаенг.» да действува- 
сегашното сьсгоя- 

активност на 
сг/ециално през

без

позициите

петино и
Как оценявате

и сегашната
се

(Ма 2-ра сгр.)чие
фронта? Това и



2 Комунист
зодия посочихме но 
решения, око не. за предцоляюане, 

нос,, неговата актшност би бита то за смекчаване па този нроб- 
ншгьлно пресечена. За жал, есе лем (касае се за но-годямо ®клю- 
ощс се чувствува присъствието и ч-ване на трудовите хора и младе- 
активността на врага, което гооо- жта в дребното стопанство, заме
ри, че в един брой среди Социали- делиею, намирането работа извън 
етическият съюз не с организиран автономната покрайнина и тлн.). С 
какво трябва и не е оспособен за оглед на сложността и тежестта 
политическа активност, която би на този въпрос ние се договорих-

(Ог 1-ва стр.)

политическите ме с него да (излезием пред
конференция

ССТН СС'Ш в Косово. По този

сътветствувала на 
потреби на конкретната среда.
В очите на мнозина днес 
изглежда нато обратна пирамида... наскоро ще се размеква 'И на засе- 
Във върха има антнвност, а колко- данието на ПК па СК в Косово, 
то се слиза надоле, тя като че ли Целта е Аа се съгледа цялостта 
намалява. А животът на хората е На този проблем и да се търсят 
обременен с множество трудности, изходи, приложими 
В Косово и особено — от безра- условия, 
ботицата до изселването на сър- 
бите и черногорците. С накъв ме- ИЗСЕЛВАНЕТО — НАЙ-ГОЛ ЯМА 

работа Социалистическият ДЕГРАДАЦИЯ НА РЕВОЛЮЦНИ-

нанрайниноната
въпрос

в косовските I

ТОД на
съюз може да допринесе за реша- тд 
ването на тези жизнени въпроси; 
какъв е по-новият косовскп опит?

— Казах вече, че Социалисти- на сърбите и черногорците, 
чеокият съюз все още не е зажм- да кажа че все повече узрява сьз- 
вдл всякъде и отделно в базата на нанието за това, че изселването, 
обществото. Обаче, проблемът не 1сах0 последица но действуването

позиците на албанския 
всъ-

;изселването 
могаЩо се касае Д°

I

е само в това. хората често реаги- на .црага от 
рат, предлагат, изтъкват пробле- национализъм и ирейонтизъм, 
мите, обаче те не стигат винаги 
на .мястото където трябва да стиг
нат. там Където се приемат реше- леМъ,т
ния. Касае се покрай другото за ГОЛямата неволя е, че за 
функционирането на делегатската много дълго се е мълчало. В по- 
сисгема. Често не се решават оне- сдедно време комунистите и тру-
зи въпроси и проблеми, които тру девите хора все повече са готови о-в а да се водят. Инак, не оих ка- 
довите хора и гражданите поеди- действително да се ангажират по зал. че това е проста 
гат, а това не рядко компромети- ези въпроси, поннепосредствено другите ооществено-полигически и средите, които не са имали ус- 
ра политическата акция, което съз да допринасят за раздвижване на организации (Съюза на комунисти ловия да наследят никакви ^демо- 
дава определена апатия към поли- конкретни случаи и проблеми във те, Синдиката. СУБНОР и Съюза кратични традиции. ССТН ооаче, в 
тическата акция, точно затова, че връзка с изселването на сърбите на социалистическата .младеж), рамките на самоуправителната си- 
онези въпроси, които се обсъждат и черногорците. Там, където се ка- Всяка от тези организации има стема направи значителни пробиви 
или повдигат в базата не стигат сае за определени натисци, настоя- своя обществена функция и свое и в съзнанието и в практиката, в 
до съответния „заключителен акт”. ва се в политическата акция същи- място в обществото. Тези функ- демократизация-а на политичес- 
до съответни решения, или до по- те п0-енергично да се отстраня- ции на отделни организации не кия живот,
следователното им и ефикасно про Ват. където се кааае за други при- бих тук повтарял, знае се каква е
веждане. Говоря за инерцията, с чнни (икономически, например) да ролята на всяка от тях. Казал Как Социалистическият съюз в Ко-
която отслабваше авторитетът на Се създадат съответни условия, бих, обаче, че от ефикасното осъ- сово изпълнява своята конститу-

Има тук разбира се, и опортюни- ществяване ролята на всяка от те- ционна контролна задача?
В началото тази работа бе зи организации, в крайна сметка — Убеден съм, че може да се

зависи и ефикасността на действу- каже, че Социалистическият съюз, 
ването на самия Социалистически не само в Косово, но и значител- 
съюз като фронт на организирани- но по-широко (в страната) все Тще 
ге социалистически оили. Обаче не е станал оня фактор на обще- 

се връщаше доверието на трудови края на миналата година, наблягат от координацията и единството в егвения контрол нито изпълнява
те хора в Съюза на комунистите, върху по-голяма ангажиране на об- гази акция зависи ефикасността на тази функция по начин и в степен
ССТН и другите субективни сили щестВено-политичесните организа- съвкупната активност- Тук ролята която според Конституцията му е 
тъкмо затова, щото- в политическа «оето дава по-големм ефек- на ССТН в обединяването на цело- определена. При нас в Косово —
та акция се раздвижват „сьщин- хи. Мисля че в последно време в купната антивност е изключително това е мое впечатление — още не 
оките” въпроси. Връщането към ис този смисъл имаме по-единна ак- значителна, «о тя завиои и от готов е надминато съзнанието, че тази 
тинените стойности на революция- ция ДОкато побрано много време ността на всички заедно да дейст- контролна функция трябва да из-
та и към действителните инереси се губеше в налучкване около вуват, без страх че ще изгубят «е- вършават само опрделени органи,
винаги мотивира честните хора за причините на изселването. Във все що от самостоятелността си. специализирани за това. Следова-
масова политическа активност и случай, все още не сме довол- телно, определените институции,
от това зависи колко голям :Не. ни със съвкупните ефекти на ан- СВИКВАНЕТО С ДЕМОКРАТИЧ- инспекциите, органите на вътреш- 
бъде и авторитетът на самия Со- тивностите, които водим по изсел: НО ЖИВЕЕНЕ Е ПРОЦЕС ните работи, съдилищата, служби-
циали етически съюз. Да кажем, ването, тъй нато този процес все те, управата и т-н. Социалистичес-
борбата против разните отрицател още (Не е спрян, макар че е по- Има мнения, че Социалистически- кият съюз има изключителна роля, 
ни и незаконни явления, която во смекчен. Връщането на един брой ят съюз все повече се превръща особено по отношение на публич- 
дим в последно време, а които са хора. макар че този брой все още в съюз на ръководствата, че чес- ността на работата и отговорност- 
се натрупали в миналото (много е символичен (миналата година се то служи като средство за оправ- та на носителите на обществените
бройни узурпации, спекули и дру- завърнаха 660 души), във всеки дание на определени похвати на функции и изобщо в контрола над
ги деформации) е всеотдайно при- случай охрабрява. В това отноше- други органи, а не като участннн. работата на определени органи и

ние в предстоящия период би цря- в изграждането на тези
бвало да се очакват повече резул- Канъв е опитът при вас? имали покразвити самоуправителни

зата на пирамидата за която го- тати, понеже общините и трудови — Мога да кажа, че при нас демократични отношения, много 
ворите винаги можеше да дефор- хе колективи трябва да разгърнат а САП Косово Социалистическият от тези институции по-адекватно и 
мира нашата система, пък и са- конкретни програми за завръщане ечозт «е е станал съюз на ръко- отговорно биха изпълнявали своята 
мият ССТН. А отговорността за на онези, които желаят да живеят водствата. Това може да изглеж- функция, под тази най-широк де- 
липсата на слух винаги е по-голя- в Кос°во, върху което се набляга да добро, но не значи, че по този 
ма във върха, който без базата и в Заключенията на ПК на СК начин по-бързо се постига ролята 
няма къде, поне в система каква- в Косово. на фронта. Първо, може би, бик
то е нашата. В ССТН, накто и в казал, Социалистическият съюз в

обществено-политически Какво изобщо, е Социалистичес- определени среди," още изпълнява 
кият съюз? Дали е това само про
ста сума на четири плюс една об
ществено-политическа организация, 
които на петата дават ново каче
ство...?

1

най-голяма морална дегра-щност е
дация на нашата революция- проо- 

обаче е компленсен и наи- 
същия I

ването с демократично живеене е 
сума на процес, особено в обстоятелствата

социалистическиорганизираните 
сили, между които и на Социали зъм.

предоставена на определени коми
сии, които повече регистрираха не 

Нашите заключения на ПК 
на СК в Косово, които приехме в

етическия съюз.
Казал бих, обаче, че с анция- 

та, която в последните години се 
водеше в САП Косово, постоянно

щата-

ета от трудовите хора.
Разликата между върха и ба-

похвати. институции. Поправо когато бихме

мократичен контрол. За съжале
ние, не бихме могли много да се 
похвалим, че тук Социалистичес
кият съюз в която и да е среда 
е постигнал много. Рядък е случа
ят (ели такъв няма), ССТН, да ка
жем. някой Делегат или някой 
друг носител на обществена функ
ция да е отзовал затова, че не е 
извършил овоята задача, или зато
ва че я е изпълнил безотговорно,

другите
организации същевремено се раз
движват голям брой въпроси, вме
сто тези, които се ’ раздвижат да 
се доведат докрай, макар и да са

някоя роля на трансмисия, да про
вежда становищата, в практиката 
да проверява становищата, (взети 
извън ССТН, да — канто казахте 
вие — „оправдава” начинанията на 

— Мисля, че Социалистичес- други органи и организации, което 
кият съюз още не е станал фронт

по-малко.
Повдигнахте въпроса за наста

няването на работа.. По този въп-
бих казал само кратко. Да, на организираните социалистичес

ки оили. Той бще не е станал политическа акция, за която съще- 
САП Косово. Ние в ПК „сборно място”, накто би казал 

Кардел — където се договарят

е по-малко в практиката, обаче в разрез 
най-често е носител на по-широка

с волята на трудовите
рос
това е един от най-крупните проо- хора, в разрез с интересите им. 

