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1975 година 
„Братство" е 

Орден братст-
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НИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — 
с постигнатите ре- 

години за 
тол

кова жадувания ден свободен. На това 
предхожда четиригодишната славна на- 
родоосвободителна епопея, в която пад: 
наха 1 700 000 югославяни, или всеки де
сети гражданин на страната, а без под
слон останаха 3 500 000 югославяни. На
шата свобода е наше дело. Народите и 
народностите на Югославия скъдю зап
латиха свободата и независимостта си. 
Истината, за големия принос на наши
те народи и народности в борбата и по
бедата, чийто юбилей тези дни честву- 
ваме, не може да се отрича с никакви 
фалшификати. За тази истина, вечно 
ще свидетелствува станалото и в Църна 
трава, Ябланица, Пуста река, Космай, 
Неретва, Яйце, Сутйеска, Козара, на 
Сремскид фронт... по цялата ни

ните условия на стопанисване 
гат забележителни

се пости-
производствени ре

зултати, повишение на производително
стта, увеличение на износа и пр. По 
зи начин работническата класа

посрещме горди 
зултати. Преди четиридесет 
нашите народи и народности изгря. то-

потвърж
дава решимостта си със своята дейност 
и самоуправително ангажиране, при 
пълно облягане върху собствени 
да надделее настоящите затруднения и 
поеме отговорността за по-нататъшното 
развитие. Резултатите 
стабилизация, представляват насърчение 
за всички основни организации на сдру
жения труд и обществените сили за 
сще по-сплотено включване във фрон
та на борбата за стабилизация.

Приетите заключения 
ване на водещата роля и 
ьа идейното и акционно 
Съюза на

сили.

от борбата за

за • осъществя- 
укрепването 
единство в 

произля.комунистите, които 
зоха от всестранните общопартийни ра 
секвания задължават всички комунис- 

се иги и ръководства, всички трудещи 
гоаждани за тяхното реализиране, ка
то по такъв начин СК

страна.
Имахме водач, другаря Тито, учи

тел и визионер, който начело на ЮКП 
поведе народите на борба за освобож
дение и изграждане на ново общество. 
Светът отдава заслужено признание на 
нашата страна, изразявайки пиетет към 
делото на Тито, чиято международна ак
тивност и принос към борбата за мир, 
равноправие и миролюбиво сътрудниче
ство имаше и има'историческо значе
ние. Засиленият интерес в света за по
добрение на отношенията и укрепване 
на сътрудничеството с 
произтича от уважението на нашата кон 
структивна' принципна политика, 
и реалността на преценките, и инициа- 

преодоляване на съществува.

ще осъществи 
в борбата затворческа водеща роля 

^ъществяване на интересите на работ
ническата класа.

Намираме се във 
ка на поьия средносрочен и дългосро
чен развоен план. същият тряова да про 
изчича от интересите и възможностите 
на местните оощности и иосг до фе
дерацията. Досега постигнатото е соли
дна основа и за по-нататъшния развоен 
план. примерите на сдружаване и свър
зване въз основа на истинските инте
реси дадоха извънредни резултати, ,за 
•~~го свидетел ствува динамичното раз

витие на Димитровград, Ьабушница, Ьо- 
...лсград и Сурдулица, както и на ос
таналите обществено-политически общ
ности, а определенията на по-широката 
оощност за по-нататъшно по-ускорено 

.._5витие на недостатъчно развитие и 
. «.ничните краища е голям стимул ог 

.пнимен интерес, зарад който сложни
те и големи стопански системи инвести
рат в тези краища. Затова трябва реал
но да планираме — от комунално-бито
вите обекти — до новите стопански мо
щности.

Сплотени в своя смел поход към ис
торическите цели на по-добър и по-ща- 
^ Г/ви в живот, не можем да отстъпваме 
пред трудностите, но трябва да ги пре
одоляваме. Времето на усилен труд ' е 
единственият ни и действителен шанс. 
Организираността, мотивировката; сти
мулирането на производствения труд, 
родната наука, оа от огромно значение, 
те са съществени лостове и допъдните-

време на подготов-

ПЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ДРУГАРЯ ТИТО

С ТИТО БЯХМЕ И ТАМ, 
КЪДЕТО ЩЕ БЬДЕМ УТРЕнашата страна,

както

В юбилейния, четиридесети изгрев на Свободата 
слънцето ни казва: срещнах Тито по пътя през веко
вете бъдещи. Срещнало е нас. Нас — строители на 
социалистическа оамоуправителна необвързана Юго
славия и борци за собственото си щастие и за щас
тието на всички народи в света. Защото ние, югосла 
вяиите, сме ТИТО.

Нима и след пет години? И след пет години, и 
след пет века, завинаги! Може би някой не може да 
ни разбере, но тайната ни е съвсем достъпна: наше
то време с Тито и Титовото време с нас — това е 
изворът на нашия днешен и на нашия утрешен жи
вот. Живот, достоен за човека!

тивите за
щото положение в международните от
ношения. Това ведно е и 
убеждението решително да продължим 
по пътя на укрепване на независимост- 

самостоятелността ни. И досегаш
ните резултати в преодоляването на ико 
номическите затруднения укрепват довс 

в нашата страна. Такава своя

резултат от

та и

рието
роля и авторитет

благодарение на автентичната си 
собствения път на вътреш- 

в което крепне братството
политическата

нашата страна осъще
стви
революция,
но развитие, 
и единството и укрепва 
стабилност, както и зарад 
зултати, осъществени в следвоенното 
развитие. Това е и залог на р

международно положение и незави- 
политика. Затова натискът, 

сме изложени, ни-

А 4 май 1980? Ах, смъртта. Да, смъртта не ща
ди великаните, не пощади и нашия великан Тито. 
Но ние не. признаваме смъртта, по-нищожна от цяло 
то й нищожество. Революционната ни гордост отда
вна не Признава такава смърт. Още от далечните ве
кове на тежко робство и свръхчовсшка борба за 
право на ‘живот. И от 1941 година, от всички славни 
дни на победоносната Народоосвободителна борба на 
югославските народи и народности против мрако 
бесния фашизъм. И от 4 май 1980. . Нима можем да 
признаем смърт, която е безсилна пред живота?

И пак е май — месец на незабравими дати. Ра
дваме се на топлите лъчи на Свободата и гордо ог
леждаме извървяния през изтеклите четиридесетиле- 
ти|я път. В майските цветя, в зелените 
високите- фабрични комини, в засмените градове и се 
ла, в ежедневните ни радости и успехи виждаме По
бедата. Титовата и наша' победа. И всички малки и 
големи, военни и мирновременни победи преди и след . 
1945 година. В нашито досегашни и бъдещи дела 
гори и ще гори неугневащият пламък па революцион
ния блян на милионите I знайни и незнайни герои, ко
ито вградиха кръвта п*костите сн в крепките основи 
на Титова и наша Югославия.

И на 4 май 1985 година нашият обет е същ: 
с Тито и пас крачим в бъдещето. Защото е Тито бях
ме и там, където Ще бадем утре.

големите р.е-

ни
сима външна

Тазгодишният Първи май посрещаме 
по-сплоХ я борбата за осъщест= 

Дългосрочната програма 33 ии
мическа стабилизация да
задачите от нея още у _ ^
изпълняваме. Все но-го ю Рос.ьщест- 
организациите, които Успе поограми,
вяват стабилизационните жностИ и
използувайки наличните »“^"трс- 
творчсски способности. И при изос^

на со- 
и ак-

леи тласък на сдружения труд за осъ
ществяване на нови трудови победи. Ка
кто и досега, и в настоящия Първи май, 
се радваме на , нови успехи, които са 
резултат от трудовите усилия на труде- 

и граждани, работническата

на
жита, във

щите сс
класа в нашата самоуиравителма соци
алистическа Югославия през изтеклите 
40 свободни години.

Борис КОСТАДИНОВ

ВСИЧКИ СВОИ ЧИТАТЕЛИ 
Ч ЕСТИТИ

БРАТСТВО" ПА 
и 'СЪТРУДНИЦИИЗДАТЕЛСТВО

1чи МАЙ-МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА Кирил ГЕОРГИЕВ
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ДА ЖИВЕЕМ В ОБИЧ шиш НА ЮГОСЛАВИЯ
Социалистическа самоуирацитслиа и необвърза
на Югославия има здрави и трайни основи, си
гурни онори за своето бъдеше.
* СИЛАТА НА ЮГОСЛАВИЯ е в геройството 

на нейните народи и народности, които се 
въоръжиха с революционна закалка през ис
торията и в най-големите изпитани» по време 
на великата освободителна война.

' СИЛАТА е в тяхното единство и съзнанието, 
че това единство в днешния свят — в който 
силата още не е отстъпила пред разума — е 
условие не само за просперитет, но и за грло 
съществувание.

* СИЛАТА е в идеите, които ни вдъхновяват и 
в целите, за които се борим.

■ СИЛАТА с в работническата класа и нейната 
рошавата рол» в обществото.

* СИЛАТА е в социалистическата самоуправи- 
телна система, която на наши» човек дава 
възможност да решава свободно и суверено 
за своя труд и неговите резултати, ко»то го 
предпазва от всякак/,в облик на експлоатация 
и от всякакъв вид насилие, от всичко, което 
спъва всестранното развитие на свободната 
социалистическа личност.

‘ СИЛАТА е в широки» фронт на организирани
те социалистически сили начело със Съюза на 
комунистите.

* СИЛАТА е във всенародната отбрана, чиято 
ударна сила е Югославската народна армия, 
в която по единствен начин се проникват 
идейно-моралната крепкост, боеготовността и 
съвременната оборуденост.

’ СИЛАТА е в нашата независима и необвърза
на политика, благодарение на която и с най- 
великите разговаряме като равен с равни и 
па равноправна основа сътрудничим с почти 
всички страни в света.

ДА ОПИЧАШ СВОЯТА 
МАШ МОНОЛИТНА ЮГО 'НАПИЯ

ТОВА ЗНАЧИ ДА ОБИФЕДЕРАЛНА БДИШ ЩА
;■

Ино създаваме една дър 
жава
то всеки народ има всич
ки нрава н пълно равно
правие. В това с същност 
та; от федералните едини
ци да ецздадсм една сил
на югославска национална 
държава, ц това се състои 
и втората задача — брат
ството н единството на 
югославските народи. Име 
нно такава държава, имен 
но такава Югославия тряо 
ва да пазим. Винаги щс 
има поводи за раздор. Тък 
мо затова комунистите в 
хърватско, Сдрбия, Бос
на и Херцеговина и остана 
лнте покрайнини трябва 
да оъдат съединително зве 
но на братството и еднне 
твото. Хе .трябва да бъдат 
елемент, който ще обедин 
ява всички в едца цялост. 
При комунистите трябва 
да се развива дълбок сми 
съл за

8Югославия, в коя

интернационализъм, 
да обичаш своята нация.
Хърватско или Сърбия, не 
значи да отричаш общата 
ни страна — Югославия.
Напротив, да обичаш своя 
та. федерална единица — 
това значи да обичаш мо
нолитна Югославия. Сле 
дователно, вие 
стите на Сърбия, а това го н" към чужбина, значи да 
казвам и на всички югосла

с не само сръбски, но и 
югославски. Нещата тряб
ва така да се наблюдават. 

Да бъдем силни и ' един

и второ, че съществуваше
раздоо между . народите.
Сега създадохме сплоте
на армия и щс я снабдява 
ме с всички технически 
средства. Но същевремен
но трябва да въоръжаваме, 
и народа със съз_нанието, 
че трябва да бъдем спло
тени, да живеем в обич, 
че е необходимо хървати
нът от Хърватско. Загорие 
да сс късавети 
което се случва 
циците на Македония, сър 
бинът да се грижи за
ва, което се случва в Ис- циалнстическото

лство. Тези трудности бя
ха и

комуни
I® ЗА ЛИКА НА КОМУНИСТАсъздадем условия за сигур- 

трябва ност на нашата страна. Не 
е достатъчно само да има 
ме силна армия, макар че 
и това е твърде важно. Ну 
жно е да имаме единодуш 
ни становища . В бивша 

да Югославия имахме голя
ма армия и е грешка, ако 
се мисли, че тя капитули
ра само затова, че в нея 
имаше корумпирани гене 
рали. Не, капитулира и за 
това, че не беше сплоте
на. Нейното безсилие има 
ше две. причини; първа, че 

-1 ръководство

веки комунисти, 
да бъдете тези,' които -Ще 
осуетят всеки шовинизъм. 
Остатъците на стария на
ционален шовинизъм още 
це са изкоренени. Ние 
сме тъкмо започнали

Пример на другите
Комунистите са най-от.сворни за развитието на 

социализма в нашата страназа онова, 
край граизкореняваме шовинизма.

Не смее да има въпроси: 
дали едно или друго село 
ще. бъде включено” в тази 
или онази федерална еди- 

- ница, понеже то принадле 
жи на цяла Югославия. Ри 
йека е не само хърватска, ' 
по и югославска. Белград имаше слабо

След освобождението на 
страната имахме големи 

оно обективни трудности в со-

дат отговорни за вътре
шното развитие на страна 
та. Това не е точно. Нала
га се отново да подчерта
ем отговорността на 
мунистите 
на социализма в 

за страна. А -кон друг би бил 
отговорен, ако не комунис 
тите?

Защото, ако

строите-грия. ко-(Из речта на Учредите 
линя конгрес на КП на 
Сърбия, 8 май. 1945 г., 
Белград)

вътрешни, и външни, 
днес ние в.ече не мо

жем да говорим само 
обективни 

Когато

за развитиетоПо нашата
трудности... 
говоря за греш 

на ръководители, 
под това подразбирам и 
посредствената им

ките комунисти© НИЕ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ЕДИНЕН СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ те днес вече не са 
които командуват както ня 
кога, когато това беше не 
обходимо, те

онези.отгово

Единства на мислите рност за 
ги. Това се

грешките на дру 
отнася и до 

защо-и акциите трябва
насочват развитието на на 
шата страна, да се борят 
Против всички 
ни явления, те трябва 
дават пример на

давсички комунисти, 
то комунистите трябва да 
бъдат отговорни 
ко... По едно 
разпространи мнението, че 
тъй като

ч ^ сега, в новите обществени отношения, 
ческото строителство» това оръжие не е застарело

за всич-в настоящия етап на социалисти отрицателвреме се
да

Ние не можем да имаме другите.няколко па
ртийни центрове, които ще правят 
вото си искат и да действуват

Всичко, което сега е извърше
на децентрализация, и де 
мократизация, 
те вече

тук решаваме, трябва 
да бъде обнародвано, за да баде из
вестно на членовете. Ние трябва да под 
държаме крепки връзки с базата, 
потниците във фабриките не само с пи
сани материали, по и с непосредствени 
лични контакти. Трябва да отидем 
работниците, да не 'жалим 
обясняваме нещата. А

как- (Из речта на другаря 
Тнто на_> народния 
тинг в Сплит. 6 
1962 година).

против
интересите на цялостта — Съюза на юго
славските

комунисти- 
нямат ни право

то, 'ни длъжността да бъ-
ми-
майс ра-комунисти. Трябва да имаме 

единство, единен Съюз на 
Когато стаза

комунистите.
ХРАБРОСТ

|.остИиауРхонГНИ ВИД0Ве хРаброст. Има храб- 
Има храброст* и*5”" хора* кГ3**^
и°храбри0х^Ваа1{6оеи3тоПРИЧИ"а

без разлика дали е войиа*^. ° деиствителн°«та, 
ме. Тази храброст не „' н НЯКОе друго 
хическа категория ® НИ Физ«ческа,
силитВеК ТР1Па да ВСИЧК°

МУ- 663 °™д какво

въпрос за решенията, 
имахме думата единство на мислите и 
акциите. Това означава, 
то сме замислили и за което 
.говорили, трябва да се провежда 
всички,сплотено и дисциплинирано. 
и сега, в новите обществени отноше 
ния, в настоящия

сред
усилия, да им 

сред нас 
които работят та-

че онова,. кое- нямасме се до много ръководители, 
ка. Аз бих радушно 
воеме, много съм зает.

опасността.от отишъл; но нямам 
Но всеки от 

нас може да намери време- за това. Това 
Ще бъде добре не само за отделно 
пгиятие, но. и за целия край, 
се отиде. А ние наистина 
обясним много неща.

(Из заключителната реч на Втората 
конференция на СЮК, Белград 

27 януари 1972 г.) 1

има
етап на социалистиче 

ското строителство, това 'оръжие 
застарело. И сега е важно да 
единство

пред 
в който 

трябва да
не е 

имаме
на мйслите, а когато се 

^говорим и съгласим, .тогава, разбира се 
трябва да последва

вре- 
ни пси- 

е съзнание, 
всичко, което е по 

може да му се

до-

единство на акциите. '•

, Страница г.
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от ЕДНА ВЕЧНОСТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО Самоупра вление] ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

Безгранично доверие е 

работническата класа
Ьезсиорио 1950 година навлезе в ис

торията на Югославия, а може да се ка
же и в международното работническо 
движение,

издигането на съзнанието и издига дос
тойнството на трудещите се, като 
тели на творчество и напредък".

носи-
по един закон, с който об

щественото имущество се доверява на 
управление на работниците. Когато Ти- 
тб пред.- Народната скупщина 
че „Приемането на- този 
де най-забележителнйят • исторически 
акт на Народната скупщина след при
емането на Закона за национализция 
иа средствата за производство." — мно
го съвременници- изразяват скептици
зъм. Той-, както много пъти преди то
ва, говори за бъдещето, а хората са би
ли притиснати от трудностите 
диевието.

Самоуправителната идея 
ограничена с фабричните стени. Тя бър
зо захваща и надстройката-, обществени
те служби и всички институции на дър
жавата. Тя също не остава само в кон
ституционните проюгамации за някакво 
далечно бъдеще -и в мъгливи идеали. В 
нейната основа залегна ключовият въ
прос за положението на работническа- . 
та класа в обществото

не остава

заявява, 
закон ще 1 бъ-

нейното пра
во да разполага с излишъка на труда, 
да решава за неговото разпределение, 
да се грижи за простото и разширеното 
възпроизводство: С това започнаха но
ви продукционни ' отношения. За пръв

/—
на всеки-

ТРУДЪТ
ОБЛАГОРОДЯВА ХОРАТА

Днес у нас с тези фабрики, 
Дници и с други ще управляват работ
ниците. Те сами ще

РУ-

определят как и
колко ще работят, те ще знаят защо 
работят и за какво ще употребяват ре
зултатите на своя труд ..."

Тито очевидно съзнава дълбочината 
иа прелома който настъпва с този акт 
в югославското общество. Сетнешното ра 
звитис потвърждава това, понеже той 
.още тогава ясно посочва.- „...лозунгът 
„Фабриките на работниците — земята 
на селяните” не е някакъв абстрактен 

лозунг, но такъв, който

път в съвременната история на човеш
кото общество на работническата класа 
и на трудещите се. като непосредстве
ни производители, в една страна е от- ' 
»'пит пЪт сами да^ршават за своята съд
ба и за бъдещето на обществото, което 
създават.

Сетне Тито ще каже, че в Закона, 
приет 1950 година
ловните елементи на новата генерална 
линия на ЮКП в строителството на со
циализма в Югославия... Това всъщ
ност е нова концепция за изграждане на 
социалистически обществени отношения 
с облягане не на държавата и нейния 
апарат, но на непосредствените произ
водители с вярата не във всемогъщието • 
на държавния апарат и неговия план, 
но в творчеството и инициативата на 
трудовите хора".

Това лято видях много наши строителни пло
щадки, построени предприятия, строящи се обекти, 
фабрики, една от най-големите наши хидроцентрали 
и ето, сега виждам вашата железопътна линия.

1 навсякъде, където бях, видях, най-много, младе
жи. Това е разбираемо, -другари и другарки, младе
жи и девойки. Кой друг ще строи и създава, ако не 
младежта? Затова с пълно право можем да кажем, 
че нашата страна е щастлива, защото има съзнате
лна младеж, която е винаги

се изразяват ос-

псопаганден 
имз в себе си дълбок съдържателен сми
съл. Той съдържа в себе си цялата про- 
грама на социалистически отношения" в

там, където е необхо
дима, на всички строителни обекти.

Ние трябва да построим още много железопъ- 
много важни ж.п. линии, 

от най-важните, които възнамерявахме 
строим. С това не мисля да агитирам за бъдещите 
железопътни линии, .понеже само по себе си се 
разбира, че и за тях младежкият трУд Ще бъде най- 
важен, но искам да подчертая стойността на вашия 
труд. Тази.железопътна линия е дело на вашите ръ
це и вие ще се гордеете с нея.

За-съжаление, другари и другарки, в света има 
и такива хора, които не се възхищават от нашите 
успехи и нашите усилия,- има хора, които ни 
клеветят и говорят, че при нас е въведен робски труд, 
че това, което правим, е пито. Нас не ни интересува

производството: по отношение на обще , 
стрената собственост, по отношение 
порната и длъжностите на работници- 

п следователно — може и трябва 
да се претворява п практиката, ако же
лаете да изграждаме социализъм 

Идеята за самоуправление се ражда 
от стремежа обществото да се развива 
по-ускорего. През 1957 година Тито си
СПОМНЯ:

........Тази идея узряваше в нашите
•трудности. Мие тогава бяхме в изола
ция. Имахме /-трудности и на село и в 
града. Във фабриките производителност 
та бе ниска. . . Вески ден от фабриките 
"и пристигаха отчети колко какво е про 
изведено . . . Работниците сс чувствуваха 
като онези, които работят за маемия за
плата и нищо повече. Решихме на ия- 
ко “ начин да меним тази система и 
дойдохме до заключението, че трябва 
да гс формиоат работнически съвети.

