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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

СВЕТЪТ ИСКА МИР
С ПОБЕДАТА над фаши 

зма преди четиридесет го 
дини беше увенчана някол 
кргодишната .борбд. На съ 
юзниците против мрачни
те сили на Оста и техните 
спътници. Това беше бор- п°-хуЬав и по-лравдив свят. 
ба, в която много народи 1чато последица от освооо 
и държави в света се обе- дителния характер на Вто 
диниха в антихитлеристка- рата световна война, 
та коалиция, водени от цР°Цеса на антиколониал- 
ид.еалмте на свободата, не- ната Революция и национа 
зависимостта и ра_внопра- дното освобождение, много 
вието. Горди сме с това, стРани 11 народи получиха 
че водени от Комунистиче своята свобода и независи

мост. Те схванаха, че своя 
та борба за независимост 
и самостоятелно развитие 
трябва да

ядрРенатаЕ НенеГр0гияМЙТЕ постижения

БИТИЕТО И ДА Е ОТ
НА ЧОВЕШКИЯ УМ, ПЪК И 

ВМЕСТО ЗА УНИЩОЖЕНИЕ, ДА СЛУЖИ ЗА РАЗ 
ПОЛЗА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

лективда привързаност към 
целите и поръките, съдър
жащи се в тези документи.

сгвения прогрес — разкри 
нови визии и простори за МАКАР че вото, в безумната надпре

вара с оръжие, арсеналите 
световно стълкновение, заг на които са достатъчни ня 
рижваща действителност на колкократно да унищижат 
съвременния свят са вой- света, сд ангажират огром

ни материални и човешки 
сили, но и 
сили, които

четиридесет 
години живеем без общо Тъкмо така, 

тазгодишните 
огромно историческо 
чение
от победата над фашизма 
и 40-годишнината от създа 
ването на Обединените на 
ции — ще дадем нов и ва 
жен принос към осъществ 
яването на тези стремежи 
и тези цели.

чествувайки 
юбилеи от

зна
40-годишнината

в «к- ■ ■«'

непредвидими 
могат д^сно 

да се измъкнат из.под кон 
трола на човешкия разум.

ската -партия на Югосла 
вия начело с Тито, в сър
цето на поробена Европа 
издигнахме всенародно въ 
оръжено въстание и чрез 
Народоосвободителната бр 
рба против фашисткото на 
шествие дадохме голям при' 
нос към успехите и окон
чателната победа на сили
те от

ФАКТЪТ, че се водят
преговори за разоръжава
на събужда надежди. Све- 
тът иска практически крач 
ки в разоръжаването 
да може най-сетне да се 
направи придвижване нап

ЗАШОТО, да повторим 
думите на президента Ти
то: „Днешните и бъдещи
те поколения щя ценят 
страните и държавниците ■ 
не по унищожителната си 
ла на оръжията, с които ра 
зполагат, но по истински-

свързват със 
своята активна роля в ме 
ждународните 
с борбата за мир и сигур-

заотношения,

ност в света, за равноправ 
но. международно сътрудни 
чество, за обществено и 
икономическо развитие. От 
тези стремежи и потреби 
се роди политиката на не- 
обвързване като адтерна 
тива на. блоковото разделе 
ние на света, на всички ви 
довена чуждестранно гос
подство, хегемония и наме 
са във вътрешни работи 
на суверенни страни. През 
изтеклите четири десетиле 
тия движението на необвър

ред от мрътвата точка. Вре 
ме е най-големите пости
жения на човешкия 
пък и на ядрената енергия 
вместо за унищожение, да 
служат за развитието и бла

ум. те усилия и приноса да се 
попречи на разоряването и 
самоунищожението и чове
шката енергия, ум и богат 
ства да бъдат приведени 
да служат на сигурността, 
прогреса на всички страни, 
на всички народи, да ~€ъ- 
дат в служба на най-хума- 
нните цели на човечество
то”.

антихитлеристката
коалиция.

Й. Б. ТИТОНАРОДИТЕ на Югосла 
вия в своята история без
брой пъти почувствуваха

госъстоянието на човеш
кия род.

ните и агресиите, употреба 
га и заплахата със сила, 
блоковото разделение и за 
плашващата надпревара 

във въоръжаванетр, гладът 
и нищетата, несправедливи 
те икономически отноше 
пия и подялба на богати и 

.бедни, драстичното, отрича , иа основа за установяване 
не правата иа народите и иа правдиви и равноправ

ни политически и икономи

СВЕТЪТ все още е далеоръжието.наужасите 
През Втората световна во 
йна нашата страна загуби 
една десета от своето насе 
ление и претърпя огромни 
материални разорения. Сво 
ята свобода, независимост 
и право самостоятелно да 
строим своя живот и свое 
то бъдеще платихме с най-

че от идеалите и целите 
на Хартата на Обединени
те нации, финалния акт 
от Хелзинки и документи
те на движението на необ 
вързаните, в които е даде В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО на 

идеалите на мира, правда 
та и човешката свобода 
Югославия и занапред — 
ще остане *зерна на поли
тиката на независимост и 
необвързване, на равнопра 
вието на всички народи, 
на взаимното доверие и 
всестранно сътрудничество 
— като дава своя пълен 
принос.

заните страни изигра твър
де важна роля в изявата 
на тези принципи и даде 
голям принос към разшир- хората па мир, сигурност 

и развитие и потисканехо 
на демократичните придо
бивки в международните 
отношения.

чески отношения . между 
народите и за мирно ре
шаване на . международни
те проблеми. Сега е правия 
час още веднаж всички 
засяно, цялата междунаро 
дна общност, да потвър
дим поотделната си и ко

големи жертви и страда
ния. • Затуй

«ването на простора, на сво 
бодата, независимостта и 
самостоятелността в света, 

на Ролята на Югославия и пре 
' зидента Тито в създаване

то на движението и <2СъЩе 
ствяването па политиката 
ца необвързване се уважа
ва и цени в света.

Югославия 
цени свобо-днес умее да 

пата и независимостта 
всички народи и страни. ТОВА положение постоя 

въпросБОРБАТА против фашиз 
ма — враговете на всички 
народи, свободата и обще

ино довежда под 
положителните завоевания 
и постижения на човечест-
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Н А С |I ПО СВЕТА И У
МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОСТРО ОСЬДИ РЕЙГЬНОВОТО 
ПОСЕЩЕНИЕ ИЛ НАЦИСТКИТЕ ГРОБИЩА В БИТБУРГ

Неразумна постъпна
за свобода" — заявил ге
нерал Жилин на прескон
ференция в съветската сто 
лица. „Известия" оценили 
Рейгъ,новия жест като „пре 
клонение пред 
те".

Идеята за помирение с фашизма е съставна част 
на стратегията на консервативните сили, които ездят 
на метлата ни вампирите от миналото към още по
черни авантюра, в която атомите ше спепеляват хо
рата по-страшно от крематориите, лазерите ще секат 
по-дълбоко от ножовете, а сателитите Ше донасят 
смърт по-бързо от „щуките"

кръвници-
- - I

мирспие всъщност е проща 
ванс, вмсстр „помирение", 
той разчопли раните на 
старите ом раци" — казал 
водачът на Американския 
еврейски конгрес Хймън- 
Букбайндър. „Битбург не 
може да бъде забравен" — 
записал журналист на „Ню 
Йорк таймс". Един ден пре 
ди това вестникът обяснил 
на младите американци, че 
Втората световна война не 
е била обикновена война, 
че гробищата в Битбург 
не са обикновени гробища, 
че Хитлер и нацизмът са 
монструми в историята на 
света. . .

Стотици хиляди гражда
ни в-в в всички краища на 
Испания организирали про 
тсстни демонстрации про- 

■ тив посс-щениетр на . Рей- 
гъ,н в тази страна, а сту
дентите от Мадридския уни 
верситст „присъдили" на 
американския 
титлата „почетен доктор 
на ужаса".

Над света сега броди 
един жесток въпрос: защо 
силата се кланя пред при
зраците на миналото? Съ
ществува ли изобщо разум 
но обяснение на неразум
ната постъпка на Рейпьн? 
Може би от бесното си 
перчене силата загуби ком 
паса си, или пък в яросг- 
ната надпревара на силата 
са нунжи и такива съюзни
ци, каквито са призраците. 
Рейгъновият „ритуал' в 
Битбург потвърждава само 
един факт. Идеята за по
мирение с фашизма е със
тавна част на стратегията

Американският прези
дент Роналд Рсйтън с хо
ливудска 
пост направи преклонение 
пред горобовстс па нацис- 
тите в Битбург (ГФР), на 
онези нацисти. които оста
виха незаличими кървави 
следи в историята и съдба
та на хората от Атлантика 
до Урал, от Ордур Сир 
Глан до Крагуевац. Тази 
неразумна постъпка на „по 
мирение", гъмжаща от по
литически и психологичес
ки грешки и обиди за сме
тка на демокрацията, ан- 
тифашизма л жертвите на 
фашизма, жестоко огорчи 
световната общественост и

мелодраматич-

СВЕТОВНАТА ПРЕСА ЗА ТИТО президент

I:

В ПУБЛИКУВАНИТЕ ТЕКСТОВЕ СЕ ОТДАВА 
ПРИЗНАНИЕ НА ТВОРЕЦА НА НОВА ЮГОСЛА 
ВИЯ И НЕЙНАТА НЕОБВЪРЗАНА ПОЛИТИКА И 
ПОБОРНИКА ЗА РАВНОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТ. 
ВО С ВСИЧКИ СТРАНИ Полскиятпредизвика масови протес

ти на всички меридиани.
Разгневена от обидния 

„шоу" па своя президент^

ежедневник 
„Жиче Шаршави" нарекъл 
Рейгъновата постъпка „кри 
минален акх, който никога

По повод петгодишнина 
та от смъртта на другаря 
Тито голям брой вестни
ци и осведомителни аген
ции в света публикуваха 
текстове за Югославия 
след Тито и за Титовата 
роля във войната и изгра. 
ждането на системата на 
социалистическо самоупра 
вление в нашата страна. 
Особено се подчертава ро 
лята на президента Тито в 
създаването и дейността, на 
необвързаното движение.

Органът на Италианска
та комунистическа партия 
„Унита" подчертава, че 
пет години след Титовата 
смърт Югославия „деманти 
ра не малък брой 
ни на нейна катастрофа". 
В обширния текст, прид 
цужен с фотография на

важнйте събития в живота 
и дейността му 
участието му в Шестата 
конференция на необвър
заните страни в Хавана 
през 1979 година. В увод
ната част на текста „Юго
славия
Тито" се изтъква, че пре 
ди пет години „светът за
губи още един велик дър
жавник на Х)Г век. Във 
Втората световна война 
Тито и югославските наро

все до

Големите надежди, родени в осовобождение- 
то на страните от фашистката диктатура, не 
смеят да бъдат унищожавани с постъпки, които 
нарушават дори и спокойствието на гробищата. 
За съжаление, сянката на блоковата надпревара 
се задава и над ознаменуването на великия 
юбилей на свободата. От блоковата димензия на 
Рейгъновото „помирение" в Битбург настръхва 
и косата на главата. Такава визия на бъдещето 
при съществуващите запаси оръжие за масово 
унищожаване на живота не може да остави на 
спокойствие и мъртвите.

пет години без на консервативните сили, 
които ездят на метлата на 
вампирите от миналото 
кьм още по-черна авантю
ра, в която атомите ще 
спепеляват хората по-стра
шно от крематориите, ла
зерите ще секат по-дълбо
ко от ножовете, а сатели
тите ще донасят смърт по

не може да бъде изхвър- - бързо от „щуките".
Светът не принадлежи на 

силите, но на хората. До
сега

ди тръгнаха, заедно да по- 
б.едят завоевателите, а 
мира

в
— да създадат на

пълно нова държава".
Петгодишнината от Ти

товата смъот отбелязала и 
голям брой осведомителни 
агенции о-^деобвързаните 
страни. Мексиканската аге 
нпия „Нотимекс" направи

цяла Америка изляла на 
улиците. Една от най-тро- 
гателните сцени била забе
лязана във Флорида: мно- 
гобройни американски ве
терани от Втората светов
на война протестно хвър
ляли военните си отличия. 
„Днес сме дълбоко ране
ни" — заявил Ели Визел, 
председател на Американ; 
ския съвет за холокост. 
„Рейгъновата идея за по-

лен от политическата био
графия на американския 
президент".проро-

хората бяха по-силни 
и от силата, и от оръжие
то. Но всекиИ официална Москва ос

тро реагирала. „Трудно мо
же да се разбере защо пре 
зидентът на страна, която 
даде голям принос за по
бедата над фашизма, срав
нява убийците с падналите

път цената 
беше по-на тази истина 

висока. Само една 
остана съща: който не на
учи шгщо

На площад „Йосил Броз Тито" в центъ
ра на Москва на 4 май 1985 година се събраха 
голям брой югославяни, намиращи се на рабо
та или на училище в съветската столица, и с 
полагане на венец и букети пролетни цветя, от 
белязаха петгодишнината от смъртта на дру
гаря Тито.

истина

от историята, 
учителката на живота, тря
бва отново да 
нейните уроци.

преживява

По повод петгодишнината от 
смърт в югославските 
ставителства и клубовете на югославските рабо
тници в чужбина се проведоха многобройни съ
брания, на които бяха изнесени спомени за Тито.

Титовата
АНТИЮГОСЛАВСКИЯТ ТЕРОРИЗЪМ В БЕЛГИЯдипломатически пред-

Дело на албанската нредентадругаря Тито, се изтъква, 
че Югославия запази един 
ството на федерацията си, 
механизмът на ротация във 
върха създаде §ъзмоз&ност 
за „ефикасно представител 
ство на местните власти", 
а „центрифугалните 
са под контрол". При това 
сб оценява, че 
не изпълниха ролята 
„троянски кон за външни 
интервенции", както пред
виждаха някои кръгове 
света.

„Дейли нюз" от Анкара 
помества обширен текст с 
биографията на президен
та Тито и преглед на най-

обзор върху Титовия жи
вот и дело, подчертавай
ки огромния му принос в 
създаването на необвързва- 
ното движение и изгражда 
нето на „югославския мог 
дел ца самоуправителен ср 

сили циализъм". Агенцията из 
тъквз, че Тито е творец 
на Нова Югославия, нейна 

на та необвързана политика и 
самоуправление. „Като ис 
торическа личност, Тито ос 

в тави дълбока следа в свет. 
отношения

Жя„ Подпредседателят па белгийското правителство 
* “ Гол признал, че не става дума за „емигрантски 
разплати , а Министерството на правдата изразило 
готовност да вземе енергични мерки противР всяка 
евентуално съживяване на а

В интервю на белгийска 
та телевизия

ски
Белгия,представителства 

които бяха уби
ти три и ранени пет наши 
граждани. Още повече че 
Жан Гол

в
в

антиюгославския тероризъм

ТОЙ зачислил атентатите оан И_Сетне е 
соещу представители 
Организацията 
дение на Палестина 
семитските нападения 
Брюксел и Анверс.
СКИя и

подпредседа
телят на правителството на 
Белгия Жан Гол

този на- 
елимини- 

терминът „взаимни раз
на плати ', който много

служеше за обясняване на 
анти- антиюгославския

в Зъ.м в Белгия.
Министерството

тези сили
заявил, 

че зад антиюгославския те
роризъм в тази страна се 
крие албанската

честоза освобожиредента.
Отговаряйки на 

на журналисти, подпредсе
дателят на правителството 
и министър 
Жан Гол подчертал, 
октомври миналата година

терори-въпроситовните
визионерството си 
висимата политика на ЮГо 
славия в отношенията с 
всички страни".

с ермен-
знтиюгосл-авския те- дпта изразило готовност 

роризъм. Това е най-пълно взе1^-е енергични мерки 
ТО досега явно обяснение Против

на прав-и неза
на правдата

че до всяко евенутално 
съживяване на антиюгосла
вския тероризъм в Белги*.

на нападенията на югослав
страница г
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АКАДЕМИК МИХАЙЛО АПОСТОЛСКИ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СТРАНАТА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ БОЕВЕ ЗА

В БЕЛГРАД, В ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

Историята изписахме 

с кръвта си
Парад на нашата отбра

нителна способност
ОМАИСКИЯГ ПАРАД Ье.шъ

пттч.оилцпл гт ппшпт

и* им и иия-пмит оСИЧм), кити шЙЛМй
ДЛ вга-

— В борбата, която запо 
чнаха през , 1941 година, 
югославските

вчвлвги С.С. I ОГДШШ, Г\ ИГЕДУ! В1_уа-114ч^Според думите на Апос 
във войната

во, давахме и максимална 
и помощ. На територията ца 

Югославия създадохме час 
ти от българи, които 
нихме или които сами ми
наха на наша страна — ка 
зва Апостолски.

След капитулацията бе
ше създадена Отечествено 
фронтовска българска 
жава. Начинът по който 

дори беше тя създаваше армията си е 
неразбираем. Именно, та 
зи армия е създадена от 
няколко дивизии, които се 
намериха в България, а не 
бяха обезоръжени, сетне от 
партизани и части на доб
роволци.

Според български изто 
чници, тази армия е наб
роявала към 400 000 души, 
а партизаните и добровол 
.Ците наброявали към 50 
000. Командният състав си 
останал същият. Има_,мно 
го примери този састав 
н да е издигнат по-високо!

ЧООООДЛаЛ VI тхулвисимосил Г1Л НЛ-толски,
непосредствено след свър
шването й, оценките на 

Ус- нашата роля във Втората 
световна война бяха из- 
вънредни. След РезолюЦи 
ята на Информбюро неща 
та започнаха да се менят 
ч нашата роля да се израв 
нява с ролята на България, 
която беше съюзник на Хи 
тлерова Германия. Преди 
една година * 
казано, че уж приносът на 
България в борбата против 

звено меж- фашизма е по-голям
зи на Англия и Америка за 
едно!