Мисля, че в това отношение тряб- 
ствуват инициативи и в другите Ор- ва повече да наблягаме (върху осъ- 
гани. и организации. Във есени слу ществяване (ролята на ССТН като 

всички ооществено-политичесни чай тук има доста инерция на фантор на обществения 
организации за акциите, които тря старата практика. Впрочем, овик-

леми в
на ССТН приемайки Акционна про
грама за провеждане на мероприя
тията по икономическата стабиии-

КОНтРОЛ.
(На 3-та стр.)
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Тава е път. може би и 
да се пресече пъХя на множество
своеволия,

но, не е .реДОк случай и някои но- 
се мунисти да бъдат носители на оп

ределени слабости и деформации, 
се критикуват в Социалис

тическия сък)3. В
по-'Нататъшна акция на ,Съюза 

на комунистите трябва да се ^вър
не'’ клаоошя му характер, 
е незаменима иеговата I водеада иде
йна роля ® обществото- Потребна

значи-

жество явления и процеси, които 
край на краищата никак ,не може 
да се обяснят само чрез печата, 
радиою и телевизията, толкова по
вече щ°то в обществените инфор
мационни средства се срещаме с 
определени идейни тенденции, про 
тивни на политиката на СкЖ, за 
ксето на Шестото заседание на 
ЦК на СЮК бе

ността на комунистите — ползува 
врагът. Мисля, че все повече 
преодоляват тези празнини, с ог
лед на съвкупната по-голям а дина
мика на политическата активност. 
Например, в един период, на някои 
организации изглеждаше, че бор
бата срещу врага трябва да водят 
п поведат преди всичко или само 
съответните органи, поради което

условие

груповособствен ичес- 
ки узурпацим и гиривелигии и на 
други деформации, които ги има 
в нашето общество. А

които
съвкупната на

ша
хората не 

нервира толкова че крадци, против 
1ГИЦИ и врагове има (винаги ги 
1 имало), но дето сРещу т*х 
нави ефикасна борба.

защото
е

няма ви- много казано.
________       :Л. е, впрочем, преди всичко
Свикването с демократично живеене е процес, особено в обстоятел- Тел;но по-висока идейна оспособе- 
ствата и средите, които не са имали условия да наследят никакви де ност на самия Съюз на комунис- 
мокрахични традиции. ССТН обаче в рамките на самоуправителната тите, от една страна. и от друга, 
система направи значителни пробиви и в съзнанието и в практиката, в нужно е в Съюза на комунистите

да се стигне до по-сериозна и по- 
идейн о-политическа да-

Информирането на трудовите 
— една от най-крупните конститу
ционни задачи на Социалистичес
кия съюз — не е на завидно рав
нище, взето цялостно. И това при
чинява много вреди. И сега най- 
често се изпълнява чрез писани 
материали. А известно е какво за 
това Тито, кахо за негативна практи 
ка, говореше пред 
конгрес на СЮК ...

— Абсолютно съм съгласен: 
тук има още много слабости.' Ми
сля, обаче, че тук можем да 
варим за крупни резултати и на
предък в това отношение. Особе
но бих акцентувал напредъка, кой
то в Косово в областта на инфор
мирането е постигнат през послед
ните три години, преди всичко по 
отношение на по-гол ям а открове
ност на източниците на информи
рането. Споменяте си за реагира- 
нията и критиката, отнасящи се 
на периода преди 1981 година, ко- 
гато много информации не бяха 
достъпни на по-широката общест
веност. Предупредени от косов ски 
те събития и от слабостите в ин
формирането в обществото, напра
вихме значителни крачки напред в 
смисъл на по-голяма грижа на СК 

_и обществото цялостно за система 
та на общественото информиране. 
Макар че в това отношение е на
правен гоЛям . напредък, вярвам че 
и занапред може още много да 
се направи в издигане на съвкуп
ната система на информирането, 
по-голямата афирмация на положи 
телните процеси, откровеното писа 
не за проблемите и трудностите, 
пък и критикуването на слабости
те, които съпъствуват развитието.

Сигурно е, че информирането 
не може да се сведе само на пи
сани информации и хартии, че тук 
изключително е важна живата реч. 
контактът с хората, прякото осве
домяван е и обясняването на мно-

хора

Демократизацията на политическия живот. цялостна 
феРенцияция от онези „комунисти", 
които представляват баласт, които 
,/мътят", така да кажа, идейната 
чиоота на самия Съюз на комуни-

Голям брой местни организации и 
подружници на ССТН съществу
ват само формално. Контрареволю- 
ционните събития в Косово може 
би най-драстично очертаха негати
вните ефекти на това състояние. 
Как сега робтят местните органи
зации и подружниците на Социа
листическия съюз в Косово; кои 
са главните насоки на акцията им?

— Мисля, че вашият въпрос 
частично съдържа и отговора, тъй 
както негативният опит в .минало
то повлия за по-добра работа в ба
зата. Разбира се, не е вся къде съ
що, нито еднакво можем да бъдем 
доволни с всички среди и всички 
местни организации и подружници 
на ССТН. Във всеки случай, тун 
има определен, а някъде и значите 
лен напредък. Там където подруж
ниците и местните организации на 
Социалистическия съюз бяха Дей
ни в този период, където трудови
те хора бяха „на крак.’', имаме 
много по-малко идейни, политичес 
ки или други проблеми. Ако там, 
в тези среди и имаше такива по
литически проблеми (да кажем 
действуване на врага), местните ор 
ганизации и подружниците откри
то разобличаваха тпва действуване.

биваха предприемани съответни ад- 
лш!НИ,стратИ'В1Н)И мерни (наказания 
за нарушения или углавни дела). 
Но и в тези среди все повече е 
налице съзнанието, че това не е 
единственият и същинският път за 
пълното прекъсване на вражеско
то действуване. Всъщност- все по
вече се откроява съзнанието, че 
пълната разплата с врага трябва да 
се изведе в най-широка политичес
ка акция, защото се знае, че само 
тогава когато масите тръгнат в 
политическа акция и врагът „раз
бира", че нама шанс за някои по- 
сериозни акции, пароди което е 
принуден да се оттегля във все 
по-дълбока нелегалност и напълно 
да предаде оръжиет0".
Постоянно се повтаря, че от сло
жната обстановка не можем да 
излезнем без мобилизация на всич
ки трудови хора. Но — как? фор
мулировката е: комунистите в на
рода, а това значи в Социалисти
чески я съюз. Това постоянно пов
таряме, но акцията 
Защо? Дали комунистите наистина 
не щат да изпълняват своите зада
чи, или се касае за нещо друго?

— Казах вече, че от единство
то и акционната способност на СК 
и другите субекти зависи колко 
ССТН ще бъде оспособен за ефи
касна и широка политическа ак
ция. Един от проблемите е в това, 
че е отслабнала революционността, 
класовото съзнание в една част на 
СК. В много среди СК, така да 
кажа, се е ,.понароднячил", няма съ. 
ществени разлики по отношение 
на класовото и идейното съзнание 
между отделни членове на СК и 
обикновени граждани. Следовател-

Единадесетия С1ИТ6.
Ние в Косово в последно вре-

значително внима- 
оспособяването на Съюза 

Соци алистичес-

ме посветихме 
ние на

комунистите, 
кия съюз, Съюза на младежта, за- 
щото ни е ярно, че някои акции 
не може нито да водим, а особе

наго-

до-но не можем да ги изведем 
край- ако субективните сили не 
бъдат идейно и анционно по-спо- 
собни за единната политическа ак
ция.
Трябва ли в настоящия момент Да 
откриваме разисквания за промя
на на Устава на ССТНЮ, относно 
дали такива разисквания биха до
принесли за по-ефикасното дейст
вуване на политическата система?

— Абсолютно съм сигурен, че 
Уставът не е пречна за по-добрата 
организираност на Социалистичес
кия съюз. Разбира се тук не мо
жем да се държим догматически. 
Не би пречило определени разпо
редби и формулировки на Устава 
да се усьвършенствуват и приспо
собят ккъм опита, спечелен в об
ществената практика. Например, 
избирателният процес и съвкупна
та избирателна процедура около 
избирането на делегати е твърде 
комплинована. Това бе причина да 
бъдат раздвижени някои инициати
ви и вече тече активност по про
мяна на избирателния закон (пре 
разглеждане на избирателната сиоте 
ма цялостно).

не върви.

„ПОНАРОДНЯЧЕН* СЪЮЗ НА 
КОМУНИСТИТЕ

Често се казва, че „празнините в 
политическата 
врагът- Къде се сега тези праз
нини?

работа" ползува

Винаги говорихме, че тези 
актив-празнини в политическата 

ност, преди всичко небдителност- 
та, неорганизираността, безотговор

Разговора води: 
Драган Бартолович

ЗАЩО ЗАКЪСНЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ Икономическия факултет \в Приш- 
тпна, който казва, че „отпорите 
идват глаено ох онези, на кацто 
бл агопр и ятствуват сегашн ите 
лошия за стопанисване, които се 
грижат само за своите

опитват да залазят сегашната 
обстановка". Д-р Хаджибуллч съ
щевременно предупреждава, че „не 
е в7,з« 1 риемчиво обезценяването на 
онова, което досега е постигнато 
в нашето развитие, а колко Прог
рамата тю стабилизация е целесъ
образна, показва фактът, 
приели много бройните междунаро
дни институции и асоциации, кои
то в 1Нейното осъществяване 
дат лоната перспектива за разви
тие на

Прикриване на слабостите Ус-

мнтересии се

Отпори на стабилизацията оказват онези стопански и общест
вени структури, които не са за облагане върху собствени сили и 
афирмиране на такива условия на стопанисване, в които са ограни
чени възможностите за социализация на собствените пропуски

ции имах монополистическа пози
ция? И покрай стагнацията 
производството й износа, 
тръгавсиси колективи създават со
лидна акумулация м разпределят 
високи лични доходи.

В стопанските 1колект1Ш1И, чия- 
то позиция най-често е неблаго
приятна — продължава Джайкос- 
ки — се толерира безделие, създа
ване на доход и ри благоприятни 
условия, разпределение, което не 
отговаря на резултатите на труда 
и тир. Запазването на монопола 
над изалутите от страна на крайни
те изнорчици също така е един от 
известните примери на привилеги
ровани позиции, придобити От 
съществуващи те систом ни закони. 
В този момент обаче най-актуални 
са проблемите в основното разпре
делен ние. Венко противопоставяне 
на опиатите за елиминиране на дис- 
паритета на пените е всъщност 
борба за запазване на блаюприят- 
моро положение.

Подобно е мнението на д-р 
Мулис Хаджибулич, професор и

на
нашите

но да се направи — казва Джай- 
— Извънстопанс-ките дейно- че са яКООКИ.

зване на собствените позиции в оо- зити 
ществото? ланските

виж-за сметка на дохода на сто- 
организации. С помощта 
формирахме и общности здраво стопанство. Не би 

трябвало да пренебрегнем 
че с мерките на икономическата 
политика сме успяли да «намалим 
всички видове потребление, дока- 
1X3 резултатите в икономтгчеезкию 
отноаиения с чужбина са твърде 
охрабраващи".

на закона 
на интересите с огромна админи
страция, 'която живее удобно, има 

лични доходи от заети-

Милан Джайкоскп,
директор в сколското „Алумине" и 
член па ЦК на СЮК, това отноше
ние смята гвъРДе значително.