Далновидността на топа решение *се 
потвърждава от година на година след 
това. Самоуправлението извървя и вър
ви бурен път. на развитие, по във всеки 
гои един период идват нови завоевания. 
На втория конгрес па домоуправители
те през 1971 година в Сараево другарят. 
Тито заявява;

„Нашата практика показва, че най- 
голямата сила па самоуправлението с в 
това, че освобождава творческата ини
циатива на ипй-широкмте маси н от- 

• крива пътища за освобождаване иа тру
да и човешката личност, което ускорява

• тни линии, още 
е една

но тази 
да по- те

Говорейки за самоуправлението Ти
то винаги на преден план изтъква раз
витието иа самоинициативата и творче
ството на трудещите се. Изтъква също 
така. Че неделимостта на решаването и' 

-отговорността са основата на ефикасно- 
отта на самоуправителната система. За
това решаването не бива да се отделя 
от онези, конто на плещите си нося-т 
бпемето па развитието. Овладяване от 
страна на работниците с всички проце
си и резултати на сдружения труд е 
условие целокупният обществен труд да 
бъде по-продуктивен, насърчаващ раз- 
тгтисто, а увеличението на обществена
та производителност на труда трябва да 

по-добър живот на работни-

. това, което, те говорят, за нас е важно какво правим 
ние, какво създаваме и какво ше създадем. Нашата мла 
деж досега даде безброй доказателства за трудовия си 
героизъм; ние искаме и но този начин*да всадиМ у 
нашата младеж обич към труда, защото трудът об
лагородява хората, особено в социализма и особено 
младите поколения. Той учи хората да намерят реше
ние и в най-тежките моменти, когато дойде някое те 
жко време, да издържат и най-тежките изпитания в 
това тежко време. Аз не зная, другари и другарки, 
какво още ни чака и затова искам да посрещнем 
всяко тежко положение готови и закалени. Хора, 
спечелили закалката си в труда и борбата -за из та

за добруването на народа, мо- 
всяка борба — без разлика дали 

борба или въоръжена борба, в която

води към 
ците.

Тито посочва, че социалистическото 
самоуправление като ново обществено 
отношение дава особено благоприятни 
възможности за последователно решава
не на националния въпрос. Понеже вся- 
|*о. -крачк* напред в развитието на само
управлението, ч в афирмирането на~ кон
кретните облици на социалистическото 
^свобождар^не на труда и човека, от
крива и нови по-големи възможности за 
1 трепваме и задълбочаване на отноше- 

'па.иа национално равноправие.

ждане на страната и 
/ гат да издържат

това е .трудова 
трябва да отбраним придобивките на нашата социа-. 
листичеека страна, шашите безбройни усилия и на
шите жертви в миналата Освободителна война.

(Из речта пред строителите на ж.п. линия 
Добой) ________Баня лука

■

Детопяс на самоуправлениетоГрижа за човека
Ф 1950: Народната скупщина ви проникваиия: в предприятията уп- 

гласува Основен закон за управлява- равляват около 220 хиляди работника 
не с държавните стопански нредприн и служащи, избрани в работнически 
тия и висШи стопански сдружения от те съвети. През десетлетието в само- 
страиа на трудовите колективи. Изди управителните органи са избрани 
гнат е лозунгът „Фабриките 
ботииците".

/Нашите хора с право оценяват активността и 
революционността на Съюза на комунистите преди 
всичко въз основа иа грижата за човека, въз основа 
на дребните проблеми, а всъщност от тези дребни проб 
леми се състой животът. И затова е необходимо да 
държим по-голяма сметка в това отношение. Аз мис- 

възможности да увеличим грижата за
лай

на ра- 800 000 производители.
ф 1963: Приета е Новата консти 

ф 1953: По-нататъшна демократи туция, която е наречена „Повеля на
самоуправлението.

ф 1974: Скупщината на СФРЮ ч 
приема Закона за сдружения 
акт, с който се усъвършеиствува само 
управлението. С този акт се утвър
ждава постигнатото и сочат пътища
та, но които трябва да сс върри з®*

ля, че имаме
всеки отделен човек, човекът Д® стане пр >в 
важен във всяко отношение. Съюзът на комунистите 
трябва -по-еиергично да се бори против еснафската 
психология на потребителското общество, която 
"ава лехуманизира и обезцени човека и конто 
нанася8 големи вреди на Съюза на комунитгге и па 
развитието на нашето самоуправите шо овадтю, а 
това явление получи размах, особено в цтадовсго.

„Вйесиик")

зация — Народната скупщина приема 
Конституционен закон за 
ция и характера на най-висшите орга
ни на пласт, както съюзни, така и 
републикански.

ф 1960: Нови завоевания на са
моуправлението — след десетгодишен 
опит самоуправлението доживява но-

организа-/ труд,от-

\

напред.
(Из разговора с редактора на
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40-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОБЕДАТА ПАД ФАШИЗМАКЪМ

ШИ ИЗВОЮМХМЕ 

СВОБОДАТА-СИ
В течение на Ниродоосвободителната война 

и социалистическата революция нод ръководст
вото ни ЮКП е създадена Югославската армия, 
която но своята сили е трета сили в Европа. На
края тя наброява 107 партизански отряди, 261 
бригади, разпределени в 61 дивизии, т.е. 10 кор
пуса, относно 4 амсйски групи.

В лървати военна година (1941) нашата вой
ска наброява 80 000 бойци, разпределени в 48 
отряда, 13 батальона и една бригада. Накрая на 
войната има точно десет пъти повече бойци — , 
800 хиляди в четири армейски групи.

Тази година прогресивната све- врага през Унгария, докато иаши- 
товнц общественост чествува една те единици продължават освобож- 
забедежнтеяна годишнина: 40 го- даването на родината от окупато- 
дшш от разгрома па фашизма. В 1x1. 11а 0 юни 1944 година аигло- 
реднца страни на Европа и света американските части отварят вто-
нроз май 1943 година изгрява слън- ри фронт. То акостират в Норман- то С1, намИра Върховният щаб, 
цето на жадувалата свобода. Офи- дия и освобождават Франция и цкою и др, Тито, с цел да обез- 
циадно краят на Втората, най-кър- Белгия. Па Далечния изток амери- 
вава, световна война в историята канската армия освобождава Нова 
на човечеството с 9 май 1943 го- Гвинея и пропъжда японците 
дина. По за югославските народи нацмфистките острови, 
краят на войната дойде еднаседми
ца по-късно - на 15 май 1945 год., ко Червената армия успява да 
гато фашистките пьлчища поли- боди Будапеща и Прага, .Червено- 
жиха оръжие пред мощната и армейците се срешат е англо-аме- 
елавна, израснала в четпрпгодпш- рнкаискитс части на р. Елба и до 
ката Народоосвооод1пел1щ оороа края продължават борбата до окоп

чателна капитулация на врага.
Днес, когато чествуваме 40-го- Към средата на април Червената 

дишнината на победата ,над фнпгп- армия тръгва в решителен бой. 
зма, има опити приносът на раз- Целта е Берлин. След упорити 
лични страни за разгрома на %>“- борби Берлин капитулира на 2 май 
шизма да се преценяват или нод- 1945 г„ Хитлер извършва самоуби- 
ценяват. за югославските народи петво, а на 9 май германската ар- 
и народности дилема няма: 
сами извоювахме свободата си е
цената на над 1 милион и 700 хи- коалиция. Войната беснее още па 
ляди свидни жертви и огромни ма- Далечния изток. След разоряванс 

Югославските на- на Хирошима и Нагасаки е амери
кански атомни бомби, Япония ка
питулира на 2 септември 1945 г.

Па 1 януари 1945 година с ре
шение па Върховния комендант,— 
др. Тито, от частите на Народоос- 
вободителната войска на Югосла
вия се формират I, II и III армии, 
а от март и IV армия. От 1 март 
1945 г. партизанската войска се 
нарича Югославска армия. Всички 
маши военни сили тръгват в по
следен решителен бой за освобо
ждение на родината. Втора армия 
на 6 дирил освобождава Сараево, 
а на 12 април I и III армии про
биват Сремския фронт и в съдей
ствие с II армия и хърватските 
партизански отряди тръгват да ос- 
вооодят Хърватско и главния му 
град Загреб. Четвърта армия успя
ва да освободи цяла Далмация и 
е неудържима атака освобождава 
(1 май'1945) град Триест. Между
временно I, 11 и III арми освобо
ждават Загреб (8 май), IV армия 
със словенските партизански части 
освобождават Любляна (9 май 
1945). Въпреки че хитлеристка Гер 
•мания капитулира, немците и до
машните предатели не прекъсват 
борбите в нашата страна. Те се 
опитват да побегнат от страната, 
за да не ги сполети справедливото 
възмездие за злодеянията, напра
вили в нашата страна в период от 
1941 — 1945 година. В околността 
на Дравоград са обкръжени около 
300 хиляди немци и домашни пре
датели. Окончателно на 11 май 
1945 година прекъсват борбите на 
територията на Югославия, а на 
15 май 1945 обкръжените фашист
ки банди полагат оръжие пред 
частите на Югославската армия. 
Същевременно с борбите на Наро- 
доосвободителната войска с Вър
ховния щаб начело, водят се огор
чени борби във всички краища на 
нашата страна, така че Югославия 
през Втората световна война пред^ 
ставлява полесражение в общата 
борба срещу фашизма.

глави народоосвободителиото ни 
движение. Немските парашутисти 

от доживяват провал: другарят Тито 
и Върховният щаб минават иа 
остров Бис.през пролетта па 1945 година 

осво-
В началото на октомври 1944 

започва и освобождаването на Сър
бия, Косово и Мстохия, през но
ември с освободена Македония, а 
до I януари 1945 са освободени 
Чери а гора и Източна Хсрцегов.и-

ютославска армия.

Втората световна 
война продължава 6 
години (от нападе
нието на Германия 
срещу Полша) и об
що воюват 61 страни,

ние мия полага оръжие пред сдруже
ните сили ■ на антихитлеристката

а сс воюва на тери
торията на 40 страни. 
Загинали са общо 50 
милиона, а ранени 
35 милиона войници. 
Югославия е загуби
ла над 1,7 милиона,

териални щети.
роди и народности под водачест
вото на ЮКП н др.. Тито още 
през 1941 година първи в Европа Окончателно свършва 'най-сурова-

та война в историята на човечес-вдигнаха въоръжено въстание и в 
течение на четири години нанася- твото. 
ха съкрушителни удари на фашис
тките завоеватели и домашни пре- ПОБЕДЕН ХОД 
дагели, за да предприемат през НЛ ЮГОСЛАВСКИТЕ 
1945 победен поход и извоюват сво ПАРТИЗАНСКИ ВОЙСКИ 
бодата си.

или всеки десети жи
тел. Тя е претърпяла 
материална вреда на 
стойност 35 милиар- 

споредОт средата на 1943 до март 
1944 година продължава герман
ска кампания срещу нашата Наро- 

През 1944 година Червената ар- доосвобдителна войска. Въпреки 
мия отхвърля врага от територия- големите жертви, той заема кому- 
та на СССР, освобождава Полша кикациите и по-големите населени 
и прониква на територията на места, а народната революция все 
Германия. Военните успехи на повече обхваща народните маси. протива на нашите части в Срем. 
съветската войска принуждават на От април до май 1944 германците Въпреки че нашите сили с помощ- 
капитулация Хптлеровите сатели- и домашните предатели водят ре- та на Червената армия освобож- 
ти Финландия, Румъния и Бълга- дица локални операции в Слове- дават Банат, Бачка и Бараня. в 

. рия. Марширувайки през Румъния, пия, Бания, Босна, Славония, Срем. Срем се открива фронт, който 
■ Червената армия минава Дунава Черна гора, Сърбия и Македония, спира проникването на нашите 

и се среща с югославската парти- Това е последният организиран войски в Хърватско. В Босна и 
занска войска (16 септември 1944 опит да се срази Народоосвободи- Херцеговина се водят огорчени 
г.). Сдружените братски войски ос- телцата войска на Югославия. По- борби е изтеглящите се германци 
вобождават Белград. Червеноарме- неже не успява в това, предприе- и разгромените банди на дражеви 
йците продължават преследване на ма нападение срещу Дървар. къде-

да долара 
курса от 1938 г.КРАЯТ НА ВОЙНАТА В СВЕТА

на. За да изтегли своите сили от 
Гърция, врагът оказва жестока съ-

стн, усташи и други предатели.

Събитията, които предхождат великото ис 
торическо събитие, провъзгласяване на Юго
славия за ^република, наистина са изключите
лни и съдбовни. Годината 1945 
телно извоювахме 
от четиригодишната 
светлина дойдохме напълно сами. 
кръв и свои жертви. Трябва да се запомни. Че 
последните борби с фашистите на европей
ска почва оа водени тъкмо в Югославия. Гер
мания капитулира на 9 май, но борбите в се-

7-г- ■ «)•; • ч. Всички тези- жертви и загуби не са били 
напразни. В течение на НОВ-а и революцията 
извоювахме не само свободата, което безспо
рно е най-голямата придобивка, но борейки 
се срещу окупатора и домашните предатели, 
осъществихме и други придобивки. Най-голя
мата от тях безспорно е изкованото братство 
и единство на народите и народностите в 
Югославия. В НОВ-а веднаж завинаги Юго
славия стана братска общност на равнопра
вни нроди и народности и монархо-капиталис 
тическата система завинаги е унищожена.

В нашата

е последната 
свободата си. До нейната 

война. В нея оконча-
Със своя

! верозападната част на Югославия приключ- 
I ват. .едва на'15 май.
3 В четиригодишната война Югославия е 

дала .305 000 загинали ■ бойци и около 425 хи 
ляди оа ранени. Комунистите 

у на въстанието и Народоосвободителната 
9 йна са били в първите педици на най-храбрите 
| бойци. В течение на борбата ЮКП с загуби- .

ла две трети от своето довоенно членство * честно изпълниха дълга си к,м 
| (800°) и около 50 хиляди членове, приети в В Народоосвободителната войс Г7‘1ествот°- казахме,
|| хода на войната. Но с приемане на провере- са били младежи и девойки. В борбата Т 1™
1 ните борци в своите редици накрая на вой- °кУпат°ра над 100 хиляди членове на СКОЮ йи за мир 
{ ната има 140 ХИЛЯДИ членове, на юкп и ^чГенТве^ГуСАП^,V?16 п°-Г0ЛЯм брой Уважение 
I СКОЮ, предвождани от Партията в НОВ-а антифашистката младее „а Югославад')3

от първия ден _ революция израстна и нашата
' V; Армия, наистина народна, с което е остдцес-

. '. к ■ ’ -1 '’>■ ,Ц* 1 вена визията на великите марксистки мисли
пщрец на победата тели за „въоръжен народ". Със своята борба

извоювахме и

во- :»Я;

равноправно място в света, по- 
че Югославия ще води независима,

самостоятелна външна политика и ще се бо-
8 света, за отношения на пълно 

независимостта 
вътрешните

и интегритета и не- 
работи на другинз намеса 

страни.
във

.
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ЮБИЛЕЯТ НА СВОБОДАТА   ЧЕРВЕН а нт/штг л
НА ТАЗГОДИШНИТЕ ТЪРЖЕСТВА НИШКЛ 
В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА птемврийско ДсВлЕовФоАЛшИФИкаЦии В „РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО" И „СЕ

Непреходна е славата 

уш*на героичните днн Гриша се бори заедно с 

югославските партизани
Тържествата, които тази 

година ще 'бъдат организи- 
‘ Рани в Босилеградска об

щина по повод 6 май, 9 
май, 4 юли и други забе
лежителни дати от наша
та по-нова история, ще ми
нат под знака на 40-годи- 
шнината от победата над 
фашизма и освобождение
то на нашата страна.

На съвместно

тизани. На митинга ще бъ
дат възкреснати 
за героизма на участвува
щите в битката 
ски единици и ще 
произнесено слово за зна-

(Продължение от миналия брой)спомени
1хо време нь ьошшйта, за

оа 1ЧОИЮ и
Майски, Галча, Крумс- прогресивни идеи 

Чурчийски, Ватра, ме1 на разпита, 
чатл, мариоридскилг нар Драгче, Джин и други бо 
АИа.иНОКИ отряд ш24с Нади- йци на отряда,
•шс в редовете еи над хей 
иопци’—цариородци и гол
ям орои активни

по вре-партизан- 
бъде ки,

В статияга си „Но бойни 
те пътища от Кавказ до

с които из 
върши многобройни бойни
задачи. За това бойно дру ъсрлин , нуоликувана 

еотрудг гарство свидетелствуват и „септемврийско 
иици в щариорид и някои многобройни фотографии, 
еСла. ь т^ариород ее нами

чението на тази победа 
за по-нататъшния възход 
на революционното
ние

вдвиж^
в Босилеградски край,. 

Подобно тържество ще се 
заседание Вроведе и на 4 юли на 

}.а Координационния коми Буков рид. 
тет към ОК на ССТН и В рамките на чествува- 
Комисията на Общинския нето на Деня на победата 
отбоо на Съюза на бойци- ' — 9 май в Босилеград ще 
те за тачене Наг революци
онните традиции и честву- 
взне на държавни празни
ци и исторически дати бе

слово'
орои х-* до г февруари 

г., аимитър 1 еоргиев 
твърди, че „са се раздели

направени в Царибродско 
раха и няколко младежи с както и снимката на Гри- 
ангисрашистко .^строснис, ли под в. „хчоирен и хри- 

ша заминал да установява 
новата власт на итечест 

И други български ав- вения фронт в дарибр- 
тори злоуногреояват с име од..." 11о този начин ^еор 
то на 1 риша акопян. Ь гиев присвоява не само 
„софийска правда - от 1 един. отряд щарибродскщ 
юни 1у/у година Веселин и един ооец (Акопян), но 
х-лндреев в статията си за и територията на една юго 
формирането на Дарибро славска околия (Цариб- 
дски партизански отряд, родскад, и на Георгиев, 
които според, него бил както и на останалите ав- 
„оългарски Отряд', изтък
ва, че във формирането на 
отряда е участвувал и 
„един храбър червеноарме 
ец Геворг Агопян, който 
бил освободен от герман
ско пленничество".. А исти 
ната е съвсем друга: Гри

ша, поместена в „Работни
коиго водеха ялеъи диску- - ческо. дело“.
син за марксизма, а малко 
или* нищо не нравеха та
зи теория да стане идео
логия на раоотническата 
класа и да бъде приложе
на в практическата оороа 
против най-мрачния ре
жим в историята на човече 
стьото. Когато от фирма
та „Рим — Берлин — То
кио” на един царибродски 
търговски дюкян изйезна 
„Рим” (с голямо закъсне
ние след капитулацията на 
Италия) и когато беше оче

се проведе тържествено съ 
брание с доклад и култур
но-художествена 
ма. Ще бъдат запалени и 
лагерни огньове.

Чествуването на истори
ка ческите дати ще бъде об.о- 

гатено и с голям брой 
спортни състезания.

Делегации и представи
тели на Босилеградска об
щина ще участвуват на 
тържествените манифеста 
цип в региона и репубди-

програ-

газдпижена инициатива 
т-г.пжествата на 6 май на 
Кин-.стан и на 4 юли 
Буков рид да получат трет 
ман на регионални мани- 
сЬестации.

- > В програмата за честву-

тори на измислици трябва 
да е ясно, че ние в Юго- 
славия още от 1941 г. се

ване на исторически д*ти 
е записано, че на 6 май 
на Кин-стан ще бъде орга
низиран^ митинг прел па
метника на падналите в 
борбата на .Църноок пар-

борихме за освобождение
то си оез да чакаме Черве 
ната армия да ни подари 
свободата. Георгиев тря 
бва също да знае, че пре 
ди завърщането на' Гриша 

Славчо Кръстев °т отряда в Цариброд ве 
че съществуваше Народо- 
освободителен отбор, ка-

видиа агонията на хитлеро 
фашистка Германия, тези 
младежи бяха доведени 
от партизански активисти 
в Царибродския партизан 
ски отряд. С активистите 
пристигна и червеноарме- 
ецът Гриша Акопян, до- 
като останалите съветски 
войници нс дойдоха по ра 
злични причини.

ката.