народи и 
народности бяха 
усамотени в Европа, 
пехите, които постигнахме 
доведоха до 
на Сремския фронт 
1944 година, който беше 
съставна част на фронта 
на съюзническите сили. 
Югославската войска 
жеше

ь рамките на ознаменуваяето на 40-годиш- 
нината от пооедата над фацшзма на 9 май 1985 
година в ьелград се състоя военен парад, в ко
ито участвуваха всички видове войски на Юго
славската народна армия, единици на територи
алната отбрана и гражданската защита и други 
структури на системата на всенародна отбрана и 
ооществена самозащита.

почти
пле-

създаването
през

Деветомайският парад в Белград беше исти
нско дефиле на сили на мира и ярка манифеста
ция на нашата боеспособност, готовност и реши
мост да браним и отбраним всичко, което имаме 
и с

Дърдър-
фрокт на югослав

ска земя между съюзниче 
ските армии в Италия и 

Източния
което се гордеем, а преди всичко свободата 

и независимостта на социалистическа самоупра. . 
вителна и

съветската на 
Фронт и беше от то необвързана Югославия. Парадът оба- 

нито едно отношение не беше демонстра
ция на военна мощ и „дрънкане" с оръжие. На 
трудовите хора и гражданите в нашата страна, 
а също така и на международната общественост 
бе показана беоготовността на нашите въоръже
ни сили, съвременна военна техника, главно от 
домашно производство, единството на системата 
на всенародна отбрана и обществена самозащита, 
морално - политическото единство на армията и 
народа и общата готовост на нашата социалисти 
ческа самоуправнтелна общност да защитава 
придобивките от социалистическата революция

ду тях. че в
Тези неопровержими 

торически факти 
академик Михайло Апосто 
леки в разговор с отговор
ния редактор на Танюг за 
СР Македония Ристо По- 
повски. Апостолски, 
нон комендант на Главния 
Щаб на НОВ и съпротиви- 
елно движение на .Македо 
ния, генерал-полковник 
пенсия, 
цист
които предшествуваха на 
окончателното освобожде
ние, както и за безсмисле 
ните твърдения, че свобо
дата ни са донесли други.

ис-
Помощ запрчнахме да 

получаваме през 1944. Оръ 
жейната помощ беше дос
татъчна да се въоръжи са 
мо малка част на нашата 
армия. Ние нашата армия 
създавахме и въоръжавах
ме отнемайки оръжие от 
неприятеля. Народът от
деляше от устата си и хра
неше и обличаше войска-

изнесе

вое-

в и постиженията в следвоенното развитие.историк и публи- 
говори за боевете. та.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В ЛЕС- 
КОВАЦ ПО ПРОБЛЕМИТЕ В ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО• УЧАСТИЕТО НА БЪЛ

ГАРИЯ Работни места за 5800 лицаСчитам, че участието, и 
приносът на българите в 
борбата е толкова малък, 
че свободно може да се за 
иемари. Затова пък те свое 
то участие разгласяват мно 
го нашироко.

За нереалното представя 
не на нашата Народоосво- 
бодителна борба и револю
ция, особено от страна на 
източните съюзници, и са 
ми носим известна вина. 
Именно, ние твърде малко 
правим за представянето 
на нашата история на чуж 
/у! езици. На нас, като че 
ли ни е достатъчно, че сме 
извоювали победа.

• ПОМОЩ ЕДВА ОТ 1943 В 13-те общини на Юж- 
номоравски регион 
ят 501 284 житела или 8,8 
ца сто от населението 
С-Е Сърбия. От това число 
У6 095 
работят 
сектор. Числото на заети
те постоянно се 
ва. Въпреки това понасто- 

без работа

говори и фаустрояването 
ктът, че през миналата го 
дш|'а са приети само 1324 
стажанта, а според закона

жеве-
— От началото, от 1941 

година, все до освобожде
нието, Югославия водеше 
ожесточени сражения. То 
за беше фронт, на който 
непрекъснато бяха „прико 
вани" от 30 до 35 дивизии, 
а в отделни случаи като 
например през есента на 
1943 и в началото на 1944

на
трудовите организации са 
били длъжни да приемат 
3230 стажанта.

През последните годи
ни се взимат многобройни 
мерки за ускорено стопан 
ско развитие на региона 
и отделно н_а най-изостана 
лите и крайгранични об
щини. С откриване на но
ви производствени цехове 
и строеж на комунално-би 
топи обекти се създават 
условия за трудоустроява
не на нови лица, като по 
този начин се намалява и 
миграцията на население
то. През 1985 година се 
очаква да бъдат приети на 
работа около 5000 лица, 
относно броят на заетите 
лица да се увеличи с 3 на 
сто.

или 19,17 на сто 
в обществения

— Очудва например, за 
що България не показва 
нито един документ за 
лействуването на своята 
фашистка армия. Как да 
се протълкува това? Значи 
ли, че социалистическа дъ

увелича-

са 30ящем
454 лица или 6,7 на сто от

година дори се намираха 
и 45 дивизии. Ако тази фа 
шистка сила се намираше 
на някой Друг фронт, път 
ят до разгромяването. на 
фашизма и окончателното 
освобождение сигурно Ще 
ше да бъде и по-дълъг и бно, пише 
по-тежък — казва Апостол

целокупното население в 
региона. Сред незаетите 
8412 лица са завършили 
средно училище, 6117 са 
квалифицирани и високо
квалифицирани работници, 
739 са завършили полувис 
ше и 379 виеше образова 
иис. Освен тях работно 
място търсят и 12 849 нек 
валифицирани и 1958 полу 
квалифицирани работници.

В този смисъл е характе ' ржава, която своето устро 
рен примерът на България. > йство основава върху мар 
Тя беше окупатор до ссп 
тември 1944, но за всяко 
сз.битие, макар и най-дре- 

томовс и ги 
представя на света на по
вече езици. Пишат, естест
вено, както им отговаря, 
така чс се получава съв
сем погрешно впечатление.
Някои съветски историци 
дори говорят, чс България 

била окупатор!

ксическо отношение спря
мо обществото и с исто 
опята защищава собствена 
та си контрарсволюция! 
Значи ли това, чс Бълга
рия нс сс с освободила от 
претенциите па царския 
режим, и въз основа на 
това не признава Македо 
пия, а ведно с това част 
от Косово, югоизточната 
част на Сърбия до Белг
рад, провъзгласявайки ги 
днес за българска 
ска територия, 
така сс гледа и на участи 

България в осробо 
Югославия— 

казва академик Апостолс
ки, Архивите обаче тряб
ва да се отворят, когато и 
да е. Трябва да сс разгра 
кичат сегашните неща и 
да сс ппедстапи на народи 
те на Баламите историчес
ката истина.

?
ски.

Покрай това, от войната 
излязохме с около 800 000 
бойци, а във войната в със 

въоръжените фор- 
бяха убити към

Данните за броя и стру 
ктурага на безработните в 
Южноморавски регион го 
ворят колко сериозен про 
блем е безработицата в та 
зи част на нашата репуб
лика. Ако към това доба
вим, че в тази област са 
налице неспазване на > об
ществените договори за 
трудоустрояване, наруша
ване на законните разпо
редби, фамилиарност при 
трудоустрояването и други 
вредни явления, тогава 
размерите на проблема са 
още по-големи и тона на
лага Съюзът на комунисти 
те ла сс ангажира много 
повече в разрешаването 
му. За нспослсдоватслнос 
тта н областта па трудо-

тава на 
мации
305 000 души. Към това 
трябва да добавим и 1 700 
000 жертви на фашизма. 
През войната, на Второто 

АВНОЮ, съз
дадохме държава, имахме 
нова власт, войска, имахме 
свободни територии.

За Съюза на комунисти 
тс в региона това е въп
рос от изключително зна
чение. Затова общинските 
комитети и първичните ор 
гаиизации на СК трябва 
•у! отделят много по-голя- 
мо внимание за проблеми 
те н трудоустрояването, ка
то при това сс ангажират в 
изготвянето на нови програ 
ми. спазването на законни 
те задължения и в борбата

не е

— Известно е, чс царс
ка България с била съюз

етниче 
Може бизаседание на

ник на Сермания и окупа- 
Югосла-■гор ца части на

— Македония, Югоиз- 
Сърбия, Егейска Ма 

Тракия в Гър-

сто на
ждението навия

Ако при тези ясни и ут
върдени факти се подценя 
ва нашата борба, омалова
жават и кощунстват наши- 

тогава е съв-

точна 
кедония и 
ция. 
на започва

Едва през 1943 годи- 
въоръжената против вредните явления в 

тази област — бе изтъкна 
то на заседание на Пред
седателството на 
СКС в Лесковац към края 
на миналия месец.

те жертви, 
сем ясно, че това се прави

българския про-бооба на 
летаоиат против царската 
дъ,ржава, Сус съпротипите- 

Бълга-

МОК на
практическив името на 

дневни иодитикантски 
реби. Историческата исти
на с само една.

пот- движенис в 
имахме сътрудничсст-

Б. К.лното
рия
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ОТ-ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ* 
СЪВЕТ НА ОС II ДИМИТРОВГРАДДИМИТРОВГРАД ТЪРЖЕСТВЕНО ЧКСТВУВАН ПЪРВИ МАЙ , VВ

Възобновена е хубавата традиция Иоловинчатн резултати
иа трудоустрояванетотрадиционният Пър-црохладен, ао хубаи про

летен ден. Така една хуба- помайски поздрав'.на праз
на традиция бе възобнове- пика, в чисто изпълнение , 
па по най-хубав начин. взеха, участие димитрзв-

Инак, в навечерието на градските самодейци. 
Празника на труда в цеи- 

бе органи

зиран— На Първи май 1945 
година в града се състоя 
митинг на когото беше це
лия град. След това с му
зика и весело настроение 
всички отидохме на „Мана 
старчето”. Празника озна
менувахме весело .и радост
но, защото за пръв път 
свободно и без подозрение 
на властта можехме това 
да направим, спомня си 
Ангелина Андонова от Ди
митровград.

И тази година Междуна
родния ден на труда дими- 
тровградчани ознаменува
ха с така наречения „Пър
вомайски уранак” в мест
ността „Манастирчето", ка 
кто и далечната 1945 го
дина и много години по- 
рано н по-късно. Идеята, 
да се възобнови една хуба
ва традиция, се роди пре
ди една-две години, но 
поради различни прцчини 
не се реализира. От рано 
сутринта групи младежи 
п девойки и граждани на 
Димитровград тръгнаха 
към „Манастирчето" от ра 
зличнн посоки. Там вече 
бяха членовете на Култур
но-художественото дружес
тво „Георги Димитров” и 
членове на оркестъра и 
вокално - инструментална 
групи. Програмата започ
на в осем часа и продъл
жи в течение на следващи 
те четири часа. В хорото 
се намериха не само само
дейците, НО II ПОЧТИ ВСИЧ
КИ граждани излезли, на 
„Манастирчето" в този

говори и се приемат зак
лючения за въвеждане на 
три смени или за съкраща 
ие на работното време на 
определени работни места, 
в димитровградското сто
панство в тази насока поч
ти нищо не е направено. 
Или пък, както изтъкна 
Слава Тодоров, непълното 
ползувано на мощностите 
сигурно представлява шанс 
за трудоустрояване на оп
ределен брой безработни. 
Дребното стопанство също 
е шанс, обаче за развити
ето му не съществуват ра
звойни програми. В сел
ското стопанство също има 
може би кай-големи въз
можности, имайки пред
вид, че са започнали или 
ще започнат да се строят 
доста нови обекти. А в 
селското стопанство и се
га Се чувствува недостиг 
на работна ръка. Единст
веното решение в тази на- 
сока Живко Виденов виж- 
ла в обезпечаване на сти 
мулатнвни лични доходи 
и разрешаване на редица 
други въпроси в селското 
стопанство: от ползуване 
на свободни дни, ако се 
работи повече от осем ча
са, или пък доплащане за 
тсудов стаж (като възмож
ност).

В началото иа миналата 
година с програмата за 
трудоустрояване в дими- 
тцовградска оощииа 

I предвидяио да 
| строят о/з 
I заетостта да сс увеличи с 
I з иа сто. от това

тряоваше да оъдат ста

А. Т. оешена
се трудо-

лица, с което

число
1 и
/панти.

иосъждайки отчета на 
Снмоунравителната общ
ност па интересите за.тру- 

изпълни-доустрояванс, 
телният съвет на общин
ската скупщина в Дими
тровград констатира, чс 
програмата е осъществена 
еймо иоловинчато. Имен
но, през 1984 година за 
неопределено време са 
приети на работа 195 ли
ца, а това е само 52 на 
сто от запланувания брой. 
Ог това число само 75 са 
стажанти или 75 на сто 
от предвиденото число съ
гласно законните задълже 
ния. От 25 организации и 
трудови общности само де
вет са приели стажанти, де 
вет не са приели нито 
един, а останалите са при
ели на работа по-малък 
брой лица от предвидяния 
със законните задължения. 
Своите задължения са из
пълнили само 
„Сточар”, 
кан", железопътната гара, 
Здравният дом и детската 
градина. „Тигър" и „Циле'; 
частично са освободени.

ПО ПОВОД първи МАЙ— ПРАЗНИКА НА ТРУДА

Връчени първомайски награди
празника на труда и за 
•ю-та годишната от. създа
ването па Единните синди-

На тържествено заседа
ние на Общинския синди
кален съвет, проведено на 
29 април в Димитровград 
бяха връчени десет Първо, 
майски награди и призна
ния на заслужили работни ша Димитров, 
чки и работнички. На за-

кати в Югославия, говори 
председателят иа Общинс
кия синдикален съвет . Са

на гради за предан труд
и активност тази година по 

. повод Първи май получи- 
обществе- ха: Тома Стефанов, Нико

ла Цеков, Райко Милев и 
Лиляпя Пенчева от „Тигър 
—Димитровград", Вуча Ми

седанието, на което при- 
съствуваха представители 
на останалите 
но-политичсски организа
ции и всички досегашни 
председатели на Общинс
кия синдикален съвет, за тич, милиционер на грани

чния преход, Мирко Велич 
ков от „Циле", Цветно Ан- 
дрич от Здравния дом. Са 
ва Денчев, овчар от „Сто
чар", Петроние Станков от 
..Градня" и Роза Здравкова 
от „..Свобода". Колективна 
първомайска награда тази 
година спечели „Балкан— 
Компас" за постигнати ис- 
ключителни резултати в об 
ластта на гостилничарско- 
туриетическото стопанство 
не само в общината но и4 
в Нишки регион.

На края на заседанието 
На игрището край река учениците от основното 

Блатъшница, в Звонци се училище „Моша Пияде" и 
игра традиционния първо- членове на самодейния те 
майски турнир по футбол, атър изпълниха подбрана

Т. П. програма. .

„Свобода",
„Компас-Бал-

Най-голям брой безра
ботни са млади хора до 

^‘25 години •— към 49 на 
сто. На думи всички се 

Без повтаряне на вече застъпват за намаляване
известните данни в тази об броя на безработните мла
ласт, членовете на Изпъл- ди хора, но .във всеки об- 
нителни* съвет се опитаха народван конкурс се тър- 
да намерят начин догово- си и трудов опит — изтък- 
реното в приемането на на Георги Алексов. 
стажанти да бъде прове
дено на дело. В този сми-

ЗВОНЦИ

Достойно отбвлазване на 1 май
И тази година, както и 

винаги, населението от Лу- 
жница и Дерекула достой
но отбележи 1 май — Ме
ждународния празник на 
труда.

Чествуването мина под 
знак на 40 годишнината от 
победата над фашизма.

В чест на празника в 
районните центрове бе 
показана богата културно- 
забавна програма. Много 
села в обищната празника

дочакаха е нови 
победи — построени нови 
пътища, мостове, училищ
ни сгради. Така например, 

получиха

трудови Имайки предвид, че „от
четът трябва да се намери 

съл съответната инспекция и пред делегатите на 06- 
трябва да предприеме се
риозни мерки срещу оне
зи трудови организации, 
които не провеждат дого
вора. Наред е изготвянето 
на средносрочни планове 
на всяка трудова органи- 

. зация. трябва да бъдат на
правени и конкретни пла
нове 'за

щинската скупщина, къде- 
то сигурно се очаква по- 
широка дискусия. Изпъл
нителният съвет прие от
чета и програмата за тази 
година, с която се предви
жда през 1985 година да 
бъдат приети 'на работа 
257 лица, от които 1,07 ста-

ясеновделчани 
нова училищна сграда, на- 
шушковчани нов магазин, 
а пък звончани улично ос
ветление ...

трудоустрояване, жанти. 
Макар че отдавна вече сеА. Т. А. Т.

Гг„сТГЖл3^ЙГо^лдаНЯ НА СЛУЖБА1АБАБУШНИЦА

Ново местно 
самооблагане?

ПО СИГУР

Приеми и посещения
Тазгодишният 13-май — 

Деня иа Службата по си
гурността — в Босилеград 
ска община ще мине под 
знак иа нови трудови ус
пехи на служащите се :в. 
Секретариата по-вътрешни 
те работи. Тук. делрвият ха 
рактйр на чествуването на 
41-гоДишнина от създаване 

. то на Службата ,по сигур
ност в страната ще възпри 
еме и . тържествени момен- 
ти. За целта вече е изготве 
на и програма по чествува 
не.