разговора

генерален и това,

у I го-гол еми 
а те « стопанството и по-малко чу в- 

егвува бремето на стабилизацията.
намисли, г::

11родължекието на 
темата „Заю<о закъснява осъщест
вяването на Програмата за стаби- 

отгомена!ва
чсНе трябва и Да се 

администрацията ще премахне са- 
* ма себе си. Нея трябва да я под

ведем под същи критерии както и 
онези стопански колективи, за ко
ито казваме, че не са рентабилни. 
Това не се постига с апели и зак- 

а с много по-конкретни

лизания”, той първо 
благоприятното извънегопаноко по 
ложение.

— Противоположно яа догово 
последните

МЕЖДУ РАБОТАТА 
И УПРАВЛЕНИЕТО

— И по-рано ос колебаехме — 
казва Иио Маренк, 
секретар в Преяседитолешото 
ЦК ма ОК е Словения — в прила
гането на онези механизми на ико- 

(На 4-тп стр.)

Рената политика, през 
години дойде до по-нататъшно раз 
пре деление на дохода за 
на стопанството, така, че днес е 
помощта на закона трябва да ме
ним онова, което, е тряОвзло по-рп-

иамълнителон .л ютения,сметка мамерки.
Не е лиИли, друг пример, 

очевидно, че оборотните органиаа-



4®.$Комунист|
Б този момент па правди план 

о отговорността на социалистичос- 
субвнтивни сили. Вдинстното 

ша Съюза на комуниоите въз осно
ва борбата на мнения и аргумсн- 

акциоината ефикасност има
шсладона-

(От 3-та стр-)
номмчеоката аолитина, с които би-
заме со избор или срещу прикрива
ното на слибоотите в столамюиа- 
Ието с инфлационното финансира
не на производството, срсхцу пре
ливането на дохода чрез низките 
цени на обществения попитал към 
слабите

I

пито

ти И Iпреломно значение за 
телното осЦЩОствяоане на догово
рените насоки иа развитие, а осо
бено за афирмирането на самоуп- 
раштелните общество: ю-пконом п- 
чеоми отношения. Пълната мобнли 

ъ>г работ- 
ССГИ 'Като

**-

5стопа н ски ор ганшшди и. 
цените, с контосрещу ръста на 

се прикриват погрешните развойни 
решения, недостатъчното използу
ване на капацитетите, пазарните 
мониолм и гар. Следователно, 
се запитаме кой оказва отпори на 
стабилизацията, очевидно е, че то
ва са онези стопански и общсстпе 
ни структури, които не са за об
лагане върху собствени сили и 
афирмиране на такива условия за 
стопанисване, които ограничават 
възможностите за социализация на 
слабост-пте и пропуските. Канто и 
по-рано, днес тези сили търсят 
опора в „пактове” е многобройни- 
те органи на .равнището на всич
ки обществено-политпчеокн общ
ности. Това допринася да се заоп- 
лва бюрократично-технсжратически 
ят монопол. Доволното са по-голс- 
.мп компетенциите на органите — 
дотолкова е по-голяма опасността 
от заоилването на такива връзки, 
а това е потенциално огнище на 
етатистични тенденции.

Борбата за провеждане на Про 
грамата за стабилизация всъщност 
се води —- смята Иво Марепк — 
между онези, които виждат един
ствения изход от сегашните труд
ности в създаване на доход върху 
качествени основи, с последовател 
но включване в международното 

онези,

■

>-зацця на най-широкия нр 
ницн и граждани в 
фронт на социалистическите субе
ктивни сили — приключва Маренк 

стабилиза! щита да

ако

трудовителата и влиянието на 
хора.

се отбе«омуннетите, ясно е защо 
лязва закъснение в провеждането 
на мерките, от които се очаква 
да подейотиуват за 
и коном и чеокитс Т'РУАн°сги и °т 

част на

— е условие 
стане организирана активност — Ако тръгнем ог това, че 

разпределението на 
стойност за работничечеката кла
са представлява същина на социа
лизма, тогава всики наши усилил, 
в приспособяването и на 
ческата. и на политическата сис
тема трябва- да се насочат в тази 

— казва Милан Джайкос- 
— При това е необходимо да 

размисляме и за начина на създа- 
ягнето на дохода. Не може да се 
остане без отговор на въдроса 
що покрай съществуващата мо
дерна технология 
бройните кадри и квалифицирани 
работници не се постигат задовол
ителни резултати в производител
ността и в качеството на лроизвод 
егвото. Откъде и толкова равноду
шие, и безсилие, в борбата срещу 
лентяйството, недисдиплината, от
съствията от работа? Всички про
мени и приспособяването на иконо 
.мическата и политическа система 
би трябвало да създадат условия 
за премахване на тези отрицател

на
принаденатавсички. излизане от

ТЪРПЕЛИВИ ИЗЧАКВАНИЯ
— Известно е, че още не еа изостаналостта на тази

уточнени 'Необходимите мерки за -^“«азва “д-^Хкпиич
УС"ГГ^пД,яРа3^ ;ГГпр0дъ^кааИат над една годш
т® иа палу-ДтГ система. система- ^'ужаГе
та и политиката иа цените, разпро- ■ ^е^Т^ро^шшепня ко 
делението на дохода и чисшя до- ,.^а в дървообрабаг
\ол обшестазеното планиране — мплокс, ^ мщ
което е в компетенция на Фсйсра нашата и текстилната промишле
ни" п републиките - казва др мост, строителството и оанки,с 
Момир Лекович председател на Ре- но пито една акция не е прове- 

камара в Дона докрай.

икономи

ка
насоиа
ки.

за-

покрай много-
гионалната стопанска 
Ниш. — Тази регулация, така ва
жна за стопанисването, и по-ната
тък е само материал за встъпи гел 
ни изложения и безкрайни пазар
лъци. Но, в множество ООСТ съ
що не са променени много неща.
Напротив, собствената пасивност писанията, 
все по-често се обяснява с надои- предупреждават, че това не е до- 
,мъка на съюзни и републикански статъчно, за да забележим видими 

В основните органи- промени в иконолшческите проце-

ЦЕЛТЛ НА ПРОМЕНИТЕ
Кан, и покрай всичко това, по- 

успешно Да се осъществява запи
саното в Програмата? Не намаля
вайки значението на законопред- 

нашите събеседници

предписания-
зации „търпеливо” чакат законн и 
се вардят от всякаква конкретна и 
дългосрочна акция, но не се коле
баят, ако трябва да се променят 
пропорциите в разпределението и 
да се застраши собствената мате
риална основа.

Във връзка с
споменава гари.иера на нишки „Ни- зва Милан Джайкоски. 
текс”. Един ООСТ на този колек- Райко Симич, главен едектро-

си.разделение на труда, и 
които не искат или не са способ
ни да се впускат в този процес. 
Затова е разбираемо, че има раз
минаване и по отношение на съв
купното обществено развитие- 
колективите, които са осъзнали, 
че разприщването на творческите 
сили на труда, на новите делови, 
организационни и развойни капаци 
тети е възможно единствено с 
пълна афирмация на самоуправи- 
телните отношения — работници- 
те се застъпват за по-бързо афир
миране на онези елементи от Про
грамата за стабилизация, които 
се облягат върху съвкупното ук
репване на самоуправителните об
ществено-икономически 
ния. И обратно — в средите с 
много трудности и по-нататък из
чакват помощ от държавата, за 
която е очевидно, че ще имат все 
по-малко пространство за прераз
пределението на осъществения до
ход. Понеже още не се е стигна
ло -до възловия завой в осъществя
ването на Програмата, слабата ма
териална позиция на сдружения 
ТРУД подействува върху това, че 
се я®я®ат винаги нови опити на 
държави о-с°бст®енически поведе
ния, А главните причини за отпо
рите — казва Маренк — виждам 
в -материалните слабости, натиска 
за запазване на частичните за сме 
тка.на общите и стратегически ин
тереси, и в разпределенията меж
ду труда и управлението.

— Стабилизационната програ
ма подразбира големи промени, с 
помощта на които ще меним не 
само текущите процеси в стопан
ството, но и целокупните отноше
ния в обществото, с пълно афир- 

Лекозич мираие на самоуправлението — ка

ни явления.
—- Убеден съм — казва на

края Джайкоски —- че без един
ство на Съюза на комунистите по 
основните въпроси не може да на
правим прелом з съществуващите ■ 
отношения. Това единство трябва 
да бъде над частичните и момен
талните интереси, ке само над ре
гионалните, но и над онези, които 
произтичат от привилегировани по
зиции. Единното отношение към 
някси елементи на стопанската си 
стема и към развитието на стра
ната като пяло не може да се ка
зва, че е мнитарпзъм. Също така 
е неприемчиво да се изгражда 
„единство” въз основа на разлики
те. Това, че прекадената „автоно
мия” на републиканските иконо
мии доведе до несъзираеми греш
ки в развойната и инвестиционна
та политика, е още един сигнал, 
че от интерес на бъдещето не би
ва да се позволи, поради „грехо
ве” от миналото, всеки да калку
лира само с частични интереси. 
Трудовите хора в страната най-ма
лко са влияели върху погрешните 
Развойни определения в стопанст
вото. Ако днес поради това запла
щаме данък, не значи, че не мо
жем по-добре.

Подготвили: Д. Вукович, М.
Тривич, 3. Бойович, М. Совдат,
Й. Башевски, Ж. Какич, Б. Ра-
дивойша

В

това,

с монтьор на новосадската електро
разпределителна организация в Бе 
чей. основната причина за застой 

че „отчуждените 
макър центри на влияние с бюрократиче- 

ското си поведение не дават въЗ-

тИ'в е изплатил лични доходи,
40 на сто по-големи от позволени
те, а другите две ооновни органи
зации са изплатили лични доходи, вижда в това, 
увеличени със 100 на сто, 
че за това не е имало основани^.

— Същото се случва и с иско- можност на трудовите хора да уп- 
вете за облекчаване положението, равляват с принадения труд”. Ра- 

казва Момир ботниците не самоуправляват до
край — казва Симич — не реша- 

лшино да се споменава, са напъл- ват за най-важната част на дохо- 
но основателни, но как да се юбя- да. Значи, програмата ще се осъ- 
сни това, че в повече новосъзда- ществяша ако се развива самоупра- 
деии трудови организации нищо не влението. За всичко, което досега 
се предприема да се намали соб- постигнахме не слагаме гердани на 
ствената администрация, за да се работническата класа и на Съюза 
освободи доходът?