М. Я. ша пристигна в отряда за 
едно със
— Чурчийски на 14 август 
1944 година, повече от два 
месеца слсд формирането т0 
на отряда. Гриша беше 
наистина храбър боец и 
добър другар, но именно
затова не трябва да му се въпреки че там все още 
приписват измислени зае- имаше български окупато 
луги. В книгата си „От се рн. В България един път 
птември към септември” завинаги трябва да се знае, 
(стр: 314—318) Димитър Гс- чс в Царибродско никога 
оргиев разказва напълно не с формирана власт на 
измислена приказка за Отечествения фронт, а 
Гриша. Най-много учудва бяха създадени органи на 
това, че Георгиев подкрепя властта на Демократичес- 
„героизма на българските ка федеративна Югосла- 
антифашисти” с чужди де вия. 
да, въпреки чс и . тон знае, 
чс Акопяц беше боец на Накрая още да добавим, 
славната Червена армия, че Гриша Акопян (Агаси 
която воюва ч против фа Акоповпч Акопян), като 
шистка България. Освен то боец на Първа царибродс- 
ва, Гриша никога нс се е ка бригада, участвува в 
борил заедно с български борбите за освобождение

на Ниш на 12, 13 и 14 ок- 
гостоприсмството томври 1944 година._ След 

влизането на бригадата в 
съ става на Осма сръбска 
иародоосвободителна бри
гада (към края на октомв 
ри 1944 г.)ч Гриша бе наз- 

споменатия капитан начен за командир на ар- 
тил ерийната батерия при 
Щаба на Осма сръбска бри

ВСЕ ПО-ГОЛЯМ Е ИНТЕРЕСЪТ НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКАТА МЛАДЕЖ КЪМ ДОБРОВОЛНИТЕ 
ТРУДОВИ АКЦИИ орган на новата наро 

дна власт, а такива отбо 
ри бяха формирани и в 
повече царибродски села.Младежкото трудолюбие не 

признава мазолите Ще посочим още иякол-
Влади-ко измислици па 

миров във връзка с Гри
ша Акопян. В статията „НеПрез тазгодишното бригадирско лято бригадата 

„Братство-единство" от Димитровград ще участвува 
на СМТА „Посочйе — 85"

забравимо другарство" 
той твърди, чс „на 9 сеп
тември 1944 година Гришапървото участие на дими

тровградската бригада на 
една съюзна акция в Соци 

1978 алистичсска република Сло 
година, сред младежта в вения. Един млад рабут- 
Димитровградска община ник от трудовата органи- 
видимо нарастна интере- нация „Димитровград Ще 
сът за участие на съюзни бъде включен в единната 
трудови акции. Въз осно- бригада на младите гумар 
ва на увеличения интерес ски работници от нацгата 
назряват .мнения, според страна, която ще вземе 
които младежката органи- участие на СМ1А ,Дако- 
зация в Димитровград ве- вица —- 85 . Освен това, 
че през идната година мо- - група млади работнички 
же да изпрати на съюзни и работници от същата ор 
акции — две бригади. Иде ганизация ще бъдат вклю- 
ята е интересна, може би чени в младежката трудо- 
и реална, но за реализаци ва бригада на СОСГ ,Ди- 
ята й е необходима широ- гър". В Нишки регион щс 
ка младежка акция и се- бъде оформена бригада от 
риозна и дълготрайна под- . Титови стипендианти в ко- 
готовка Затова започнала- ято сигурно ще се намери 
та подготовка за нредсто- място и за стипендианти 
яшото бригадирско лято ' от Димитровград. В общи- 

бвде своеобразен баро ната с постигнат начален 
метър за реалността на договор за 
споменатите мнения. на местна трудова

След възобновяването на 
димитровградската младе 
жка трудова бригада „Бра 
тство-единство” през

участвува в установяването 
на народната власт в Ца
риброд". Това твърдение 
няма мишо общо с истина
та. След освобождението 
па този край, което етапа 
на 8 а не па 9 септември 
1944 година, п нс може 
да сс свързва с разпадане
то на фашистка България, 
на Гриша бс възложена бо 
йната подготовка па ново 
дошлите бойци, а слсд то
па този опитен воин участ 
лупа във формирането на 
Първа царибродско наро- 
дооспободитслна бригада. 
Според Владимиров днес 
Гриша си спомня само за 
Райко и Бойка, бойци от 
българския партизански 

отряд „Христо Михайлов". 
Малко логика има в това

тс партизани, а сс възпол
зува от
на югославските народи и 
нчподностм и се бори в рс 
вонете нз югославските на 
«тизани1.’ Георгиев припис
ва, ..прогресивни идеи" па 
вече
Аппамов. 71а беше такъв, 
Аврамов нямаше да бъде 
арестуван па 8 септември 
1944 г. От затвора го осно 
боди йова Цскич. член на 
Окръжния
ЮКП за Пирот, Ръководен 
ки сс от политиката на на
шата Партия за добросъ
седски отношения с отечес 
твснофоонтовска Бълга

рия. Затова никак не може 
да се твърди, че Аврамов 
е освободен поради „прог 

партизански отряд ресивните му идеи". Впро- 
.,Момчил войвода" и нс мц чем, всички български фа 
сс вярва, чс не си спомня шисткп злодеи „имаха"

гада. Наскоро след това 
Щабът го освободи от та
зи длъжност и Гриша се 

на включи в единиците на Че 
рвената армия. Във вихъра 
на войната загубихме всяка 
кви връзки с този храбър 
червеноармеец. а многобро 
йните ни усилия да 
свържем с него през нзте 
клите четири десетилетия 
зу съжаление 
без резултат.

комитетше организиране 
акция.

дума: за дими
тровградските бригадири 
идва лято на усилен доб
роволен труд, период на 

бригадирска 
и многобройни удар 

и други

С еднаА тази подготовка е ин- 
защото е голям

твърдение на Владимиров, 
защото Гриша Акопян има 
ше '. малобройни и кратки 

отряд.

сетензивна, 
броят на акциите, в които 
ще участвуват младежи и 
девойки от Димитровград- 

Бригадата
пълноценна 
изява
пически значки 
бригадирски признания.

контакти . с този 
Гриша бешо- боец на 
шия

останахаиа-ооВДинв.
Братство-единство" ше ра 

боти на съюзната младеж
ка трудова акция „Посоч
йе — 85". Това ше бъде

ека

СърСислав ЗЛАТКОВИЧА. Т.
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!. ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА И ИЕДСЕДА ТЕЛСТВОТО 
! ПА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАДОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В БОСИЛЕГРАД ОБСЬДИ ЕДНОГОДИ

ШНАТА СИ ДЕЙНОСТ

ДА СЕ ПОДОБРИ 

ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА
Укрепва акциоинато единство

На 18 април т.г. в Боси
леград се проведе заседа
ние на Общинския 
тет на СКС, на което бе 
обсъден отчета за едного
дишната

голямо внимание са обсъ
дени и актуалиитс въпро
си п развитието на селско
то стопанство, по-спсциал- 
но използуването па зави
дните възможности за уве- 

сслскостопанска 
продукция, реализирането 
иа проекта „Морала II" и 
есенната и пролетна, ссит-

всички области на обхцс- 
ствсно-политичсския и сто- 

коми- папски живот.
ластга пи здравеопазване- 
ю ни ни и'зимш-

ТкмЛ' И Си. <и дар ЛОСТ Ч СШ- 
ячшс С'ЬС закона ии здра- 
чии защига, и 00'нинск<*та 
сатОулраишслма оищлост 
зсе здраььа защита сс осъ- 
«дсстаява иссстралла размах 
ла на труда, сдружават сс 
труд л средства, установя 
аа се развойната политика 
п непрекъснато сс усъвър- 
шелствуаа здравната дей
ност, навреме сс приемат 
сооствеии развойни хтлано- 
вс,. създават сс условия за 
провеждане на ефикасна 
и рационална здравна, за
шита, обезпечават се мате 
риални и други видове ус 
ловия за разширяване на 
материалните основи за 
работата на здравната ор
ганизация < пр. При това 
от година а година се по
добрява квалификационна 
та структура и се обезпе
чават нови и съвремени съ 
оръжения за работа.

Освен определените пра 
ва на превантйва, лекува 
не и реабилитация труде
щите се и селскостопански 
те производители при об
щинската СОИ за здравна 
защита, осъществяват и пра 
вото на определена помощ, 
за здравна защита, ръко
води Скупщина, като най-

Симоунрщни едната орга 
пизиралош па здравеопаз
ването в оосилс! радека ор

Отчетният период се ха- 
дейност (март рактеризира със значитсл- 

>984 — март 1985) на Ко
митета, ни резултати и укрспванс- личепа щипа с отчета за раоотата 

юдииа на 
ООЩ-

Председателство- 
то н комисиите, както 
дейността на членовете на 
11олитическня актив 
ОК на СКС>

През изтеклата година, 
се казва в отчета, центра
лно място в дейността на 
Общинския комитет и не
говите органи и тела са 
получили въпросите във 
връзка с укрепването на 
идейно-политическото и ак

то на материалната основа 
“ на труда. Освен „Автотрлн 

. спорт", стопанските орга-

През изтекла»а 
е-амоу нрави годната 
пост на интересите за здракъм защита .и од,равния 

както
впа
дом в Босилеград, 
и програмата за твзгодиш 
пата акция „Нищо не би 
ва да ми изненада" в об
щината, оиха доминираати

' От март 1984 до март. 1985 година Общин
ският комитет па СКС в Босилеград е провел 
7 заседания, на които е обсъдил 34 въпроса. 
Председателството па ОК па СКС е обсъдило 75 , 
въпроса па 14 заседания. На голям брой засе
дания на ОК на СКС ?! Председателството му 
са присъствувалп представители па МОК ма 
СКС в Лссковац и ръководители иа общсствспо- 
иолптичсскптс оргаинрации и Общинската скуп
щина.

въпроси иа проведеното 
през миналата седмица за 
седапис па Председателст
вото па общинската кон
ференция на Социалисти
ческия съюз в Босилеград, 
Това бе подготвително ла 
седапис за поредното за
седание на ОК иа ССТН, 
което ще сс проведе днес.

Общинската конферсн- 
съюз, нейните органи и 
тела, изхождайки от важ
ността на здравеопазване
то и здравната защита въ 
обще на населението в об 
шината и досега този въп
рос повече пъти е обсъж
дан. Бе обсъждан по вре
ме на публичното обсъж 
данс на програ.чата за въ 
веждане на цялостна здра 
вна защита на селскосто
панските производители и 
другите категории лица, 
Законът за здравна защита 
и проекторезолюцията на 
Скупщината на Югославия 
за развойната политика на 
здравната защита.

Инак, както бе подчер
тано на заседанието, се из 
тъква и в информацията, 
изготвена за тази цел, тру 
довито хора в организаци
ите на сдружения труд, са 
моуправителннте общнос
ти на интересите и мест
ните общности в община
та. осъществяват личните 
и съвместни потреби в об-

ционно единство на чле
новете иа СК, по-нататъш- 

- ното развитие на' полити
ческата система на соци
алистическо самоуправле
ние, всенародната отбрана 

■и обществената самозащи
та, колективната работа и 
отговорност и осъществя
ването на икономическата 
стабилизация. С една ду
ма» организацията на Съ- 11 субективните слабости в 
юза на комунистите в Бо- някои организации на сдру 
силсградска община в пе- 
онода от .март 1984 до 
март 1985 година е дей
ствувала интензивно във

ннзации в обвитата отче
тоха положителни годиш- 

В този

ба.
През отчетния период, а 

особено след общопартий
ното обсъждане ма Проск- 
тозаключенията от XIII за 
седапис на ЦК на СЮК, в 
в значителна степен е ук
репнало идейно-политиче
ското и акционно единст
во р. редовете на общин
ската организация на Съю 
за па комунистите.

М. Янев

ни равносметки, 
период мерките на иконо- 

стабилизация.мическата
производителността на тру 
да. трудовата дисциплина

жения труд често пъти са 
били .предмет на обсъжда
не в Общинския комитет 
на СКС в Босилеград. С

СУРДУЛИЦА

В нови обекти-над един 

милион динара
висш са.чоуправителен ор
ган, организирана 
легатски принцип с общо 
29 делегата. В рамките на 
Скупщината действува Из
пълнителен 
члена

на де-

отбор от 7 
и отбор за самоуп- 

равнтелен надзор от 5 ду
ши.

През изтеклата (1984) го 
дина в Сурдулишка общи 
на са били строени 19 ин
вестиционни обекта на сто 
йност от 1 милиард и 60 
милиона динара. Най-гол- 
ям брой обекти финанси- та. 
рат Власинските водоцен-
трали (8) на стойност 80 в селското стопанство то 
758 000 динара, а по стой- ва трябва да бъде третият 
ността на обектите се от- 67811 на строителство на 
крояват фабриката за ми- Овцефермата на Власина, ЕДАСИНСКМТЕ ВОДОЦЕИТРАЛИ

вълна „25 май", в която е запланувано да Ш "3 ПЪРВО "О ТРИМЕСЕЧИЕ
се отглеждат 12 500 овце, 
а в комуналната 
— регулацията на Романов 
ска река, строителство на 
водопровод и канализация 
на Власина и

г.италовложецията в по-на 
татъшното развитие на фа 
бриката за минерална

23 082 000 динара.

В комуналната дейност 
пък са инвестирани 9. 875 

на хлебозавода и за 000 динаоа за построяване- 
разширяване на трафопост то па околовръстен

въл
иа, след това за постро
яване Що се касае пък до ра-

ботата на Здравния ■ 
п услугите, на заседанието 
се изтъкна, че е на ,задово 
лптелно равнище. С 
жданетс на-здравните стан 

*—1 чии н амбулатории 
йонните дентрове 
ното оборудване

домводо
провод в Сурдулица.

Сърболюб МИКИЧ изгра-

в ра- 
и с тях-нерална 

която за реконструкция и 
модернизация е отделила 
565 777 000 динара и ООСТ 
Овцефермата на Власина 
в третия етап на доизграж 
дане — 179 милиона дина

до значи
телна степен здравните 
луги ще се доближат до 
населението.

Преизпълнен е планът за производство 

на електроенергия
усдейност

На заседанието 
те на 
обсъдиха и

членове 
Председателствотопострояване

то на водопроводна мрежа 'а Разлика от миналата
Според сведения, носо- ’ БбЛ° "0Ле и МаСурица' “ъв^ШаеиТкитГ”' 

чени неотдавна на сесия ПРИ изтеклата година Доцентрали в Сурлулишкз 
на Общинската скупщина приключи строителството община не протичаше 
в Сурдулица, стопанските на системата за пране на 
инвестиции участвуват , с стъкла на автомобили 
90 процента, а извънстопа „5 септемб.ар" на стойност 
нските организации с 10 за 64 391 000 динара и 
на сто в общите капитало трансформатор, за който 
вложения и това е в съз Власинските водоцентрали 
вучие с осъществяването на са отделили 14 646 000 ди 
Дългосрочната програма за нара. 
икономическа
ция в общината. При по

ра. През април трябва приеха
рама за тазгодишната 
ция „Нищо не бива 
изненада”, която 
стоящата година ще се про 
вежда в условията на 
нататъшното осъществява
не на целите и задачите от 
Дългосрочната

прог-да се
осъществи производство от 
Ю милиона

ак-во- квч. Според 
досегашния „ темп на про
изводството 
ските

да ни 
през на-

СПО-
ред плана, през настояща
та година за първото 
месечие

във Власин- 
водоцентрали 

тат, че планът 
месец навярно ще бъде из- 
пъпнен.

В момента единствено 
Действие са водоцентрали- 
тс „Върла II", „Върла III" 
и „Върла IV" ; 
произвеждат от 200 
Хиляди киловатчаса

по-счи- 
и за този

в три-
' производството 

вървя според запланувани
те темпове. Именно, 
то ни осведоми

програма 
за икономическа стабили
зация и 40-годишнината от 
освобождението 
ната ни от фашизма, 
то и в изпълнение на зак
люченията от 13-то заседа 
ние на ЦК на СЮК. Акци 
ята ще има дългосрочен 
характер, а заключително
то обучение 
де през ноември, 
ва в местните общности и 
организациите 
пия тоуд.ще бъдат1 прове
дени

как- 
ръководи-

телят на сурдулишките 
тири водоцентрали Митко 
Станков, през първото три 
месечие е трябвало да се 
произведат 82 милиона 
ловатчаса

в
че- на стра-стабилиза- каки дневно се 

до 300 
елек-

В селското стопанство
подробно разглеждане на приключи финансирането* 
общите * капиталовложения иа втория етап от рйзви- 
— на индустриални' обек тието на овцефермата 
ти се падат 68,7 на стоТ Власина на стойност 67

селскостопански — 17, 669 000 -динара; а в
на комунално-битови 7 и 
на образователни 2,9 на 
сто.

ки- тпоснергия. За 
вото на тази пооизводст- 
г„ „ електроенер- 
П Ъ както посочи Станков 

л ползва сс водата 
е тоците, така че 

Ция-га на Власинскот 
го значително 
в предстоящите

електрическа 
енергия. Обаче благодарен
ие на добрата акумулация 
във Власинското 
дала

-на
на гор-

ското стопанство е завър 
Щено строителството на 
фабриката за торф н'а Вла 
сина, в която „Власина— 
продукт" е инвестирала

ще се прове- 
Дото га-от при- 

акумула- 
- о езе.

Ще нарасне 
месецц.

езеро
възможност

за период януари _
да бъде преизпълнен 
милиона

планът
март на сдруже-В областта на промишле 

ността. най-обемни са ка- С 4,3
киловатчаса еле- подготвителни обуче-ктроенергия. ния.С. М. м. я.СТРАНИЦА 6
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ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ НА
БОСИЛЕГРАД: ПРЕД „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА”

Средствата забавят Малко участнициакцията
0ърви май трябва -

стоящйя средносрочен раз- • разпределителното от' ^“Гоело 
воен ,период тГ БоЕйлегр^ , !фвац.- ФинансовАР^ • и п^л™^л^нГГотГ^ 
Г.т° ТНа> ®лек.тРйФИка; .Щва също така забавят ак клонът в Босилеград на 
цията на неелектрифици Цията. Още повече, че се Електроразпределително 
раните--села. .и селища бе обезпечават от няколко йз то Лесковац ка“ 
една • 97 приоритетните за- точнйка на финансиране
?оТ паз«Бе,, СиД0 Йрая «а :?ДРУ*сй<И0 електростопа лтовия далекопровод този развоен период воич нство на СР Сърбия, Фон- сина Босилеград 
ки.с.еда . и селища в общи да’за ■'насърчаване развити Д’
ната да-бъдат електрифи- сто на недостатъчно в&з- 
цирани. В това отношение, шитите краища в СР Сър
Бо^легпаГ С^Щина » - бй;;-Електроразпределите- ключи цялостно електри 

М-^ИТ|- -АНОТО от Лесковац, от до- фикацията в село Долно щщзсти-л другите-■ общес- пълйителни средства 
твйГо-п-оЛитйчески субек- републиката, средства на 
ти и широката общност по Населейието в селата къде 

, лагат; огромни усилия.. Ра то-се провежда акцията 
-збцра се, и резултатите, и.средства от Общинската 
конто досега са постйгнаД скупщина-в Босилеград, 
ти заслужават внимание. Под въпрос е и мрежата 
Обаче, факт е и това, че с низко напрежение в се- 
гкщтдта можеше да бъде лата Дукат и Бистър, къ- 
;.и.ого пофезултатна, ако 
нямаше субективни причи
ни, преди всичко ако Еле 
ктроразпределителното от 
Лесковац като носител на 
целокупната акция; нав
реме и отговорно

А
Ут ре в Босилеград ще се на акцията, които присъс- 

проведе традиционната ма тоуваха на тези, така да 
иифестация „Срещи на ее- кажем „контролни” пред- 
лата”, която в Босилеград ставления. 
ска община 'все още няма За отбелязване е, че спо 
пълна изява. Като казваме ред пропозициите, освен 
това имаме" предвид, че в г културни програми, на 
тазгодишната акция ще състезанието трябва да бъ- 
участвуват само четири цат изнесени и данни за 
села, (миналата година тазгодишните фезултати 
участвуваха шест).. Имен- комунално-битовото 
но, утре в залата на Кул
турния дом

при

и из
граждането на 110 килово 

Ли-
в

стро
ителство на тези села, ко- 

в Босилеград сто също така
За 25 мац — Деня на 

младостта, трябва да при- ще окаже
ще се, представят със свои влияние при крайното кла 
културно-забавни програ- смране в състезанието. Ето 
ми преди всичко е—песни 
и танци и

на Тлъмино, а за 4 юли — 
Деня на боеца мрежата е 
високо ^ напрежение в се
ло Горно Тлъмино. За 8 
септември —Денят на ос 
ербождението ма Босилег- 
оадска ' община от фашиз 
ма. запланувано е изграж-

за-що акцията „Срещи на 
различни сел- селата”, има не само кул- - 

ски обичаи, младежи от 
селата: Райчиловци, 
жие, Бслут и Долна Лиси-

турна, но тя е и важна об- 
Гло- шсстпско -Политическа 'ма

нифестация. По този на-

дането на., далекопровод и 
мрежа ,.с високо -напреже- 

- I ие , в. дължина от 14 кИло 
метоа в село. Дукат и мое 

Инак, през настоящата жзта. с низко напрежение 
година според договора ко в село Горно Тлъмино.

■ то се проведе през мина . Що се отнася до елек- 
изпълн тпва на Общинската скуп- трификацията на селата 

язаше своите задължения, лата седмица по „иницйа- Ярешник, Назърица и До- 
Поради това запланувани- 'лиша в Босилеград, тряб- ганица, както и на село 
те активности през изте га да приключи електои- Бистър, : съответната' служ
илите две три години се фикацията във всички се- в Електроразпределите 
реализираха^ само частич да и селища в-които не е лиата организация от Лес 
но . а планираните задачи покрай приключила през ковац чсе'задължава в най- 
се разтакаха от година в изтеклата година. Пъови скоро време да изготви 
година. В. такъв случай е май — Международния съответен проект и да се 
сигурно, че до края на . ден на труда, строителна отправи иск до инвестйто 
198° година няколко се- та кооперация „Граджеви оите за обезпечаване |на 
ла «в.общцната ше останат Нар” от Босилеград тряб- средства. В-местните общ 
неелектрифицирани. Ста-_. ра,да приключи електои пости вече е в ход акцйя- 

ДУМа за селата: Назъ- Фикацията в село Църно- та за обезпечаване на соб 
шица, Рикачево и Бранков стгени средства. |
ци, както и далекопровода 
(доколкото местните обш

дето средствата също та
ка недостигат.

„Срещите на селата": успешна изява на младите танцьори

ставиха - пред зрители- ки в акцията, пряко влия- 
те в своите села, а според ят и в социалистическото 
програмата на общинския пресбоазование на селото, 
комитет за провеждане на а но този начин се запаз- 
акцията на 27 този месец ггт п с -културните блага 
ще сс състезават на общи- от миналото на краището, 
нско равнище. Па края да кажем че

Да кажем и това, че първокласираното село ще 
младите се представих.а с участвува на регионално; 
твърд,е разнообразни и до- то състезание, което ще 
бре подбрчни културно-за- се попвеле през май в Ле: 
бавни, програми, от които бане. а освен това на 
зрителите останаха твърде птлвите три села са за
доволим. Добро мнение планувани и съответни на-- 

I имат и представители от гради.
Манол ЯНЕВ комитета за провеждане

г*ица, Доганица и Яреш
ник. които според плана 
по електрификация тряб
ва да бъдат електрифици 
рани през настоящата го
дина. Именно, акцията в 
посочените, села все оше е ще послужи и за 
в подготвителен ход. Все 
още няма изготвен, проект 
за електрификацията ям.

За да бъде акцията успе 
шна която ще има твърде 
голямо значение 6а по-ус- 
кооеното развитие на с^б- 
шината, трябва да се ан
гажират всички структури 
и субекти.

пости приключат с гръмо 
отводите) от 
до Горно Алъмино. .който 

селата
Бранковци, Рикачево. Зли 
лол. Бистър, Долно Тлъми 
но и Горно Тлъмино.