• В},'деня на празника
дседателят на..: Общинската 

„д скупщина в Босилеград 
Любен Рангелов ще устрои

прцем за работници ■ в Се- та няма да забравят пенси 
коетариата по вътрешни- онираните си и ‘ починали 
те работи когато на най-за другари: на празника 
служцли труженици в тази направят 
служба ще бъдат връчени пенсионираните, а на гробо 
награди и признания. Скро вете на почина™ ще поло 
мно тържество ще бъде ус жат цветя 
троено и в Службата
вътрешните работи. На 13 По повод празника през 
май тук ще бъде устроен Седмицата по 
прием за пионери и за най- 
добрите обтори В тазгодиш 
ните състезания „Какво зна 
еш за движението"? Този 
ден на новоприети от 
зи служба, членове в СЮК 
по тържествен начин 
бъдат’ . връчени: 
книжки.

Служащите в Секретариа

Днес в Бабушница делегатите на трите съ
вета на Общинската скупщина ще’ обсъдят ня
колко актуални анализи и информации. -Преди 
всичко делегатите ще обсъдят и гласуват въвеж
дането на ново местно самооблагане, предназна
чено за изгоаждане и модернизиране на пъти
ща, както и за построяване на‘ нова училищна 
сграда в Бабушница.

Делегатите ще обсъдят и информация за 
проблемите по заемане на работа, както и. 
пъднението на плана за заемане на работа в 
1958 година и Д-~>.

Също така ще се обсъдят и някои цробле- . 
ми, свъозани е организирането, на здравната 
служба в общината'и състоянието/на борческо- 
инвалидната защита.

ще
посещения на

да

из- сигурност, 
значи.сега, се организират 
и спортни 
малък футбол, , шах-мат, 
тенис на

състезания по

маса и стрелба, 
състезанията участвуват 

екипи от Службата по вът- 
„ решните работи, гранично-

ртиини то поделение, средношкол
ския център и ФК „Мла
дост".

Вта-
пре

Ще
. ' : Ц А- ...

В. Б.
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ДИМИТРОВГРАД: ОК НА СКС ОЦЕНИ ПРОВЕЖ 
ДАНЕТО НА СТАНОВИЩАТА ОТ 18-ТО ЗАГРПА 
НИЕ НА ЦК НА СКС 810 ЗАСЕДА

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

По въпроса за трудоустрояванетоЗАДОВОЛЯВАЩА
АКТИВНОСТ Актуалните проблеми 

във връзка с приемането 
на нови работници 
ускореното трудоустроява
не, преди всичко на млади 
школувани кадри 
рамата и задачите на 
диката в тазгодишната ак
ция „Нищо не бива 
изненада", бяха доминира 
и*и въпроси на проведено
то към края на 
месец заседание на Общи 
нския синдикален съвет 
Босилеград. Няма 
ние, че тези въпроси за
служават 
в решаването им трябва да 
се включат всички общес
твено-политически и други 
субекти. Още повече ако 
се има предвид, че броят 
на нетрудоустроените ли
ца, съгласно становищата 
на партийните органи и 
тела, вместо да намалява, 
постоянно се увеличава.

ше 15 и че от общия брой, 
85 на сто са млади до З'4 
годишна възраст, .а над 
на сто чакат работа пове
че от 3 години.

Обсъждайки

дикалните организации в 
организациите на сдруже
ния труд обстойно да изу
чат този въпрос, да прераз 
гледат своито планове за 
потреба на нови работни
ци и при това 
с първичните 
организации да се застъп
ват за реализиране 
говореното.

Не по-малко 
членовете на Общинския 
синдикален съвет посвети- 

програмата и за 
дачите на синдикалните ор 
ганизации в тазгодишна
та акция „Нищо не бива 
да ни изненада", 
има дългосрочен и всеобх
ватен характер. Още 
вече, че в последно 
ме е все по-голямо посегва 
нето срещу общественото 
имущество, намаляване на 
трудовата дисциплина, уве
личават се неоправданите 
отсъствия, недостатъчна е 
активността в защита на жи 
знената и трудова 
увеличава се стопанския и

и по-'
Особена е активността в сдружения труд, макър че 
повечето случаи все още е в работните групи. Съпро 
тиви няма, обаче в някои среди се чувствува пасивност / 
и изчакване.

и прог-в въпроса, по 
вечето от разискващите из 
тъкнаха; че освен обекти
вните трудности при тру
доустрояването 
ват и редица 
причини. Сдруженият \ труд 
и заетите все още не про- 
извяват солидарност с не
заетите лица. Съвсем мал-

син-
съвместно
партийнида ни

съществу-
субективниОбсъждайки досегашна

та активност в реализира
нето на Становищата от 
18-то заседание на ЦК на 
СКС за развитието на по
литическата система и по
нататъшните задачи на ко
мунистите в т|зи насока. 
Общинският 
СК в Димитровград на 26 
април констатира, че тя 
може положително да се 
оцени, особено 
ния труд. Именно, в бол
шинството трудови органи 
зации и колективи са при
ети конкретни планове за 
провеждане на Становища
та, с определени срокове 
и носители на работата. В 
повечето колективи са на- 
поавени и критични анали 
зи на сегашното положе
ние и начина на организи 
ране, а в СОСТ „Тигър" е 
направена конкретна тран
сформация, така че досе- 

■ гашната основна организа
ция на сдружения труд „Ди 
митровград" е трансформи 
рана в трудова организа
ция За подобна трансфор
мация вече се размисля и 
в „Услуга", където пред
виждат ООСТ „Комуна- 
лац" да стане трудова ор
ганизация, която да обеди
ни всички активност, в 
областта на комуналната 
дейност, с които освен „Ко 
муналац" с.е занимава 
Самоуправителната 
ност за комунални дейнос
ти и местната общност. В 
останалите трудови колек
тиви съществуващата орга
низация оценена като доб
ра и няма нужда да се пра 
р.ят каквито и да е про
мени.

на до-становище да не се 
промени в закона, па след 
това да се разис^да какви 
самоуправителни 
сти са ни нужни, но да се 
подготвят анализи 
гашното положение в тази 
област за да може в момен 

про- 
спе-

чакат
изтеклия внимание

вобщно-
съмне- ха и на

ко се създават и откриват 
нови работни 
ди всичко

на се-
внимание и че места, пре- 

чрез разширя
ване на производствените 
капацитети.

та, когато законните 
мени стъпят, в чСила, 
шно да се действа веднага.

комитет на която
максимално 
машините иползуване на 

въвеждане на две и повече 
смени на работа. И там 
където от време на време 
се открие някое вакантно 
място, при приемането не 
се спазват основните кри
терии, набелязани в

по-
вре-

И докато в сдружения 
труд активността задово
лява, не може като успеш
на да се оцени активност
та в органите на управле
нието и в местните общ
ности. Покрай това, кон
статирано е, въпреки че 
няма съпротиви в провеж
дане на Становищата, в 
отделни среди се чувству
ва определена пасивност и 
изчакване.
все още се провежда в 
работните тела,, групи и съ 
ответни служби, вместо въз 
основа на критичните ана
лизи на, положението тя 
да се пренесе в първични
те организации на Съюза 
на комунистите, синдиката 
и Социалистическия съюз, 
където трябва, да се утвър
дят и 1^й-конкретни реше
ния.

в сдруже-

06-
Именно, както заяви секре 
тарят на СОИ за трудоус
трояване, Боян Миланов, 
ка 31 март, т.г. в списъци 
те на общинската самоуп- 
равителна общност за тру 
доустрояване в Босилеград 
се намират 1021 незаети 
лица, а на края на изтек
лата година същият бе 
979. Този факт потвържда 
ва. че и по-нататък този 
проблем става все по-изра 
зителен проблем в общи
ната. Отделно загрижава 
въпроса, че нараства броят 
на тези които търсят рабо 
та със завършено учили
ще. Незаети със средно 
образование има — 276, с 
полувисше

ществения договор и За
кона по трудоустрояване. 
Почти за всички вакантни 
места в обявите се търси 
и трудов опит от година, 
две и повече, дори и за 
неквалифицирани работни
ци. Освен това, както се 
изтъкна на заседанието 
при приемането все още 
има различни машиниции, 
приятелски връзки, мито, 
и други видове корупция.

среда.

други видове стопанска пре 
стъпност, намаляване на 
производителността на тру 
да и пр.

На заседанието бе 
ворено
ции на сдружения труд в 
общината в най-скоро вре 
ме, въз основа на тази 
програма да изготвят съот 
ветни програми с точно на 
белязани задачи и активно 
сти върху щателно реали
зиране на акцията. Инак, 
заключителното обучение 
в акцията ще се проведе 
през ноември тази година.

Активността
дого

всички организа-

Изхождайки от всичко 
това. Общинския синдика
лен съвет в Босилеград 
имайки предвид, че има 
начини и възможности за 
по-ускорено трудоустроя
ване, е на становище, синА. Т. 51 и с вис- м. я.

" ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД 11общ-

Здравната служба в унисон с възможностите
ССТН, взимайки участие лест в селата, както и за 
при обсъждане на въпроса ненавременното интерве- 
изнесоха и редица забеле- ниране с превозните им 
жки, преди всичко по ад- средства. Случва се изтък- 
рес на Здравния дом в Бо- . наха те а това подкрепи- 
силеград и на здравните ха и някои други разисква 
центрове в Сурдулица и щ.и, че понякога и въобще 
Враня. Отделни забележки не отправят коли на бърза 
делегатие от местните об- помощ. В случая се ползу- 
1Цности изнесоха за рабо- ва частни превозни средст- 
тата на районните здрав- ва, при което болният се 
ни станции и амбулатории, излага на собствени мате

риални разходи, които 
СОИ по здравна защита

Общинската конферен
ция на. Социалистическия 
съюз в Босилеград на за
седанието от 26 април та
зи година, съгласно плана 
и програмата си, обсъди 
осъществяването на самоу
правителната организира
ност на здравната защита 
в_ общината, по-точно отче-

ни, т.с. здравната защита 
на населението в община
та до значителна степен е 
подобрена. Преди всичко 
осъществявайки в практи
ка становищата и полити
ката на Съюза ца, комуни
стите, в областта на здра
веопазването е осъществе
на цялостна здравна защи
та на всички трудови хора 
в общината. До значител
на степен са изменени ус
ловията за получаване на 
здравни услуги в рам
ките на общинската, реги
онална и републиканска 
самоуправителна общност. 
Покрай това, се казва в 
информацията видими про 
мени са настанали и в от
ношение на кадровото и 
материално укрепване на 
здравната служба в общи
ната. Всичко това е дело 
ца взаимната солидарност 
в съгласие със Закона по 
здравна защита, е въз ос
нова на средства и всестра 
ннитс усилия на цялата об
щност.

Особено внимание в до
сегашната активност е

на самоуправител- 
тела, като 

е констатирано, 
ие е необходима пълна ре-
афирмация на ролята на та за миналогодишната де 
работническите съвети, а йност на Самоуправителна 
съши така и на делегаци- та общност на интересите 
ите. чиято работа, споосд по здравна защита и рабо 
неподелените мнения, не е тата на Здравния дом в

равнище. В Босилеград. В работата на

от
делено
иите органи и
при това

както и недостатъчна ак
тивност па самоуправител- 
нитс органи на Здравния не им компензира. Някои 
дом по въпроса за (не)из- дискутанти изнаояха детона желаното

насока има предложе 
трудови 
се изби

граждансто на амбулатори 
ята в село Дукат к стан
цията в Бранковци, чието 
изграждане започна прбди

се казва нереални мнения 
и искания, които според 
сегашните условия, не са 
в състояние да бъдат осъ
ществени. Именно, както 
заяви директорт на Здрав
ния дом в Босилеград, д-р 
Денча Динчев, и други ра
зискващи, здравната защи
та и вобще здравеопазване
то в Босилеградска обши
ла е в унисон с материал-

заседанието взеха участие 
и представители на остана
лите общсствсно-политичсс 
ки организации, Общинска 

скупщина, Здравния 
дом, СОИ по здравна за
щита и други лица. компе
тентни за разрешаването 
на този важен проблем.

тази
ния в по-малките 
организации да не

всички делегации, 
тяхната роля успеш-

по-пат
неже
ио може да изпълнява ра- та 
бптническия съвет.

две-три 
иителят на работата не ус 
тоя на договореното пора
ди което понастоящем все 
още се води съдебно дело.

години, но изпъл-

Въз основа становищата 
на работното тяло за сле- 

активностите в про- 
Стаиовщцата,лсне

веждане на
на общинско равнище, ка
кто и рботните групи 
самоуправитслиите 
ности констатирано е, че 

нужда от обединяване 
някои

Делегатите, Влпда Стан
чев от Долна Ръжена и 
Димитър Динов от Дукат, 
покрай другото изнесоха 
забележки и по въпроса за 
слабият озип на лекарите 
при тежки случаи на бо-

Прсз последните някол- 
особено през 

казва
в ко години, 

последните четири,
информацията изгот- 
за тази цел, а област-

обш- ните възможности и сте
пента на развитие на 
общината.

се в 
вена
та на здравеопазването са 
настанали същински промс

има
или погасваие на 
общности, В този смисъл 
Общинският комитет е на

повечето 
ОК на

Въпреки това, 
от делегатие на М. Я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ТИГЪР _ 
ДИМИТРОВГРАД”

ДИМИТРОВГРАД

Награда за още 

по-добри резултатиСтнмулативното възнаграждавам 

увеличава производството ТВ
Единствената тазгодишна колективна Първомай

ска награда п Димитровград получи гостилничарско- 
туристичсската организация „Балкан—Компас".

Между двадесет и шест 
подобни организации в 
Нишки регион, „Балкан" 
през миналата година е 
осъществил иай-добри ре
зултати. Съвкупният при
ход е увеличен със 64 на 
сто, доходът 65, а чистият 
доход със 73 на сто. В де
ловия фонд са отделени 
105 на сто повече средст
ва в сравнение е предишна 
та (1983) година, в резер
вния фонд е 65 на С10, а 
личните доходи са средно 
18 666 динара. В ход е це 
конструкция, на хотела в 
града, който ще получи 
висока „Б" категория и 90 
легла вместо Досегашните 
60. Всичко това е достатъ
чно за спечелване на Пър 
вомайската награда. Как
во тя представлява за „Бал 
кан" и. какви мерки се 
предприемат за успешно 
посрещане на тазгодиш
ното туристическо лято, 
потърсихме отговор от се 
кретару на тази гостилни-

Първото тримесечие на 
текущата дел_ова година в 
нан-голнмата стопанска ор 
ганизация в Димитровград 
ска о&цина

занапред ще се полагат 
особени усилия да расте 
износът на конвертимусми 
те пазари, за да се. обез
печат валутни срсцства за 
набавката на необходими
те възпроизводствсни ма
териали и суровини.

От казаното личи, чс 
пг-.рвото тримесечие па 
стопанска дейност в ,Ти-

Димитровград" е 
сравнително на завидно 
равнище. Със среден ли
чен доход 23 413 динара, е 
намалени отсъствия по бр- 
вест и е увеличен износ е 
взет правилен курс, па зв- 
туц се очакват и па шест
месечието добри делови 
резултати.

гър

чарско-туристическа орга
низация Слободан Гюров.

— Всяка награда за нае 
значи, чс нашите усилия за 
подобряване на гостилни- 
чарско-туристическите ус
луги не са напразни. Това 
е награда и за още по-до
бри резултати, за да оп
равдаем оказаното ни до
верие, изтъква Гюров, Що 
се пак отнася до подготов 
китс за предстоящото тури 
етическо лято, нашата 
ООСТ „Балкан—Компас" 
е предприела всичко необ 
ходимо успешно да посре 
щне и този туристически 
сезон. Очакваме, че е мак 
симално ангажиране на вей 
чки заети, ще повторим 
миналогодишните добри 
резултати, дори и да ги 
подобрим. Може би мал-

и според на
туралните, и според финан 
совите показатели се оце
нява като доста успешно. 
Физическият обем на про
изводството е нараснал с 
10 на сто в сравнение със 
същия, период на миналата 
година. В резултат ца то
ва и общият доход е реа
лизиран с 89,4 на сто, до
ходът със 150 а

Ст. И.

•шчистият
доход с 232 на сто.

Една от основните при
чини за добрите резултати 
през първото тримесечие 
безспорно е сравнително 
по-доброто снабдяване с 
възпроизводствени 
риали и суровини по отно
шение на първото тримесе 
чие на миналата година. 
От друга страна и въведе
ното стимулатпвно възна- 
граждаване, относно узелн 
чението на личните доходи 

. съ.будиха по_-голям интерес 
сред работниците за по-го- 
лямо и по-качествено про
изводство. Личните доходи 
през тримесечието като ма 
са са нараснали с 88, а по 
работник със 77 процента 
В резултат на това и отсъ
ствията по болест са нама

/I

АР; ЩШш
■ш

1+ >1
§

мате-
1»ш

'ШЙ1И* шц ко трудности в този сми
съл ше ни направи рекон
струкцията на хотела, коя 
то няма да приключи 
сезона, но с по-добри гос- 
тилничарски 
таналите обекти в града и 
останалите трудови едини
ци, това ще компенсираме.

Заетите в „Балкан" 
зи насока вече са

зам
услуги в ос-

ТРИМЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ НА „АВТО ТРАНСПОРТА'' В БОСИЛЕГРАД
в та

Загуба над 5 милиона динара
—■..........-

Автотранспоотната организация в Босилеград, шите до значителна степен 
през пъовите три месеца от настоящата година от
чете загуба от 5 122 000 динара.

предпри 
ели конкретни мерки. Пре 
движдат се подобрения 
транзитния туризъм и ло- 
добро организиране

влени със 17 на сто. 
Качествените показате

ли за стопанската дейност 
също отразяват повишена 
заинтересованост на работ 
ниците. Така например про 
изводителносгта на труда 
е нараснала с 3,4 на сто, 
а икономичността с 12 на 

. сто.