на стопанството 
Лекович. — Исковете, това е пз-

отноше-

на комунистите, защото т°ва им е 
Причините за отпорите на про- историческа задача. За всичко, за 

веждането на Дългосрочната про- което се договориме. а не изпълни- 
грама, поне когато се касае за Ни- ме — пак е отговорна работниче- 
шки регион, трябва да се търсят ската класа и нейният авангард, 
и в кадровата политика в столан- Защото винаги тРябва добре Да се 
ството. По-малко се уважават — _ органпзиреаме и да си поставим 
твърди Лекович — знанието и ре- реални цели. И този път 
зултатите на тРУДа, а повече мо- твърждаеа Сашич — не с-ме така 
рално-политическите качества, про- организирани, за да се знае кой и 
сто разбрани като членуване в СК. за какво е отговорен. Досега чес- 

Когато към тези слабости при- то ползувахме аргументи на дър- 
бавим акционното неединогво на жавни органи, а занемарявахме си-

по-

Комунист ворен редактор Влайко Кривокапич, глав
ни и отговорни редактори на републикан
ските и понрайнинските издания — Доб- 
ривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджел Хайрулаху (САП Косово), Петър 
Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
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берт Души (редактор на изданието 
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БОСИЛЕГРАД: СТРОИТЕЛНАТА КООПЕРАЦИЯ 
„ГРАДЖЕВИНАР" Е ПОЕЛА СЕРИОЗНА ЗАДАЧА

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДНЕС И УТРЕ

ФЕРМИТЕ №6 ПЕРСПЕКТИВА До края на годината 

- ток в седем селага все още не 
В „Напредък” 
ват, че изграждането й е 
запланувано в началото на 
идния месец, но с оглед 
на н©извършените подгото 
вни същото ще започне по- 
къоно. Откриването на фе 
рмата съпътствуват и дру
ги трудности. За прехрана 
на стадото през зимните 
дни. например са необходи 
ми около 4 хиляди тона 
сено. За целта е необходи
мо с изкуствена трева да 
се засеят 500 до 600 ха

129 .милиона динара, а сел 
скостопанските 
дителм досега са

• в животновъдството, 
въпреки отличните природ
ни условия за по-интензив
но развитие, досега е по
стигнато малко ф Нере
шените належащи 
си. преди всичко комуна
лно-битовите проблеми в 
известно число села, са 
спънка в това развитие

е известно. 
подчеРта- произво- 

теглили 
само 10,7кредити от 

милиона динара. Васил За
хариев. референт за коопе 
риране в „Напредък” каз

■л:

ни средства на електрораз 
ортаниза-Строителната коопера

ция „Граджевинар” ТО Бо пределителн-ите 
оилеград в която членуват ции в СР Сърбия, Фонда 
,над 140 самостоятелни за- за насърчаване развитието 
наятчии, тези дни сключи на недостатъчно развитите 
договор с Елентроразпре- краища в СР Сърбия, Ьле- 
делителното от Леоковац

Въпро-
ва, че до края 'на година
та ще се открият догово
рените досега ферми и ще 
се потеглят още 24 милио
на динара. Една от причи
ните защо средствата -не 
се ползуват е несигурнос
тта и неготовността на
производителите Да се за'

ктроразпределителното от 
Леоковац и местните об- 

да щности.
Как да ^е интензтвира - 

ж1шотновъдството в общи
ната и как да се използу
ват хубавите възможности 
— бе въпрос, на когото 
през последните няколко 
години ое търсеха конкрет 
ни отговори. Необходимо
стта от тях е още по-гол я- 
ма ако се има предвид 
разликата между перспек
тивата в този отрасъл и 
постигнатото в него досе
га. Резултат на тази нело- 
гичност е намаляването на 
животновъдния фонд в об
щината. Макар че конкре- Щ 
тни планове не липсват, |Й§ 
реализирането им не се щ 
осъществява с желан темп. ЦЪРНООК: някога стадата бяха бройни и големи 
ФЕРМА ЗА 4000 ОВЦЕ 
И КОЗИ

Взетото преди известно 
време решение от делега
тите на Общинската скуп
щина в Босилеград за из
граждане на ферма за око
ло 4000 овце и кози в об
ществения сектор е още 
едно доказателство за уси
лията на обшествено-поли- до края на 
тическите сили в община- трябва да се открият в ин- 
та и по-ширсжото общест- дивидуалния сектор, досе- 
во за ло-ускорено разви
тие на този селскостопан
ски отрасъл. Фермата Ще 
се изгради в района на Ра- 
дичевци и Млекоминци и 
понастоящем е в ход екс
проприация на имотите 
тоз-и край-

и пое сериозна задача — 
до края на годината 
изгради ншкоразпределите 
лна мрежа в 7 села и ии- 
со коразпределител на 
жа в 8 села. Става

Изграждането, както ни 
уведоми директора на ко
операцията. Цветан Сте
фанов ще се провежда в 
три етапи. В първия етап 
са обхванати селата Бран 
козци, Горно и Долно Тлъ-
М1ИНО
ние, а в Долно Тлъмино

мре
дума

за села, които според пла
на по електрификация до
сега трябваше да получат 
ток. Но поради лоши взаи
мни отношения и различ
ни несамоуправителни про

Електроразпредели- и низкоразггрод епителната
телно.то от Лесковац, кое-

високо напреже-

яви в
мрежа до края на юни ме
сец.то е нооител «а акцията, 

електрификацията в тези 
села все още е само же
лание.

Вторият етап трябва да
приключи до края на сеп
тември и обхваща селата:

Според договора на „Гра Рикачево, Бистър. Зли дол, 
джевинар” от една стра- Цтрнсщица и Дукат с ви
на, и Електроразпредели
телното от Леоковац, от

дължаваг- За сметка на то 
ва обаче всичките в обо
рите нямат породист до- 
битък и съоъ.ржения за 
работа.

Трудно може да се да
де отговор на въпроса да
ли проектът изцяло ще се 
реализира. Без оглед на 
възрастовата структура на 
с е л с к о сто11 а н с ни те 
водители без 
усилия на обществено-полп 
тическите оили в община
та и местните общности, 
на преден план на „Напре 
дък”, отговорът е синулрио 
отрицателен. Сигурно е еД- 
ко: — фермата за овце и 
кози. както и запланувана
та ферма за доугояване 
на юнци (около 200 в една 
партия) пг:е бъдат подтик 
на жигютновъдството в об
щината.

площи. Това обаче не е 
направено. еско- напрежение, а в Бра- 

нкевци, Рикачево и Горно 
Т л ъ |ми но низкоразпредели-

друга страна, няколко са
мостоятелни занаятчии, чле 
нуващи в кооперацията, са 
поели задължение до края 
на годината да изградят 
мрежа с високо напреже
ние в следните села: Бран 
ковци, Рикачево, Зли-дол. 
Долно Тлъмино, Горно Тлъ 
мина, Църнощица, Дукати 
Бистър. Дължината на та
зи мрежа е 64 километра.

„МОРАВА II” ПОД 
ВЪПРОС

Засега трудности се чу- телна мрежа.
вствуват и в реализацията 
на проекта „Морава П” 
общината. От запланувани
те 242 мини-ферми, които 

година

И третря койт°етап.
трябва да приключи до 
края на годината обхваща 
селата: Зли дол и Църно
щица —низкоразпределител 
ната мрежа.

в

1985
произ- 

по- големи
га е договорено изгражда
нето на само 113 ферми: 
59 за крави, 46 смесени 
— за овце и крави и 3 за 
озце.

Досега са открити само 
в 15 за крави, 8 смесени и 3 

за овце-
Средствата от проекта 

също така не се ползуват 
достатъчно. Да припом
ним, целокупните предви- 

на Дени капиталовложения за 
ООСТ реализиране на плана в об

щината възлизат на над

Да кажем и това, че 
през настоящата годинаА в селата Рикачево, Бран 

ковци, Зли дол, Долно и електрификацията трябва
Цялостно да приключи и 
в неелоктрифициранагте ма 
хали на Горна Лиоина и 
Горна Любата. Елентрифи-

Горно Тлъмино и Църноши
низ коразпред елите лна 

мрежа в дължина от 83 ки 
лометра. Стойността на 
двете мрежи възлиза на 
147 208 745 динара и същи
те са обезпечени от раз
лични източници: сдруже

на

Защо фермата не се из
гражда на тучните планин
ски пасища? Първо, зима
та тук трае често и по по
ловин година и второ

цирането в тези 
поела „Иднина” ор Окопйе 
— СР Македония.

села е

сегашната локация 
„Напредък’ ’ като 
и а проекта има 102 арапло 
щи. Да припомним, запла- 

фермата

В. Б. М. я.носител

ПРИКЛЮЧВА ПРОЛЕТНАТА -СЕИТБА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
нувано е около 
да има 400 ари. В случая 
тук ще бъдат експропри
ирани по-малко имоти, 
колкото на друго място.

Валежите попречиха на сеитбата
Частният сектор разпо

лага с 164, а обществени
ят с 9 трактора, механиза
ция, достатъчна за срочно 
изпълнение на пролетната 
сеитба. Известни затрудне 
ния има, понеже немалко 
трактористи не ползуват 
тракторите за оран, а ед
но число търси от частни
те селскостопанн да им 
заплатят по-тиооки суми за 
изоран декар, отколкото то 
па е определено в общп- 
ната. Според груба преце
нка само 60 на сто от ме
ханизацията и частния се* 
ктор се включва в - земеде
лските работи.

от- Тази пролет „Власина- 
предукт" и 
кооперация в Йелашнпца 
обезпечиха достатъчни ко
личества хибридни семе. 
на, което благоприятно ще 
се отрази върху добивите, 
тъй като предимно се за
сяват ви;с ок одобивн и сор
тове. Определени труднос
ти създай а липсата на дос
татъчни количества азотни 
горопе. както и високата 
им цена, която действува 
дестимулиращю,- така че 
мнозина частни селскосто
пански произиодл «тели пре
дпочитат да не употребя
ват изкуствени торове.

В Сурдулишка община 
приключва пролетната се
итба.
на общината тя приключи 

планинските преди петнадесетина дена, 
полупланинските райо- 

момента е в* разгара

Въпреки че все още ня
ма данни колко площи са 
засети през пролетта, 
к о о рд и-н ациюнншя 
считат, 
площи ще бъдат засети, до 
Ри и преизпълнени, заето
то мнозина частни селско, 
стопански 
разорават

земеделската
С изграждането на Фер- 

останат
В равнинната част а

мата тук не Ще комитет 
че заплануванитенеизползвани 

пасища. Запланувано е е-Д- 
иа част от тях да се пол
зуват за обезпечаване на 
храна за през зимата,

паша на ста-

а в
ни в
си. Според плана на коор
динационния комитет, през 
пролетта трябва да се

общо 1723 хектара

а производители 
изоставените 

площи през изтеклите го
дини. Единствено продъл
жителните валежи допре*

за-лругата за 
дото през лятото, където 
също така ще бъдат из
градени необходимите обе 
кти.