Босилеград

М. Я.За

ф НАШИ СЕЛА

Радейнински рекорди
Селото има около 60 домакинства 
е пад 120 жители. Голяма част от 
тях са заети в димитровградското 
стопанство. С общия напредък

Когзто през началото на март 100 хиляди динара! Към това тряб- Примерът па Радсйна показва и 
миналата година Местната общност ва да добавим помощта, която им • апомия на онова време, когато ма
на село Радейна реши в течение оказа Самоупавитслната общност .ивиит доброволен труд беше осно-
на следващите четири години да по за некатегоризирани пътища от Ди- ^ ца възобпопяваие на страната. Ра1|сйна всчс са построени или се
-ютГсиСиЧкогатоЦзатазиТ^рВеши Помовда ' пГ^точар" ' четири -Радейничанм доказват, че това вре- строят нови съвременни' къши а 
всеки радейничании да даде по 3 хи трактора, с които е прекарван ча- мй не е минало .звинаги, че и днес има и случаи някои да се з в р-

' „япя и на работи колкото етла. Въпреки това, изобщо не па- 1Ш такъв начин могат да
е нужно или пък да заплати 6 хи- малява радейненския рекорд: 500 с.П1цват значителни успехи, особено им^°12 трактора, четири
ляди динара,, мнозина съмнително ’"с™*д,'™Рхиляди ди. ара! ' ■ в комунално-битрвото строителство комбайни и една вършачка. Брой
въртяха е глава. Защо«, сдай ме- и само .100. хиляди динара! .13адреки чс акцията с организира. „„ са и останалпте селскостопан-
вече Но радейиичани бяха решили Това е само част от програмата „а местната- общност, главни но
и започнаха да строят своята прио- за уреждане на улиците и пътищата жители и изпълнители са младите мс? ВЪЛНата от селата се носеше в 
ритетна насока № 1 пътя от гяа-' , сслот ^ цървите. пролетни дни от т0Ьа село, независимо дали жи- Димитровград' „на дарак”. Сега да
вно^о шосе Към Културния дом в радейиичани продължиха 
центъра на селото.' Дължината на ^ този път на помощ- им приличат 
пътя е около 500 метра. войниците. -На\4 април дойдоха (65

в

сс осъмне- ндат от града и да си живеят тук,
на работа.

ттл. път тогава и помагала. Едно вре-скн машини

е, акция- работят в града или пък рак има и в Радейна.всят и
еа си останали тук, недалече от 1|о радейиичани не мислят да 

Само един месен блед зано— души), трошиха,щкаранид камък! ^

на Работите, като работиха. Гфед!1 това скЛелище. Ежедиевйо към Раде» ^змооблаг 'нс за поправка

"0ТШ7 1и мък за още 350 метра път. Това е' “.■'■*? »«" «и,1ав?1‘ Шест ,,еи' -'9 Културния дом. училищната 
примерът как и с малко сродства са; електрифицирана е между първи сграда и друго. С едно Дума село 
може много да се направи. Стига » общината.. има. построен соб-, -а-пример. .Това е Гадейна д.шс, 
* • добра органи- •й'»0" водопровод (сега сс снабдя

ва шт рбгиопаЛшГя водопровод).

бота и неделя дори и 
• ботен д«и, пътИт бешй 

около десетина трудови дни 
тели на Радейна са направили
надници. извал„с0ни-к "аиИ метра само до има воля и д 

изразходвйни са зация!
А. Т.шепи около 

кам1,к, 160 чакъл и
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БОСИЛЕГРАД (СФРЮ) — Кюстендил (НРБ)
• ПОРТРЕТИ

Рмииряпне на оутрурнинвошо 

н облата м културата Трудолюбието 

на Владимир 

Томов
Съгласно Програмата 

за гранично сътрудничест
во между 
оощина - 
щинския народен съвет на 
град Кюстендил 
тези дни в град Кюстендил 
ое подписана програма 
за гранично сътрудничест
во в областта на култура
та за настоялата година, 
делегация на Културния 
център от Босилеград и 
представители на Общин 
см1Я съвет за култура на 
град Кюстендил на съвмес 
тно заседание обсъдиха из 
пълнението на програма
та за сътрудничество през 
1984 година, като конста
тираха, че заплануваният 
обем на сътрудничество 
през изтеклата година е 
осъществен. Проведени са 
с успех концертите на са
модейните колективи от 
двете съседни гранични 
общини. Успешно бяха ор 
ганизирани- гостувалия на 
ДТ „Крум Кюлявков" в 
град Лесковац и Босилег
рад с по едно представле 
ние и на театъра от 
ковац в град Кюстендил.

голямо сътрудничество, 
чрез обогатяване с нови 
инициативи и съдържания.

инак, в тазгодишната 
програма за сътрудничес
тво е запланувано по един 
концерт с ио 50 участника 
и времетраене от 1 час и 
половина до 2 часа, и то в 
Босилеград през 
ри, а в Кюстендил 
ноември.

росилеградека 
СФРЮ и 06-

ИРБ,

За преподавателя ио растениевъд
ство и защита на растенията в обра
зователния център „Йосип Броз Ти- 
то" в Сурдулица Владимир Томов чу
хме оамо най-добри думи и ласкаво 
оценки: трудолюбив, честен, скромен, 
тих. . . Той с от онези просветни ра
ботници, които обичат работата си, 
предават й се изцяло и дават всичко 
от ссбс си да облагородят ученичес
ката душа с уважение към труда. Той 
е един ог онези, който не пести сили 
и време, и според възможностите си, предава богатия си опит на младите 
полага усилия па учениците да раз- средношколци. Това обаче не му пре- 
крие истинските човешки стойности чи да бъде твърде деен и в общ.е- 
м добродетели. ствено-нолитическия живот на общи-

'Гова с и разбираемо, ако се погле
дне жизненият му път, който сам по 
ссбс см с отражение на една безпре
делна упоритост да се постигне же
ланата цел в живота. Но както оби
кновено бива: желанията са едно, а 
действителността с друго. Вместо 
строителен инженер, Томов става спе
циалист-агроном.

В. Томов е роден в с. Клисура 
през 1925 г. Основно училище за
вършва в родното село, а средно в 
Суодулица и Трън. Сетне завършва 
и агрономическия факултет в Ско
пие през 1960 година. Но многочлен
ното му семейство и бащата-строи
тел, доживял злополука, не може да 
школува Владимир, който поема бре
мето на глава на семейството и ра
боти като строител в Белград Сме- 
дсрево, Младеновац . . . След това се 
завръща в родното си село и започ
ва с работа в земеделската коопера
ция.

октомв- 
през

Освен това бе договоре
но, Центърът за култура 
в Босилеград, да съдейст- 
вува на театъра от Враня 
за организиране на едно 
представление в град Кюс 
тендил и село Драговищи 
ца, а Профсъюзният дом 
на културата на град Кю
стендил
едно представление на кул 
турния театър в Босилег- 
град, както и гостуване иа 
Кюстендилския 
за народни песни и танци 
в Босилеград, Враня и още 
1 ткон други градове в ре 
гнена. Раздвижена е ини
циатива и за гостуване и 
размяна на самодейни дру 
жества, между другите и 
гостуване на едно евмоде 
цно дружество от Ниш в 
Кюстендил и Станке Ди
митров.

организираДа

пата. Всяка задача, която му се въз
ложи, изпълнява ревностно и с пре
даност.

Той е твърде деен и като армеец, 
и като студент, а сетне и като пре
подавател. Затова през 1952 година 
ста^ член на ЮКП, относно СЮК. 
Изпълнявал е редица отговорни длъ
жности в училището — бил е пред
седател на събранието на трудещите 
се в образователния център, а пона
стоящем е и делегат в СОИ за ко
мунална дейност, СОИ за насочено 
образование и изпълнителния му от
бор в Южноморавски регион.

За него директорът на ОЦ „Йосип 
Броз Тпто” Никола Аврамов казва, 
че „всяка задача изпълнява отговор
но и никога не отказва да изпълни 
възложената му задача". Заинтересу
вахме се получавал ли е обществени 
признания за своята работа и дей
ност, но той с присъщата си скром
ност уклончиво ОТГОВОРИ:

ансамбъл

Лес

На заседанието бе из
тъкнато, че въпреки ус
пешното реализиране на 
програмата, има начини и 
възможности за още по- м. я.

БОСИЛЕГРАД: В СРЕДНО-ПРОФИЛИРАНОТО 
И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ _____ _

Учителско - родителски — Желаех да следвам строител
ство, но земеделската кооперация ми е когато видя, че нашите възпнтанн- 
предложи стипендия за агроном. В ш< стават ценни граждани, добри ра- 

по-благоприятна ботници и стопани. Настояваме уче
ниците да заобичат производствения 
труд. В тази насока нашият колектив 
постига извънредни резултати. А това

Най-високо признание за мен

срещи онова време, друга 
възможност нс виждах и затуй се за
писах да следвам в Скопие. Веднага 
обаче искам да кажа, че сега напри- 
мео да ми сс даде възможност 
избирам професията си 
избпал агрономия и бих работил 
производството.

Съгласно годишния кален дисциплина е подобно на 
дар в средношколския об воденица ~без вода. Отдел- 
разователен център „Иван но тревожи факта, че е 
Караиванов” и основното 
училище „Георги Димит
ров” в Босилеград, през ми 
налата седмица се прове
доха редовни учителско- 
родителски срещи. На 
тях, класните ръководите
ли запознаха родителите успехът и 
с успеха и поведението на 
учениците в края на тре
тия квалификационен пе
риод и предприемане на 
съответни мерки за подоб
рението му. .

За отбелязване е въпре 
края на учебната го 

дина наближава, успехът1 
и дисциплината в Средно 
школския център все 
незадоволява. Има тенден 
ции, дисциплината при от
делни ученици, вместо да 
се подобрява по отноше
ние на поведението им

д,а е възможно, понеже ко*с?лгивът ни е 
пак бих сплотен, междуличностните 

в ния са твърде добоп. имаме 
съдействие и разбирателство

отноше- 
пълно 

за вся- 
мероприятие.

С трудолюбие и пестеливост В. То
мов е успял да направи къща в Ка
лугерица край Белград, където най- 
вероятно ще, отиде след завършване 
на трудовия си век. А той вече ра
боти 34 години, 25 
разователния център „ТЙ. Б. Тито".

присъствуващо явлението 
бягане от отделни часове.
както и ,това, че много уче 
ници не искат да посеща
ват часовете на допълните 
лно обучение.

В основното

Владимир Томов изпитва особено 
влечение към 
1ой спод еля, че селското стопанство 
дава неизчерпаеми възможности 
само за увеличение на производство
то, но и за трудоустрояване на 
дите.

ко ново начинание и
селското стопанство.

нсучилище,
дисциплината, 

както ни уведомиха, има 
тенденция на подобрение, 
но и в това образовател
но-възпитателно ведомст
во може и трябва да се 
работи още по-добре.

Инак и в едното, и в 
другото училище 
тателно-образователната пр 
ограма се реализира 
ред
С малко

мла-

— Ние в Югославия 
само да произвеждаме храна за себе 
си, но да станем 
иа храна. Това с 
шанс и сегашните мероприятия 
лекото стопанство са твърде добри. 
Ние тук в училището, 
ученическото имение

от които в об-можем не

и водещи в износа — За човек няма нищо по-хубаво 
в живота, освен да види как вложе
ният му труд се оползотворява у мла
дите, които научени на трудолюбие, 
запретват ръкави и работят и създа
ват материални блага 
бе си.

нашият огромен 
в се-ки че възци-

по-точно на 
постигаме из- 

Имаме соб- 
ствена механизация, учениците рабо
тят с любов и

спо-
запланувания темп. не само за се

но и за цялото обущество. Аз 
друга награда и признания 

В заключение бихме 
оЩе толкова: наистина 
изключително трудолюбие 
как всеотдайността 

си 4 младите.

ключителни резултати.
изключение реа 

лизирани са и запланува 
ните часове по

мен ми се струва, че 
щом излезат от училище, веднага 
могат дейно да се включат в произ
водството/ споделя В. Томов.

Томов

не търся, 
казали само 
пример на 

и пример 
се предава на по-

отделните
предмети.

С цел
полугодие, дението да се

успехът и пове- 
подобрят, 

ръководители 
още веднаж предупредила 
родителите да изострят ко 
нтрола над своите 
ци, защото без .тяхна 
мощ учителите сами 
го не могат да направят.

през първото 
се влошава. А естествено, 
при слаба дисциплина, ус
пех. в

често прекарва- целия 
ден на имението, не щадикласните

сили и Стефан НИКОЛОВобразователно-въз
питателния процес не мо
же да се очаква. Може би 
най добре в това Отноше
ние е сравнението на един 
класен ръководител кой 
то каза, че училище без

учени-
по- Света Таднч в

„Братство
На 19

Г»рЛПт»Л ТГ’ Издателство „Братство" 
на РК на естн “в' Сърбия8 Председателст»ото 
журналистите за осъществяване изданията.

МНО посети
11 и води разговор с 

концепцията наМ. Я.
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Комунист
Орган на Съюза на югославските немунисти
а на Съюза на комунистите в Сърби* ' Брой 1464, година ХЬУШ

Белград, 26 април 1985г

Социалната политика като убежище
достатъчно внимание на социалшгге но^т^можаха^а^е узнаД°Ха Д° ™И данни> вот' С никаква „социала" не може да се на- \ 
проблеми. .Тази грижа е видима но тя без оглел чг \-а У ят и на друг начин; домести принципът на труда и заработката 
е извън икономическите рамки па гражданитеV^опоавлателТп “а М«са" Ако за пРилагана™ «а ™зи принцип се во! !

:ГеВГн°сспол^7 ™ малко "политичеооГ3 «^националистически, Па |

да се преживее, както бе изтъкнато на неот- ка" икономическа база, и този факт, личи. 
Всъщност, когато като на общество ни давнашното заседание на Съюзната конфе- не се зачита достатъчно и днес. 

липсваше умение и решителност да се про- ренцИя иа ССТНЮ, с над един милион без-
•швопоставим срещу икономическите трудно Рабо™и. . повече-от еДин милион пенсионери Когато би се зачитал, тогава поне сега 
сти решавахме се жизненото равнище да за със с„еме];1Ства и с голямо число работнически по ,време на икономическата криза, всички 
паз-вам чрез социалната политика. Тя ни семейства' които живеят на границата на ег- материални и кадрови потенциали би се 

. беше. убежище и утеха. Ако някой има пи- зистеаЧионалния минимум. Посочва се, че вси подчинили на стопанисването, т.е. би се на- [ 
аграмата на нашата инфлация лесно ще чки щ-е ,1мат Ш0‘хУбава перспектива и че та- сочили къ,м съживяването на 
забележи, че най-силните удари върху жиз
неното равнище повече се съвпадат с 
тензивните акции на

н
ни

стопанството,
зи перспектива е в Дългосрочната програма които .след като се увеличат то да ги вЪзвър- 
за икономическа стабилизация. Но „по-щаст- не на обществото (дали някой си още припо 
ливо бъдеще” никак не им се, добдижава, ни- мня на миналогодишното силно предвестя- 

~ то пък има по-сигурни предвестия, че в ско- ване за връщане на средствата на стопанст- 
ро време ще се излезне из икономическата вото?!). Да е така, работникът не би, се на- 

На това сме свидетели тъкмо през тази криза,все докато за Дългосрочната програ- мерил в положение форуми за статуса му да \ 
пролет. Обществените институции обмисл- ,ма за икономическа стабилизация говорим решават, но самостоятелно би решавал, пре

социални като за проект, а не като за действителност, ди всичко, за своето материално положение 'I 
отчети от . па и за материалното положение на форуми- :

Върху тези факти тряова да се замислим, те това е м по-съответно иа обществото кое- ] 
но прели всичко да действуваме, защото не то ИЗГраждаме и на положението в което се 
бива дойдем в. положение, когато вече ня- памираме, а съгласно е и с всички, обществе 
ма друго решение, изключително да се зани- ии определения; преди всичко с програмни- ' 
мавам с „пожарникарска" защита на жизне- те определения на Съюза на комунистите. А 8 
ното равнище. Защото, с цел това равнище от ТОва се отстъпи и занапред се отстъпва, 2 
успешно да се защитава, а това е, разбира се, за ТОва говори факта, че работниците 
необходимо, тогава

■
ин-

обществото във връз- 'ка със социалните проблеми.

ят как да решат алармантните 
проблеми. Има необичаено много 
безбройни заседания, посветени на тези проб 
леми и на тази проблематика, но и забеле
жителни изказвания на работници, пенси
онери, домакини, безработни хора... Всички 
те, повече или по-малко, говорят за безсили
ето си да се противопоставят срещу инфла- нацията. трябва да разполагаме плещите си носят бреме на отплащане на го- .* 

Според анализите на Синдикатите* жиз- с икономически блага и инструменти и те в леми чуждестранни дългове, действуването^на I 
нените разходи в началото на тази година са обществото да се използуват на най-добър стопанството в изразително затруднени усло- 5 
увеличени с над 20 на сто, а според служеб- начин. Каквмто-са сега нещата трябва да чия, бреме на различни несполуки, а за всич ; 
ната държавна статистика _ само с около 5 се прави и едното и другото. Значи, и ^ефи- к0 това болшинството от тях получава мал
ка сто! Но, ако тук съществува съмнение, ня- касно да се помогне на най-засегнатите кате- ко, по-точно недостатъчно за живот. С пре- з 
ма го във факта, че 60 на сто от целокупния гории на населението и всички разполагаеми Разпредсление на съществуващия фонд на $ 
брой югославски пенсионери миналата годи- соедства да се насочат към съживяване на сРеДствата за лични доходи „ проблемът не
ри данариХа Около четирГ милионГзащи^ икономията. Най-напред би трябвало (аТова ^аТнгурносТ,/^солидарност, Тдейст- |
Югославия месечно заработват по-малко от сс посочва 11 в Заключенията от Шестнаде- вителната перспектива и за отделен човек и ) 
минималното те необходимото за гола сг- сетото заседание на ЦК па СЮК) да се от- за обществото с - здравата обществена 
зистенция Оттам нс трябва никого да из- речем от безкрайните празни разисквания на икономия. Онази за коятр преди две години > 

• всички равнища в обществото, да се интег- еднодушио сс определихме с приемането на |
ненада, че според някои проучв ни де рират всички сили и да сс открият широки Дългосрочната програма за икономическа ста |

възможности на хората въз основа на соб- билизация. 
приходи не считат за достатъчни за цялостно ствения си труд (текущия и изминалия) да 

жизнените си потреби. Проучва- си обезпечат достоен на работния човек жи-

I!

:

десет домакинства целокупните си месечни

Слободан Куюнджич /покритие на

Какво мисли обществеността показа, че впечатленията на някои 
функционери не са съгласувани 
с онова, което е утвърдено в науч 
ннте изследвания (да кажем за то-

• ИНФОРМИРАНЕТО

Вестниците, радиото и телеви- 
за да могат да извър- ция с разбираема. Законодателят па, което публикуват — преди пу ва коя „структура" в обшопартий- 

с тръгнал от това, че издателските бликуването, което може и отри- пито разисквания най-често е дис- 
и програмните съвети не са осно дателно Да повлияе върху редак- кутирала). И някои изявления на 
вани само затова от време на вре- пиоииата политика ма вестника, функционери на заседанията на 
мс да оценяват работата на редак Ако издателските и програмни съ партийните- органи — за това, че

па членовете не са за промени в по
литическата система или че е про 
ти в това Конгресът на СЮК да 
избира Централния комитет н& 
СЮК — само показват, че и тук, 
както в някои весникарски анкети.

зията
шат изследване и публикуват ре
зултатите от изследването на об
щественото мнение ■—' ще трябва 
да получат съгласие от издателс- 

лрбграмни съвети. С товаките и
предписание от Проектоизменение 

закона за обществено инфор 
съгласиха

правотовети, с помощта на 
„гето”, настъпват в името на те

циите, но и сами да участвуват в 
провеждането .на редакционната
политика, т.е. в случая — в оценя снйтс политически интереси, 
валето значението и валидността зависимо от обществените опре- 

изследваието на общественото деления — това би била крачка 
/ушение. Предписанието е приемли- назад в информативната дейност, 
во и затова, че се очаква, с ло

то на нс-
миране неотдавна се 
членовете на Изпълнителния съвет 

Сърбия. накъм Скупшината на СР 
Приети са и други допълнения, с 

така сс набляга вър- 
обобществява-

същсствуват импровизации и неп- 
неточни___ __________ _ Известни колебания стават и в роверени, да не кажем,мощта на издателските съвети не- лпГтг» гт Пппп ггя ср тт»очагьт много но-професионалио »че сравняването на журналистите с оценки. Добре би било да сс гьр 

,,.а,.и „абота което с от зна обществено-политически работни- си и от функционерите предвари-
™ особено ако се изследва об ци. Някои ръководители в публи телно...одобреше" на органите, чи-

' тл мнение нъоху чувстви чиите сн изрязвания. ползуват и на- ито са членове, да сс настоява ис-
те нгш политически теми. Това съ учно необосновани и в изследвани названията за това какво народът

_ _ допринесе отговорност ята, нсосповани, спободин оценки мисли да бъдат изкуствено вери- 
публикуваните изелед- 'аа общественото мнение! Такива фициранн. Напротив, случвало сс 

становища сс чуха и по повод ри- *■ особено в последно . време, -
зиеюпяетр , върху Проектозаклю. ХствеТотГсм”своите

общсствено-

което също
ху по-натагьшното

информативната дейност, 
предписание с —

не на
а споменатото
да предполагаме последствие 
онова, което сс случваше в някои 

Понякога са публикува

на

вестници.
ии резултати, дилетантски водени ^
и професионално неосновани ан- ■ поемат само редфсци-

изследвания (от типа — койу
е иай-поплуя- итс-

що
вече

ксти и
световен държавник 
рея?), което е създавало фалши*а 
картина за общественото мнение.