на ще
л ти л ни чарско-туристич е с-

ките услуги в обектите на 
граничния преход „Гради 
на . Това подразбира акти 
виране на всички моЩно- 

в търговската 
където е

са премахнати.

От казаното личи, че иЛошото време през яну- та година на първото три 
ари и февруари т.г. особено месечие тази стопанска о.р 
зле се отрази върху стопа ганизация отчете загуба от 
нисването на Автотранс- 842 000 динара, 
портната организация, пре личен доход по зает през 
ди всичко върху деловите първите три месеца от на 
резултати на товарния тра . стоящата година възли- 
нспорт. Разбира се към то за на 15 926 динара, до- 
ва трябва да се прибави и като миналата година 
почти вече амортизирани- през този период възлиза 
ят машинен парк, с кой- ше на 9260 динара и въп

реки че през този период 
въпреки че об- отчита увеличение от 71 на 

сто, все още е далеч по- 
малък на общинско и ре- 

година, сега е гионално равнище, 
увеличен с 46 на сто и въз 
лиза на 64 303 000 динара.

поез настоящата година 
.Автотранспорта" в Боси- сти, особено 

част на обектите, 
предвидено да се разшили 

с редица трудности, както избора, който се преддада 
от обективен, така и от на туристите. След това ще

бъдат открити бар,
Р.ант с платформа 
ри, кръчма със 
тетнте на домашната кух- 

11 ня, павлион и друго. Зна
чително трябва да бъдат п0 
добрени услугите 
сонала, а ще бъде 
още един магазин

Средният леград ще бъде изправен
Резултатите на стопан

ската дейност в „Тигър —
Димитровград" щяха 
бъдат още по-добри, ако 
разходите на стопанисване 
не бяха нараснали с 69 на 
сто, а законните задълже
ния, относно договорните 
задължения не бяха увели
чени с 150 на сто.

През първото тримесе
чие на миналата година бд 
ха отчетени загуби За раз
ширяване на материалните 
основи на труда и резер- 

. ви са били отделени 17,7, 
а през първото тримесе
чие на настоящата делова 
година. 25,5 милиона ди
нара.
.През изтеклото тримесе- зи пеРиод е намален с 19
Щие и износът (1а, чужде- на ст°. а чистия доход с
странни! пазари чувстви- 23 иа ст0 
телно .е нараснал — дори 4 310 000 динара, 
за 8 пъти повеце. На чуж
дестранните пазари е реа-

да субективен характер, за 
чисто преодоляване е необ 
ходима' пълна

ресто- 
и чадъ- 

специали-мобилност 
на всички трудащи се 
всестранна помощ на 
ществено-политическите су
бекти в общината. В

то разполага тази единица. 
Ето защо,
Щият доход по отношение 
на първите три месеца от 
миналата

об-
на пер- 

откриттова
отношение вече се пред-
приемат известни мерки за Една от причините за _

доходът и чистият доход загубата, както ни уведоми гаване на благоприя
отчитат намаление. Имен- ха в „Автотранспорта" е тни кредити за обезпечава 
но, доходът през първите прекомерното увеличение не на няколко 
три месеци възлиза 7 186 па всички разходи, които средства. Освен това 

и. динара и в сравнение в отношение на миналото 
с миналогодишния през то дишните през този период

отчитат увеличение с 63,2 
на сто и възлизат на 57 
118 000 динара.

със сто
• Раб3отата1РОКО потреблени<=- 

обмен на гишетата за 
на валута и

нужди на транзитните Рт™
л^Г1’ Ще бъде заси 
лена с увеличаване броя 
на заетите в тях.

превозни 
всич

самоуправителни об
щности съобразявайки се 
със състоянието на „Авто
транспорта" в Босилеград 
някои за три, а повечето 
за шест месеци освободи
ха тази организация от за 
плащане на облагания от 
дохода, а Общинската

китс
— Особено 

тъква Гюров, ще 
на информирането на до 
мншните и чуждестранни 
гости, в тази насока 
приключени всички подго 
1*КИ за откРиване на ин-
8ИтГоЯИ0НеН Че„НТ*0 В «е 
та °бекти край граница- 

15Ьдето гостите ще мо 
г1шг.?а П0ЛУчат всички ин
формации, които ги инте
ресуват. Това ще бъде осъ
ческиеН° 3абДНО С 
Югославад°3 “а

внимание, из 
отделим

и възлиза на

са
Друг също така 

фактор за незавидното сто 
панисване в „Автотранспо 
рта" е

Според тримесечния фи 
нансов баланс, 163-те

важен
лизирана продукция

. стойност 184 милиона ди- ти в тази организация 
нара. На конвертируемите ^зРазходвали. около 9 632 
пазари са изнесени стоки 000 Динара, при което 
на Стойност 65; а на ,кли- отчели загуба от 5 122 
ринговите пазари на стой-, динара. Състоянието 
ност 119 милиона динара, още по-тревожно; ако 
По отношение на износа

зае-
са

на

и вече застарелият 
возен парк, при което

000 Т« Се СЛУЧват Дефекти. Ра збира се все още има 
е субективни

скуп
щина от облагания на лич 

и ния доход за цялата наето 
яща година.

чесса

причини,
има в предвид. че минал“, у™и7

въп-
на

СЪг м. я.
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//' ^0*^^ г-^г||-г^— ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист
Орган на Съюза на югославските немунисти 
« на Оъюза на комунистите в Сърби, Брой 1466, година ХТ.УТТТ 

Белград, 10 май 1985

ДИМЧЕ БЕЛОВСКИ

Титовите и нашите битки
$*Ц реди пет години се простихме с Тито, 

председателя на нашата партия, рево
люция и държава. С неговото име е свърздн- 
на нашата борба за свобда и независимост, 
под неговото знаме бе създадена федератив
ната общност на равноправните 
родности на Югославия. С - 
историческите пробиви в изграждането на 
самоуправителното социалистическо 
во. От европейска периферия 
бурно огнище Югославия 
те върхове на световната политика, като една 
от най-активните страни, с голям престиж и 
влияние.

С Тито воювахме, изграждахме, прокарва 
,хме нови пътища, минавахме както сам оби- 
чеше да каже между Сцилите и Харибдите на 
тежки изкушения и винаги излизахме ' като 
победители, не без жертви, но по-закалени, по 
опитни и по-силни, по-способни да се справим 
с новите предизвикателства.

Откровено и честно казваме: не ни е ле
сно без Тито. Много е тежко. Липсва ни

на нашето социалистическо общество и юго
славската общност.

Проблемите, действително, 
касае се за сериозен застой в развитието 
социалистическото 
не на бюрократическите и 
ките сили

са големи:
на

самоуправление, засилва- 
националистичес-народи и на-

него осъществихме — които накърняват свързващата 
общносттъкан на нашата многонационална 

— недостатъчна ефикасност на политическа-общест- 
и балканско та система, дезинтегрираност на югославския 

пазар, икономически и други трудности и — 
може би
способност на Съюза на югославските кому
нисти, че на равнището на своя исторически 
опит и съобразно със своята роля на носител 
на перспективата по-бързо по-ефикасно да 
намира и делотворно осъществява същински
те решения и ориентация.

Оттам са разбираеми исканията на ра
ботническата класа и народите от Съюза на

се издища в сами-
— преди всичко за недостатъчната

югославските комунисти и ръководството му: 
неотложно да направи онова, което се очак
ва от него както и във всички досегаш
ни тежки моменти, в които се намираше на
шата революция да раздвижи нов иинициати- 
ви и подтикне нарастналите творчески сили 
не само за да излезнем от затрудненията, но 
и да бихме вървели още по-бързо напред, за- 
взимайки нови пространства и откривайки

неговата мъдрост и авторитет, липсва ни не
повторимият Титов инстинкт и мъдростта на 
стратега, липсва способността за ефикасно 
съгласуване на различните погледи и интере
си, липсва ни Титовото трибунство и прозор
ливост.

Но, Титовото дело е наше общо дело. За
това и къ.м Титовата мисъл и дело не се 
отнасяме като към наследство, което само 
трябва да се пази или като към завет, в кой 
то трябва винаги повторно да се заклинаме

От Титовата мисъл и дело произтича по 
ръкта: революцията трябва да се води по-на 
татък, защото изоставането би разрушило не 
йните основи и завоевания, променило би ней 
ния характер и същност. Без Тито, обаче с 
опита, който заедно с него и мъчително и 
триумфално спечелвахме, сега трябва да се 
изправяме пред новите предизвикателства, да 
търсим и намираме отговори на 
които пред
етап в развитието на нашата революция.

нови хоризонти на революцията.
Ако и имаше лутания, несправяне, недо

пустима бавност, сега изходните пътища от 
трудностите са ясно начертани. Приехме Дъл
госрочна програма по икономическа стабили
зация, която съдържа основните пътепоказа
тели за премахване и преодоляване на ико
номическите трудности, които застрашиха съ
вкупната стабилност на нашето общество. 
Дългосрочната програма по икономическа 
стабилизация не е само проект на стопан
ското преобразование, но програма за дълбо-

отношения.ки промени в производителните 
в позицията на стопанските и обществени су
бекти, в поведението и съзнанието на хора- 

иачина на живот. Нейният крайъгълен
въпросите,

нас неизбежно поставя сегашният та, в
камък е социалистическото самоуправително 

отношение, а крайната цел —продукционно 
устойчиво, ускорено и всестранно развитие на 
нашата социалистическа общност.

Открихме процеса по критическо преиз- 
субскт с цел Съю- 

иа югославските комунисти и ръководст- 
му да се оспособяват за смела и храб-

зловещите предвижда-Спомняме си за 
ния, че след Тито ще станат големи сътресе- 

бъркотий в Югославия, че ръководство
то няма да успее да запази вътрешната ста
билност и континуитет, че Югославия ще тръ
гне в дясно или в ляво, с една дума — 
ма да оцелее. Съмнявайки се в способността 

работническа класа и нейния аван
гард да бъдат последователни и творчески но
сители на по-натътшното развитие на револю
цията и подценвайки привързаността на на
родите и народностите на Югославия към са
моуправителното социалистическо общество, 
онези които така мислеха, или които това 
желаеха, всъщност се съмняваха в траиностг 
и стойността на самото Титово Доло^Излъга- 
ха се, разбира се, в своите предвиждания и 
очаквания, а ние издържахме изпита по соб- 
ствсна отговорност в новото време и с гова 
доказахме че и в тежки обстоятелства 
жем успешно да обезпечаваме жизнените ин
тереси, континуитста и устойчивостта 
циалистическа федеративна република Юго-

НИЯ и
питване на политическия 
зътпя ното
ра борба против всичко, което спира осъще- 

на историческите интереси на 
етап на

на нашата ствявансто
работническата класа в сегашния 
развитието на революцията. Имахме дебата, 
единствена не само в историята на Съюза на 
югославските комунисти, но и в историята на 
която и да е партия и движение в света. Спе- 

Тринадесетото и Ш сет
на Централния комитет 

комунисти имат 
значение за установихме на 

мислите и акциите на съзна-

челеният опит между
надесето заседание 
ма Съюза на югославските
изключително
единство между 
телиите субективни сили. Неизбежната и н - 
обходимата фаза по изследване слабостите на 
състоянието в партията и обществото, един-, 
ствспо по изострсността на наблюдението, 
зрялостта па съжденията и отсротйта на пу 
личната критическа дума, сега прс'м"’’ .
фазата иа партийна и обществена V 
промяна на състоянието с което> не ”°с
волни Платформата за Тринадесети волни. нл*тФо, поиастоя»цсм подготвяме

напрапим до тези

мо-

във
Сега държим нови, могли бихме да 

жем и по-тежки изпити. Изправеии сме пр^Д 
множество икономически неволи, РУД. 
от различен вид, противници от 
ри пък и пред сложни противоречия, ог чие 
то успешно и благовременно Рвш®1'^"сьдбата 
си бъдещето на нашата революция и съдбата

ка

на ОЮК, която 
всичко, което трябва да

(На страница 2)



2 Комунист

Тиганите значителна среща но югославските комунис
ти трябва да отговарят па онова, което ра
ботническата класа и народът от пас очак
ват: излизане от трудностите, които хвърлиха 
сенки върху перспективите на развитието па 
югославската революция,

ь 3
Ключът е в наши ръце: с всички сили и 

усилия трябва да допринесем за извличане 
на страната от икономическите трудности и 
да обезпечим укрепване на социалистическо
то самоуправление; трябва да направим по- 
устойчива и по-едиина югославската федера
тивна общност на равноправени народи и на
родности, трябва да дадсм нови импулси и 
рсведрционно съдържание па единството и 
акционпата способност на Съюза па югосл. ком 
унисти. Под знамето па Тнто, ползувайки зна
нието и опита, които с него спечелихме, без 
дсфстизъм и дсшператсрство, които никога 
не ни бяха приет,1 ши, днес и утре продължа
ваме Тптовите п своите битки. Революцията, 
която не тъпче в място, която с способна да 
върви напред, ще укрепва нашето единство 
и сила и ще облагороди перспективите с по
ви визии.

Името Титоно стана днес драматически симяол на поколението на 
всички наши народи, откак се пише историята с кръвта и месото 

пашите родове. В корабокрушението, което от всички наши ко
рабокрушения бе най-бездънно, се иояви той с ленински факел в 
мрака, и неговият път от Кумровсц и от Яйце до Белград и до 
Загреб е пътя па нашия народ, та от обикновения, изостанал човек 
да би станал граждани)) на бъдещите щастливи столетия: това е 
движение за наша собствена цивилизация под всяка цена.

Мирослав Кърлежа (1952)

И па

нашите
битни Начоло на революционното движение, което в борбата с непропор

ционално но-големите сили на автокрацията и нейната брутална по
лиция отстояваше повече от двадесет години, 'Гитовата вяра в бун
товническата сила на южнославянските мади остана за него сигурен 
компас от първите дни на бурята все до дн.ес.

(От страница 1)

Мирослав Кърлежа (195?)

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

Повече от самия акт на победата
Всяко движение, което в антиколониалната революция автентично се 
с облягало върху собствени сили, в борбата за независимост и свобо
да, в нашата революция и народоосвободителна борба 
оригинални подтици

Силата на нашата народоосво- заключителни операции за освобо 
бодителиа борба и революция, из- ждение на страната в големи раз- 
вестно е, в силата на нащшцдоки- мери. 
те народни маси, събрани въ.рху 
платформата на борбата на КПЮ

имаше повече

В уводното си изложение адми- 
помни Джуранович, постоянно по- 33 национално и социално освобо- ралът на флотата Бранко Мамула 
твърждават трайна стойност на ждение, в братството и единство- между другото, изтъкна, че наро- 
Титовата мисъл за необходимостта то, ковани в борбата, в хората, а доосвободителна борба 
да работим, като че ли сто

В белградския Дом на ЮНА 
(23 и 24 април 1985 година),

на 40-
в

рамките на чествуването 
годишнината от победата над фа
шизма се проведе научна 
под

в своите
години тахната вяна в по-добър живот процеси, преценки и отношения, на 

ще бъде мир, но да се подготвяме след освобождението, в 
като че ли утре ще бъде война убеждение,
Защото напрежението на междуна
родната обстановка

среща
название: „Заключителните 

операции за освобождението на 
Югославия". В работата

тяхното вътрешен и външен план, наисти
на с нещо редуциран начин, е 
имал всички важни

че няма връщане на 
старото. Днес и утре тс^ва ще бъ- 

не отслабва, дат основните фактори на нашата 
известните въпреки пред§естия за 
подобряване. Особенно

на среща
та взеха участие комендантите и 
комисарите на армиите, членове 
на Връховния щаб на Народоосво- 
бодителната войска на Югославия, 
началници на щабовете на 
ите, изтъкнати

предпоставки 
за нашето бъдеще обществено раз
витие и нашето положение в све-

отбрана и такава мотивировка назагрижва 
аспект на

международната обстановка и от
ношения. което очевидно потвърж
дава безумната надпревара във 
ръжаването, която всяка година се мни още, че по военните размери ка и сражение излизахме по-бога- 
увеличава и разширява по всички 
оайони в света. Силата на оръжи
ето все повече става фактор, вър
ху който се облага

нагодите да защищават страната.военно-политическият товната общност. „Крачка по. кра- 
Спирайки сс върху военните дни чка, приближавайки се към побе-арми-

командири на на
шите въоръжени сили, военни 
ретици и историци, членове 
те председателства — на СФРЮ и 
на ЦК на СЮК. Срещата откри 
председателят на Отбора за орга
низиране на тази научна среща на 
чалник на Генералщаба на ЮНА 

_ генеРал-полковник Петар Грачанин, 
а уводно изложение изнесе адми
ралът на флотата Бранко Мамула 
съюзен секретар на народната от
брана.

и революцията Джуранович припо- дата на военен план, от всяка бит-въо
тео-

на две и военната сила освободителната ти не само с нова победа, но и 
борба на народите на Югославия с нови обществени отношения, но- 
прецетавляваше единствено бойно ва власт и нови облици на масово

Може 
зародишите на

и от която се 
тръгва в реализирането на полити
ческите цели. Кризисните 
не стихват, а явяват се и нови. Се
гашните преговори за разоръжава
нето и предвестените политически 
контакти на

поле в окупирана Европа, върху политическо организиране, 
което фашисткият агресор през те- Да се каже. че 
чение на цялата война

огнища
следно е всички съществени определения на

ангажирал от 30 до 35 дивизии и нашето следвоенно обществено _яа- 
най-високо равнище още 200 Д° 250 хиляди ^принадле- звитие, стълбовете и крайъгълните 

между СССР и САЩ, предвестия жащи на куизлингски фоомации, камъни на Югославия 
са, смята Джуранович, които да- “
ват определени надежди, че ъце на 
дделеее разумът и че светът, 
сто приближаване, ще

като нова 
народнос- 

поди- 
на нашето об- 
в народоосво- 

революция".