За изграждането на фер
мата обезпечаването на 

и необходимите 
съоръжения са нужни око 
ло 160 милиона дилара. Да 
ли фермата ш© се открие 
до кра* на годината, засе-

засеят
с пролетни култури, 
при това с царевица се за
садят 547 ха. с яра-ечемии 
286 ха, яра-овес 171 ха, с 
картофи 337 ха, с тют,0п 
97 ха. с фасул 28 ха, със 
зеленчуци 150 ха и с раз
лични с|>уражи 67

кат

миха за навременното изо^ 
раване па площите, но все 
к-п момент се използува за 
засявано с пролетници.

стадото

Ст. Н.ха.
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Младежта - двигателна горанската дейност. : "V-'
-х /■

■ л

* т"’;."
V; ДИМИТРОВГРАД* Й,-. Зеленеят се млади гори н треви. • ,4

голини, а над 60 ха са засеяни сЗа три години заселени 139,84 хентара 
изкуствени трепи

Движониено на тирани
те в Димитровградска об нитс 
щина има о»оя традиция, 
която трябва 1И занапред 
да се пази, бе изтъкнато 
па състоялото се неотдаш 
на на Общинската конфе 
ренция на нараните- Имай 
ки предвид факта, че го- 
рансквта организация в 
Димитровград водят «яко- 

ентуеиасти безвъзме 
тогава и постигна- 

резултаги са срав-

На заседанието на Скун 
шината на тиранската ор 
ганизация в Димитровград, 
за значителни приноси в 
акциите по .залесяване на 
отделни лица и трудови ко 
лективи бяха връчени злат 
си и сребърни значки и гю 

За особен принос 
и ентусиазъм в работата 

предни- на организацията за меда-
Живо

За подържане на залесе 
плаши гораноката ор 

финансиралаганизация е 
изграждането на така наре 

горски пътищаченитс
в дължина от 2700 метра.

изгражданепредвидено 
на още Ю километра таки 

Шо се касае хвали.ва пътища.
до плана за залесяване 
през 1984 година 
В Плана за 1984 година е 
дево е да бъдат залесени 
135 хектара, а около - 
100 ха да бъдат засети с

ли са предложени
йованович, Ратко Ка- 

и Петър
ордени Ранно Ставров 

и Йордан Марииков. А. Т.

лисо 
здно, 
ти те 
пителио добри.

РВД 
менов
а за

Митов,50—

изкуствени трови.
За три години 

тонизирани 
допито организации и учи 
птицата са залесени 139,84 
ха. Ако към това добавим 
и залесените 52 ха в част 
ния сектор, постигнатото 
безспорно представлява Ус 
цех.

чрез ор 
акции на тру

Освен залесителните, го
ранокага организация през 
изтеклня период е прове
ла и няколко акции на за 
сяване на треви. В слива 
на Погановска река са за 

треви на около 60

т и т о
Онова, дето под насилие домашно 
потъпкана вяра жива съхрани 
н едва доловима още цел далечна 
несломимага вяра запази —
И дето у нас сили дребни събуди, 
дето вековен ярем ги бе умъртвил, 
та ръцете в юмруци ни се свиха 
нога разпокъсана страната я късаха —
Трепеливо понасяхме страдания и жертви 
и се счепкахме с насилието възродени, 
когато бе решено нашите поколения да умрат 
и борбата завършихме освободени —
Освободени да живеем с достойнство 
и сами да кроим своята съдба, 
повече никога под сила да не паднем 
затова в Титово име чест даваме.

сети
хектара. Тази активност 
е двукратно полезна, 
тото тревата опира ерози 
ята. а същевременно се по
луча ват значителни колим е 
ства храна за добитъка.

за-

БОСИЛЕГРАД

Принос към всеобщото развитие
Горанската организация в Босилеградска община, 
днес е организирана в 32 горански бригади, досега е 
залесила над 3100 хектара голини, създала е около 
450 ха изкуствени ливади и 29 възпоменателни горич
ки, което е значителен принос в опазването на жиз
нената и трудова среда.

Според сведенията, пър 
ва залесителна акция 
Босилеградско е проведе
на още през 1896 година 
в село Брестница, Райчи- 
ловци и Босилеград. Пъл
ният подем на залесяване
то започва след победата 
на социалистическата ни 
революция. Оттогава, а 
особено от 1961 година, 
когато се формира Движе 
ше *на гераните в община 
та. доброволните залесите 
Л'Н!и акции заемат все 'по- 
важно място в обществе- 
но-инон омическия подем 
на селата в Бооилеградсна 
община. От шдина на го
дина .годите и ерозивни 
площи 'намаляват. По тях 
израстват буйни гори, ко- 
■ито . представляват. не са 
мо неизчерпаемо богатст 
-во, «но със зелен'ината ои 
прянсо въздействуват и 
върху опазването >на жиз 

. мечата и трудова .среда.
Чрез различни еидбве 

доброволш акции и други 
залесителни активности,

тези материал се произве 
жда в собствените два раз 
садника, кс8т° увеличава 
приноса им към всеобщо
то развитие на общината.

И през настоялата годи 
на горанската организа
ция е запланувала много- 
бройни залесителни актив
ности. Покрай другото, за 
планувано е залесяване на 
69 ха голини, а с нови ще 
се подменят изсъхнали
те фиданки на площ от 
около 7 ха. Ше бъдат око 
пани, разредени и оплеве- 
ни заседаните на около 
280 ха млади дръвчета.

За високите си постиже

Мил е КЛОПЧИЧ

ДВАНАДЕСЕТ БОСИЛЕГРАДСКИ СРЕДНОШКОЛ
ЦИ СТАНАХА ЧЛЕНОВЕ НА СЮК

Високо признание и тта, която е и двигател на 
в горанската дейност в об

щината.
Само през лепналата го

дина Босилеградска об
щина стана по-богата 
70 ха млади гори и с око 
ло десетина хектара но
ви изкуствени ливади. Пок
рай това горанските бри
гади. в които членуват пре 
ди воичко пионери, учени 
ци. средношколци, трае
щи се войници и пр. през 
изтеклата година подме
ниха с нови фиданки 37 ха, 
а «а 216 ха извършиха око 
паване. Значително е и 
това, че наред със залеси 
телната активност, горан- 
оката организация в Бо 
силефад отделно внтта- 
ние отделя и на производ 
ството на посадъчен мате 
риал. По-гол ям а част от

голямо задължение
- Години наред първична- 
та-штапизация на СК в 
образователния център 
„Иван Караиванов" в Боои-

нриети в Титовата партия. 
Членовете «а първичната 
организация на СК бяха «а със0
същото мнение и така те- 

леград посвещава голямо зи' млади хора постъпиха 
внимание на идейно-поли- в авангарда на югославока- 
тическата подготовка и та работничеона класа, 
марнсическото образова-

На въпроса — какво за 
вас представлява 
ването ви в редовете 
СЮК? — двама от тях от

мие на средношколците.
Тази активност е интензи
вна през цялата учебна го
дина. Към края на второ
то полугодие най-дейните говориха: 
и най-примерни девойки и

поетап ния горанската организа 
ция получи редица общин 

репуб-
на

сни, репионални и 
ливански признания. Меж
ду д/ругото, гораните спе-'Никола Йосифов, III

клас: — От момента, ко
гато разбрах ролята «а 
ОЮК

младежи получават скъпо 
признание — биват прие
ти в редовете на 
на югославските комунис-

челиха телевизор, апарат 
за изработка на фотогра
фии. транзистор, грамо
фон, (горански щит. мно
жество грамоти, златни и 
сребърни значки).

Съюза в героичното мина
ло и успешното социалис
тическо строителство на 
Югославия, мечтаех да 

■комунист- Много 
съм щастлив, че ми се 
сбъдна м-ечтата. Ще се 
стремя задълженията да 
изпълнявам 1с висока отто-

ти.
И тази година бе така.

През май Акционната кон- стана 
феранция на Съ.юза на со
циалистическата

М Янев
младеж

в училището единодушно 
опеки, че Нада АрсОва, 
Гина Преглед аа Деня на младосттаСлавова, Предраг ворност.
Трайков, Драган Христов, Гордана Стойкович: III 
Иван Зарков, Снежана Сто клас: — Радостта ми е 
именова Елена Стойнева, безмерна. Получих високо 
Ягода Динова, Никола Йо- признание, ко и голямо за- 
сифов, Гордана Стойкович. дължение. Доверието 
Сузана Тодорова и Кронс

На 25 май в следобедните часове на стади
она на футболния отбор „Лужница" ще стане 
преглед от упражемие, показни упражнения и 
народни танци.

Прегледът те стане под открито кебе, а в 
него те участвуват над 600 изпълнители (преди
мно от основното

досега на територията на 
Босилеградска община са 
създадени над 3100 хекта 
ра_ млади гори, около 450 
ха 'изкуствени ливади, 29 
възпоменателни

ще
вно ангажиране в дейнос- 

Йованчов с отличния ус- оправдая с отличен успех 
пех, примерното поведение -в • училището и с интензи- 
я извънредните ои резул- тта .на партийните органи- 
тати в йзвънкласовата де-., зации и органи, 
йноот заслужават да бъдат

горички, 
които в рамките на общо 

акция „88
училище и образователния 

център в Бабушница, КХД „Младост", извидни- 
чеокия отря>д, каратежлуба. числящи се към 
гражданската защита и др.).

.югославската 
млади фиданки за другаря 
Тито” са дело на младос- М. А.М. Я.
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СЪСТОИ ЦЕНТРАЛНОТОДОВЕЧЕРА НА СТАДИОНА НА ЮНА ЩЕ СЕ 
25-МАЙСКО ТЪРЖЕСТВОМладите и ваенародиата отбрана МИЛИБОР АНТОВИЧ - ПОСЛЕДЕН 

НОСИТЕЛ НА ЩАФЕТАТАДИМИТРОВГРАД

Подготвени на поста си ни На 25 май вечерта на Стадиона на Юго- 
народна армия в Белград ще се съ- 

1ПОВОД Деня
олав ската
стои централното тържество по 
на младостта и рождения ден на другаря Тито. 
Последен -носител на щафетната палка ще бъде 

•работник Милибор Антович, 27-гоиишен

Димитровградските средношколци отбелязаха 
извънредни резултати в проведеното неотдавна съре
внование по всенародна отбрана

младият 
миньор от Бор.ЯВъдеждалето в оредни- 

те училища на предмети, 
чрез които младежта се 
подготвя за всенародна от 
брана, (всяка пета 
се ознаменува със сърев
нования. По повод 35-годи-

ри и в решаването на те* 
стсвете- В индивидуалното 
класиране най-добър бе
Горан Петрович,

Антович е роден през 1957 година 
Велика Плана, в семейство с дълга миньорска 
традиция. Зает е в ООСТ „Яма” в Бор като 
квалифициран копач.
награда на овоя колектив за 1982 година, а една

за най-добъР
млад работник—самоуправител в ТО Медни ми- 

Бор и в общината.
асоооааоаааооапоааапаааааапааааааоопаоаапаоааооапаааааапааааапппааоааааопаорасзоаааааааааоаааапш