интервен

чекията от 13 заседание на ЦК на 
СЮК. Центърът за обществени из 
следвани^ при ЦК па СЮК даже.

мислиза това какво 
сттй.

С това законно предписание жур 
налиститс обаче за пръв път делят 
отговорността със съветите за омо Б. радивойгаа

Затова тази законна I
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НАШИ ДНИ

Д-р ГЛВРО АЛТМАН процес. Катособствена ничии, та и на 'ТДрана вили един такъв
злоупотребата на страна, о'гвррена ким всички, кои

то желаят да сътрудничат на рав
ноправни основи, Югославия няма 
никакво разбирателство за само- 
изолацията, която неизбежно зна
чи стагнация и натрупване на опас
ния заряд на ксенофобията. Може 
да се очаква, освен това, че в пра
ктиката на по-активно и по-разно-

Трибваще да се каже всичко, кое
то у нас е казано за идеите, мо- да се покаже,

Пипер юлеранцията все пак има предели, 
на тъкаха па сътрудничеството меж-Търпение 'шиите и постъпките на 

Ходжа, а особено за намесата 
Албания в югославските работи, ду държавите, ооачс и нататък ос
но що остане мисля — учебен шиа подадена.

може ли да констатираме, че 
от търпението № е изплатило.'* Запа-

1 . пмер на политическа мъдрост и 
реализъм търпението, с което
1048 година насам Тихо и Югосла- зона е, на политически план, поне 
вия държеха

" сътрудничество с Албания.
В този, дори и исторически ве-

лчли.ЪГишрс.шге 
440 11а
■ «и л»члчаос1Ла

зЦиС

р^ЗМПШЛОНПЯ 
ши*ср я\ид- 

слаи ищ лилкО подадена ръка за пасивната косгзистеиция, а в ня- ^ азио сътрудничество с външ

..аиството, тече известно сътрудии- иии сият Албания би по-бьрзомо- 
чество. по-малко, сигурно, от оио- дифицирвла и своето 
ва което ои било възможно и но- ,<ъм Югославия. Ние географичес- 

в лезно, но по-добро от онова, кос- *и, с историческия опит и - да- 
го насленисто па Албания би мо- »ам си правото да каже 

депото чувство, че народът на стра гло да очакв аслушайки тридесет съществените интереси 
пата му е в непосредствена ак'0- и седем години, че Югославия с сме насочени към добри взаимни 
алпа опасност. Всеки ден много се олицетворение 'на най-голямото отношения; искала това Тирана 
споменаваха безбройните буцкери, гло да очаква слушайки тридесет «ли нс, че нейното отношение 
станали съставна част па албап- постиженията трудно количествено към Югославия ’не бъ.т индика- 
скпя иейсаж. Само в атмосферата се измерват, защото освен статис- тор на нейните общи междунаро- 

се оъце от 11а обсадина крепост, само с нсоб- тически мерливите резултати, съ- дно-политически намерения. И по
даряла дали ще се отваря към то узДЩ1а националистическа сгзалта мщетвуоат и тежка измерими поли' литиквта на социалистическа Юго- 

полнтическпя Запад. Въпросът ,Ц11Я горе"лолу толко да сс амор- тическо-исихологичсски феномени славия изграждаше своя престиж, 
де поставя най-често оез отговор ‘"зира1' всички лишения, всички и ефекти. Откъснати от света, жи- между другото и със своето дър-
с известни скромни инициативи т- иссвоооди 11 всички разплати с из- телите на Албания са подложни жание към Албания. И на края,
Албания към 1 ърцня, Италия Фра м!,слеш1тс врагове. На пръв поглед на систематична антиюгославска ако отварянето на Албания зависи 
нция и донякъде с ГФР Шщ на Л10Же да изглежда абсурно, че ка- както би Орвел нарекъл това. Нс от вътрешните процеси в тази
приемането на някои инициативи ™ "ЗТ0ЧИ!1К на опасността бе'прс- трябва да се подценява действието страна, нормално е да се очаква,
от тези страни се противопоставя 'л‘"таввиа Югославия, за която Ви- на тези лекции, особено ако се че това отваряне би вършило по 

самоизолация ВСр Ходжа добре знаеше, че със базира върху лесно приемливия и начало благоприятно 
равнището на дър- 1"и0ет0 съществувание и резависи- заразителен национализъм. Но, до- действие към тези процеси, 

жавен принцип и политическа фи- д°гТ защиЩааа независимостта на ри и в така затворена страна вре-
лософия. л налучкванията за отно- ллоания- в т03и операция, обаче, .„сто прави своето. Албания промс- Дело на албанците е да опре- 
шеннето на вътрешните сили ко- “маше м 11010 логика. Ходжа по- ; лше своите съюзничества, Югосла 'слят своята политика, но можем 
ито биха промовиралн едната’ или зиаваше Югославия такава каква. Вня бе и остана необвързана и — да кажем че ние бихме желали 
другата тенденция, наистина са Т° С' 3 НС каквато й представяше .преки речите и делата на Енвер Албания, ако и когато реши да 
налучквания, а в наличните усло- неговата пропаганда. Затова и фа- Ходжа, готова за сътрудничество, чие да върви в крак с взаимноза- 
впя не могат да бъдат нещо пове- ктъг' че нашата заинтересованост Трудно може да се предпостави, 'исимия свят, това да прави като 
че от това. за независимостта на Албания е че сдно такова изкуство остава без -ависима и ютънблокова стра-

Географическц малка, но гео- ч°л,1Т11ческа константа, която не каквито и да е последици, дори и на. Автентичните оеволюции — а 
политически интересна, при това 3 В11СИ от състоянието на билате- там където сс оформява политика албанската е такава — имат потен 
днес извън блоковете, Албания и ралн|1те отношения, и на която мо- та на Албания. Остава , да се чака цнал на независимост, която поня- 
в бъдеше ще раздухва фантазията -<е винаги да разчита. И когато „ види. Впрочем, Югославия така- кога се губи, но “есто и отново се 
на стратезите в блоковите системи СС. 0 лягаше на големите защит- ва каквато е, няма никаква алтер- намира. Това у нас. без разлика 
и подсистеми. Без разлика на об- ш‘ци- и когато се повлече в само- цативна политика към Албания на всички неволи, никога не е за- 
стоятелството дали някой в сегаш- ,,3°лацид- с вербалните нападки --ЗВЯно. Върху основите на неза-
ния момент гласно се изяснява 'или срещу гославия нищо не риску- Връщайки се към евентуалното 'исимостта когато и да е най-лес- 
не, ВСИЧЮ1 аспирации на влияние ВсШе- Ря ваше в Югославия да „отваряне" на Албания към света, ще изграждаме и онези, що се 
в Албания са познати и до голяма “ ™!Д"Ря!Мат енергични мерки ммсля че трябва ясно да се каже, отнася до нас. желателни по-добри 
степен доказани. Освен това, Ал- !-ротив албанския иредентизъ.м ма че пие в Ютославпя бихме поздра- 
бания не е била винаги 
ковете, та са разбираеми налучква 
нията за това дали нейната 
блокова

VIIV 1 Ъ * ->а /хлоиния 
йнтерсооиаице-НО

отношениечс доста дълъг период, политичес
кото ръководство па Албания из
граждаше своята егзистснция 
голяма част на грижливо отглеж-

^ ом 1«ои ириии у едностранчиво
* ФОио.чИ 1 И'аСС1чОТО и сграгегине- 

* източна пирона
^ на оедни Итрортации
003 «ютешарн, 1ио11 КОНСТаГация 

ошася главно до политическия 
л-аад, О Първите коментари почти

Ю. ън как го
СЪС

толкова

изключение се поставяше 
аросъг дали ллоания и 
1де остане затворена 
о!ьарл по малко, а ако

ВЪ-
занапред 

или щс се

оП,

възвратноI ювечедесетил етната 
издигната на

по-

ззаимни отношения.
извън бло-

извън- 
е трайна.ориентировка

Непосредствени акцииТакива основни определения 
политика по-лесно се 

проверяват в практиката

във
външната

на раз
члененото международно сътрудни 
чество отколкото в 

• самоизолация, а Албания 
кува предимно

С главното направление на непосредствени
те акции трябва, разбира се, да се усъвършеи- 
ствува областта на общественото 
и износа, а

улосвията на работниците и трудовите колективи, отделно ра
здвижването на добре подготвените и обмисле
ни акции, които ще отличават организираната 
работа, а задачите трябва да разпределят мно- 
гобройннте субекти, които ще участвуват в тях.

Обаче, когато всички тези 
задължения се систематизират, налага се въпро
сът: дали всичко това наистина е задача на 
СК и дали е в кърга на неговата дейност и 
работа? Не е трудно да се даде отговор. Съю- 

комунистите трябва да се занимава с 
гази проблематика, разглеждайки я само от иде
йно-политическо становище, а оперативните ра
боти и
ват от специализираните институции, органи и 
организации. За това, за щастие бяха съзнател
ни и организаторите на Седемнадесетото засе
ление ма ЦК на СЮк.

Все пак на това заседание на ЦК най-реши- 
телно се потърси от комунистите, намиращи се 
на всички ключови 
дат лично задължени, 
ясната

практи- 
второто. Всичко 

това е точно, но във всеки 
е точно и това,
„отваряне" на Албания,

■ твърде скромно и

производство 
специално на селскостопанското 

производство, туризма и дребното 
където досега се изразяваше 
жание, пък и страх, когато

случай 
че евентуалното стопанство, 

известно въздър-

стопанегво. В борбата против Синф3лацият"0Тс 
и ооходимо акцията да се насочи към постепе
нно увеличение на покупвателната мощ и нама
ляване облаганията на стопанството. Защото 
покупвателната мощ през последната 
чувствително намаля, а облаганията 
ството се увеличиха. И

дори
рестриктивно,

не може аа бъде независимо 
това как нашият съсед ще опре
дели своите развойни цели. Слу
шахме тези дни, повече 
и да било, че Ходжиното 
-^ъуване е било анахронен, 
няд сталинизъм. Ние в Югославия 
иле последните, които 
трябвало да се уверяват. Знаем, 
ооаче, че сталинизмът не е пред
става само на една личност, кол- 
кото и да е голяма нейната мощ и 
„култ . Затова с личността и дело
во трябва най-внимателно да се 
послуша пулсирането на система
та, дето Енвер Ходжа я остави на 
своите сънародници.

и -.а
активности и

от

от когато
тоспод-
окаме-

зът нагодина
на стопан- 

едното и. другото силно

=»*“„=, .«Зйж
1е м°же да се обуздае. Важна насока на непо 
средатвемата акция към спиране на инфлацията 
трябва да бъде и последователният и ефикасен 
обществен контрол на цените. Курсът на дИна 
ра и реалната лихва, разбира се. трябва да стч‘ 
шт фактори на промените в стопанството на 
сега неблагоприятната структура за да се лп 
принесе за осъществяването на стабилизацион'' 
ната програма и по-голямо и всеобхватно ппп 
изводство. Обаче, при провеждането на реалгга 
курс динара в предстоящите годин/трябва 
да се избягват явленията, с които се - Р бВЗ 
досега. Реалният курс на динара не бива 
стане източник за засилване

в това би
другите мероприятия трябва да се очак-

места в обществото, да бъ- 
щото — въз основа

гт„-г„ нрограма, в която са утвърдени носите
лите и сроковете на реализацията — 
ствяват докрай последователно 
Други заключения

наЗа някого международната по
зиция, роля и действуването на Ал 
бания са дело на голямата страте
гическа комбинаторика, обаче за 
* с това са теми о, непосредствено 
значение. Независима, устойчива 
и просперитетна Албания е траен 

герес за социалистическа и не
обвързана Югославия. Този инте
рес не пренебрегвахме нито по вре 
мето на най-големия упадък на 
взаимоотношенията, което югосла-

да осъЩе- 
своите задачи. 

нс оа потребни. Освен това 
<-К задължи своето Председателството — ако 
продължи увеличението на инфлацията — 
Утвърди степента на отговорност на онези, кои
то са могли и е трябвало да я спрат.

Влайко Кривокапич, извод от по-об-
ииф'лациотач"Я "Как да се обуздае

среяшхме 
дз

на инфлацията.
да

В този контекст,, без съмнение, 
и интеграцията, постоянното 
касността в

планирането 
издигане на ефи- 
отговорността настопанисването

вия не желаеше нито предизвика.



Комунист 3
ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО — ОЩЕ ЕДИН ПЪТ

Да ли всички еднакво се ангажират
>рп„_ така е истина, че всички изсел- както вече казахме сшюане на
Гмпя0^ изоставили въпроса по «ания не са последица на натиск, изселването е „дълбок идейно-по- 

^А р не на изселването, достатъч- Делегатите в Скупщината на САП литйчески въпрос"
*° “е °а СС ангажирали ..От <®сово - ^бира се не за пръв На такъв ход на сегашната ак- 

страна, не много отдавна, в ' * посгааиха въпроса: що е това, тивност, и на онези които трябва
оалюч нията^ на председателство- °ет° сега може да се квалифици- да последват, даВа насърчение и 

то на Покраининския комитет на ра като «изселване под натиск". Доста големият брой на онези кп. 
^ъюза на комунистите в Косово ут като /«ненормално", а Що като и то сс завръщат. Миналата 
върдихме становището, че „спира- »ноРмално движенир 
него на изселването представлява нието"' като //Миграция", 
дълоок идейно-политически въ- в,шаги съществувала.

та

Върху косовския политически 
графикон изселването на сърбите 
и черногорците и нататък има ква 
лификация на „най-тежък", „най- 
сложен ', „най-чувствителен" обще
ствен и политически проблем. И 
покрай многобройните предприети 
мероприятия и програми 
ране на изселването, постигнатите 
резултати все още не са адекват
ни. На тази линия (акции — ре
зултати) има несъгласия. Причини
те за това, не рядко, не са търсе
ни там, където реално 
се намерят. Дори, 
учудване как е възможно в сега по- 
стабилната политическа 
ка изселването да продължава, 
кар и с^ далече по-малък 
тет. Действително,

, да бъдат същинските причини?
Те, може би, 

където никога не се е и помисляло 
да се потърсят — поради това, че 
занимаването с 
политически проблем предостави
хме (само) на многобройните 
сии за_ спиране на изселването. И, 
както практиката вече показва, и 

' тези комисии — почти облечени 
в „административен" плащ — бя
ха съпътствувани от несправяне, 
неблаговременно реагиране, фор
мализъм в работата. Някои от те
зи комисии бяха наречени 
„регистратори на заминаването". 
В пролуката между онова „какво 
трябва да се прави" и „как да се 
работи", сега в най-новия анализ 
за причините за изселването, кой
то преди известно време бе изпра
тен до делегатите на Скупщината 
на САП Косово — пише: „Отдел
ни комисии, особено онези в сло
жните организации на сдружения

година,
на населе- например, в Косово са се завърна- 

която е ли хиляда души, от които 500 по- 
Въпреки че лучили работа. Това е добре Из- 

определянето на „демаркационна глежда, обаче, че това „бързо" на. 
линия в този контекст би било миране на работа за всички, 
ново облекчение за квалификаци- то се връщат и които 
ята на преселванията 

и изостана. Остава да 
заипред.

за спи-

прос". Тогава бе 
трябва да бъде мотото 
рането на Съюза на 
и всички други организирани об
ществено-политически 
внимателния наблюдател не е тру
дно да открие.

казано, че това 
в ангажи- кои-

комунисгите желаят да
на хората, то се върнат от една страна — дец- 
се изследва ствително насърчава завръщането, 

— от друга страна — създава
че между този По времето когато с всички неД°волство сред онези (сърби, ал- 

„дълбоко идейно-политически въ- мерки се стремим да спрем изсел-. банци' черногорци, роми и други), 
прос" (което действително предста нането — ангажирайки се за сте- които ТУК чакат работа, 
влява реална преценка на пррбле- сняваие на пространството за дей- Поставя се въпросът.- дали е 
ма с изселването) и онова, което ствуването на врага и осуетяването това на място? В някои органи и
сс прави в практиката има види- на каквито и да е нарушения — форуми, които на дневен редима.
ма разлика. може би било желателно да раз- ха спиране на изселването, това

Изселването не могат да спрат мисляме: дали другите обществе- не е означено като „акт", винаги
само комисиите. Те може да го ио-политически организации схва- на своето място. Трябвало' би да 
оссуетяват, на първо място хора- наха проблема в цялата му тежест се размисли. В такава прибърза- 
та. И все докато бъдем смятали.

може да 
изразявано е сиди.

или
обстанов-

ма-
интензи- 

в какво може

лежат тъкмо там

този „деликатен

коми и колко се ангажират върху реша- ност, която във всеки случай 
че това е в „компетенция на ко- ването му. Къде са Социалистиче- жс да доведе до нови изселвания, 
мисиите", а не бъдем действували ският „съюз, Съюзът на синдикати- поради възможността за изселени- 
в посоката на задълбочаване на те. Съюзът на

мо-

социалистическата те „по-бързо да дойдат на ред за 
че младеж и Съюзът на бойците. Мо- работно място", сега се явяват „ти- 

„зло за гли биха повече да направят и об- хи", „потенциални" изселвания. Та- 
велчки", твърде е трудно да осъ- щсствените организации и сдруже. кива има много, а тези дни бе 
ществим някакъв резултат. Това нията на гражданите. На всяко от оповестен и техният брой- В уси- 
съзнание се състои в обстоятел- тях принадлежи част от задачите, лията, които полагаме за' спиране 
стзото и нататък да се работи за а и ог отговорността за спиране па изселването, с прилагането на 
сближаването на хората, на стаби- на изселването. Изглежда, че до- мерките, акциите, 
лизация на политическата обета- сега повече се е ангажирал Съю- комисиите, изглежда че незабеля- 
новка, на осуетяване действуването зът на комунистите. Не би ли би- зано отиват онези, които „не вди- 
на врага. . . Истина е, че изселва- ло добре вместо съществуващите гат гюрултия". Как е възможно 
пето и днес е обусловено от спе- (.административните") комисии да това? Дали се ангажират всички 
цифичните облици на натиск. Чо- сс формират кординационни от- еднакво: СК. ССТН, Синдикатът и 
век не може да бъде спокоен, ако боси във всички общини и в по- младежта? Отговорът може да се 
се оскърнавяват гробища, секат кпайнината. Те биха били съставе- види, макар че изрично не се ка- 
озошки по имотите на сърбите и пи от представители на всички об- зва.

съзнанието във всеки човек, 
изселването представлява

само

програмите и

Н. Мнсини

ЕДИНСТВО И САМОСТОЯТЕЛНОСТРАЗИСКВАНИЯ ПО УСТАВА

Няма й не може да има Съюз на кому
нистите в Сърбия без демократически 
трализъм.
и такава организация, но това тогава не е 
Съюз на комунистите, нито пък СК в Сърбия. 

С тази лапидарна формулация може би

трализъм в СК в Сърбия.
В Устава на СЮК само принципно се из

тъква, че СК в Косово и СК във Войводина 
са съставни части на СК в Сърбия. Ето защо 
в този документ трябва да се извършат до
пълнения и уточнения за да не се явяват ра
злики в интерпретирането на понятието за 
единството на СК в Сърбия и самостоятелно
стта на СК в покрайнините. В този смисъл 
се смята, че в обши начала в сегашния член 
57 от Устава на СЮК трябва да се внесе дъ
лгът на покрайнинските организации акти
вно да участвуват в утвърждаването на поли
тиката ма СК в Сърбия и че св отговорни за 
нейното последователно провеждане съобра 
зно с .црипниците на демократическия центра 
лизъм. Необходимо е също така да се изтък 
нс дългът на СК в покрайнините, че в изгра 
ждането на своите становища и решения да 
изхождат не само принципно от политиката 
и Устава на СК в Сърбия, както сега пише в 
Устава на СЮК, но и от становищата, заклю
ченията и решенията, които сс изграждат във 
форумите и органите на СК в Сърбия.

Доколкото върху 
се установят отношенията 
Сърбия, констатира се в документа, останал би 
занапред въпросът — какво е СК в Сърбия 
и кой го съчинява, тоест той практически би 
сс свеждал на СК в така наречената централ 
па част на Сърбия. Такъв СК в Сърбия в ин 
ституционално — уставен смисъл нс същест
вува — нито в Устава на СЮК, нито в Ус
тава на СК в Сърбия. Всъщност, Съюза на 
мунистите в Сърбия фактически и няма, 
„без СК в покрайнините", с които той съ
чинява цялостна и единствена организация.

М. Лазареяич

цизиране на решенията в разпоредбите от Ус
тава на СЮК, които обаче от страна на 
членовете па комисията от СК във Войводина 
бяха посрещнати като „недопустима промяна 
на позицията па покрайпинската организа
ция па СК" — с такъв топ и квалификации, 
чс неколцина участници в разискванията бя
ха мобудепи да реагират против „етикетира
нето" и „затваряне на диалога", Същевремсн- 
но, най-малко разискваме имаше по предло
женията и съответните аргументи.

цен-
По-точно, може да съществува

повече и по-ясно се казва отколкото с десет 
ки и стотици страници разни „материали", 
написани за дълго откритата тема за огно 
шенията и единството в тази републиканска 
организация на СК, в чийто състав са и две 
те иокрайнински организации. Това лросту 
и затуй убедително обоснование на предло- В предложенията на работната група, ра-
женията съчинени в ЦК на СК в Сърбия за збира сс. не се оспорва самостоятелността на 
СК в Сърбия, даде председателят на Уставна СК в покрайнините като части на СЮК, но 
та комисия към СК в Сърбия - Велимир Ма сс счита, чс с Устава на СЮ,К трябва по- 

— когато разискванията на съвместното ясно да сс дефинират отношенията в ОК в 
уставното прецизиране на отношенията вь крайниците са съставни части на СК в Сър- 
уставното Р ц » с комисиите ма*Сърбия, произтичащи от факта, че СК в по

бия, което би послужило като основа за ця
лостна разработка на тези отношения в Ус
тава на СК в Сърбия. Това — казва се в до
кумента — е актуално с оглед на явлението, 

СК във Войводина и в СК в Косово ире 
самостоятелността

тич

заседание на 
ЦК на СК в Сърбия за развитие и кадрови 

бяха вече завършени, 
участниците в дрбатата, 

комисията от СК
въпроси практически 
Това бе призив км 
специално към членовете на 
във Войводина, да се поведе същински 
мунистичсски разговор".