Научната среща което представляваше значителни общност на народите иза заключител
ните операции на Народоосвободи- 
телната войска на Югославия 
едно със

военни сили, които не са можали тите елементите на новата 
да сс употребят на неточния или тическа- философия 
който и да е друг фронт в бор- щество, възникнаха 

срещу съюзниците. Оттук на- бодителната война и 
шата борба вече

вме-
започне да 

се отдалечава от бездната на само
унищожението.

за-
състоялите се 

научни срещи за отделни 
операции на нашата войска' 
тъкна

по-ра-но
крупни бата

из-
в поздравителното Оттук голямата от самото нача- каза адмирал Мамула, 

на съ-председателят на Председателство
то на СФРЮ Веселин Джуранович 
има по-широко и 
значение, не само 
сили и военната наука, 
нашето обществено

отговорност, че
в светлината на тези факти тряб- ло е наДминала характера 
ва не само да избегнем възможни- протива. Югославският сНоонт по 

"3”ен^и' "° и да създадем силата на освободителната войска 
условия за отбрана на свободата величината и устойчивостта на ос' 
си и независимостта При това пя швостта на ос;
•»"». ... .. в». „ од'л'т'—•»
опасностите, които в определена 
обстановка биха

Припомняйки си за заключител
ните операции за освобождението 
на страната, оживявайки 
те за тези велики

по-далновидно 
за въоръжените 

но и за спомени-
развитие като 

цяло, а с това и за останалите об
ществени науки. Това още

дни на нашата
история Участниците в 
среша с

ангалщраните военни сили на Ос- научната
повече, та и жертвите, които гордост евокираха споме-нанесе цаче съвкупния набран опит 

ководене и командуване 
СЕободителната война

можали да дой- фашисткия 
дат отвън преди всичко и 
янно трябва да имаме

агресор, бе един от НИТ6 33 в-°жла на чашата револю-

=ре е»,».
съвременни ус- "°ст успешно да се противопоста- НОВЮ в В°еННЗ година- ^ИТОВата '“чсъл и дело.

вим срещу всяко евентуално похити войнатп „,„я ДВЗТа г°дина на и™чески и военен стратег, въоду- 
телство върху независимостта и войгкя‘„ Р С™3 В осв°бодителна ШевяваШс « насочваше нашата на- 

и свободата на югославските народи гаиизипан^К0Л° 8000 000 бойци, ор- ■ Р°ДООсвободителна борба 
и народности. , в дивизии, корпуси и неиния победоносен

армии, готови и способни

на ръ- 
в народоо 

е важно от 
становището на ползуване на този 
опит в оживотворяването на наша-

от нашата вътрешна
дело, ко

та концепция, за всенародна отбра
нителна война в 
ловия.

като по-

Политическите обстоятелства 
отношенията в днешния свят при- все до

край.

Борислав Вучетич
ДЗ"водят



нистСТАНЕ ДОЛАНЦ

вито - мислител и 

революционер
революционно

комунистическа
успехи

Едвард Кардел
СЗотническо управление през 1950 
година Тито остана при онова, ко
ето бе казал, написал и публику-

По време „а възобновяване на
мГГругарСятЧеГтТое “ И Д0Г- ЛТ° - Д" очаеквКаКЪТИТое
ние сами мя "днес да направи нещо по-инакво
(...) и върв^ЖпоМсоб“Цв™ът ЧСТСъгТЛГеТИС? ' Отрупан р проблема-как мислите хора, израстнали от масите, прове-
водейки сметка за специфичнюе с легст,.,™ СИ усе™ Тито А “ "преточат в Дело- Непрекъ рени в борби и акции, навдщбри
условия, конто съществуват в на “ Доживяваше и пре- снахо търсеше начини за осъщест, сред най-добрите (...), Нейните
шата страна". Тито се противопо' трудности при осъщест- ^влис, творческа конкретизация членове не могат да бъдат .из<г-
ставя срещу сталпнистпческатл хе' р р?волюЧи°нната про- “ основните програмни идеи и це- лирани от масите. Те живеят, рас-
гемония и примогенитурата" » Всестранн° проверяваше ли. пробивайки пътища на револю тат; борят се и възпитават в пазви
социалистическия Гиот „,УР-г,2 В как тя може да се осъществи в Цпонната мисъл — с цел за рево,- те на онези с
противопоставя и срещу един драс мни" "'“°ВИЯ' На Края си прип°- д;<'ционно Действуваме. Постоянно трябва да се борят, започвайки от
течно изкривен преобладава,/на МНИ: кои и до коя степен може в Движение, правеше преценки на най-дребните изисквания
ч н „а мислене. Со Ж® от- Г/еше Т"® * " ИНаК‘ - П'°ШеНИЯТа На

I .марксическата наука", 
припомняйки че. ние 
, бедихме, в практиката

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МОЖЕ И 
МИСЛИ РАЗЛИЧНО ДА СЕ

след

които съвместно

все до
политическите - и I :ай-го лемите от всички победи, все 

се обществено-икономическите сили, до властта на пролетариата. %лет- 
вгимг.телно изучаваше начините, ката трябва да бъде двигател на 
откриваше дилеми, забелязваше всички акции", 
проблемите и предупреждаваше на 

борбата препятствията. Безсъмнение,. между КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА СЛОЖНА 
крайните цели на движението и ТА ДИАЛЕКТИКА НА КЛАСОВО- 
гаьодата и разнообразна югослав- ТО И НАЦИОНАЛНОТО 
ска действителност заеха историче
ски простори, които трябваше да

това не може да 
направи с байонети отвън. Борбата 

с<? за реализиране 
ш галиетическите 

и отношение става етап
за осъществяване на комунизъм 
*огославски условия.

боанп на
самите и развитие на со- 

самоуправителнина своята
странна, „как тази наука силно 
дълбоко восветлява и най-объркани 
въпроси: който иска и който е спо 
соб^н дз узнае и да разбере ней
ната съшина

в

През целия си живот Тито бе 
отрупан с проблема как мисли
те да се „преточат" в дело 
„При Маркс, Енгелс и Ленин 

се намират” каза Тито през 
1950 година, „главно, отговори на 
ссички принципиални въпроси, 
разработката и приложението на 
гези принципи във всяка страна от
делно могат да вършат, само оне
зи, които са израстнали от пазви- 
ге н?4 народа на една страна, кои--

не му са нужни 
никакви други авторитети, никак
ви опекуни, никакви сурогати на 
маоксическата наука, които само 
можат от правист социалистически

Тито настоява ЮКП да бъде 
се преодолеят със собствена рево- „крепко повъозана, сплотена и ис- 
люционна дейност на собствената гйнски единна", защото „яростни- 
работническа класа, всички оста- тс фракционни борби я атомизи- 
нали трудови хора, нашите народи оат". а оспособяването на партий- 
и народности

а активност на тяхния собствен аван-

юни
пт.т да го отклонят към пътя на 
гевизионизма".

Изненадан, светът за момент за 
немя. Всяко битие, което може 
да мисли бе възбудено от чуде
сното охрабрение — че социалис
тически може и трябва различно 
да се мисли, преди всичко самоби
тно. садиш ~ки да се мисли и че 
марксизмът е ппед възобновление. 
Затова защото югославските кому
нисти „вървят по свой път", защо.- 
то това тъосят народите и народ
ностите на Югославия, работници
те, селяните, жените, младежта, ин 
телегенцията, всички неевикнали 
»гя митологи?ация на обикновените 
чопеднщ неща.

с организаторска ните клетки за „самостоятелна ра
бота" сред масите е условие „Пар- 

,ард. Значи, авангадът трябва да тията да стане истински пред4ста- 
б7.”.е комунистически, а трябва да вител на трудовия народ и да бъде 
бъде и колективен теоретик, и способна да го предвижда и в найг 
вожд и организатор на най-широ- тежките моменти". Следователно, 
ките народни маси. Само с осъше- ,Тито настоява за една съвсем дру- 
ствяване н? такава революционна га Югославска комунистическа пар 
опганизация можаха да се обмис
лят решения за епохални въпроси 
и на класата, и на народите, и на 
народностите, и па социалната ре
волюция, и га диктатурата.

то знаят проблемите на страната 
си, които знаят историята й, оби
чаите, нейните слабости и положи 
телни черти, които могат зорко 
да следят всички явления на мяс
тото на събитието им, но които по 
също време познават марксическа
та наука, тоест — разбират същи
ната й неуспешно си служат с нея 
и я

гия, настоява за партия на масите, 
на масите, които имат жизнен ин
терес за разрешаване на най-круп
ните въ.пооси на собствената си 

на обществено-икономическа и поли- 
т?»«сска егзистенция — национал
ния въпрос, въпроси за отбрана на 
«тгг.ната. и други. В това отноше
ние Титовата визия за водеща и 
организаторска роля на пролетар
ската партия представлява истин- 
-ка новина в революционното ра
ботническо и комунистическо дви
жение, а също така е новина и 
Гитовото становище за огговор-

пролетапиата, и преходния етап. и
на социалистическото самоуправле-^ 
ние, и отбраната на страната, па 

прилагат на практика. И днес. ТОца единствено полесражение за 
по време на политически и икрно- разрешаване па всички задачи и 
мически хаос в света, по време т проблеми. Това значеше че кон- 

цспътът на Маркс-Енгслс за пролс 
тарската партия и Лениновият ор 

са гакизационен »нгг трябва да

С такава самоувереност никога 
дотогава не бе започнало възобно- 

начин на мнение,
' гасен и политически хаос в ст”" 
ните, които имат условия да изгра
ждат социализъм, но в това
спрсчени отвън, би било по-важно ппмчГпяпят иг н.птпгтпм хяпакте- толкова импудсивна откровеност и * отстъп- лоизградят със съответни характе-

тгпгтпингтвеност както тъкмо това от К01ат0 и да с да ие сс 0,сгъп ристики па нашето историческо достоинственост както тъкмо това ва от осиовиите принципи и духа а ис Титовата мисъл съзрява- 
направи Носил Броз Тито. Този ияука би било важно ко- ,>аз,,игис" 11 1 , с ■ Ш1„птгг Бпоз — работнически корес- а наука' ои оило важно ко шс, по тъкмо 1928 голина сс съз-същ ьроз ,,раио гничоеки оръс мунистихе.ръководители в тези д тПМОЖНПГТ тя кпнтмчсски ла
пондент” и корабостроителен рабо- а имзт смелост да мислят дд ъ 0 „ крттсски да
тник- който през далечната ЮГ'. ”РГ "воя глам ( Г ‘с ко,,кретизира' 13 Условията на
година в „Организирания работ- СЪС СВ0Я ' бели* терор, а в навечерието на
ник" бе написал че самите /абот Това е Титовата мислителска, шестоянуарската диктатутра всеки 
нини сьябата си трябва да вземат революционна „ерес", поради коя- можеше да очаква Титового изис-
„ г„пи 'ие зяшото те няма откъ- то последва, почти иа срсдновско- квание, че ЮКП трябва да бъде
" 1 „аляват за помощ". В лен начин, „ескомуникация" и на .силно свързана, като от една
де да ее л аеше за това отдав- Тито и на работническата класа и част излиека, същински единстве

на легендар- на Югославската комунистическа па", но никой не очакваше, че Ти-
партия от революционното работ- го ще търси ЮКП тъкмо в тези
кичсско, социалистическо и кому- обстоятелства да стане такава ор-
нистическо движение. След това и ганизация: „да действува сред 
опитите за изтощаване с глад

вяване на един 
възобновяване с такива мащаби. С

иостта.
Тито приема Лениновото стано- 

гще че не само партията е отго- 
::орн-, за всеки свой член. но и 
нижи член е „отговорен за парти
ята си”. Тито много пъти ще изтък 
т тази Ленинова мисъл, пък и на 
Десетия конгрес на СЮК, когато, 
как го и иа Единадесетия конгрес 
на СЮК, почти по един и същ на
спи говори за първичната органи
зация па СЮК. Но и тази Лени
нова мисъл във връзка с „отговор
ността за партията" Тито я разби
ра много по-широко 
партията е отговорен за партията 
си. както и тя за него, а и той, и 
тя са отговорни пред работничес
ката класа, пред масите на трудо
вия народ, пред собствения си на
род, при югославските, условия — 
пред всички народи и народности. 
Затова и Тптопмят копцепт на ко
муниста
„пони па революцията” — получа
ва но инакъв, универсален смисъл, 
съществено ио-различеп от комин-

(Нп страница 4)

света не 
нашно изявление 
пия сега Тито, но днес, когато и 

много по-лесно е членът натова е известно, 
да се разберат всички длъбоки Ти- 
тови причини да Се вдигне 
то иа югославските народи, и на- 
годности, трудовите хора и граж
дани, които не искаха да се сло
жат с още една узурпацид на сво
ите суверенни човешки, класови и 

с узурпацията

масите и да води акции за всеки- 
с блокада иа страната, с иконо- дневни икономически и политичес- 

ичсски, политически, военни иа- ки изисквания на тези маси" и 
тисци, заплахи,., Затова защото при това още да „оспособява пар
тито мислеше, на дело потвържда- тийни клетки за самостоятелна рп- 
ваше и говореше: че марксизмът бота", 
не с догма, което Тито каза и на 
Алберто Моравия през 1971 годи- класова борба, като и облиците на 
на. Само за това защото неуморно ссктаитската затвореност, Тито 
повтаряше, от ден па ден посочва- още отдавна посочва, чс прртийиа 
шс на онова, което в марксизма е 7'а клетка ис е „затворническа 

и, като принципно, трайно... група", защото пея — както 1939

от име-

Отхвърляйки идеите за „чиста"н родни нрава 
прекриена с булото на коминфор- 

Титопата
„воин па Партията",

ското идолопклонство, 
мислителска к шеволюционна по
следователност е единствена: за
стъпвайки се за въвеждане на ра- живо
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Галерията ще бъде изпълнена и с други 
съдържания. Към края на пролетта в нейните 
ателиета «цс се съберат на професионално 
пребиваване художници от днснадесет необ
вързани страни. Към средата на май ще <1е 
срещнат тук специалисти от югославските 
институции, които в своите фондове имат ху
дожествени произведения оу необвързания 
свят за да се договорят за по-нататъшното изу 
чавамс и популяризиране на същите. Това ще 
бъде и своеобразна подготовка за нашите

Повече от
ГАЛЕРИЯТА НА ИЗКУСТВОТО ИА НЕ

ОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ „ЙОСИП БРОЗ 
ТИХО” В ТИТОГРАД ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ 
АФИРМИРА КАТО ЦЕНТЪР ИЛ КУЛТУР
НИТЕ ВРЪЗКИ В „ТРЕТИЯ СВЯТ"

Да се приближат и сближат художници
те и културите на необвързаните страни и 
техните художествени дела и да се покажат 
на целия свят.

С тези думи най-ебнто може 
благородната роля на една не 
институция, никнала на нашите пространства 
преди осем месеца — Галерията на

участници в международния симпозиум „Из
куството и развитието" (организира го Гале
рията в сътрудничеството с ГОнеско), където 
както е запланувано «не се съберат видни по
знавачи па изкуството на необвързаните стра 
ни от целия свят. Запланувано с и печатане 
на монографски дела за изобразителното 
творчество в отделни страни, работи се вър
ху събиране на литература и останали мате
риали за изкуството на необвързаните . . . вси
чко с цел тяхната култура подробно да се 
проучи, да се представят на обществеността 
нейните постижения и укрепнат културните 
връзки между необвързаните страни.

1Де има, разбира се, и други активности, 
с които тази институция по най-хубав- 

потвърждава оправдаността на

да се каже
всекидневна

изкуст
вото на необвързаните страни „Йосип Броз 
1ито" в Титоград. А как се справя е тази 
своя роля?

В книгата за впечатления 
похвала. похвала до

. . . Изложените експонати убедително 
твърждават, че н необвързаните страни имат 
изобразително творчество с най-голяма стой
ност. Нима за

по-

това не свпдетслствуват кар
тините от Инднд, Венецуела, Боливия, Шри 
ЛанкаI... ? в Галерията се намира на едно 
място изкуството от всички

начин ще
идеята па Ссдмата среща на необвързаните. 
С досегашната 
рията абсолютно доказа, че е тръгнала по 
нрав пътГ В това отношение с обсъждането и 
приемането на концепцията на всички прог
рами на Галерията по,мага нейният Художе
ствен съвет, съставен от видни

контннетти,
разнообразни форми и изражение, с високо 
качество и от различни периоди ... Галерия
та получи възможност да дава изключителен 
принос към укрепването на мира в света и 
разширяване на културните връзки между 
Югославия н останалите страни . .. Малко са 
градовете, където на едно място като тук 
може да се види такова богатство . . . Изне- 
надец2. от разнообразието и качеството 
художествените творби н другите 
п това е единствено обстоятелство на едно 
място човек да се наслаждава на толкова н 
такова духовно богатство на „третия свят” .. .

с
си осеммесечна работа Гале-

специалисти 
и признати културни и обществени работни
ци от всички наши републики и автономни 
покрайнини.

Ето, ток/ не е само изложба на картини 
и музей ма старини, но една жива динамич
на институция с действително възвишени цели.