ТИТОВИЯТ ФОНД В БОСИЛЕГРАД ЗА СЕМЕЙСТВАТА НА ПОСТРАДА 
ЛИТЕ МИНЬОРИ

I ВЪВ

1§година
Получил е ПървомайскаСлед като бяха сумира

ни «всички резултати, общ 
победител стана първият 
отбор на И-5 клас, а след 
него се наредиха първият 
отбор на П-1 и първият

I година по-късно е провъзгласеншнината на това важно на- 
образовател но-чинание в

възпитателното 
ниците от
„йосип Броз Тито” в Ди- отбор на И-2 клас. В ин- 
митравград неотдавна се . дивидуалното класиране 
съревноваваха св три дисди- най-мното точки събра 
плини: оперативно-такти- Тодор Ставров. На второ
чески марш, стрелба с вой и тг>ет° място се класира- 
нишка пушка и писмен ха Горан Петрович и Зо- 
тест- Участвуваха Ю от- Ран Иванов, 
бора с по 5 членове-

*дело уче- 
II 'Клас на ОВО

ни

%§

3Стипендия за един студент 3
п
§н питване със Скупщината на Титовия 

фонд в Деспотовад.
През настоящата учебна година 

от средствата на Титовия фонд в 
Босилеград се дават стипендии на два 
ма ученика в средното училище, еди 
ният ох които вече е сключил само- 

„Изградня”

§ На проведеното през миналата, 
седмица разширено заседание Из
пълнителният отбор на Скупщината 
на Титосвия фонд в Босилеград иззе 
решение в следващата учебна годи
на да отпусне една стипендия на сту
дент — син или дъщеря на един от 
миньорите, пострадали в неотдавнаш
ната катастрофа в „Стьрмостен”. Сти
пендията се дава за две години на 

който и да

За отбелязване е. че в 
участву-

§
8съревнованието 

ваха всички ученици на 
II клас-

иНай-напред бе проведе
на стрелба е войнишка пу 
шка М-48 с участието на 
50 състезатели. На първо 
.място се класира Емилия 
Давиткова от 11*3 клас.

§§ а
§ а

1 §
Съревнованието преми

на при извънредна органи
зация, а постигнатите ре- 
з\-лтати оше веднаж по
твърдиха факта, че наша
та младеж иска и може 
да се подготви добре за 
еспешно изпълнение на 
своите задачи в системата 
на всенародната отбрана.

§
управителен договор с 
след школуването си да постъпи на 
работа в тази организация. Стипендии ■ 
от Титовия фонд досега са получи- ■ 
ли общо 21 лица — средношколци и 

или висши 
М. Я.

%
3В оперативно-тактичес- 

кия марш най-добри резул 
тати осъществиха членове
те на първия отбор на И-5 
клас, а Тодор Ставров 
бе най-добър в индивидуал 
ното класиране.

Членовете на първия от
бора на П-5 бяха най-доб-

§ студент в грети курс на 
било факултет- Кандидата ще опре
дели Скупщината на Титовия фонд 
на СР Сърбия при предварително до-

5
I§ студенти в полувисши 

учебни заведения.3 а

а 3□□□□□□□□□□□□□□□□□Со □ о □ □ □ □ □ □ □ о □ □ □ □ о о □ □ □ о о в □ а □ □ в □ а □ □ п □ □ о а и о о □ а □ □ □ □ □ □ о и □ □ и □ □ □ □ □ о □ о □ □ □и □ □ □ □ □ □ □ □ □ о □ □ с
МАЛКА АНКЕТА: НАКЪДЕ СЛЕД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Стремеж към пв-високо образованиеА. Т.

нашата страна. Резервен 
вариант: да следвам иконо 
мика в Белград.

Приключи редовното обучение за учениците от 
IV и И1 клас (специалности със трета степен профе
сионална подготовка) на средното профилирано учи
лище. Понастоящем се провеждат практическите им 
занятия в съответни организации на сдружения труд, 
където абитуриентите свръзват теоретичните си зна
ния с практиката. Наскоро ще държат зрелостен из
пит и след това ще се намерят, може би, на най- 
важния кръстопъх в живота си: накъде след сред
ното образование. От кръстовището водят две посо
ки — да си намерят работно място в организациите 
на сдружения тРУД или да продължат образованието 
си в полувисшите и висшите училища.

Кой ггьт чде отберете?
Този въпрос зададохме на 
няколко бооилеградски аби 
туриенти. Еро отговорите 
им:

БОСИЛЕГРАД: СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА 
ПЪРВА ПОМОЩ

„Повредените" получиха 

бърза и качествена помощ
СЛАДЖАНА ЙОРДАНО 

В А от Рикачево, ученичка 
в III клас, селскостопан
ска специалност: 
ланнето ми е да получа 
четвърта стопен професио
нална подготовка в същат* 
специалност, но в Босиле
град не мога да осъщест
вя целта. Ще се опитам » 
друг град. Ако не успея 
сега, ще се опитам дого
дина.

ЗОРАН ДЖОРДЖЕВИЧ 
от Крива Фея, уче(НИ1к в 
IV клас, металообработвл- 
ща специалност: —Най-на- 
агпреД ще отбия военната 
ом повинност, а след това 
ще се опитам да се затш-

Же-

чки и убедително завоюва 
първото място. От второ 
до четвърто място се кла
сираха отборите на Долна 
Любата. Горна Любата и 
Еистьр.

В състезанието на сред
ношколците двата отбора 
водиха равноправна н не-

По случай Деня на мла- 
и 40-годишнинатадостта

от възобновяването на Че 
рвения кръст на СР Сър
бия. миналата събота в Бо 
силеград се проведе общи 
нско състезание но оказ
ване на първа помощ, в 
което участвуваха отбори 
на подведомствените ос
новни училища в Долна Лю 
бата, Бисп'ър и Горна Лю
бата и отбор «а централ
ното основно училище в 
Босилеград. Основното учи 

Горна Лисина не 
това

ЛЮБЕН АНГЕЛОВ оТ 
Горна Листна, ученик в 
IV ишас, правна специал
ност: — Желая да тпродъл 
жа образованието си в 
Белград. Досега бях отлич 
•пик, надявам се, че и зак
лючителния клас ще завър 
ша с отличен успех, за да 
мога да се запиша в Поду

ГИНА СЛАВОВА от Бо
силеград, ученичка в IVОтборът на босиле 

основно 
бъде 

Бо-

клас, химичеенка специал- 
Оше в основното

градското 
училище Ще 
представител на

•ност:
училище обикнах химия те и 
ще се опитам да се заш-

13(1 Решето туристическо учи 
лище. Предполагам, че с 

в Природл ю^матвмат*! !* тази професия ще мога по- 
лесно да намеря работа и

ша в някое полувисше учи 
лище. Доколко не осъщес
твя целта. Ще потърся ра
бота като метал оработ*

М. Я.

общинасилеградсна 
на Републиканскотолище в

изпрати отбор и на 
състезание. В категорията 
средношколци се състеза
ваха два отбора »&■ и 
,.Б” от ученици «ъ® 11

ша
чеоК1ИЯ факултет — отдел 
химия в Скопие.

оказ-ст>стезание по 
ване на първа помощ, 

се проведе
да запозная красотите на шик.

което ще 
на 16 юни в Кляичи. ■>а ■■л

клас.
известна борба. Накрая ре 

беше равен —
проя-Оьствзателите се

бързо, правилно ивиха с
хигиенично лревързваие на 

бързо и сигурно пре* 
(И с

зултатът 
206:206 точни. С решение

победител
отборът

Г>1 'V-'на журито за 
бе провъзгласен

рани,
на повредени

1 знания и у ме 
област- Отбо- 

босилеграйското «с
Мики

насяне 
редица други 
ния в тази

8„Б”. >Успешен организатор на 
състезанието бс Общинска 
та конференция «а Червс- 

I присъди 
благощар

;
рът на
новио училите
Анастасов, Валентина Але 
ксаилрова, Оливера Ст"»- 

Сашо Христов, Руска 
Коста-

202 то-

ни кръст, «оято 
на състезателите 
отвени грамоти.нова.

'Ганева и Сладжаиа
,1 ииова — сиечелм

С. ЙордановаЛ. Ангелов 3. ДжорджевичГ. СлавоваМ. Я.

СТРАНИЦА 9
ф 25 май 1984Братство



ДВЕ ИЗЛОЖЕН НА ХУДОЖНИКА ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ ГСАМОУПРАВИТЕЛИАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

Димитровградският художшн, сега живущ 
е Нани, Веселин Данкош през последните 
месена (април и май) откри две самостоятелни 
художествени изложби. Първата изложба бе 
откри та >в Дол еващ, но време та 
преглед 'На самодейните театрални колективи в 
Дома на културата „13 октюбар". Пред любите
лите «а изобразителното изкуство от Долевац 
Дениов се представи с оноло 40 рисунки, пре
димно портрети .на театрални артисти, и дейци.

УСПЕШНО
ПРЕДСТАВЯНЕ.

дка
§■г я
Г:в реIтоналния 8Конкурсната комисия на трудовата общ-

стоианство, 
строителство и но 

шнеката скупщина в 
публикува

:1 8ност в Общинсния секретариат за
финанси, градоустройство, 
мунална дейност към Обн 
Босилеград

;П

8
8
88 1:11 Конкурс ::§Втората самостоятелна изложба Денко в от

кри а Галерията <на народния музей на Толлица 
© организацията на Културния център „Мил на 
ГХрошч — Лша” в ГГрокуиие. На тази изложба 
Денков се орелстави с 38 платна (маело), ла исо- 
И-1ГГО преобладават М|Оти1ви ог Ниш, Вшссж и. на
тюрморти. Особел интерес 'след любителите 1,1 а 
изобразителното 1ИЗ|куство в Прсжупие са предм- 
зйшал1И актовете и портретите- кажто и пореди
цата 'КОМПОЗИЦИИ. ■

С тезш две изложби Допков все повече се а 
утвърждава като самобитен художник, 'издигнал 
своето изобразително майегворегно >на едно тю- а 
високо равн1ил(с, с моето пленява все по-широк й 
кръг почитател)И на изобразителното изкуство. °

Ст. Н. 8

о; СТАЖАНТ за работа вьр- 8 
Общинския се-

8 за приемане на един 
ху бюджета и счетоводството в
кретаРиат за стопанство, финанси, градоустро а 
йство, строителство и комунална дейност към.
ОС в Босилеград 
Условия: Икономически факултет, т-е- - сте- и 
пен професионална подготовка.

С молбите, кандидатите трябва да прило- §
жат: кръщелно свидетелство, диплома за завъР- а

че не са под

I
8

и

8 1:8
П

8
8
8 8шен факултет и удостоверение.