Общата работна група на тези три коми
сии, според договора в ЦК на СЮК за съв 
местната работа върху .измененията и допъл
ненията на Устава на СЮК, бе формулирала 

мненията, които бяха осно

чс в
димно се набляга върху 
в рамките на единния СЮК, без спазване на 
разпоредбите за това, че тези организации оа 

Съюза на комунистите в Сър-

„ко-
тези основи не 

СК вв
и състава на 
бия и че оа застъпени в ЦК и другите орга
ни на СК в Сърбия, Органите на СК в пок- 

иапример, задължител 
някои заключения на

райнините не смятат, 
но провеждането иа 
ЦК на СК п Сърбия, макар Чс тези заключе- 

дори единодушно приети. Отношение
то си с ЦК иа СК н Сърбия покрайнинските 
комитети виждат изключително като отноше
ние па потенциално възможно сътрудничест
во. С топа се оспорва възможността за носле

предложенията и „
»а за разисквания на заседанието. В гози до
кумент бе повдигнат въпроса за отношения
та в СК в Сърбия, защото сс оценява чс на 
евидентните проблеми в изграждането и осъ 
|цествяването па единната политика иа « 
в тази република са „кумували в известна 
степен непъдрите и неррецизни решения в Ус
тава на СЮК. Работната група предложи 

за лппълняване и пре

пия са ко-

дователно прилагане на демократическия цен
няколко предложения
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живот, и публицистиката, квазина- 
учнитс, пък и в литературите тру
дове, хезисът, че социализмът цо 

невъзможен и че вРазяснения на обществената арена«|,и«циа е
марксовата мисъл е източник на 
неевооодата и антикомунизма за. 

очаква да водят постоянна грижа „шшаха да се явяват по-малко или 
и за единството на републиката и ..^„очс открито в някои нрофссио- 
за автономиите покрайнини, с яс- пални нуо^кации и на някцр ере- 
. ,, съзнание на значението на вой- щИ, а всякъде це срещнаха тецре- 
чко това за политиката нд равно- тически и идеино-политически от
прави сто па народите и народнос- ювор. те получиха свое доиъвне- 
., ,е в покрайнините, републиката „ИС и в усилията към така наре- 

,и цтедсрацията. само свщевремси- ..«ата демистификация на нашата 
' пата ачл-ф1ц;щия па единството и революция, в представянето прак- 

„юпомидуа — е залох на политм- гиката на юки като сталинисти- 
ката ни равноправието.

Црсд лицето на общественост
та ткзи дни централният комитет 
на ск в ъьроид ирис становищата 
п заключенията за идейните цро- деиствуваис. 
цеен в оощеетвото и задачите на

е, че политическият момент търси 
от ск и другите социалистически 
сили решително и организирано

За сцюза на комунистите оео- 
стч в оороата за социалистическо осно значение има разясняваното 
самоуправление, това, ясно, задъл- на идеипитс разлики, отнасящи ее 
жава комунистите в Сърбия да ее „о политическата система, защото 
ангажират в нремахванщ-о на ета- ,.ези разлики до голяма 
тистическите оарперн, в, укрепване редслят идейната 
на единството, а против нокушеии- ио-тцирок план. Реалните

стенен оп-
обсатновка., на

ческа, относно като „рсволюцио- 
ирсз последните години имаше инен макиявелизъм". Една такава

на революцията 
не е нищо друго, но мистифика
ция на конграррволюцията, т.е. 
опит предателството да се оправ
дае и защити. Обвиняването на 

комунистите, като бюро 
критическа и сталинистическа пар
тия, идва не само от позицията на 
десницата, но и от псевдолевичар. 
ските становища.

Очевидно е, че културният жи
вот в последно време е. оцветен 
със силната тенденция на негатив
на политизация. Тази тенденция, 
освен това, се отразява в опита 
някои професионални и художе-

нробле-
ята на националистите, злоунотре- ми вър функционирането на поли
цата на творчеството както и .в .«черната система, казва ее в ета- 
решителна борба против всички новищата, взимат

достатъчно нредзнаци, които 1юсо- демистификацид 
чиат на засилването на национали
зма в нашето общество. Това не- 

важи и за сръбския 
..(нонализъм. Критиката на наци-

и различните
видове. прояви на антикомунизъм, консервативни сили като изгоден 
Ето защо в същите се казва, че повод да ее обадят. Своя подход 
да бъдат преодолени множеството към тези проблеми ЦК па СК в 
разлики в погледите, трябва да се Сърбия утвърди на 18-то си засе- 
покажат на обществената арена, дание. Ь застъпването си за про- 
защото само по този начин истин- мени. в политическата система СК 
ски прогресивните хора и иден мо- в Сърби,( изхожда от съществсда- 
гат да получат по-голяма политн- та иотреоност по-нататък да се ра- 
ческа тежест.

Председателството на ЦК на вие на народите н народностите 
СК в Сърбия и този път — сега както в СР Сърбия така и в Юго- 
според вече установената практи- славия. Федеративният строй в на- 

в навечерието на важното шата страна своята жизненост и 
обсъждане представи на партийна- „нла потвърждава е действителна
та и по-широката общественост та си сфикаснрст. Централистичсс- 
Проектостановнщата и заключени
ята. Както можеше да се очаква, 
това предизвика изключителен ин- • по обществецрто си съдържание 
терес. Съвсем очебиещо бе че ед- са реакционни. Отхвърляйки сама- 
но такова заседание' на Централ- та мисъл на връщане на превъзмо- 
нид комитет може да ускори ня- гнатите решения, СК трябва да на- 
кои процеси, да промени ходовете мери начин за по-бързо преодоля-

двосмислеио

^..илизма и на всяка негова мани- Съюза 
фсстация трябва да бъде решител
на и ясна. ооаче, политическата 
«пигика колкото и да е потребна 
.. незаменима, никога не е доста
тъчна в борбата против национа- 
лизма. За Съюза на комунистите е 
най-важно да разрушава предпо
ставките, върху които се възобно-

на

звиват отношенията на равпонра-

ка вяват старите свади и омрази и 
изостаналото съзнание изобщо, 
.фитнката срещу национализма щс 
бъде успешна ако е свързана 
практиката по преодоляване на изку 
ставените деления, със самоуправи 
телцата интеграция, с демократи
зацията на обществото, която по
ставя под въпрос политическия во- 
.''уитармзъм и осуетява постигане

ствени сдружения да се превърнат 
в трибуни за нападки срещу поли
тиката на Съюза на комунистите 
изобщо и срещу културната поли
тика отделно. Отделни задаворни- 
Ци на .многопартийния плурали
зъм схващат сдружението като об
лик, в който

м-'те решения са противни на ло
гиката на историческото развитие

такъв плурализъм 
вече може да се практикува. По 
подобен начин някои хора разби
рат своята позиции и в някой 
представителни

на същите, както и че това може 
да се постигне само тогава ако се 
положат необходимият труд и енер 
гия, защото в противен случай и 
най-добрите становища труднр мо
же да имат положителен изход.

Много въпроси са открити и 
търсят неотложни отговори не са
мо в практическо-политически, но 
и в идецио-теоретически смисъл — 
както се изтъква в началото на 
предложените становища. - в тях 
по-нататък ясно се казва, че в ус
ловията на икономическата криза 
се възобновяват различните анти- 
социалистически тенденции и по 
силно се изразяват консервативни
те и реакционните идеи, и че то
ва налага значително по-голяма 
активност на СК на идейния фронт. 
Видими са, също така- акцентите, 
които изтъкват потребата от по- 
бързо разчистване и преодоляване 
на идейните разлики по въпросите 
на политическата и стопанската си

АКЦЕНТИ
културно-художе- 

л-вени институции. Тази негативна 
политизация нахлу отчасти и пуб
лицистиката, а явява

Натрапени условия
се и в текс-Самоуправителните споразумения и договори за общи капи

таловложения, развитието, дохода са само ново име за старите ку- 
попродажни отношения. Защото, ако не бе така нима всяко такова 
„споразумение" обезателно би имало и отделен договор за кон
кретната сделка. Например, нашата трудова организация има де
сетки такива „споразумения", които са валидни толкова дълго кол
кото траеше една поръчка, относно една сключена сделка. А това 
ще бъде така

тевете, писани с художествени пре
тенции. Специфичен израз на 
ггтивната политизация в 
ния живот се забелязва и

не-
култур- 
в адап

тацията на отделни произведения 
за театъралната сцена, с нескрити 
нехудожествени мотиви.

все докато в страната не намерим обективни и един
ствени мерила за труда. Днес условията на „дългосрочното спора
зумяване" се налагат

Необходимо е и 
за масова информация да 

ли зрелият, творчески и крити
чен подход към обществената дей
ствителност. Но, тъй

в средствата 
се за-

от онези, които продават дефйцитарните 
материали и суровини тъй както постоянно им покачват 
В такива условия на стопанисване

цените.
не може да се говори за ня- 

по-малко и за самоуправително спо-
като този 

подход е най-тежък и най-отгово
рен.

какво дългосрочно, а още 
разумяване. в обществените инфор.чатив- 

-ч средства — подчертано е в ста
новищата иВлада Станкович, директор на Трудовата 

организация „Джуро Салай” в Ниш заключенията — все 
?ще няма достатъчно самостоятел
ни изследвания и коментари за об
ществените процеси. И реагиране
то срещу неприемливите явления 
в оощественпя и културни^ ж-ивот 
нс винаги е

стема, поправо да се стигне до
по-точна преценка на съществени- ване на днешните тенденции към 
те причини, засилващи етатистй- дезинтеграция на обществото, кои- 
ческите тенденции в_ обществото, т0 поставят под въпросителен знак 
за да може идейно-теоретически динството на югославския пазар 
и практично-политически убедител и единното социалистическо про- 
но да се оспорват буржоазно-ли- дукционно отношение, 
бералниге схващания на демокра- По-бързото преодоляване на 
цията, да се води битката против разликите в погледите върху осъ- 
национализма от принципни пози- щсствсните въпроси на отношени- 
ции, относно в борбата против ра- яТа в СР Сърбия би — имали без 
зличните идейно-неприемливи ста- с~.мнение — положителни общест- 
новища да не се правят 
отстъпки

1 а самостоятелност на политичес
ката мощ, като сила из.вън обще- 
-1СОТО, от една страна, и с реши
телната борба против 
в икономическия живот, от друга 
страна.

автаркията правовременнр и убе- 
в критическото изпра- 

-г^не срещу назадничавите 
'■ища комунистите своята 
могат да ограничат на просто 
ждане на тези становища.

дително. А
стано- 

цел не 
осъ- 

но тря-
да разоткриват техния обще

ствен фон и техния смисъл.

Успоредно с борбата за разви- 
на сбциалистсическото самоуп- 

неговата
тис
равлепие и материална 

на * комунистите бва 
трябва идеологически да разобли
чава антикомунизма и тежненията 
му, проявяващи се в обществения

основа. Съюзът
никакви вени и идеологически ефекти. От- 

на, догматизма. Очевидно там от организираните сили се
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се в четвъртък на сърбохърватски

ни езици, а в съкратени 
гарски, унгарски, 
русински езици.

относно

издания на бъл- 
румънски иот- словашки.



Герардо, обади се! ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

За всичко го бива, 

за всичко 

има време

НАСТОЯЩИЯ репортаж за Никодие 
Велкович е повече монолог, 
спомени за славните дни на борбата» от- 
колкото беседа, но нека

свързан със

йгГЕН' ЕЕтЕН
Никодие Велкович, 
то чика Коде, впил 
лите и оръфани от

известен повече ка- 
поглед в пожълте- 

времето странични 
но личеше че са му безкрайно '
скъпи. мили и

Никодие Велкович

гледам днес, в навечерието^ ^-годишни »а™ъп "спо“енъ'т" на Герардо е
ната от победата над фашизма я Р звълнувал чика Коде. Като върху стру
чика Коде _ за да' ,опр“сн™ НС". Инструмент «озвучават във времето
те си за някои другари — съратници " спомените' впсиани от всички други
телн”И(5орба. ^

ГитеамГс=оНзаедноЗИНа ^ “

кой знае -^олко Си ЯК

х в състава на 37 диТзия,' * Г°ВИНа' Н3 МИ0ДрЯГ НиК0ЛИЧ от Шума- ■

Случайно

На 26 години е, а био- Цията „Млад работник—са 
графията му е пълна с ху моуправител" и към края 
бави дела и многобройни , на 1984 година се изкачва 
награди и признания. Пе- 
рица Ранчев е най-добър 
млад радник—самоуправи- 
гел в трудовата 

,ция „Димитровград"
. кратен бригадирски удар

ник, един

на въ,рха: става най-добър 
млад, работник в своя ко
лектив. Спечелва 
та, книги от Тито и Кар- 
дел, 
ния

показва той 
мнозина от друга- 

1 воювахме. И

страната 
и пожеланията ви- грамо-

организа 
пет-написаното. 

Инак аз бя 
бригада...

увеличение на лич- 
доход за декември с 

от най-усърдни 15 на сто, две парични 
те младежки активисти в гради от по 1000 динара... 
Димитровградска община. Успеха осъществява в кон 
съзнателен делегат, спор- куренцията на 170 млади 
тист... За всичко го бива, работнички и работници, 
за всичко има време. Ка
кво, тогава да кажем за то И критериите са строги 

оценява се качеството и ко 
типичен представи- личеството на продукция

та, отношението към

дия, на Миле Шоляновиски от Македо
ния . .. Редуват се след това Ружица 
Дърнич, Петар Попович, Радомир Джо- 
гич, Драгица Й0ванович... И всички 

„главния пишат с едно единствено поръчение: ко- 
р|шяипи>га „Се пР°изнесе Велкович, гато един ден изгрее окончателната по- 

„ ^ великата освободител- беда над фашистките пълчища
„ е"°пея- 33 нас - войната не свър- се срещнат наново, 

ши, наложи се да се организираме, за 
да очистим страната от най-различни
вражески елементи, останали след" раз- обикновен боец, в която между
громяването на хитлеро-фашистките си- ДРУгото се казва: 
ли. Това бяха останки

на
ВОЙНА СЛЕД ВОЙНАТА

— След като 
враг", както

изгонихме

да
зи млад гумарски 
ник
тел на днешното младо по 
коление или изключителен 
пример 
млад живот? Защо внима 
тслното надникване в жи 
вота на този русокос мла
деж предизвиква 
дилема? Може би предста

тех-
Но най-трогваща е записката на

сред
стват за производство, дей- 

пълноценен ността в обществено-поли
тическите органи, отноше
нието към работното вре 
ме. Ранчев

на
от четници уста-

ши, балисти и др. врагове. Аз — 
Велкович

„Зная, няма лесно да забравиш дни
те, проведени в окопи пълни с вода, вказва

— с още неколцина другари 
първо посещавах курс по радиотелегра
фия в Иванйца и Аранджеловац. Там смъртта, 
курса водеше Герардо Чебини, италиа- който с последни сили се опитваше да 
нец, влязъл в редовете на партизанските унищожи всичко пред себе си ... 
войски още през 1942 година, след един 
погром на италианците в Черна гора.

няма нито ед
но отсъствие от работа! 

За такъв
студените окопи, където в тебе гледаше 

беше изправен неприятеля, такава
трудолюбив 

младеж доброволните тру 
дови акции са голямо пре
дизвикателство. От пет съ-

Тогава човек мислеше на всичко 
друго, освен на живота си!.. . Ако ня.

— спомни си 
Панто."

*нг ! % юзни акции — „Шабац 
Мг ’80", „Козара '81", „Сисък 
рг '82. „Парачин '83“ и „Лоз

ница '84" Перица Ранчев 
се завърща с 5 ударничеС- 
ки значки. Колекцията му 

■М ^ Й ЩС1Ие Да бъле по-богата, 
^ у ако и на местните акции 

«Л I даваха бригадирски отли-
' ' ■ и,1Я- ВеРен »а бригадирско

И х-Г.; ч| • то си усърдие, Ранчев и 
тази година се готви да 
замине с димитровградска 
бригада на трудова акция 
в СР Словения.

— Герардо беше много хубав човек 
— спомня си Велкович, като гледа бе
лежника и ни посочва, неговите „спо
мени". Ето какво е написано: „Никога 
няма да забравя времето, което прове
дохме заедно на курса" ...

кога четеш тези редове 
за Божидар Мишич —

Спомня се чика Коде днес много 
добре и за Панто, и за Герардо, и за 
всички свои сратници. И като малко 
дете се радва, че победата отдавна оза
рява нашите родни поля, планини и до
мове, че родината през

II
5>.Й

Велкович се разчувствува и сподели-.
— Известно време след свършването 

на войната си коресподнирах с Герардо.
Узнах, че като се завърнал в Италия, 
цялото му семейство било унищожено свободни години на 

- от фашистите, . . Но повече от 20 годи
ни нямам никакви „вести" от него. И 
сега, в д,чите на юбилея бих желал, ако 
ме чуе, да ми се обади . ,. Ше се опи-

ч\изтеклите 40
социалистическо 

троитслство е постигнала много. А иска
му .сс и да се срещне с преживелитс_от 
лавните дни на войната бойци и с тях 

да сподели радостта си ...
Като член на ръководст

вото на първчната си мла 
дежка организация и усър
ден млад активист, Пери
ца има1 многобройни за
дължения и отговорно ги 
изпълнява. А все пак на
мира време и за много 
други дейности. Посещава 
политическата школа на 
„Тигър" в Пирот. Съзнате 
лно изпълнява ролята си 
на делегат в СОИ за кул
тура. Много често се виж
да на спортните терени, 
Особено по време на Рабо 
'тническите спортни иг
ри... И животът му в сво
бодното време по нищо не 
е по-беден от живота на 
неговите връстници.

И накрая само да доба
вим: Перица Ранчев е 
член на Съюза на югослав 
ските комунисти от 1977 
година. Но тази информа
ция сякаш с излишна — 
толкова богат с резултати 
живот е живот на истинс
ки млад комунист.

Алекса ТАШКОВ

там на всяка цена да се свържа с него 
и ако е жив — да се срещнем наново!... Матея Андонов

П. Ранчев (вляво)

вата ни за младия човек 
днес е формирана въз ос 
нова на някои отстъпващи 

ч от традицията прояви на 
младото поколение у нас?

ПОДГОТОВКА ЗА СМТА „ВЛАСИНА '85"

АМБИЦИОЗЕН ПЛАН Или пък и днешно време 
■ младежите и девойките на 

истина трудно намират 
път до истинска общест
вена изява и само изклю-

ции от Сурдулица и Бо
силеград.

15 младежки трудови бригади с 800 бригадира щс 
залесят 800 хектара голини на Власинското плато

победа на младите бри 
гадири.

Тъй като съюзната мла- чителните индивидууми ле 
дежка трудова акция ,,Вла сио се справят е този жнз 
сина" вече има традиция мен въпрос? 
на високи резултати и че 
организаторите и иивести- 

- торите натрупаха значите 
леи опит па това поле, ос 

на нашата пователно се очаква да бъ 
дс напълно осъществен и 
тазгодишният амбициозен 
план на акцията.

Тази година на Власина 
за седми път, ще бъде ор

ва

ганизирана съюзна младеж 
Между

Планът на СМТА „Вла
сина '85" с амбициозен. 15 

трудови брига
Средното си образование 

завършава в Пирот и през 
1978 година постъпва на 
работа в най-голямата сто 
пакска организация в Ди
митровград. Още от пър
вите дми съзнателно изпъл 
пива трудовите си задачи. 

М. Маркович След това се включва в ак-

ка трудова акция, 
общинската конференция младежки 

ди с 800 бригадира от мнона ССМ в Южномордвски 
организаторрегион, като 

на акцията, върши усиле
на подготовка за още ед
но незабравимо бригадир

го краища 
страна 
800 хектара
Влсинското

трябва да залесят 
голини на 

плато. Инвсс-ско дружене през лятото 
и още една голяма трудо сск-горските•гитори са
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обшност вИЗ ДЕЙНОСТТА МА МЕСТНАТА 
СЕЛО ГРУИНЦИИ ТАЗИ ГОДИНА В ОБЛАСТТА ПА КОМУНАЛНАТАДИМИТРОВГРАДдейност I

Договаряне, а след 

това акцииПлановете според средствага
В комунално-битовото та, поради височината ие 

може да 
дина
ще се намери решение, а 
ст.що така бъдат взе
ти мерки па защита ма из
ворите на „Строшена че
шма”, на „Маиастирчето" 

13 областта па жилищно
то строителство .ще запо
чне' строеж на жилишио 
делова сграда па мястото 
на сградата па „Сточар”, 
която изгоря 
Тук е предвидено изгра
ждане квартири па площ

цито „Светозар Маркович” 
строителство ни Димитров и „Васил Иванов Циле". 
градска община и тази то 
дина плановете са сьобраз 
енн.с финансовите възмо
жности. Запланувано е нз-

мзлезс. Тази то
зи тази част на града

ко равните. Просто каза
но, едни без други не мо-

Нарсд е останалите во- 
ссла и село 

последните - гат.
За улица „Нишана" йод силеградски 

Груинци през 
четири десетилетия на сво 
бодно социалистическо ра 

изцяло мени своя, 
Ведно с това от го- 

година се подоб- 
селският бит па хо-

ж. п. линията вече е па- 
правен проект и .тя трябва 
да бъде насипани с чакъл, 

граждане нлн довършва- Тъ.й като от септември тази 
не на реднца_ обекти. А година ще започне работа 
най-важни обекти., в гра- новата страда на образова
ла, конто се строят, са гра телно _
дската канализация, улици организация 
те и водопроводната мре
жа в новите квартали.