Веселко Копривица

на
експонати

гова са само някои от впечатленията, за
писани от люоителите_ на изкуството, прия
тели на неоовързаните, любознателни посети
тели ... л тяхното число е към осемдесет хи
ляди. От всички меридиани на света. При
стигат ученически екскурзии, делегации, ту
ристи, художници .. . щото от (в момента) 
ПО-те изложени експонати да се запознаят с 
изкуството и културата, с които пръв път се 
срещат или за тях само нещо знаят. А това 
е удобен, момент да запознаят, да кажем, най- 
доррете художници от Индия, Шри Ланка, 
да видят стомна от Кипър, стара цели 27 ве
ка, необикновени музикални инструменти, съ 
временни скулпторски дела . .. Много страни 
казват в Галерията — наистина са предтета- 
вени с най-ценни произведения. Разбира се, 
и това говори какъво значение придават на 
тази институция и колко искат и по този на
чин да обогатят връзките между необвърза
ните народи.

Доволни са от осеммесечното „постиже
ние”, разбира се, и работниците в Галерията. 
Директорът Веселин Распопович казва, — Га
лерията е много посетена и посетителите на
истина биват приятно изненадени от онова, 
което видят в нея. Постоянно ни пристигат 
нови, избрани експонати от много страни. 
Тези дни от Боливия получихме 17 картини, 
в някои страни се водят същински акции за 
събиране на художествени произведения, за 
тази наша обща галерия. По такъв начин, ху
дожественото творчество на необвързаните, 
инак подценено в света, чрез Галерията все 
повече се афирмира в същинското си изда
ние. Ето защо за Галерията може да се ка
же че е израстнала в център на културно 
сътрудничество на необвързания свят.

(От страница 3) 
терновския, концепт за 
комунист, който като фантом въз
кръсна в периода на Коминформ.

Много години 
юни 1939 година в Смедерево, Ти- 
то ще асоциира 
ЮКП

послушен

по-късно, през

за събитията в 
преди и след 1937 година, 

за да напомни, че „ние, съвреме- 
ниците, трудно можем да оценим 
колко огромно дело направи наша
та Партия в един 
период". Диалектизирайкн 
отношението между класата и на
цията, Тито ще говори 
Партия като

много кратък
умело

за нашата 
за „истински ръково-За това много говорят и изложбите, до

сега организирани: Югославското изкуство 
20 век — подаръци на йосип Броз Тито и 
експонати от сбирката към Меморалния цен
тър „Йосип Броз Тито”, Скулптурата в За
падна Африка, Съвременното изобразително 
изкуство в Алжир (организирана по повод 
30-годишнината на алжирската революция) 
Съвременното изобразително изкуство в Заир 
и Конго, изложби на художници от Венецуе
ла, Мексико ...

Тези дни пристигат експонатите за из
ложбата на етнологията в Шри Лаика а 
подготвят се интересни изложби на картини 
от художници от Филипини, Кипър, Мали . 
Заплануван (по повод Деня на необвързаните) 
и манифестацията „Дни на Индия в Черна 
гора и Югославия”, в рамките на същата ще 
бъдат организирани четири изложби на изо- 
бразително изкуство, представени национални 
игри, музика и други съдържания

съкровищница на тази страна.

дител не само на 
трубдовите хора 
— работническата

една 
в нашата

част от 
странав

класа, но
повече и като ръководител

все
и пред

водител на целия наш народ”. Пи
тайки се как нашата Паотпя успя 
да спечели, доверието на^ 
народи, което й даде 
да ръководи страната, Тито 
варя: ;|Това

нашите
възможност

отго-
е принципността, коя. 

го нашата Партия прилагаше 
стоянно и консеквентно във вътре
шната . си политика, 
ния и всички други важни 
и в отношението си 
Това

по-

по национал-
въпроси 

към народа. 
Даде възможност на Партия

та в най-тежките г 
та на нашата страна 
служба

дни от исто.оия- 
т сложи. в 

организатор- 
ската си способност и всНчки каче
ства, завоювани в тежката револю- 
ционна борба до войната".

на народа
от културната

Комунист МЩШ -рш$=
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо Сърбия““ нДаКЦ11ята Па ,,3Да«ието за СР

йгкг Б”“,рд •*
Йн4Д ,"Н ",

• Урежда единна редакционна колегия; ди- % Председател 
ректор и главен и отговорен редактор Ве
лко Миладинович, заместник главен

# С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" 
личен с Орден братство и 
златен венец.

Ф Директор и главен и отговорен редактор 
на всички издания на „Комунист" Велко 
Миладинович.

е от- 
едииство със

трудова оргапизация
се в

относно “а сърбохърватски,
«шипа? ?РВ ТС"°'съРбски (кирилица 
ки езици а°Т^Ц' МаКеД0ИСКИ “ ал0аногарсю*,,1'у,нДр^ж^К^омшки“Дарумъ^скиЪ1и
русипски езици. румънски и

и ла-на Издателския
мунист" - на изданието за СР Сърбия" д-п 
Богдан Трифунович, заместник нредседа^и от-



АКТУАЛНА ТЕМА

ШПШНЕТО НЕ СТШ СПОРЕЛ ШШ ~
Изкупуването на ' доби: Храната за- добитък» е *

тък въз основа на ..живо едно от най-слабите звена 
тегло , както обикновено 
сме свикнали да казваме, 
е незаконно. Именно и по 
край съществуването 
закон за

V, победителаичиловцнстандардта на потребители 
с повече пари, защото най- 
скъпите категории месо са 
два—три пъти по^скъпи- 
от ребрата например:

Порадй това не очудва 
защо днес добитъкът у нас 
се изкупува и незаконно, 
което в развитите европей
ски страни е премахнато 
още преди петдесетина го
дини.

Прилагането на предпи 
санията би донесло- пове 
че полза на животновъд- 

потребителите.

В тазгодишната двана
десета поред в СР Сърбия 
и трета в общината, тра- • Състезателите пък от се- 
диционна. манифестация ло Райчиловци и този път 
„Срещи на селата" се със се представиха' е твърде до 
тезаваха четири села: Гло бре подготвен фолклор с 
жйе. Долна Лисина, Бе- популярните народни хо- 
лут и Райчиловци. Инак, ра: ръченица> зизай нане, 
състезанието се проведе на 
26 април в- голямата зала 
на Културния дом, която 
бе изпълнена до 
ното място.

наградиха с дълготрайни 
аплодисменти.във възпроизводствената. ве 

рига. У нас добитъка се 
храни и с „десерти“ — със 
сухо царевично зърно, пше 

„ стандардизация, ница и вносни протеини, 
според които говедата и Все още малко се употреб 
свинете трябва да се зап- ява силажна царевица фу 
лащат по .процент месо, раж, и др. И затова и не 
утвърден изключително 

при клането (така нарече
ната месна единица), у нас 
добитъкът с години от про 
изводителите се дзима и 
плаща според порода и те 
гло. Според така нарече
ното „живо тегло“.

Предписанието за стан- 
дардизация за свине е 
прието през 1969,а а за 
говеда — 1947 година, пр- 
.авилник за качество на 
свинско месо 
един месец. Все пак, на 
гюактика все още има от
пори в провеждането им, 
доци и при положение ко

на

селското и други.
След изпълнение на про 

грамата и след като жури- 
послед- то в състав Васил Захари 

Това е още ев, Иван Борски, Борка Ла 
потвърждение, че зарова. Захари Стоянов и 

Симеон Глигоров, обстой- 
ква все по-голям интерес но сумираха всички елеме 
сред населението в общи нти от изпълненията, за 
ната.. Още повече, че и на победител 
генералните репетиции 
своите села, залите на ко-

у чу два защо е висока це 
ната на храната за добитъ 
ка. Стабилизирането на 
храната за добитъка е не
мислимо без по-сериозна 
насока към производство едно

манифестацията, предизви-ите и

провъзгласиха 
в село Райчиловци, което ще 

представя Босилеградска 
Община на регионалното 

всич- състезание в Лебане. На 
второ място се класира се 
ло Гложйе, на трето Дол- 

техните мла- на Лисина, а на четвърто 
на общинското със село Белут.

Още един факт 
заслужава внимание. Имен
но, между изпълнителите 
на програмите имаше не 
ри и мъже и жени в нап-

оперативните домове бяха 
малки да приемат 
ки, които изискаха да ви
дят и чуят с какво ще се 
представят 
дежи 
тезание.

преди

гато предлагането на месо 
значително надвишава до 
машното търсене и възмо 
жности за пласмент на чу
ждестранния пазар. Защо 
то досега практикуваното.
„обяснение“ за неспазване 
на предписанията е, че про 
йзводството е недостатъч
но и затова кланиците са 
поинудени да изкупуват 
всичко което им се предла 
га. а потребителите да ку 
пуват всичко, „от опашка 
та до рогата", без оглед на 
качество и цена. Настояще 
то по-голямо предлагане, 
според всички икономи
чески закони, би трябвало 
да изостри битката за ка
чество, което у нас, когато 
се касае за месото, не бе 
ше случай. И по-нататък 
при изкупуването на доби 
тт.к главна дума имат из
купваните и матрапазите, 
които поради несъгласува
ността на предписанията 
по републики и покрайни 
ни, имат възможност за 
изиграване на законопред БАБУШНИЦА 
писанията. Незачитането 
на качеството пряко дести 
мулира животновъдите. А 
потребителят не знае как
во купува ако гледа само 
на цената, която му поедла 
гат като мерило за качест-

Да кажем,, че на първо- 
класирания отбор бе присъ 
дена награда от 10 000 ди
нара^ на второкласирания 
8000 и на третокласирания 
6000 динара. Освен това 

и бяха присъдени и шест ин 
дивидуални награди на 
най-успешни изпълнители. 
За най-успешно изпълнена 
революционна песен, инди 
видуална награда получи 
Станислав Андонов от от
бора на село Белут, за ин
струментално Изпълнение 
на изворен инструмент, Ко 
це Божилов от отбора на« 
село Райчиловци, за изпъл 
нение на новокомпонирана 
песен Антонета Деспотова 
също от Райчиловци, за 
най-успешна лична творба 
Ратко Стоянчов от Белут, 
за най-добро стихотворе
ние на Венка Илиева от 
село Гложйе и за най-доб 
ро изпълнение на акорде
он Арсо Господинов от До 
лна Лисина.

само младежи, но и пионе 
реднала възраст, дори 
над 70-годишна възраст.

Състезанието откриха 
участвуващите от село Гло 
жйе с песента „Югослги 
вио“, а след това се пред
ставиха с народни песни ц 
хора, които все още се. из
пълняват на различни сел 
ски увелесения.. След тях 
се представиха състезате 
лите от село Долна Лиси
на, които между другото 
се представиха с вече 
изчезващите свадбени оби
чаи. Разбира се при това 
не изостанаха и народни
те песни и хора, свързани 
с тези обичаи. Белутчани 
както и миналата година 
повече от програмата им 
бе посветена на различни
те шеги, които зрителите

на домашна храна за доби
тъка. Все още е недостатъ 
чно и производството на 
маслодайни растения, пре
ди всичко на соя като из
вор на протеини, докато 
пък на друга страна, обще 
ството отделя, огромни 
средства за купуване на 
храна за добитъка на чуж 
дите пазари.

Борбата за качество вед
но е и борба против урав- 
ниловката в цените на ме
сото, а с настоящата поли 
тика в цените на 
фактически се

които биха били наясно 
какво месо купуват. Нас
тоящият начин на изкупу
ване иде на ръка предим 
но на производителите, ко 
ито не са заинтересовани 
за отглеждане на породист 
добитък, имат полза мат
рапазите и кланиците, ко 
ито не са принудени да кла 
сират месото, защото поч
ти контрол и не съществу 

По такъв начин всич
ки незаконно заработват,
за.

като завличат ръка р джо 
ба на потребителя.месото 

защищава Весна Арсенич
Организатор на „Срещи

те на селата“ и този път 
бе Общинската конферен
ция на ССТН в съдействие 
с ОК на Съюза на социали 
етическата младеж. Награ
дите обезпечиха основната 
организация „Напредък“ и 
„Слога“ от Босилеград.

М. Я.

Изложба ма добитък
производство на овче ме
со, докато Часлар Костич 
е най-добрият цроизводи- 
тел на мляко в общината.

шампионска титла понесе 
юницата на Мирко Пап- 
чич от с. Драгинац, като по 
лучи и награда от 300 ди
нара. Две първи награди 
за юници и по .2500 дина
ра получиха производите
лите-животновъди Гради- 
мир Йованович от с. Вал- 
пиш и Миливос Попович 
от с. Ресник. Две втори 
награди по 2000 динара — 
Владимир Панчич от Дра- 
гйнац и Драгомир Петро- 
вич от
трети награди и 
възнаграждения от по 1500 
динара получиха Митко 
Цолич от Д. Кърнино и 
Ратко Панчич от Горчии-

Тези дни в Бабущница 
се организира тринадесе
ти пореден преглед на до
битък на производители- 
съдружници ца кооперация 
„Будучност".

М. А.ро.
Борбата за качество за- 

още в оборите. То 
преди вричко подразби- 

подобрение породите 
на. добитъка, което е неми 
слимо. без капиталовложе- 

подобрението

почва БАБУШНИЦАВ категорията на крави, 
титлата шампионка поне
се крава, ко»то е отгледал 
Джордже Цолич, селско,- 

на стопански производител от 
служби с. Долно Кърнино, Той по

лучи и 3000 динара като 
награда. Първо място от
гледани крави спечели Лю 
бомир Аитич от село Из
вор, второ: Милисав. Тодо- 

от Братишевац и

ва
йнализ на планара.

Делегатите на Общинската скупщина в Ба- 
бушница ще обсъдят на 10 май информация 
във връзка с изпълнението на плана по есенна 
сеитба и някои' проблеми сврзани с изкупване
то на пшеница от реколтата през 

. година.

ния в
селскостопанските 
на теоена. Обаче у нас гол 
ям брой ветеринари вместо 
дз оказват помощ на прои 
зводитслите на добитък, са 
сс превърнали в админис
тративни служещи, особе- рович

полупланинските райо* Градимир Денчич от Гор 
При това, поради скъ по Кърнино, които получи 

добитъка ха и по 2000 динара. Две 
говеда трети награди получиха 

Милисав Тодоровци и Бо- 
Джордсжвич от Д. 

Стрижсвац, като получиха 
1500 динара пари.

юници,

Бабушиица, а две 
парични изтеклата

С акционната програма по есенна сеитба е 
било предвидено с 
2305 хектара, от което в обществения сектор 5 
и в частния — 2300 хектара.

1 Въпреки голямото настояване на щаба по 
сеитбата и професионалните служби при 
делените кооперации, планът не е изпълнен цяло 
стно, поради неблагоприятните климатически ус-

пшеница да бъдат засети
но в

ци.ни.
пата храна за

породисти 
или свине вместо да слу
жат за разплод, завръшват 
на кланицата, тъй 
нс се води достатъчно сме

За най-добър производи- 
на месо в Бабушнишка

земе-
много тел

община беше провъзгласс- 
Миливое Маичич, за 

на краве и
гомир

НИ: ловия.като М. А.производство 
Радисав Джорджевич заи по

В категориятатка за качеството.
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IIРКУЛТУРА Ш П РОСВЕТА^ ИЗКУСТВО
„РИМСКА БАНЯ” НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА Алексич. който сдноадеме 

нно о постановчик, ио и 
изпълнител нв главната 
роля — Ипан Антов,

Ненадейното открийте на 
римска баня в дома на Ан 
токов създава изключител 
на ситуация за собствени
ка на къ1ишта. Алексич ус
пя да ..владее' с обстанов
ката, да насочва действие
то, а с широкия си диапа
зон на личност, съобразя
ваща сс с вс:(ка нрвонастъ 
пила ситуация, всестранно 
разкри артистическитс си 
възможности. В един мо
мент с засегнат и „оскър
бен" собственик, за да се 
прояви в следващия мо
мент као съзнателен граж 
данин, но и „хитрец", ко
муто не сс изпълзва нищо 
и чисто присъствие па сце 
пата внася постоянно ожи
вление сред публиката.

Останалите самодейци— 
артисти също действуваха 
убедително.

Славча Антов (Доцент) 
сс изяви с умението си да 
подчини „откритието" за 
личното си облагодепетву- 
ване, дл сс издигне сред 
„научните" кръгове и са- 
моживно да „отстоява" вся 
ка ситуация, като.- дори же 
ртва и годеницата си само 
ла успее. Неговите репли

МЛАДЕН ЙОТОВ

Представление, почти 

професионално изпълнено
Римска баня — комедия от Станислав Стратиев. 
Постановка ■— Слободан Алексич, сценография 

Димитър Илиев, ефекти — Апостол Апос
толов.
Действуващи лица: Иван Антонов (Слободан 
Алексич), Доцентът (Славча Антов), Марта (Ве
сна Николова), Георгиев (Славча Димитров), Це
ков (Иван Леков), Димандиев (Делча Гигов), Гс- 
чева (Олгица Антова), Иванов (Драголюб Пей
чев) и други.

В чест на Международ 
ния празник на труда, а в 
рамките на годишната си 
програма, самодейците на 
димитровградския 
ен театър „Христо Ботев" 
на 29 апоил т.г. се предс
тавиха

ледиха действието твърде 
внимателно, на няколко пъ 
ти аплодираха на артисти
те на отворена сцена, кое 
то показва, чс когато се из 
пълнява пиеса по вкуса им 
те могат да бъдат и са 
твъиде дисциплинирани.

Заслуга за това безспор 
но има целият самодеен 
състав, който почти про
фесионално изпълни пред
ставлението. С голяма убе 
лителна сила и внушава
що бяха пресъздадени вси 
чки образи, чиито репли 
ки често сред публиката 
поедизвикваха бурен смях. 
Голяма част1 рт заслугата 
се пада и на Слободан

самоде

пред любителите 
на тетаралното изкуство 
в Димитровград с комедия 
та „Римска баня" от съв
ременния български коме 
диограф Станислав Страти 
ев. Представлението преди 
звика особен, интерес сред 
младите, които бяха убе
дително мнозинство сред 
зрителите. И още нещо: от

. пъовия до последния мо
мент на комедията прос- ки и движение на сцена

та съвсем отговаряха на об 
оаза му, и ако не бе при
бързаното произнасяне на 
текста, щеше да бъде още 
по-пълиокръвен образ.