8следствие.
Молбите, с 'посочените

срок от 15 дни от деня на публикуване
то на конкурса, до конкурсната комисия при а
трудовата общност в Общинския секретариат а
та стопанство, финанси, градоустройство, стро- “ 
итслстно й комунална дейност към Общинската 
скупщина в Босилеград.

Непълните и зак7>снели заявки няма да се

8документи се ло-
8дават в

88 8отпмзатоииоааяпвоивиоиопопипаас :БЕЛЕЖКА ОЩЕ ЕДИН СЛАБ ОТЗИВ 
НА БОСИ ЛЕГРАДЧ АНИ 
В АКЦИЯ ПО КРЬВОДАР 
ЯВАНЕЕдин аршин за всички

Обсъждайки активността на ловното дру
жество ,.Видлич” е Димитровград от април ми
налата година досега, делегатите на скупщина- 

неотдавна подчертаха, 
че отношениео па извесно число ловци -към ди
веча и лова изобщо е в разрез с морала в 
тази област- Това показа и отчетът на дисци
плинирания Съд на дружеството. Наложените на
казания, които трябва да смекчат норасвите и 
лоши навици, са само една сред поредицата 
прилагащи се мерки.

През изтеклия

Хуман
ността 

качество 

на малцина?1

та на това дружество

период този дисциплина
рен съд е разисквал 
Решени

въ.рху девет нарушения, 
са четири и възложени седем дисштпли 

нарни мерки — на трима ловни не се позволя
ва да ловят в срок от една годинака двама то
ва право е отвзето за три години, а двама са 
изключени. Всред наказаните и недисцигогинира 
ни ловци има и лица на високи постове, които 
благодарение на тях се ползуват 
авторитет и търсят „дупка в закона”. Моралът 
на известно число ловци е още повече принизен, 
ако се има предвид,

ПЕРМАНЕНТНА ХУМАН'НОСТ: Прокопи Радованов

На 17 май т-г. в Боси
леград се проведе първа
та от заплануваните за 
тази година две акции по 
кръводаряване. Както и до 
хуманна акция бе Заводът 
сега, организатор на тази 
за транефузия на кръв от 
Бел град в съдействие е об
щинската организация на 
Червения кръст 'В Босиле
град.

Веднага да ккажем, че и

Човекът н жизнената средас някакъв ой

Още елин призив
Може ли Босилеград — това .малко градче 

с извънредно добри природни условия за чисто
та, да^бъде по-чист град? Естествено, че може 
и тряова да бъде. Но чистотата 
е на завидно равнище. По улиците, площадките 
и кея. на автогарата и в дворовете на много 
частни къщи може да се види различен бок
лук: празни кутии, разни видове опаковки, 
разходвани автогуми и какво ли още не. Кош
ници за отпадъци едвам ли могат да се видят 
някъде, а там, където ги има, почти винаги са 

и, осооено през. т°плите дни, са източник

че всред тях са и някои, 
които своевременно, даже и сега са на постове, 
от които трябва да се застъпват за спазване на 
законността.

Типичен пример за този принизен морал 
е постъпката на ловци в околността на Сенокос.» 
Според оценка

на града не
на дисциплинирания съд, през 

годината три—четири групи ловци 
без позволение са .щурмували” в тази област- 
Известно число ловци „етиката” ей потвържда 
ват и на езерото в Омиловско поле, където с 
крайна нехайност

течение на този пъ.т отзивът на граж
даните беше слаб. Отзова
ха се само 21 лица, сред 
които нямаше нито един 
нов кръводарител. Анцията 
„спасиха” постоянните кръ 
водарители, някои от кои
то (Винко Богословов, Сто 

Стоянов, Прокопи РаДо 
ванов. Бранно Рангелов и 
други) са дарявали кръв 
над десет ггьти.

из-

унищожават дивите шатни, 
които отскоро започнаха тук да се настаняват.

Пак да се върнем към дисциплинарния 
съд. Членовете му са се ръководили от факта, 
че общественият

. пълни
на смрад.

За подобряването на хигиената на града до- 
сега са взимани много Решения 
Обаче от това излезе малка полза. Кг^о 
навикът на хората, преди всичко на тези които 
живеят ,в града, да хвърлят боклук навсякъде, 

V ;МеН"' А 'КОЛ1Унално-услужната организация „Услуга , която е длъжна да се грижи за 
чистотата «а града, не проявява 
тивност. Наистина

интерес е над личния. Арши
нът за наказание бе един и същ за :всични — и 
за „обикновените", и за „©шиниците на деня".

А. Т.

ян
и заключения. 

■ че л-и

(М. я.)

ЛОВ И РИБОЛОВ
достатъчна ак- 

тя се ореща с редица обек
тивни трудности — не -разполага с 
брой работници

Бурен живот в новия рибнин достатъчен 
за поддържане на чистотата и 

с подходящи за целта превозни I 
съществуват и субективми слабости които са 
■една от главните причини за .нечистия град.

4ози въпрос неотдавна бе обсъден и от 
иТ(?г?йТеЛ^'ГВОто ,на местната конференция а ССЛН в Босилеград. Слец обстойно обсъжда
ли6 аа'™юче1Н'° всички субекти да бъдат приз- 
ани за отговорно отношение към чистотата. 

Председателството на МК на ССТН отправи 
иок до всички оиндикални организации редовно 
да спазват договорения ред във връзка с хиги
ената, като допринасят да имаме чиста жизне- 

и трудова среда. ,.У слуга” и съответната об
щинска инспекция се призиват отговорно да из 
пъдняват задачите в рамките на своите компе
тенции. М. Янев

Новият рибник на Власинските 
водоцентрали, построеи миналата го
дина на извора на Топлодолската ре
кичка, е място с бурен живот- Тук 
басейните на рибника половин 
он рибни яйца — икра се преобразя
ват 'В малки риби. От общо 500 хи
ляди красавици, 350 х. са набавени от 
рибниците в Македония, а 150 х. са 
измрестени през зимните дни на Вла
стна.

водоцентрали в Сурдулица чрез сдру
женията на спортните риболовци в 
Сурдулица и Босилеград.

За годишн оразрешително се за
плаща два хилдци динара. Дивено е 
разрешен улов «е само две пъстър
ви. Ако рибарят не е член 
жвнието за дневно разрешително за
плаща 60 динара, а ако е член и ня
ма годишно разрешително 40 динара. 
Притежаващите годишно разрешите
лно могат да ловят в сряда, събо« 
и неделя и по време на държавните 
празници, а за останалите дни пла
щат по 20

средства. Но

в
мили-

на сдру-

Дневно и годишно разрешително 
за риболов във Влаоинското и в Ли- 
оиноното езеро издават Власинските С. Микичдинара.
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Работиичшо-опортни игри 

Успешно състезание(Зизичевка култура;/с. (| <0. р I
„А. БАЛКАНСКИ” — „БУДУЧНОСТ" Драголюб Върбич 

Юго-
(ПЬРВА КУХИНА) 1:0 (0:0) На градското стрелбище 

в спортния център ..Парк”
се състоя тазгодишното ре 
тонално 
спортна стрелба с въздуш
на пушка. Участвуваха 9 
мъжнй и 3 женски отбора. 
Твърде успешни организа
тори бяха Общинският син 
дикален съ,вет м 'стрелче са
ката дружина „Граничар".

В отборното клаоиране 
при .мажете победи 
„Външна автогума” 
рот с 662 кръга, на второ 
място се 'класира »>Ястре- 
бац” от Ниш с 636, а на 
трето място „Фом” от Про 
купие с 
диви дуалното 
най-добри бяха Борисав 
Петрович от Пирот с 171

• ТЕНИС НА МАСА

кръга,
от Ниш със 170 и 
слав Ристич от Пирот със 
168 кръга.Едва един гол състезание по

В женска конкуренция 
отборно най-добър беше 
женският отбор на „Ни- 
тенс" от Ниш с 463 ■кръга, 

него се класира

Димитровград, 20 май 1984 г. Спортният Цен
тър ”,1аРк , времето слънчево, зрители около 500 ду- 
ши. Юлмаистор Борислав Манолов в 50 м. Съди* 
срещата Крум Филипович.

достигаше, па да спечелят 
в Димлтров-една г°чна 

град. Единственият гол бе 
отбелязан в 50 м., когато 

Манолов ед

на
след ...
„Фом” от Прокупие соостдесното крило 

на отбита топка 
• реализира.

„А. Балкански”: Милко
Соколов 6, Раша Тодоров
6, Никола Найденов 6, Ми 
леван Тодоробич 6, Златан 
Марков 7. Новица Тодоров
7, Борислав Манолов 7, Си 
ниша Иванов 6 (Петар йо- 
ванович), .Ал ексан дар Стан-

7, (Тодор Антов —), 
Кръста Кръстев 7 и Нови
ца Алексов 7.

В празнична атмосфера 
пр>ед повече от 500 зрите
ли футболистите на „А. 
Бал кай оки”

мястоуспя Д'а и на грято 
„Външна автогума” от 
Пирот с 411 кръга. В ин
дивидуалист0

ООСТ
Пи-

В следващия кръг „А. Ба 
лкански” гостува в Пирру, 

срещне с

нлаоиране 
сломели Гор-

спечелиха още 
две точки. До победата 
дойдоха доста трудно. За- Където ще се 
душното време и добрият „Единство”. Това е среща, 
противник осуетиха дома- която ще реши кой Ще 
кините да покажат добра заеме второ място накрая 
игра. Отборът ..Будучност" на първенството, 
игра отлично и замалко не

първо място 
дан а Младенович от „Ни- 
текс" с 163 кръга, второ 
Любинка Янич също от 
„Нитекс" с 158 и трето 

Нешович

624 кръга- В шн-ков
класиране

Любинка
„Фом” С 154 кръга.

от
Д. С.

нТкга^^ победителТигър“IIРеално класиране „Сточар” —Приключиха състезания
и в третата дисциплина ма 
тазгодишните работничес- 
ко-опортни
трети път победител 
борът на „Тигър”.

Във финалната група 
се състезаваха три отбора: 
„Сточар", „Братство" и .,Ти 
гпр”. Постегнати са следни 
ф ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТА

те резултати:
..Братство" 3:0, „Тигър” — 
„Сточар" 2:1 и , Братство" 
— .,Тигър” 0:3. За отбора 

„Тигъ.р" играха: Дими- 
Каменов, Иван Иванов

Тазгодишното футболно 
първенство за юношески
те отбори в групата „Се
вер" на Междуобщинската 
футболна дивизия Враня 
приключи. Юношеският от 
бор «а ФК „Младост" От 
Босилеград; който се със
тезава с още девет в тази 
група се класира на второ 
място, след „Радник" от 
Ссрдулица, който убедите
лно зае първо място.