През тази година ще за
почне прокарване на ка-

— Договаряме се но вси 
чки въпроси, казва предсе 
датсля-г на местната общ
ност, Иван Тасев; от кому 
вално-битовото строителство

звитис, 
лик.
дина павъзпитателната 

„Йооип Броз 
Тнто" и поради факта, че 
по улица „Моша Пияде" 
се движат много малки 
деца към. новата детска 
градина и ученици от ос-

а отделно по въпросите от 
по- всенародната отбрана и 

обществената самозащита. 
И нс само, че се договаря

ряпа
рата. Вместо старите 
крити със слама къщур- 
ки, днес в това средно по 

в общината се
ло се издигат бели мокри-

в пожара. ме, но и съвместно ги раз 
решаваме. Ето например 

двуетажни през миналата година със 
съврсмени съвместна акция разшири 

Поч- хме пътя от Босилеград до 
селото ни през „Рампи— 
;у.-л. Ние от местната общ 
пост купихме и пропусква 
челни търби и през наето 
ятата година пак със съв 
местни сили с граничарите 
и Общинската скупщина 
трябва да ги поставим. По 
този начин един път за ви

големина
ра-налнзацнята в първи 

йон на дължина от около 
1200 метра, за която сред 
ства се обезпечават от ме 
стната общност и Самоуп 
равителната общност на 
то на главния колектор се 
създават условия за езърз 
ване на улица „Сутйеска”,
Тигровия квартал, част от 
„Иван 'Караиванов" и но
вата сграда на образовател- 

.ко-възпитателната органи
зация. Ако има средства 
запланувано е и част от 

. улица „Найден Киров"' и 
„Сребърна" в дължина от 
около 450 метра. В момен
та проключват работите 
на канализационната мре Хотел „Балкан" ще бъде завършен до август 
жа в улица „Христо Бо- ■ 
тев", където същата се 
строи с участие на гражда 
ните. След като бъде тото 
ва тази част може да се 
каже, че почти 80 на сто 
от II п III район са обхвь 
нати с канализационна мре 
жа..

Що се относя до урежда 
нето на димитровградски-

ти с керемиди 
къщи, а вътре 
мебели и апарати, 
ти във всяка кч.Ща има до 
бра питейна вода, доведе- 

близкитс изворче-на от
та. От преди седем—осем5
години с всестранна по
мощ па широката общ
ност и Общинската ску 
пщина, селото е електри
фицирано. И оттогава ка 
то че ли настана нов жи
вот в селото 
социалистически подем. С 
доброволен труд и мест
но самооблагане, както и 
помощта на Общинската 
скупщина селото е свърза 
по и с път. Наистина, път
ят от Босилеград до цен
търа на селото през мес
тността „Рампи—дел, все 
още нс е цялостно завър 
шен, но и такъв, какъвто 
е може да се ползува за 
движение, не само на ле-

Ч7-!1.И1Ш Т1Г Щ(*,!Г' наги щс премахнем този 
проблем.

Освен това, както ни уве 
доми Тасев, през настоя
щата година местната об 
шиост в село Груинци е 
запланувала да довърши 
сградата в селските гро
бища, изграждане на резер 
воар за водата в тях-, как 
чо и уреждането им.

аяштктя, живот нащ
от 920 квадратни метра, 

изгражда- магазин на самообслужва
не на 1030 и помещения за 
целодневно, пребиване на 
пенсионерете на площ от 
124 м2. През тази година 
трябва да бъде построена 
и чешмата-паметник, при 
условие компетентните да 
дадат
бира се не се запоставя 
активността в местните об 
щности, където и тази го
дина е запланувано про- 
каоването на водопроводи 
в сътрудничество с ЮНА 
в Каменица, Долни Криво- 

и това дол, Петърлаш, Пъскашия 
и Бански дол.

невното училище, е з а п 
л а н у в а но, 
не на тротоар от дясната 
страна на споменатата ули 
ца от площад „Освобожде
ние” 'до улица „Люба А^е- 
ксова” в дължина от око
ло 350 метра. Този трото
ар наистина е нужен, оба
че трябва да се намерят 
средства за изграждане на 
прелези на пешеходци пр
ез двата моста, тъй като 
тук се случват чести зло
полуки. Засега ще бъдат 
направени само проекти, 
макар че има начини с ми 
нимални средства 
да бъде решено

Когато става дума за 
оазширяване на водопро
водната мрежа преди вси
чко се има предвид квар
тал „Селище” където вода-

Освен с комунално-бито 
вото устройство, село Гру 
инпи заема челно място в 

кп коли и трактори, но и Босилеградска община по 
за , по-големи товарни ка
миони. В селото тврде ус
пешно действуват Съветът 
на местната общност, пър 
вичната партийна органи 
зация. Местната организа тнето 
ция на Социалистическия 
съюз. Тяхното съдействие 
ч въобще съдействието на

изпълнение на плана 
сеитба. И от година 
дина неизораните и 
гетлч площи в

поРаз-съгласие. в го 
незате улици за тази година е — 

запланувана третата фаза 
от улица „Сутйеска” в дъл 

"жина от 300
това село 

се намаляват. С това мес-метра
според средствата, 
са към два милиона и че- 
тристотин хиляди динара. 
Освен това трябва да бъд-

или
които население в село 

Груинци дава пълен при
нос в осъществяването на 

икономическацедите по
населението • с граничната таат продължени улиците 

„Салвадор 
Алиенде”, тъ.й. като само 
бордюрите се насипат с 
чакъл. Малка поправка Ще 
бъде направена и на ули-

А. Т.
„АВНОЮ” и

ЕленкоУУ
Неотдавна от телевизион

иите екрани си 
серията „Еленко”, която по 
съдържанието си предизви 
ка най-голям интерес сред 
най-малките зрители, 
като съдържанието й гово
ри за съдбата па една ма 
лака сърна.

„отиде”
БОСИЛЕГРАД

Достойно посрещане 
на Празника на труда

тъй

И тази година, както и 
винаги, населението от Бо 
силеградска община дос
тойно ще отбележи. Пър-

отбор „Младост" ще орга 
низира футболен турнир 
на малка врата,' а ще се 
проведат и турнири по ша 

ви май — Международния хмат, волейбол 
празник на труда. Честву- маса. 
ването .ще мине в знак на В чест на празника на 
40-годишнината от победа труда ще приключи елек- 
та над фашизма и осъще трификацията в село Цър 
ствяването на Дългосроч- нощица, част от електрифи 
ната програма за иконо- кацията в село Рикачево 

стабилизация. . В Бранковци и Злидол 
чест на празника в навече 
рието на 1 май в Босилег
рад ще _се проведе факел 
ко шествие, което Ще при-

Димитровградските мал
чугани, макар че са далеч 
от зоологическа градина, 
тези дни имат възможност 
да видят истинска сърна в 
мазето на Миловаи Страт- 
ков, пенсионер от Димит
ровград. Именно, . на 
върти март тази година, в 
двора на Милован, който 
живее до

и тенис на

чет-

магистралното 
Ниш—Димитровгр

ад, което същевременб 
деля неговия двор от близ 
ката гора, гонена 
джийски кучета, 
лка сърна. Вече

мическа ство и от целия 
то ежедневно

град, коишосе кучета, отколкото 
Да бодноИзненадва обаче факта, 

че и тази година ще изо
стане • присъждането на 
първомайски награди на 

ключи г, лагерен огън и заслужили работници и 
подбрана културно-забавна труженици в общината На 
програма. Редица култур този въпрос, в Босилеград 
но-забавни програми Ще ска община не " 
бъцат устроени и в пове- 
чето районни центрове в 
общината. В рамките 
чествуването.

сега сво 
да я пусне в гора

та От Горската секция в 
Пирот или от

идват 
видят вече напълно 
томената 

Милован

от- припи
съ,рна.

Редовно й до- 
купува, 

все пак

от лов дружествотона ловците Милован тряб 
*а да получи „писано", че 
с пуснал сърната. В про
тивен случай, ако'я пусне 
ссз това, може да излезе, 
че я е убил. „Обаче .никой
ганА"Ка Да му дадесано , а той вече 
Же да- я храни.

дошла ма 
на някол- нася храна, която 

надпвайки се, че 
ще намери начин 
ие сърната в
Обаче, колкото да изгле 
жда просто .все пак е свър

т О®. п“-°4оВГ«“.:„0

ко места ухапиата
съпругата на Милован 

хванала и внесла 
Оттогава

шен съ.рната живее 
зето на Милован, 
радост на децата

сърничка, да вър- 
природата.се придава 

значение, а тъкмо такива 
награди и признания 

на мулативно действуват 
ред заетите.

в мазе- 
до ден днето.

сти- 
вс-

М. Я.
в ма на пи 

не мо-Футболният
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ЗАПИС ОТ височко ОДОРОВЦИ
«гняма граници 

човешката 

солидавност
Червените покриви на 

Височко Одоровци 
на пролетното слънце щом 
като се стигне на половин 
пъ*т между. Смиловци и Ва 
дейна. На пътника, който 
е тръгнал към тези две се 
ла, му се струва че ей се 
га шосето ще го отведе 
там. До Смиловци наисти 
на е ^ лесно по асфалтово
то шосе, обаче истинските 
мъки за колата

дядо Иван. В двора не
що тарашуваше баоата 
Стефка. Тъй като

олеснат му
в петък 

се ояхме ви-дяли с нея и 
уговорили че ще 
тя се зарадва че не 
я излъгали. От мазето на

дойдем, 
сме

къщата излезе и 
Иващ малко 
вързана ръка.

дядо 
наведен с

Стефка и Иван Горчеви: Благодарим на всички, които ни помогнаха
Вътре в топлата, стая за

разговор за цел Останали сами с
(двете дъщери са омъже- 

една годи ни и живеят в Белград), ко 
мартовска ято също е малко болна-

наставаг почнахме бабата ровчани и гуленовчани в ждане на нова кошара ще 
гумарата и други тук зае- . изостане. Наистина 
ти 28 300 динара. От своя 
страна
щина освобождава Иван 
ог данък за 1985 година.
От тези средства той за 170 
000 купува две крави. Наи-

след като от Смиловци се 
тръгне към Одоровци, Ка 
менистият и до крайност 
изкопан път, _ не позволява 
да се върви по-бързо и от 
Смиловци

та на нашето посещение. 
Именно, преди пари

те, които са му останали 
са малко, но солидарната 
акция за помощ в целия 
район на Забъодието все 
още трае. Месилата общ 
иост на Смиловци също 
е организирала събиране 
на пари, а и останалите се 
ла. Човешката

на през една 
нощ в кошарата на Иван 
Горчев избухва пожар. 

Височко - °П>ня изгарят две стелни 
крави, едно магаре, свиня

Общинската скуп
ва, те едва ли са съзряли 
смисъла на живота. Но 
все пак в днешното на
ше време, когато все по 
вече всеки гледа само се-: 

и още бе си, човешката солидар- 
други неща. Какво това е ност се изказва още еди#

път като безгранична. Жи 
телите на Височко Одоров 
ци и Гуленовци, които пре 
дегавляват една местна об

В
До

Одоровци
дори и повече време, 
колкото е4 нужно ^ за път 
от Димитровград до Сми
ловци. А растоянието е си 
гурно поне пет пъти 
късо.

се изразходва с четири прасета, новите 
канати за колата

стина те засега са в мазе
то, което е приспособено 
за кошара, но дядо Иван 
освен паричната помощ 
от 220 хиляди динара, хо

от-

солидар- 
ност наистина няма грани 
ци. Дядо Иван и баба Сте
фка през това лято сигур 
но ще вкарат кравите

'Представлявало за дядо 
Иван, който боледува от 
сърце и който е прекарал 
две операци на гърбнач-

В Одоровци за V Иван • ния стълб и само с лекар щност, събират 152 715 ди 
Горчев попитахме един ства се крепи, можем . да нара, местните
тракторист, който изкарва си представим. Защото, две на Мъзгош, Петърлаш, Мо
ше тор. Той ни даде мал те крави и кроткото мага ичци и
кия си син да ни отведе ре са му били почти един със Самоуправителната об-
до там. По кривите и ка ствено.то имущество и ос-
менисти селски сокаци сти- ноено средство за обработ социална 
гнахме пред къщата на ка на шестте декара имот.

по
рата ще му помогнат и с 
работа да направи нова 
кошара. Той безкрайно е 

общности благодарен ма хората за 
досегашната помощ и ка- 

Радейна заедно кто казва ,,да съм здрав 
повече нс бих търсел от 

щност на интересите за ; тях. Така...”
защита прила

гат 37 600, а заетите одо-

от
мазето в новата кошара. 
Ше намерят сигурно и дру 
го магаре, ще си 
свиня. Ио помощта на хо
рата сигурно няма да за
бравят.

купят

Изобщо не се съмнява
ме, че помощта при изгра А. Т.

ПРЕДПРАЗНИЧНИ СРЕЩИ килограма изкуствени 
днес — за 1 кг малини — мога да 
купя само 1 кг торове .. .

торове, . а

Ваеилев нинога не отстъпва.. ГРАДИНИТЕ МОГАТ 
ДА СЕ ВЪЗВЪРНАТ■

Може ли да се възвърне мали- 
питаме Спа-

В прохладен мс 40-годишнина от победата надаприлски ден по
сетихме Спасен Василев в Погано- фашистките пълчщца.

След изгонването на германци-
нопропзводството 
ссн Василев, тъй като днес в По- 
ганово има към 40—50 малинопро 
мзводители, а преди 20 години има

во, най-добрия 
тел в

малинопроизводи-
Димитровградска община, 'Спасен Василев взел участие в 

заел второ място в региона. По- очистването на страната от разби- 
чистваше ябълкови дръвчета по ше над стотина.

— Може. Въпреки че сме ос
танали предимно стари хора на 
село. Сега засаждаме високодоби- 

’ и сортове малини, и обработка
та до голяма степен е механизи
рана. А по, време на беритба — 
т г'л правим всички 
мощ от по-младите. Притичат ни 
се па иомош синове и дъщери, 
п очета .. . Беритбата .на малините 
с най-трудната част от работата и 
•п оен млади и сръчни ръце.

Но има и друг проблем — цаз- 
производител 

и като председател на делегацията
при

„Кооперант" постоянно изтъквам 
малините.

титс вражески елементи, като тръ
гнали от Македония, през, Косоводвора и слушаше радиото, което 

предаваше новини от готвещото 
се голямо тържество в Шид по 
случай 40-годишнината от пробива 
на Сремския фронт. Не можеше 
да стане по-хубаво съвпадение за 
разговор, защото и Спасен Васи
лев, като 20-годишен боец, учас
твувал в тази военна Голгота 
нсскрита възбуда и вълнение слу
шаше радиопредаването за тази 
историческа победа на нашата На- 
родоосвободителна войска.

— Ех, това бяха страшни дни
__ започна Василев. Равнина като

към Босут,

насам...
— Оцелях на Сремския фронт.

а насмалко нс починах от малария , 
в Охрид. Бях тежко заболял и 
шест месеца прекарах в постелята. 
Мнозина мои другари нс издър
жаха този фронт. А можех след 

с това да остана да работя в
нията, но след тригодишно" воюна-

По-

искаме по-

мили- Спассн Василев

не, исках да се върна в родно
ганово. По-късно, когато започнаха в 

Поганово да се отглеждат и мали- ва Василев. И като 
ни „— Спасен Василев станал ма- 
лтшопроизводител. Засадил 5—6 дс-

намеси— Писа ни писмо 
се съпругата му Вела, а аз му от
говорих :

__ Как тс учи акъла. Аз с'ьм с
теб къдсто и да бъдеш... А нс кара малини.
бс'1пс лесно: малки деца, голяма — Имам хубаво място за Ма- проблема с цените на
селска работа, но ... бяхме млади дини — казва С. Василев. На „Дея- Освен чс са ниски, нс са ни изве-

иов търбег” мястото с слънчево стпн по време на беритба, а мно- 
м много годно за малини. Слънце- ю по-късно. И просто човек няма
то изгрява рано, но рано и заляз- воля да ги бере, ако нс знае по
па — и след обед по хлад — бе- колко ще са...

малннопрбизводителитена
тен сия, ние напираме 
а германците се укрепили и щом, 

преминаваме реката 
убийствени залпове..

Много бойци паднаха от нашата
22-ра ДИВИЗИЯ — въздиша С. Ва- СЕ СМЕТкд
силев и добавя, а силни мъже б - мдлИНИТЕ, НО .. .
ха! Но куршумите са безмилостни. 1 ал .. поганово ром малини. Днес намалихме ма-
Добре си спомням, в моята чета - ртасеи с Р боти иа имота липите па само 2,5 декара, но осъ- Този въпрос можем да уредим 
имаше и един височанин-картечар. и продь ' му съселяни дсствяваме добри доходи. За пре- с „Кооперант" и аз сс надявам, че
Той само ни викаше: какт0 п ‘ 2з години се зами- дадени 2050 килограма през мина- това в скоро време ще стане —

. _ Само давайте куршуми. До- ^ ” °ТПРсеДИ.г ^юнопроизводство. лата година - взехме над 102 000 споделя С. Василев. Такъв с Спа
като г главата на раменете >ми, мацахме с ,,см„ мциара. Радвам се, чс заех пъово ссн Василев. Не отстъпва и на
чГма да отспим нито педя зе- Не ^'''“Хиоезулта-гивпроиз - място в общината, по... Цената фронта в мал.п,«производството 
мя! ДИ така и стана. Удържахме, нс дава ДОРР и и кул. с ИИСка. Само 50 динара. Спрямо както безстрашно сс борил п ва 
а сетне като получихме подкреп- ',°Д‘'т“о™0М започна да сГотглсж- пиките •на други стоки - малко, Сремския фронт, 
ления, беше по-лесно .... — споя- тюн _ станах тютюнопроиз-
гЯе се"^^ ехо" днес чКещвуаа: водител. Винаги бях сред първите.

започнем да 
— изсипват п всичко издържахме.

Преди пет години например, за 
1 кг малини можех да взема 4 М. Андонов
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8011К ЩОЧ18ТК КТ А СИМЕШН РК012У00Л
с основните организации на сдружения труд:ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД" 

на всички трудови хора п граждани, 
на деловито приятели н потребителите „КОМУНАЛЛЦ"

„8 МАЙ"
„ХЛЕБОПЕКАРНИЦА"Ч Е С Т И Т И

Ч Е С Т И Т И 
йа всички трудещи семай Международния 

празник на труда
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

като нм пожелава всестранен напредък и успех в изграждането 
не социалистическото самоуправление' у пас

„ТИГЪР- ПРОИЗВЕЖДА:
— радиални гуми за леки и товарни коли
— гумени нишки
— съвременни, модерни и удобни спортни 

обувки, дълбоки ботуши за зашита при 
работа, лачени; дамски и детски обувки

— технически стоки за широко 
потребление

пожелава високи завоевания в социали-като им
етическото строителство ма нашата страна. 
„УСЛУГА' ни предлага многобройни видове
услуги
% Магазините на „УСЛУГА" винаги са снабдени 

е висококачествени стоки за широко 
потребление

I

<
ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ „ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ" 

— ЛЕСКОВАЦ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА „ЧАРАПАРА" — БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТИ

РАДИА ОРГАЧЧЗАЩЦА КОИФККЦШЛ

ОзТГОТУСггл
СЛ НЕОГРАНИЧЕНОМ СОЛИДАРИОМ ОДГОВОРМОШГЛ’ ООУР а 

ООУР ,-МЛАДОСТ" — 111*ОИЗиЦДН>А СД и е. о. 
ДИМИТРОВГРАД - м. ТИТА 100

Деня на труда1 майДИМИТРОВГРАД 
па трудещите се и гражданите 
на деловите приятели и потребителите

на всички трудещи се и граждани, делови приятели и потреби
тели в обшината и страната им пожелава големи успехи в 

социалистическото изграждане.

ЧЕСТИТИ

Първи май
— ПРАЗНИКА НА ТРУДА

като им пожелава високи завоевания в изграждането 
на социалистическото самоуправление 

и високи лични постижения 
КОНФЕКЦИЯ .„СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА 
всички видове съвременна детска, 
дамска и мъжка конфекция 
ИЗДЕЛИЯТА НА „СВОБОДА" се отличават 
с модерна кройка и разнообразна 
ИСКАТЕ ЛИ ДА ВЪРВИТЕ В КРАК С МОДАТА 
— ТЪРСЕТЕ ИЗДЕЛИЯТА. НА „СВОБОДА"!

Зи*%п1са)
1=У-.т=1пд|.М1.

I
ЧЕСТИТИ 

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ЪГГразцветка рви таи
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

каю им пожелава много успехи
в социалистическото изграждане

ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД" 
с основните си организации 

„НАПРЕДЪК"
„ИЗГРАДНЯ"
„УСЛУГА"
„СЛОГА"

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИГТЪТТИ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА

и
ОБЩАТА СЛУЖБА

па всички трудещи се и граждани, на своите коопера
тори и делови приятели

МЛАДЕЖ
и

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
в БАБУШНИЦА 
граждани и

ОБЩИНСКАТАЧЕСТИТИ
СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

На всички трудещи се 
ЧЕСТИТЯТмай

ПЪРВИ МИЙ— МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА

с пожелания за още по-големи завоевания 
тическото изграждане на страната. в соцалис-

МЕЖДУНАРОДНИЯ. ПРАЗНИК 
и 40- ГОДИШНИНАТА ОТ

НА ТРУДА 
ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ~ -------------------------
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
общинската" «нвдНа сшдиали7™чгИския

ЖЖонРА НА МЛАДЕЖТА
В СУРДУЛИЦА

на всички трудещи се и граждани 
ЧЕСТИТЯТ

Ф С Л1Е N1КД
— СУРДУЛИЦА

на всички трудещи се и граждани в страната

ЧЕСТИТИ

Първи май
— МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА 

като им пожелава високи завоевания в социалистическото изгра
ждане.

1 май
— МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА 

като им пожелават 
ческото

„ГАЛЕНИКА" — ООСТ „25 МАЙ" в Сурдулица произвежда 
минерална вълна, която намира широко приложение в строител
ството като твърде качествен изолационен материал.