Приятно откровение е 
Славча Димитров (Спаси
телят Георгиев) чиято гро 
тексност, неедържан тем
перамент и 
силваха

• ОБЗОР

Майски програми
По почин на Общинския синдикален 

в Димитровград в съдействие на културния цен
тър „25 май" тазгодишният Международен пра
зник на труда — Първи май бе посрещнат и 
отпразнуван с богата културно-забавна програ
ма.

съвет

буйност под- 
драматизма на 

действието. Този артист— 
самодеец с много пластич 
ност и релефност пресъз
даде образа на Спасителя 
в безводната римска баня.

С голяма убедителна си
ла образа на Гечева пресъ 
здаде Олгица Антова. „От- 
говорничката в квартала" 
изобрази абсурдността на 
начинания, нямащи общо 
с развитието на хубавите 
добродетели сред гражда
ните. Нейната патетичност 
с особена сила

• УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДОЛНА ЛЮБАТАС премиерното изпълнение на комедията 
„Римска баня ' от страна на самодейния театър 
„Христо Ботев", всъщност започна изпълнение
то на поредица 
рами.

На посещение в 

производствените 
цехове в Босилеград

културно-художествени прог-

заслужава особено да се изтъкне програма
та „Привет на първомайски празник", която 
изпълниха самодейците — рецитатори, музикан
ти и танцов състав — в навечерието на Праз- 
ника на открита сцена на площад „Освобожде
ние". Преди програмата, 
щинския синдикален съвет Саша Димитров 
изнесе реч за значението на Първи май.

След това бе изпълнен 
твърди високото качество на

На 26 април 
в рамките на свободните 
активности

тази година средства между развитите 
и неразвити общини.

След т_ова посетиха гра
ничното поделение в Боси 
леград, където 
но се запознаха с дължнос 
тта на войниците—гранича 
ри и живота им в казар
мата.

Еднодневната

председателят на 06- 
про учениците съв 

се открои местно е преподавателите 
на фона на случайното от от подведомственото 
критие и показа, че занап- вно училище „Христо Бо- 
ред самодейният театър тев" от Долна 
може да разчита на талан подведомствените му чети- 
тливите й ипълнения. рикласни училища в Ду-

Бихме били несправедли- кат и ЦърноЩица, напра 
ви, ако не посочим и из- виха посещение в преиз
пълненията на Делча Ги- водствените цехове в Боси 
гов (Димандиев), Иван Ле- леград. Именно

(Цеков), Весна Николо ха, разгледаха и се запоз-
гмрта)' ,ДраголЮб Пей- наха с процеса на произ- 

чев (Иванов) и останалите, водството на чорапи в це- 
които играха пълнокръвно, ха за производство на чо- 
с много „емоционален зар- рагш, а след това 
яд , внасяха оживление в ката 
действието и също предиз
викаха аплодисментите йа 
публиката на отворена сце 
на. Следва да се изтъкне 
и добрата сценография 
Димитър Илиев, 
осъществена пес 
напълно

рецитал, който по- осно по-обстойдимитровградските 
рецитатори-самодейци. Музикалните състави и 
танцовият ансамбъл изпълни пъстра програма, 
която бе топло приветствувана от хилядна пуб
лика. По този начин, след дълги години пре
стои, отново срещу Първи май, се устрояват 
тържествени програми.

Хубава и разнообразна

Любата и

екскурзия 
на учениците от долнолю- 
батското подведомствено 

училище в Боси-програма бе изпъл- 
нена и на самия Празник край „Манастирчето" 

оа Празника
те посети- основно 

леград бе 
за посещение и разглежда 
не на Здравния дом. Об
щинската

ков
използувана ина младостта също се готвят 

редица културно-художествени програми Освен
титеипт°граг "рограма «а “РОДа и народностите от СР Сърбия под название „Майски 

1 Щн , предвижда се програма 
дейците при културния 

Майските

скупщина, както 
и Автотранспортната орга 
"изация. Аптеката, Поща
та и пр. По-обстойно 
познаха и

в Горс-
секция с дървообрабо 

твателния пооцес и при то 
ва получиха много 
че знания за приложение
то на дървото в дръвната 

на промишленост.

сре-
с участие на само- 

центьр „25 май".
„„ кУлтурно-художествени програми
пб *1ГТР0ВГРадСКИТ-? сам°де-йци потвърждават об тоятелетвото. че Димитровград разполага със 
сили и е готов по всяко 
и изпълни

се за 
с правилата и 

по ули 
пешеходци- 
превозните

пове-
реда в движението 
ците, както навреме да организира

в зможно главно поради всестранната дейност 
която разгърна клтурният център. „25 май" й 
които през последните години успя да привлече 
голямо число младежи и девойки, чиито 
ни изяви все повече обогатяват 
вот на града.

Отделен 
е интерес учениците и пре

подавателите от 
литне проявиха 
щението на фабриката за

те, така и на 
средства.

Няма
която

стеливо, но 
обс- 

римс-
това учи-пресъздаде 

тановката в открита 
ка баня.

Представлението бе 
оизирано на 3 май

съмнение, че посе 
щението е от голямо зна
чение за

при посе-
усъвершенствува- 

нето на възпитателно-обра 
зователния процес и за 
свързване на възпитанието 
и образованието с произ
водствения труд.

сушене и преработка на 
овощия и зеленчук, която 
с цеха за производство на 
чорапи е дело на доходно 
то свързване

реп- 
т.г. и

също привлече многоброй- 
на публи

култур- 
културния жи-

Ст. Н. ка.
Ст. Н. на труда и М. я.СТРАНИЦА 8
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» СРЕЩИ

♦СЪЗНАТЕЛНИ МИЛИЦИОНЕРИ 

И УСПЕШНИ СПОРТИСТИ
Т ? Дел Да насърчи и. подтщше талантливите 
? младежи и девойки от българската

към творческа работа в областта на литерату
рата, публицистиката и записването па 'народни 
умотворения и народни обичаи от нашите кра-. 
ища, списание „Мост" по повод Деня на мла
достта, а в рамките на. програмата за ознаме- 
"уване 40-годишнината

народностI
от освобождението от 

фашизма и победата на социалистическата ре
волюция и 20-годишнината от излизането на 
списание „Мост"

В рамките на 
ните републикански 
тни цгри, които 
дина по повод 13 май — 
Деня на Службата по

таз годиш 
спор 

всяка го

средното училище на Сек- Да кажем и това, че и 
оетариата з.а вътрешни ра Стоян, и Сретен са актив- 
боти и още като ученици нм и примерни младежи, 

както в първичнатазаобичали тази спортна ди 
си- сциплина. А и самата служ 

гуоноет, организира Репуб ба както казва Николич, 
ликанският секретариат за 
вътрешни работи, в отбо
ра на Междуобщинския 
секретариат 
работи от Лесковац

мла
дежка организация в Се
кретариата, така и в Общин

ОБЯВЯВА

Младежки награден
за вътрешни 

се със I♦
:тезаваха и двама младежи 

—милиционери от Служба 
та по сигурност в Босиле- 

• град — Стоян Николич и 
Соетен Й0вич. Преди да 
заминат на . републиканс
кото състезание в Крагуе- 
вац, и двамата на региона 
лното състезание във Вра- 

. ня постигнаха

♦♦ ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ
| СТИХОТВОРЕНИЕ 
I пръва награда 1000 дин.
” втора награда 800 дин. 

трета награда 600 дин.♦♦завидни ре 
зултати в дисциплината, в 
която се състезават —

♦ СТАТИЯ
първа награда 1500 дин. 
втора награда 1000 дин. 
трета награда 800 дин.Iсво

бодна борба (джудо). Имен 
но, Стоян Николич в кате
горията до 71 кг убедител 
но се класира на първо мя 
сто, а Сретен йович 
категорията до 60 кг 
спечели 
сто. И двамата дадоха зна 

' чителсн принос за извою
ваното десето място в от
борното класиране 
бора от Южноморавски ре 
гион. За отбелязване 
на Стоян Николич 
четвърто поред република 
нско състезание, а винаги 
досега на регионалните, съ 
стезания е спечелвал пър
во място в своята катего-

♦Стоян Николич Сретен Йович

♦РАЗКАЗ
първа награда 2500 дин. 
втора награда 2000 дин. 
трета награда 1500 дин.

е ската конференция на Съ
юза на социалистическата 
младеж в Босилеград. По
настоящем Николич е член 
на Председателството на 
ОК на ССМ в Босилеград 
и делегат в Републиканска 
та конференция на ССМ на 

мо СР Сърбия, а йович е пре

..ни задължава ^олкото 
възможно повече да овла 
деем техниката и тайни
те на тази спортна дисци 
плина. И лично аз не под
ценявам вярата в собстве
ните си възможности, за 
щото без нея не бих имал 
постижения и не бих

♦
в

второто мя- ЗАПИСАНИ ИЗБОРНИ НАРОДНИ 
ПЕСНИ, ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ 
първа награда (четири) 800 дин. 
втора награда (три) 
трета награда (две)

700 дин. 
600 дин.на от-

жал успешно да изпълня- дс^дател на комисията, за 
вам доверените ми задачи културно-забавен живот 
в службата, за която се оп при ОК на ССМ в Бо.силе 
ределих още като малък".

Подобно е мнението и 
на Сретен, който също ка
кто и Николич, жизнения 
си път е избрал сам и ка-

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. Право на участие на младежкия творчсс- ф 

ки награден конкурс на „Мост" имат само мла- ф 
дежи и девойки от училищата, организациите 
на сдружения труд, селските активи, и висшите 
и полувисшите учебни заведения до 27-годишна

е, че 
това е

град. И двамата са члено 
ве на Съюза на комунисти 
те и активно се включват 
в разрешаването на всички 
пооблеми на средата, в ко
ято живеят и работят.

!

Iвъзраст.
2. Изборът на темите за художествените 

произведения е свободен, но тъй като тази го
дина чествуваме 40-годишшша от освобождение
то и победата на социалистическата революция 
— желателно е главна тема да бъде побе
дата и социалистическото изграждане. Като Ф 

1 теми за СТАТИЯ препоръчваме участието на 
* младежта в НОБ и в изграждането на страната 

(младежки бригади), школуването на младежта 
от нашите краища, участието й в самоуправле
нието, развитието на младежката организация в

зва, че не е погрешил, „а 
спортуването е едно от ос 
новните условия за ефика 
сно опазване на личната и 
обществена сигурност и ус 
пешно разоткриване на уг 
лавни дела и други вред
ни явления, с които поне 
ние в тази Служба често 
сс срещаме", казва Йович.

рия.
И Стоян, и Сретен, 

млади милиционери в Слу 
жбата по сигурност в Бо
силеград. Стоян е вече 6 
години тази служба, а 
Сретен е от миналата го
дина. И 
това с успех са завършили

!са М. Я.

„Моята страна 
в свободата"двамата преди

Сдружените редакции 
на 27 детски вестници на 
народите и народностите 
на Югославия и тази годи 
ма организират награден 
конкурс по повод Деня на 
младостта под название 
„МОЯТА СТРАНА В СВО 
рОДАТА".

Учениците от всички 
класове на основните учи 
лища могат да участвуват 
на конкурса със записка, 
стихотворение, разказ, ри 
сунка. Могат да пишат и 
оисуват за прелестите на 
нашата родина, за братство 
то и единството, борбата 
за свобода^ училището, пи 
онепската организация, жи 
вота в семейството, дру
гарството, любовта, за то 
ва как помият другаря Ти 
то_ за пътувалия, самоупра 
влеиисто, ТОУДЩ бъдеЩ^то 
възпитанието, за здравето, 
хумаиостта, сноота.

Краен сррк за изпращане 
на литературните творби . 
и рисунки е 26 май тази 
година. Ще бт^ат присъ
дени стц съвместни иагра-

отделии краища, участието на младежта в кул
турния живот и самодейността в дадена среда, 
подготовките и участието й във всенародната 
отбрана и обществената самозащита и по.

3. Творбите трябва да бъдат написани на 
български език — по възможност на пищеща 
машина, раздел тройка, или четливо на ръка и 
да имат свое обозначение (шифър). На редак
цията трябва да се изпратят по топ екземпляра, 
а името на автора с точния му адрес и обозна
чението да бъде написано и сложено в затво
рен плик, който авторите трябва да изпратят 
заедно с ръкописите, предложени за нагпада.

4. Записването на народните песни, приказки 
и легенди трябва да се нрави точно на народния 
говор (диалект) в даден: край, в който е записа
на народната творба. Тя трябва да бъде извор
на, записана както хората я пеят или рзказват. 
Накрая трябва точно да се посочи името на 
цето, от което творбата е записана, от кое село 
е и па колко години. (Преписани творби от 
книги няма да се вземат в предвид за награ-

’ ждаванс.)

МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО

VКаниш ме с вино !
!

Каниш ме с аино 
Одбивам те с реЬию

сцената йе сумншва 
и ни се губимо у мъглуту

Плискаш мс с море 
Посипуйем те с йишу 

ночта йс дълга 
без доброга другара 
и освеженийе

ли- ♦
!

Пущаш ме у височинете 
Прачам ти громове и богове 

а они тс дълго траже 
а опи те дълго траже 
а опи тс дълго траже

5. Срокът на конкурса за изпращане на 
творби н записани народни умотворения и оби
чаи за награда е 20 МАЙ 1985. Ръкописите тряб
ва да се изпращат на следния адрес: Издател
ство „Братство” — Редакция „Мост” — за мла
дежкия награден конкурс. Кей 29-ти декември 
А»'8, 18 000 Ниш.

Мила ВАСОВ
ли.

Д. Р-
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ПРИМЕРНИ ТРУЖЕНИЦИ
ДОМАШНОТО РЪКОДЕЛИЕ В БОСИЛЕГРАД

СКЪП ПРИЯТЕЛПерспектива за плетачните
НАплстачка получа-иуловср 

ви от 900 до 1200 динара. 
Значително число от коо- 
перантките месечно зара
ботват и но 18 хиляди ди-

шютач-• Качествените изделия па босилегрпдскито 
кн си пробиват път и на чуждестранните пазари
• Възможности зп разширение на това домашно ръ
коделие има, но е необходимо да се решат и други 
въпроси ПЪТНИЦИТЕнара.

Досегашното съществува 
не на това домашно ръ.ко 

него

не се пласират на пазара. 
Благодарение на отдавна 
известната „Народна ря- 
диност" от Сурдулица гол 
яма част от тази продук
ция сс пласира и на чуж
дестранните пазари, което 
е още едно потвърждение 
за качеството на това до
машно ръкоделие. Коопс- 
ранткитс от Босилеград 
следят пътя на колежките 
си от Сурдулица и подраз 
явайки опита им започват 
да слсдялт модата, т.е. да 
изработват изделия които 
най-много сс търсят на па
зара.

Сигурно е. че доходът е 
един от главните стимули, 
които дават насърчение за 
качествена и спешна рабо 
та. Какъв е той и колко 
стимулира плетачкие? Спа 
скова казва, че в зависи
мост от плетката за един

Домашнолто ръкоделие 
в Босилеград, което рабо
ти в състав на „Народна 
радиност" от Сурдулица 
през. осемте години н&’ 
съществуването си успя не 
само да увеличи броя ,на 
умелите плетачни, цр да се 
засвидетелствува и с други 
резултати, преди всичко с 
качествените си изделия. 
Понастоящем тук коопери 
рат около 40 девойки и 
жени, които през свобод
ното си време създават до 
ход — и зц себе, и за кло
на в Босилеград, и за орга 
низацията в Сурдулица.

Малинка Спаскова, ръко 
водител на клона в Боси
леград казва, че жените 
от босилеградско плетат 
мъжки и дамски пуловери 
и елеци, които се финали- 
зират в Сурдулица, а сет-

делие показа, че за 
идват дни па перспектива. 
Тук то може да привлече 
внимание на повечето пле
тачни. За това обаче 
необходими и други усло- 

да, сс обезпечат по-

по-Икономическото
нашата орга-ДСБН ДИМИТРОВ вече 

две десетилетия^ другарува 
с кормилото, 
то тракторист

ложеиис на 
пизация с много трудно и 
затова стабилизацията за 

представлява борба за
Ние не мо-

Заночва ка- 
в бившата 

кооперация в 
любов-

автомобилните

са

нас
съществувание, 
жем да осъществим по-ви
сок доход без борба за 
всеки пътник, а тази бор
ба сс спечелва с най-съзна- 
телио изпълняване на тру- 

каз-

Зсмед елека 
Долно Тлъмино, но

ВИЯ;
удобни пометения къдсто 
коопераитките да 
материал и да предават из 
делията, па постоянна ра
бота да бъдат приети поне 

жени (сега

взимат та му към 
мотори го кара да се усъ- 
пършсиствува в професия
та си. С успех полага из- 

за водач па камион иоще една—две 
работи само една), в Боси 
леграл да се открие мага
зинче за продажба на из
делията. Разбира сс, да сс 
увеличи и цената за рабо
тата. Всичко това пък 
повлияе да сс намали 
числото на безработната 
женска работна ръка в об-

пит
трудовият колектив му до- 

камионитс
задачидовитс ни 

ва Димитров.
Още едно водещо стаби

лизационно
всряиа един от

кооперацията. Сетне ста 
ва водач па камион-хлади
лник. След това минава на 
работа в „Напредък" в Бо 
силеград. В тези две 
скосгонански организации 
работи об»но девет години. 
Преди Ю години става во
дач на автобус в „Авготран 
спорт".