Как оценява второто .мя
сто на юношеския отбор 
през изтеклото първенство 
треньорът на

дост” Георги Георгиев?
— Второто .място между 

деветте отбори за вас пре
дставлява реален успех. 
Защото след „Радник” на
шите юноши показаха най- 
добра игра. Те еднакво до
бре играеха и когато гос
тувахме, и когато бяхме 
домакини. Между по-доб
рите игри ше посоча тази 
срещу „Морава” и „Челик" 
в гости. А с най-добра иг 
са се представиха млади
те и перспективни футбо
листи: И. Рангелов, В. Гли 
героз, които от време на

игри. Ивреме играеха и за първия 
отбор, както и Н. Стойнев, 
Н. Крал, Л. Алексов и др.

Инак. юношеският отбор 
на ФК „Младост” от Бо
силеград в течение на та
згодишното футболно пър
венство от 18 срещи забе- 
ляза 14 победи една игра 
нерешено и три загуби — 
с общо спечелени 29 точ
ки, както вече казахме зае

по
е от на

тъР
и Илия Апостолов. По то
зи начин „Тигър” се кла
сира за регионалното пър
венство в рамките на РСИ.

Предстоят вълнуващи срещи
второ място, два точки по- 
малко от първоклаоирания 
отбор „Радник" от Сурду- 
лица.

Десетина дни хандбални бода” (извън конкуренция) 
ят терен в спортния цен- ще се борят за название 
тър „Парк" е поприще на първенец в състезанието. 
сжест°чени борби по фут
бол на малки врата. Учас
твуваха 20 отбора с наД 
200 състезатели. Победи 
тели от 5*те групи и „Сво

За финалните срещи се 
класираха: .,Сточар I”, 
„Циле", „Балкан”, „Погра- 
нично-митницата" и „Тигър 
I”. Очакват се вълнуващи 
срещи.

ФК „Мла- М. я.

Баскетбол Две победи
Екзнбицня на ,А. Балкански' на • РЕГИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО НА ИНВАЛИДИ

Успех на днматровградчана„А. БАЛКАНСКИ” — „ТРАЙКО РАЙКОВИЧ” 
(ВУЧЙЕ) 105:68 (52:27)

„А. Балкански”: Зоран 
Геров 50, Иван Леков 6,
Драган Петрович 10, Зо
ран Тодоров, Гроздан Ве- 
шевич 15, Иван Симов 3,
Драган Петров, Веселин 
Матов 2. Ивица Стоянов,
Спасен Рангелов 7, Емил 
Соколов 12,

„Партизан"
да бъде още по-голям, ако 
домакините не се стремя
ха към ефекти. И този 
път в домашния отбор 
най-добър и най-ефикасен 
бе Зоран Геров.

Кол ко го повече отм ина 
ва първенството, баскетбо
листите на „А. Балкански" 
са все по-сигурни и опо
вестяват кандидатурата ой 
за най-високо класиране. 
Отново е създадена добра 
атмосфера в клуба, 
вържениците на баскетбо
ла се зав'ьрнаха и истин
ско удоволствие е да сс 
наблюдава „А. Баркансни". '

В Димитровград се про
веде регионално първенст
во по спортна стрелба (въз 
душна пушка и пистолет) 
и шахмат в организацията 
на Дружеството за спорт 
и ренреация на инвалидни 
лица от Димитровград. В 
спортната стрелба участву
ваха 9 отбора. В отборно
то класиране .победи отбо
ра на Димитровград, след
ван от отбора на Ниш, а 
трето място зае Алекои- 
нац. В индивидуалното кла

сиране най-добър бе Вука- 
дин Маркович с 168 кръга. 
Комбинирано — въздушна 
пушка и пистолет, най-до- 
бъР бе Гроздан Велков със 
160 плюс 140 кръга. В ком
бинацията (въздушна пуш
ка и пистолет -между жен 
ските Състави най-добра 
бе състезателката Ружица 
Алексова 
град.

По шахмат класирането 
е следното: Ниш, Пирот и 
Алексинац.

„ПЛУЖИНА” (КАМБЕЛЕБ 
ВАЦ) „ПАРТИЗАН” (ЖЕЛ 
ЮША) 2:5 (1:2)

Футболистите на „Пар- 
тизан" нижат успех след 
успех, както в първенство
то, така и е борбите за 
Югсжл/пата. В събота на 
терена на „Лужница" де
класираха отбора „Плуж/и- 
на" — победителя на купа
та за територията на ОФС 
Бабу п гнида, 
те на „Партизан” бяха по
добри по воички елементи 
на футболната игра и убе
дително сразиха домашния 
отбор.

В летия кръг на между- 
лига — „Из от Димштрав-регионалната 

ток”, баснетбояи<ггите на 
„А. Балкански" в истинска 
екзибиционна игра победи
ха един от по-добрите бас
кетболни отбори в лигата 
„Трайко Райкович" от Ву- 
чйе* Резултатът можеше

при- Футболисти-

Д. Димитре» — първенец
На 12 май т.г. в Алепс- 

ейнац се сьстоя регионал
но пъргенство на инвалиди 
з дисциплините тенис 
маса и спортен 
В тенис 
в аха

ИНТЕРЕСЕН МАЧ чели Драган Димитров от 
Димитровград пред Слобо- 
дан Манич и Горан Ивано-

от Прокупие.*

„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША1 
„РЕАЛ” (ЦЪРНОКЛИЩЕ) * 
3:0 (0:0)„А. БАЛКАНСКИ”------ПАРТИЗАН”

(АЛЕКСИНАШКИ РУДНИЦИ) 100:86 (44:43)

ме домакините заиграха 
а Димитров- по-добре и създадоха раз

лика, така че при края на 
срещата въпросът кой ще 
бъде победителят не се по
ставяше, но въпросителна 
бс каква ще бъде раз ли
ката. Тона е пета победа 
на Димитровград чани п 
проведените досега 
кръга.

на вич
риболов, 

на маса участву- 
6 отбора: Проюупие. 

Димитровград, Алемсинац, 
Ниш, Пирот и Свърлиг, 
Парното място спечели от
борът от Прокупие с побс- 
ди, на 1ВтО|ро

Умората направи своето.
две срещи 

■по задушно време е твър
де много за аматьори, ка- 
квито са футболистите на 
.Партизан" от Жеотюша. 
Въпреки слабата игра, осо
бено през първото пюлу- 
кремс. те постигнаха 'ви
сока победа от 5:0 през 
второто полувреме, когато 

заиграха по-добрс.

В дисциплината спортен 
риболов участвуваха. 7 от
бора, и то: оз' Ниш, Свър- 
лиг, Долеозац, Пирот, Ди
митровград, Алекспнац и 
Прокупие. В отборното 
класиране най-добри бяха 
спортните риболовци от 
Ниш, следвани от Проку- 
пие II Долевац. Отборът од 
Димитровград’ I. 
място.

В два дниДобро баскетболно пред 
ст&вление 
град: само за три дни бя
ха победени два тима, пре 
тендиращи за първото мя
сто. В тази среща 
вият баскетболен отбор от 
Ал. рудници през първото 
полувреме бе равноправен, 
дори и по-добрият отбор. 
Едва през второто пол у в ре

содид-
«мяста се 

класира Димитровград (с 
четири победи) и 
място Алекоинац 
беди. В

на трето 
с три 110- 

ИНДИ1ВИДуа011НОТО 
класиране първо място сне

шест
Д. С. зае шесто

Д. С.
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хщ/цер • сатира • забава
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ПРЕДРАГ
К0РА1ССИЧ

Лъга баба • ••Карикатура

адаяз гг
плачи ние четомо и правимо клко ни учиш. 
Поорамо,Нпосеямо,. ниче... Сьга кае време, това 
шо смо посеяли да се окопава, жн>е, върше. "РИ 
бира. Не знам мислиш ли за това, или и ти си ки
но Иосавацьт Ш° све кита га окали^на рао ту

помогне на све до оерлдоуту на 
че поведем и децата!

(Заимствувана 
о-г „Борба”)

ХУМОР
МЪЛРОСПАуПРЬЗ вековетеггж ии Продавач на стари авто 

моОшш хвали кола, които 
мо-дълго време не може да 
продаде:

— С този автомобил си
гурно можете да карате 
160 ,километра.

Купувачът го нита:
— Как мислите 

час, и.ти общо?!

не могъл да
грозйето, а тегай рт;Къл:
При мене, бае Манчо това ои много едгевара.ю 
— да поведем и Депата и унуците ■■■

Трудът побеждава всичаи неща.
Омир

9 бая Ав-Сериозно ме щреину писмото на 
Убаво ми каже човек и реши, че карам

Вода, която тече. сама си намира пътя.
Татарска рама

мситс.в

_ Не могу — каже снаата. Забоварила
сам да копам, а имам и за среджуйем по купу. 
Тениси да пременим...

Баща на славата и щастието е трудът-
Еврипид

Гост се оплаква на сер
витьора, че печеното е 
.много кораво, а готвачът, 
като чул разговора, добавя:

— Аз правех печено още 
докато сте бил,н в люлка.

— Добре тогава — отвър 
защо сега

— я че идем на рибарско такмичен>е
Тс-ва ми спада и у рекреацию, аКойто е работил на слънце, може спокойно 

да почива на сянка.
каже синат.

такмичеше. ?ед кг Да будем сключен, даи V 
не стърчим-Африканска

— Дедо — нийе че идемо на Здатибср, 
а после на .море — у хор уокаше унуците.

УЗава работа
Щом йе тока — я че идем на село и ко- 

могу стар и Бечзв че помагал!.

— Слушайте — реко едну вечер на сви. 
Щом йе теквая работа — я че сам да идем на 
село да помагам, ама запомнете добре: на на
несен нема да идете с торбете. Идете пак по 
летуваше и по море.

Има право бая Аврам, що навреме 
кали на подющ. Он ко добър човек, ка надой- 
демо при нега. ни не върча, него дава: и ком- 
пире, и ябъдЬе... ове що се родило.

А лъсно ли се раджа на село? Нели и 
там не пада од небо, а требе да се работи. Ега 
почне да Ьц върча бая Аврам найесен, та да им 
исърти дудукат едну зи.му. Тегая че се сете и 
за нега.

Безделието е майка на пороците и източник 
на кавги.

нал гостът 
ми го сервирате?

А. Верас помисли си.

— Докторе, имам ли 
шанс да остана?

— Такава операция вече 
върша за 85 път!

— Сега съм спокоен. — 
въздъхнал пациентът- Да 
но и на вас ©дна операция 
ви излезе успешна!

Човек с прекомерни амбиции не може да 
спи добре. лко

Лаватер

6
Торбата на желанията няма Дъно.

Японска
ни

Човек без пребита па
ра, влиза в ресторант <и ои 
поръчва изобилен обед. 
След като свършва с яде
нето, повиква шефа на за
ведението и му пошегчва

ВНИМАНИЕ
Умоляваме всички читатели, които не са 

си издължили абонамента за 1983 родина да 
направят това в най-скоро време. В противен 
случай Ще прекъснеме да им изпращаме вест
ника.
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