'високи завоевания в социалисти-
строителство у нас

: ;т; с ря пес $паисс»о с геи
ПАМУКйВИЯТ КОМБИНАТ ВРАНЯ 
КОНФЕКЦИЯ „ЮМКО" В СУРДУЛИЦА
На всички трудещи се ,и граждани, потребители 
ятелиЩРНОЕЬЕНТНАТ^Е и делови при-

ТЕ1ЕРОН 86-203 9 ТЕЕСХ 16764 • ТЕ1Е6ЯАМ: Е1ЕКТЯО УЕД31МЛ

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА —

В СУРДУЛИЦА

ПА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И 
СТРАНАТА

ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА И

Първи майЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА —

като им пожелава големи успехи в социалистическото строи- 
телство.1 май „ЮМКО" — СУРДУЛИЦА
произвежда съвременна модерна конфекция с високо качество, 
съвременна кройка и богата разцветка, известна у нас и в света.пожелава лично щастие и големи и всестранни успехикато им

в социалистическото изграждане.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА 
ДЕТСКА ЗАШИТА, основно образование, култура, физическа 
култура и социална защита

В ОБЩИНА СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТЯТ

. МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА —

& КОМ РАЗ
Л1е051-АУиА

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„Б А Л К А Н"
ДИМИТРОВГРАД

НА ДЕЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИТЕ 
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА —

с пожелания за още по-големи трудови завоевания във всички 
области на социалистическото изграждане.

1 май
ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА
„ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА" — ООСТ „5. СЕПТЕМБАР"

В СУРДУЛИЦА
работници от заводите „Цървена застава", на трудс-

с пожелания за още по-хубави трудови успехи занапред

на всички
щите се и гражданите от Сурдулишка община и страната и на

КОЖАРА „БРАТСТВО" — ДИМИТРОВГРАДделовите, си приятели
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — ЧЕСТИТИ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ, 
НА ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИмай

по-големи успехи в. социалистическото стро-с пожелания за още 
итслство. 1 май

— МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА
т А С К А Т I С А с пожелания за още по-хубави трудови успехи занапред

I—5 к л кг. л 5 н: а I пушел бЕЧ1Ч-в циоиис») •
Питаше 017- В5-20., «ММ • ТСе М175 • 2.1. „Ше МтВИ., Ши

СУРДУЛИЦА
НА ТРУДЕШИТЕ СЕ, ГРАЖДАНИТЕ И Ч* 
ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ В ОБЩИНАТА Ц СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

„ИНЕКС СТОЧАР»
...

ДИМИТРОВГРАД 
трудещи се и делови приятели
ЧЕСТИТИ 

ПРАЗНИКА НА ТРУДА

'на всички граждани,Първи май
с пожелани;/ за всестранен напредък и успехи а изграждането на 
самоуправителните социалистически отношения у нас.

МАЧКАТИЦА" — СУРДУЛИЦА 
пооизвежда "висококачествени стоманени лагери за циментова
та, рудодобивната и други промишлености, както и специализи
рани видове висококачествена стомана._________ ____ ___________ __

1 май
с пожелания за още по-високи завоевания 
в изграждането на социалистическото 
самоуправление у нас и за нови 
творчески завоевания
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А • СЯ&Я1 сУК^Н-
■*ЛттЛ (|00«Т1«М»КА о.ол«,,л,.,м ,=^о^А 

ТЕЬ. И-М7, М4и — 21НО МАСУМ ШП4Н « 
1АВИ1И1СА

НА ВСИЧКИ СВОИ ГОСТИ 
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА 
с: пожелания за още по-големи трудови успехи 
Посетете заведенията на „Църни връх" в Бабушница, 
Бела паланка и Ниш!

■Г1РА\АУНЬА\
■Г1РА1АУ1Н1Я1

Гра^евинскаРО
Строителна ТО

Димитровград

* тчту* '''» I—-------

на трудещите се и строителните работници, 
па гражданите и делови приятели

ЧЕСТИТИ
ПЪРВИ МАЙПървн май

— МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА 
като им пожелава високи трудови дела и успехи 
в изграждането на нашата братска общност на 
равноправни народи и народности и високи 
завоевания в социалистическото строителство

На деловите приятели, 
па потребителите,
па всички граждани и трудс<«и се в страната

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

съюз
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ-НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБС|-> НА СУБНОР 

В ДИМИТРОВГРАД
на гражданите в общината и на всички трудещи се в страната 

ЧЕСТИТЯТ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА —

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

1 май
като им пожелава още по-големи трудови завоевания 
в социалистическото изграждане

ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА 
ЗДРАВНИЯ ДОМ Е БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТИПървн май 1 майкато им пожелават високи завоевания 
в изграждането на социалистическото 
самоуправление у на'с

- ДЕНЯ НА ТРУДА
на всички трудещи се и граждани като им пожелава 
нови успехи в социалистическото преобразование 
на страната.

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР' НА СУБНОР и 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
БОСИЛЕГРАД

х на всички трудещи се и граждани 
пожелават нови успехи в социалистическото 

изграждане на страна и им
ЧЕСТИТЯТ

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР 
„25 МАЙ"

В ДИМИТРОВГРАД 
па всички граждани

ЧЕСТИТИ

1 май
Първи май — Деня иа труда — ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

С пожелания за високи завоевания 
в социалистическото 
строителство у нас

„ЕЛЕКТРОБОСНА" — ООСТ „ФЕРОЛЕГУРА" 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 

БОСИЛЕГРАД
на труделште се и гражданите в СФР Югославия, на 
своите делови приятели и потребители

ЧЕСТИТИ
ПЪРВИ МАЙ _ ДЕНЯ НА ТРУДА 

с пожелания за още по-големи успехи 
социалистическото изграждане.

СТРОИТЕЛНАТА КООПЕРАЦИЯ- 
„ГРАДЖЕВИНАР" БОСИЛЕГРАД
се и гражданите и

ЧЕСТИТИ

На трудещите своите делови приятели

1 май \В
— МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН

като им пожелава още 
социалистическото

НА ТРУДА
по-големи резултати 

изграждане на страната.
в

Трудовият колектив на 
„АВТОТРАНСПОРТА" В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

на трудещите се и1 май — Деня на труда в БОСИЛЕГРАД
гражданите в общината и в СФРЮ 
ЧЕСТИТИна всички трудещи се и граждани с пожелания за още 

"о-големи успехи в социалистическото изграждане на страната. 1 май
с пожела„Пя~ ТРУ^-я и още по-големи 

социалистическото успехив„ЗДРАВЛЬЕ" ЛЕСКОВАЦ 
Трудова единица за преработка изграждане.

на овоЩия,
зеленчуци и горски плодове в БОСИЛЕГРАД 

на всички трудещи се, граждани 
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА —

Трудови^Г^^Т^
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ 

Босилеград 
приятели, трудещ , се 

на всички

*и делови приятели

вНа своите делови 
и граждани и1 май горани

ЧЕСТИТИс пожелания за още по-големи завоевания 
в социалистическото изграждане ■ майна страната.

1
ДЕня НА ТРУДАСТРАНИЦА и
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ШизичесКа нуятура .ГП/п<В/р<7; МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТ 
БОЛНА ДИВИЗИЯ 
НЯ — ГРУПА „А"

в СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
„ИВАН КАРАИВАНОВ'' В ЦЕНТЪРВРА

БОСИЛЕГРАД

Значителна победа 
на „Младост''

Пролетен турнир по 

на манна врата
ФУТБОЛ:

междурегионална ЛИГА - ГРУПА„СЕВЕР”

Решението ст'™Е1по)'_ : "МЛАДО
Б петия кръг от пролет

ния полусезон на тазгоди 
шното футболно първенст
во футболистите на , Мла
дост" от ~ 
юваха

И тазипя г°Дина по почин 1У-1-клас показа най-ста-

",™ГкГс“,Г»Й «о.
средношколския образова Средношколската 
тслен център '„Иван Кара
иванов” в Босилеград се 
проведе пролетен 
по футбол на малка 
та. На

ЗрителТГколо 200Рдащ,85Вр°еХта' сСПОрТНИЯт рентъР- 
стор: Цветно Матич^в 80 м Гшпа ГГ' Голмай- 
Звонимир Джунич и Зоранма^кович от ХемР„ТчТ: 
Съдия „а срещата Душан Томич от Волева^ ” '

И на своето второ гос- отбор Итята к 
туване през пролетния по- с доста бойкогт бк'РЗа И 
лусезон футболистите на з па лен,, Й “ ост- Бяхг> Съ 
"А- Балкански" ДОживяхГ пГож™шя“° Г“

отбелязан. Все 
етб Дойде в самия край на 
играта и то от

конфе
ренция на ССМ е съвсем 
заслужена. Инак, победи- 

турнир телят на

Босилеград 
твърде важна по

беда, срещу футболистите 
„Напредък" 0т Сурду. 

лица в Сурдулица. Побе- 
Първото

изво

тазгодишния 
вра- пролетен турнир по фут- 

тУРнира участву- бол на малка врата игра 
аха 19 отбора с- по 6 фу в следния състав: Д Анас 

тболиста. След твърде ин тасов, В. Иванов, Я. Яки 
„„„„ ИГРа почти във мов, .П. 'Стоянов, Б. Стои ' 
си пейте срещи първото менова и В. Митов За от 

място зае отборът на У1-1 белязване е, 
клас, който във финална
та среща срещу отбора на 
1У-2 клас сс наложи 
зулта-г от 5:2. Отборът на

-на

полувреме ми
на в равноправна игра,
с малък теренов превес на 
домашния отбор. Футболи 
стите на „Младост” 
че ли пазеха силите 
второто полувреме. Пове
че. се бяха 
отбрана, отколкото

терсснагол не беминимално поражение.. В пак решенипървата част на играта ди
митровградчани бяха 
добрият отбор 
надиграха

че във всич
ките срещи в състава на 
победителя 
момиче. ■

катопо- единадесети напълно си заметров- удар.
Футболистите на 

Балкански" .

игра и еднодомакините. В 
,ози период бяха.създаде
ни 3—4 стопроцентови го 1 
лови положения, които не 
материализираха това пре 
имущество главно поради 
отличната защита 
таря на домакините,, 
поради несъобразителност 
та на нападателите на „А. 
Балкански".

През второто

Асен с ре-
насочили намогат лз жал 

голо-
М. Я.да ата 

вратата иа доят за пропуснатите куват към
ТЪЖЕН ПОМЕН

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДОГ “ навЪршават 
от трагичната смърт на нашия мил и никога 
незабравим съпруг, баща син и брат

ви положения, който 
оползотвориха, а една 
ка почти имаха 

Първенството 
'продължава и не бива да 
се жали за пропуснатото. 

^Вече в

не - макините. Все пак 
шният отбор към средата 
на първото подуврел^е успя 
да реализира преимущест
вото в играта и победа с 
1:0. С този

дома
точ

в ръцете 
-| обачена вра

но и
си.

резултат и за
върши първото полувреме 

През второто полувреме 
босилеградските футболи

сти заиграха много 
ганизйрано и в самото на 
чаДО успяха да изравнят ре 
зултата. -Голмайстор бе Б. 
Воинович в 48 минута. 
След този гол двата отбо
ра заиграха предпазливо. 
И единият, и другият ор
ганизирано защитаваха сво

ЛЮБОМИР
СТОЯНОВ

неделя на 28 април 
Димитровград гостува от 

личния отбор „Бродоре- 
тръгнаха монт" от Кладово 

. в атакии и в тази част на 
играта бяха

в
полувре

ме домакините
по-ор

от Димитровград

На този ден в 11 ча
са ще излезем на ди
митровградските гро 
биша и посетим веч
ния; му дом.
Каним близки и поз
нати да присъствуват 
на помена.

по-добрият Д. с.

МЕЖДУОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ

Гостите заслужено отнесоха една точка
„ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) — „МЛАДОСТ" (МАЛИ 
СУВОДОЛ) 1:1 (1:0)

Димитровград, 21- април 1985 г. Спортният център 
„Парк". Времето облачно. Зрители над 100 души. Гол 
майстори: Томислав Божилов в 11 м. за „Партизан" 
и Родолюб Анджелкович в 88м. Жълти картони: Иван 
Макич от „Младост". Съдия на срещата: Петар Ва- 
силкович от «Пирот.

Футболистите на „Парти 
зан" продължават да игра 
ят слабо и точките отиват

ята врата, а от време на 
време с бързи атаки иска 
ха да изненадат съперни
ка. На десетина 
пред края на срещата

минути / СкърбяЩИ:
съпруга Василка, дъщ&ря Мариана, син Стоян 
майка Рада, баща Стоян, брат Йордан, 
Гордана, племенници Далибор и Сашка и ос- 

огобройни роднини

от
една контраатака в която 
участвуваха четири — пет 
футболисти на „Младост”, 
Г. Иванчов със силен и то 
чен удар вкара топката 
в мрежата зад гърба на 
вратаря на домашния от 
бор и донесе две твърде ва 
жни точки на своя отбор.

Да кажем,^че и юношес 
кият отбор на „Младост" 
срещу юношеския отбор 
на Напредък" отбеляза 

.победа от 5:0,
В следващия

боси ле градските футболис
ти ще се срещнат с „Ии- 
дустрийски от Вл. Хан.

снаха
пяха да запазят ДО края на 
срещата, понеже „Парти
зан”" особено слаба игра 

една след друга. В третия през второто полувреме, 
кръг на пролетния полусе- когато симпатичният от- 
зон след две гостувания бор „Младост" от Мали 
(от които донесоха само О/водол надигра домаки- 
една точка)^ играха като до ните и на две минути пред 
макини срещу отбора „Мла края успя да изравни ре- 
дост” от Мали Суводол.

ганали мн -

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 2 май 1985 година се навършават 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ на скръб и болка, пора
ди ненадейната и преждевременна смърт на на
шата скъпа съпруга, майка, сестра, баба, зълвазултата.

В твърде слаба игра до
макините все пак постиг- В следващия кръг фут

болистите на „Партизан” 
ще гостуват в Темац, къде Люба Крумова Стойковакаха един гол в 11 м., от

носно Томица Божилов ус 
пя да реализира едно голо то на 26 април т.г. ще сс 
во положение. Но това ми

шести кръг

спсшнат с домашния от
| Смъртта беше по- 
I бърза от нашето без- 
| мерно желание отно- 
I по да я прегърнем 
)жива. С голяма лю- 
| бов и безкрайна тъ- 
| га нщ пазим в наши- 
I те сърца свидните 
! спомени за нейната 
безгранична 
дстелност н 
побие. Ще живее в 
нашите мисли дока- 
го и ние живеем, за- 
щотй тн беше наша
та неделима радост 
и гордост.

Д. С. М. Я.боо „Темац".нимално предимство не ус-

ГОИОШЕСКИЯТ ОТБОР 
НА „А. БАЛКАНСКИ” - 
ПЪРВЕНЕЦ В МФС — 
ПИРОТ

ПИОНЕРИТЕ НА „А. БА 
ЛКАНСКИ" водят В 
МФС — ПИРОТ

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА 
МАЛКА ВРАТА

и 19 април 1985 година се- 
фут- -И най-младите в семейс 

'тото на футболните , от 
бори на „Асен Балканс
ки" водят във временното 
класиране на пионерските 
отбори от територията на 
МФС
ритс Пора Гщров и Сиии 
ш,а Джорич успяха да 
създадат отличен отбор, 
който във временното кла

проведе турнир по 
бол на малка врата . меж
ду отборите на 
те единици .в този кцлек- 

Всъщност това бяха 
за подготовка

IВ лигата на младите ти 
МФС — Пирот фут-трудови- мовс

болистите на „А. Балкаис- добро-
човеко-ки" иа един кръг пред 

края на първенството за
воюваха първото място 
пред гшротския отбор 
„Единство", иа който със 
съботната победа от 
бяга тпи точки. Инак това 
е талантлив отбор, който 
води Кръста Кръстев и от 
бор. който не е претърпял 

едно поражение. Със 
първото

ти в.
състезания
за предстоящите работни- 

иа те
Пирот. Трсиьо-

ческо-сиортни игри 
риторията на обшината.

В конкуренцията 
осемте отбори 
бе отборът 
Второто, място спечели от 
борът „Технически стоки”. 
Като най-добър играч бе 
провъзгласен Синиша Ива 
нов от отбора „Обувки 1"/ 
а за най-добър вратар Ни 
кола Гюров от отбора „Те 
хнически стоки",

■ Този турнир твърде ус 
пешно организира 
Формираното работничес
ко спортно дружество „Ти 
Тиканията вв всички, сс-

3:0между 
най-добър 

„Обувки I". сипане е първо място пред 
отбора па „Радиички".

В неделя Димитровград 
бе домакин на всички пи 
опс

Изказваме топла, благодарност ка всички,' 
които в тези траурни часове бяха с нас-и из
пратиха скъпата ни покойница до вечния й дом. 
Особено благодарим на д-р Васил Василев за 
вложените усилия да спаси живота й.

ВЕЧНО СКЪРБЯЩИ: съпруг Крум, син 
Венс, дъщ‘сря Матка, братя Майча и Сто- 
яича, сестри Цена- и .Палка, снаха Васка, 
зет Боян, зълва Руса, внуци Морика, Вин- 
ко п Весна и останали роднини______

пито
спечелването па 
място те получиха/ право
то да участвуват в квали
фикационните

отбори. „А. Бал- 
игра с отбора

реки 
кански"
„Драгош" от Пирот и го 

среши ’ за побели с 6:0. До края на 
първенството има още че
тири кръга и трябва да сс 

„ очаква, че пионерите от 
квалификации са и наи-го , Димитровград. ще бъдат 

награда на тези най-добпи между своите 
връстници.

висш
Тези

преминаване във
ранг на състезание.

ново-

лямата 
талантливи момчета. Д. С.
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НАРОДНИ ОБИЧАИ

Кумството в Дерекула
Да си кум това в Дерекула в миналото беше голяма работа. В старо време 

и кумово куче е уважавано. Кум е могъл да бъде само по-заможон 
Кум е дарувал кумовете си и ги е благосовил:

човек.

работа!Е, кумаче, благу чашу давали, 
благ живот с кумашина живеяли, 
да остареете, кпко Стара планина, 

обелсете како Влашка планина.

да изродите деца кико квачка пилища.

Е, кумаче, да си здрава кико дрен, 
да търчиш кико елен...

Йордан Миланов

р Преди неколко дъна бео у Димитровград. 
Беше субота. Опита $е да найдем еднога дру- 
гара — нема га. Потражи другога — и он га 
иема.

Куде косили с кумашина 
на пласт сено ос любили,

Нита по телефон за еднога директора — 
секретарката рече:

— Ако га нема дома си — отишъл йе да 
завлачи поорану морузу!

И излезе тека кико що рече секретарката.
Нсйс ми криво що йе тека. Свак нека ра

боти. Нека се пооре и завлачи свако парче 
зсмля, да дава плодове! Само би сакал нещо 
да питам другарите оди пореското — дали они 
тураю норез на тия шо ем работе по ОУР-итс, 
ем си и нриорук», ещо на село су опорезовали 
старци, койи едва по пут оде. Едно йе истина: 
зсмлята йе основно средство и она мора да се 
обработуе и да дава резултати, ама само да се 
не промъциняю некойи оди порезат.

Па ми пешо паде на памет, зашо. у некойе 
организацнйе си имаю проблеми с некои работ
ници, дошли оди село. Кажу, опиняю се, нече 
да работе. На еднога директора, що ме пита 
квр да прави с теквогова работника, реко: на
карай га да си прочете молбуту ка йе тражил 
да се прими на работу.

Ка Ьу прочел, каже директорат, изцървеял

а

Най-бързото пешо на све 
та е мисълта, а най-бавно
то — развитието й.

тза Я2тш ш
г
!< Цялата история не е нищо Друго освен съз

даване на човека от човешкия труд.
Маркс

{
» Питаш ме с какво 

препитавам?
— Ами, осем часа се про 

зя вам...

♦ се
4 Истинското съкровище за хората е умение

то да се трудят.♦
* Езоп
♦♦ » За неуспехите на отбора 

обвиниха вратаря. Само 
тон на игрището нямаше 
човек за у, себе си.

Конто си работи нивата не мисли да пра
ви зло.!

Цицерон« *♦ »
< Трудът ни избавя от трите най-големи зли- 

ни: скуката, порода и бедността. ь
Много честоВолтер намиране

то на общ език е свърза
но със загубването на соб* се, и рекъл:

— Од денъска па натам — од мене самоТрудът е баща на щастието.! отвелия.
!Франклин

работа!
Това и мене ме накара да попогледам кои 

од село мн}-първи се заватшпе на работу. И 
право да ви кажем, между тия Що им требе ра
бота, су се проврели и некои кои си умею.. .

Е, са йе ред — и од н.и да се тражи работа.
Оно, шо кажеше баща ми, ония Що нече 

да работи анвуту, нече много да овайди и фаб-

Не се радвайте много 
н? слепи поклонници. Те 
дори не виждат на кого се 
кланят.

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

:Дърво се слави с плода — човекът е труда.
Руска ♦ рикуту, си излезе верно.

: Не е море морето, кога 
е без вълни...

Не е поле полето, док
ле с... без жени!

Ама — има лек за све, па и за това. Ония 
Що на село нейе им запушил комин, а су до
шли на работу по фабриЬете — или.ума да се 
оправляю па работу, или нека ослободе место 
на ония що им йе .работа — требе кико лебъц.

Значи, денъска се од сви нас тражи работи. 
И ония що су остали на село, и ония Що су по 
фабриЬсте. Само тека най-лъсно че савладамо 
све тешкоНе.

Значи — работа, и само работа!

Не се страхувай от тежък труд, страхувай 
се от леки разговори! !♦ Китайска

♦
!Всеки труд, изпълняван честно, е ч полезен и 

следователно достоен за уважение.I Стендал СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ 
НА ВЕСТНИКА ЩЕ

За човек с талант и любов към труда 
съществуват прегради.
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