на начало — ра- 
ползуване ициоиалното 

отговорното 
към обществените 
ва — е девиз на трудовия 
делник на Асен Димитров. 
Гой грижовно 
към доверения му автобус 
и благодарение на тази ви
сока грижа с него е изми
нал над един милион ки
лометра без сериозни про
блеми.

отношение 
средст-

щс
и сел-

се отнасящината.
В. Б.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ СОИ ПО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
У

Положителна тримесечна равносметка — Досега нито един път 
не останах насред път, ма
кар че ми се случваха де
фекти на автобуса далече 
от авторемонтните работил 
ници. В тези случаи взи
мах алата и сам поправях 
рейса. Често пъти бях при
нуден това да го правя на 
Дъжд, сняг или силен вя
тър, но не ми беше труд
но, защото знаех, че тряб
ва да направя всичко, кое
то е по силите ми, та път
ниците да пристигнат на 
целта. Такъв е водаческият 
живот
жък. Интересен,

Първото тримесечие на 
настоящата година Самоу- 
правителната общност на 
интересите по основно об
разование и възптаниие в 
Босилеград приключи с 
ложителна 
От обезпечените през то
зи период 20,3 милиона ди
нара (над 10,5 милиона от 
общински източници и око 
ло 9,8 милиона от Репуб
ликанската СОИ по основ
но образование и възпита
ние) най-много са изразхо
двани за лични доходи на 
заетите в основното обра
зование в общината 
милиона динара.

През тримесечието лич
ните доходи на заетите в 
основното образование в 
сравнение с тези през де
кември миналата година са 
увеличени с 24 на сто. Се
га начеващ преподавател в 
долните класове заработва 
по 23 200, а в горните по 
24 000 динара. За всяка го
дина изминал труд се по
лучават . още по 130 дина. 
ра. Добри Рангелов, секре-, 
тар на тази СОИ казва, че

ЗА ПЪТНИЦИТЕ — ПОЛОВИН ЦЕНА 
ОТ БИЛЕТА

Самоуправителната общност по основно об
разование и възпитание и ооеднненото основно 
училище в Босилеград неотдавна решиха още 
един дългогодишен и наболял въпрос — запла
щане, т.е. компенсиране превоза на просветни
те работници, които от квартирите си до учи
лищата са отдалечени над 4 км. За целта СОИ 
обезпечи 400 хиляди и бяха заплатени пътните 
разноски (50 на сто) за миналата година. Сред
ства за компенсиране половин цената на билет 
ще бъдат обезпечени и за тази година.

Компенсация (!) получават и просветните 
работници — пешеходци, пак под условие ако 
училището им е отдалечено над 4 к^. За всеки 
изминат километър получават по 4 динара.

равносметка.

А. Димитров

И в Долно Тлъмино, и 
в Босилеград Димитров из 
цяло се отдава на профе
сията си, която избира 
още като средношколец. 
Трудолюбив и честен, той 
бързо спечелва авторитет 
на добър шофьор и приме 
рен труженик. Както и в 
бившите, така и в сегаш
ния му трудов колектив за 
него говорят само с по
хвални думи. Високо мне
ние и похвални думи за

интересен и те- 
понеже

винаги сме с много 
от различни

хора
краища 

страната ни и имаме въз
можност да опознаем мно
го градове и места. Тежък, 
защото всяко

на

15

тръгване от
началната спирка е път 
голяма неизвестност. Нали 
и хората казват: никога не 
можеш да знаеш какво те 
чакц по пътя. Без оглед на 
това

вдо края на година заети 
тс в основното образова
ние ще имат увеличение

па личните доходи с оЩе 
7,3 на сто.

В. Б.

него имат пътниците, за
щото Димитров последова
телно спазва разписанието, 
любезно се отнася към все 
ки пътник и нито един 
момент не забравя най-ва
жната си задача: пътници 
те да пътуват удобно и 
сигурно. А .тази задача не 
е лесна,- още 
той почти

аз обичам професия
та си и не бих 
дЬ\\га.

Асен Димитров 
през 1945 
Рикачево,

ИЗДАТЕЛТСТВО „БРАТСТВО" В НИШ 
ОБЯВЯВА я сменил с

е роден 
година в селоКОНКУРС а сега с четири

членното си семейство 
все в Босилеград. Член на 
СЮК

за попълване на вакантното работно 
трудник-преводач-коректор в педакцията на спи
сание „Мост" и книгоиздатслската дейност.

Освен общите условия, предвидени според 
закона, кандидатите•трябва 
следните условия:

1. да са завършили виеше или полувисш^ 
образование — филологическа специалност,

2. солидно да знаят български

място съ- жи-

повече, че 
редовно поддър 

жа най-трудната рейсова 
линия на г 
„Автотранспорт

става през 1966 
дина. Понастоящем 
на Общинския 
СКС

го-
е членда изпълняват и

бодилеградски 
: " Босиле

град — Белград. Няколко
часовото нощно кормуване 
изисква максимална отго
ворност И ИСТИНСКО Шофьо 
рско майстворство.

комитет на 
в Босилеград и сек-

първичната орга- 
в „Автотран 

високи трудови

ретар на
рлитературен низация на СКезик.

Кандидатите подлежат ца проверка по отно
шение знанията им, необходими за изпълнява
не на основните трудови задачи на посоченото 
работно място.

Молби и други необходими

спорт". За 
успехи и 
ност в

I1
Усърдна актив- 

СиндикатаВ своя коле1?гив 
тров е известен като голям 
побррник за икономическа
събрГнГтГнГи сал°чНа бТ' СИНД™« ^вет в 
поимер на работното мя“ грамота^ Г° УД°СТ°И С

\ преди
две. години, по повод Деня 
на самоуправителя, Общ*н

Дими-
1>

документи се 
подават до Издателство „Братство", 18000 Ниш 
Кей 29. декември бр. 8 в срок от 15 дни от обя
вяването иа конкурса.

<
I

М. Янев
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• МАЛЪК ПОРТРЕТФизическа култураИ(В> мти0 По следите на Алия Сиротановнч
ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА 
„СЕВЕР" Неотдавна Съюзът за 

.спорт и рекреация на 
валидни лица на Югосла
вия за извънредни заслуги 
в омасовяването и засилва
нето на физическата

станява в Димитровград. 
Като млад пенсионер 
бител на спорта, Савов до 
броволно започва 
та на

ин-
и лю

Без попадения — точки 
не се печелят

„,ИМТ" (КНЯЖЕВАЦ) _ „А. БАЛКАНСКИ" 2:0 (1:0)

да пома 
футболистите на 

„Асен Балкански". През 
лятото си води да наберат 
липа, а през зимата им на 
свои разноски .вари чай. С 
формиране на Съюза на 
инвалидите на труда бива 
избран за негов 
тел и на тази длъжност ос
тава цели. 12 години. Сет
не, когато се формира Дру 
жество за спорт и рекреа
ция на инвалидните лица 
Савов е избран за 
председател, на която длъ
жност се намира и 
Благодарение на 
тусиаст,
броява към триста 
а епна трета от тях активно

кул
тура сред инвалидите, при
съди Златен емблем на 
СТАНКО САВОВ от Дими
тровград. Т^ова бе 
посетим този

Княжевац, 5 май 1985 г. Градското игрище, те
ренът тревист, времето приятно за игра. Зрители 'око
ло 200 души. Голмайстори: Небойша Стеванович в 
17 м (1:0) и Драган Илиев в 80 м (2:0). Съдия: Топ- 
лица Попович от Алексинац—отличен.

повод да
пенсионер, 

дългогодишен активист в 
Дружеството за 
цекреацйя на инвалидните 
лица
община. От

п редее да-спорт и

„А. Балкански": Милко 
Соколов 6, Никола Найде изтъ.рваха и такива 
нов 6, Зоран В. Христов женил, които във футбол- 
6, Милован Тодорович 7,
Душан Ненйч 7, Синиша 
Иванов 6, Борислав Мано
лов 5, Бобан Манчич 5,
Александър Станков 5,
Кръста Кръстев 6, Зоран 
Ц.'Христов 5.

в Димитровградска 
разговора с 

него узнахме някои инте
ресни „детайли от

листите на „А. Балкански" 
поло

ния език се казват стопро
центови. Тази неефикасно- 
ст още как се отмъщава 
на димитровградските фу 
тболисти, особено когато 
гостуват, където губят скъ 
поценни точки, с които би 
ха били във върха на вре
менното класиране, мяс.- 
то, което им принадлежи. 
Все пак обнадеждава до
брата игра и създаването

неговия негов^иврт.
Вече с деветнадесет го

дини Станко започва да ра 
боти в мините Ерма и 
Връшка чука. Тук той се 
запознава с рекордите на 
вече известния миньор-ре- 
копдьор Алия Сиротано- 
вич и решава да го дости
гне и надмине. За осемна
десетгодишен трудов стаж 
като миньор той става 28 
пъти ударник!

— Доколкото си спом
ням Алия е бил 36 пъти 
ударник. Бих го достигнал, 
ако не заминах в пенсия, 
решително заяви Савов. 
Няма съмнение, че така би 
било, ако не бил заболял 
от миньорската болест си
ликоза. С тридесет и седем 
години става пенсионер.

с$га. 
този ен-

дружеството на
души.

се занимават със 
Между тях има и републи
кански първенци по стрел
ба с въздушна пушка и пи
столет. каквато е Ружица 
Алексе^ а.

Но съюзния Златен ем
блем не е и единственото 
признание, коетр Савов е 
спечелил със своята акуив 
ност в Дружеството на ин
валидните лица. Прея 1981 
година, спечева републикан 
ски емблем, а една година 
по-късно и регионалния. С 
членовете на Дружеството, 
които е оглавявал на мно
го състезания, са спечели
ли 43 награди и дипломи. 
Наистина, освен- признания 
в общината, Станко Савов 
е спечелил всички остана
ли. 3 Димитровград него
вата активност почти е 
„незабележима" и такава 
ще си остане. Но този 
обикновен, човек се надя
ла. че ще се намерят ен
тусиасти като него, които 
ще продължат неговото 
дело. Това ще му бъде 
най-голяма награда за не-

спорт. '
Продължава старата пра 

ктика: и този път футбо
листите на „А. Балкански" 
се завърнаха от гостуване 
то с празни ръце. Този, път 
бяха победени от слабия 
отбор „ИМТ", който отбел

на голови положения, 
най-вероятно
рите най-сетне ще се сеп- 

язва голове от положения, чат и чце започнат да по- 
които не обещаваха много.
За сметка на това футбо

па
голмайсто-

стигат и голове.
д. с. С. Савов

ТРАДИЦИОННА СРЕЩА МЕЖДУ СВР ОТ РАЖАН, 
БЕЛА ПАЛАНКА И ДИМИТРОВГРАД

Състезания в четири 
дисциплини

седи без 
работа, Савов напуска род
ното си село Ясенов дел 
и през 1956 година се на.

Не научил да

ФУТБОЛ: МЕЖДУОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
— ПИРОТВ чест на 40-годишнина- 

та на освобождението и 13 
май — Деня на сигурност
та, се състоя седмата по
редна традиционна сре
ща между СВР (Секрета
риатите на вътрешни ра
боти) от общините Ражан, 
Бела паланка и Димитров
град. Срещата се състоя в 
следните спортни дисци
плини: шахмат, футбол на

малка врата и стрелба с 
въздушна пушка за пионе
ри и малокалибърна пуш
ка за служащи работници 
в СВР.

В общото класиране най- 
добри* бяха Димитровград 
ските служащи в СВР („су 
повци") пред Бела палан
ка и Ражан. А ето и резу 
лтатите по дисциплините:

Димитровг
рад, Бела паланка, Ражан,- 
по футбол на малка вра
та: Димитровград, Бела па 
ланка, Ражан,- по стрелба— 
служащи в СВР,- Димитро 
вград, Ражан, Бела пвлан-

Равен резултат и 
поражение на „Партизан"

В последните два кръга 
футболистите на „Парти- 
зан" от Желюша играха 
слабо. В предишния кръг 
те ремизирахр като гости 
в Темска с домашния от
бор „Темац". В тази сре
ща гостите бяха по-близо 
до победата, но и едната 
спечелена то.чка представля 
ва успех за отбора на „Па 
ртизан".

В последния кръг на 5 
май т.г. желюшани допус
наха на отбора „Победа" 
от Държина да забележат 
победа. В този мач наисти 
на те сс изложиха напъл
но, допускайки на опитния 
отбор да извоюва победа.

Играчите на „Партизан" 
в течение на срещата повс 
че сс обясняваха със съди

ята, вместо да играят, до- 
като гостите използваха 
всеки шанс и постигаха го
лове.

През следващата седми
ца отборът на ..Партизан"

В шахмат:

говата изключителна удар- 
нмческа дейност от 
година до днес.

има тежка среша срещу во 
дещиег отбор* в групата — 
„Сеняк" от. Пирот.

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ 
НИ ИГРИ: СТРЕЛБА С 
ВЪЗДУШНА ПУШКА

Нишлийки и
пиротчани
най-добри

1956

А. Т.Д. с.

СКРЪБНА ВЕСТ
Съобщаваме на близки и познати, че на 24 

април 1985 година ненадейно ни папусна зави
наги нашият скъп съпруг, баща, брат и дядо

ка.
Накрая трябва да се от

даде нужното признание 
на организатора на тези 
срещи — на Димитровград 

На градското стрелбище ския Секретариат за вътре 
в спортния център „Парк" шни работи (СВР), който 
се състоя състезание на направи всичко необходи 
Втора зона на регионални мо срещите да преминат в 
те РСИ за 1985 година, другарска и сърдечна атмо 
Участвуваха 13 мъжки и 4 
женски състави от почти 
всички 15 общини на Ни
шки регион. След шетеча- 
сово състезание бяха излъ
чени победителите и пред 
ставители на Нишки реги 
он за републиканското съ
стезание, което Ще се със 
той на 18 май в град Бор.

Между жендките отбори 
победител е ТО „Ратко Па 
влович — Нитекс" от Ниш 
е общо 436 кръга, а в мъж 
ка конкуренция — отборът пех проведе това интерес
на ТО „Външна ввтогума" но състезание, което през 

Пирот с трите празнични дни бе 
твърде добре досетено. На 
турнира участвуваха 7 от
бора, от които 3—4 бяха 
качествени отбори.

След тридневните състе 
запия, класирането бе сле 

Д. С. дното: първо място спече-

ПЕТРУН Н. ДИМИТРОВ
от Босилеград

Ненадейната смърт 
**" бе по-силна от наше

то безмерно желание 
да запазим живота 

ь му. С голяма любов 
. п безкрайна тъга ще 
Ц съхраним в сърцата 

си неговата доброта, 
благородие, човеко-

___ .... - любис и скъп образ.
ик-Ч „Шг Шс живее в нашите 

» Вь мисли, всс докато и
ние бъдем живи, по
неже е част от нас и 
нашата радост.

Изразяваме благо
дарност на- всички, 
които в тези скръбни 
моменти се приобщи
ха и бяха с нас.

Д. С:

• БАСКЕТБОЛ

7» (гПървомайски турнир
отбор Т.У.Д.У.П. (отбор, 

активисти— 
ОК на ССМ

В Димитровград на 2, 3 
и 4 май т.г,- се състоя 
турнир. Организатор на 
първомайския баскетболен 
турнира бе комисията за 
спорт при ОК на ССМ в 
Димитровград, койтб с ус-

ли
съставен, от 
младежи при 
в Димитровград, подсилен 
от най-добрия дамитропгра 
леки баскетболист Зоран 
Геров). Второ място завою
па отборът ..Вени, види, ви 
пи", а третото отборът 
..Минерални извори" и т.н.

Турнирът показа, че съ
ществува интерес за такъв 
вид състезания и ще се по 
ложат доста усилия турни 
рът да стане традиционен,

към „Тигър"
642 крга, които ще се със
тезават в Бор. Отборът на 
ТО „Тигър—Димитровг

рад" зае пето място. ГО 
най-добрите отбори и стрс 
лци бяха връчени дипло
ми и награди.

Вечно скърбящи:
съпруга Надежда, син Ратко. дъщери Любица 
и Цонка, спаха Митра, зотовс Стефан и Васил, 
сестра Милапка, внуци Димитър и Петър, внуч
ки Виктория, Борка и Наташа, и останали мио* 
гобройни роднини ____________________

Д. С.
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шчфр • сатира • забава
— Съпругата ти като че 

ли с фотограф?
— Как така?
— Ами как? Нс смееш 

да сс мръднеш на никъде, 
а прстояиио си принуден 
да се усмихиаш...

Епиграми
лятото кръшкача сс шляе по плажа.През

а работливият работи и денем и нощем в сил&жа. 
През зимата работливия поядва пържоли на

скара,
Минавайки край река, 

пиян човек се подхлъзва и 
пада в пея. След като се 
осъзнава малко, започва 
да крещи:

— Жспооо, защо не си 
включила бойлера?

• • •— а кръшкача на обед и вечер нагъва попара... 
Настъпи ли вечер — време за лягане,
Христо е с нормално кръвно налагягане, 
но сутрин за работа, щом въпроса се повдигне, 
веднага той високо кръвното ще вдигне!

Историята с фабрикуту за туд ле у 
шпицу излезе кико народната приказнида: „ли а 
оаоа, до лъг*—" 

уоаио се
организация) (оиа ио-раио се 
л«ц ', па ру прекьрстише у .. 
па спи уста говореше:

— Кой, нийе ли? Па ниие има да направи 
мо чудо. Само ли уснейсмо да уграбимо паре, да 
пи не претечу друйи да ри узну. Сировината, дру- 
га|)и ие — земля. А при нас земля колко очеш... 
Псма значи да требе увоз... После, оди тия край 
има чувеии майсторе — тугларе... И све 
даваше бларе директорат.

Нашшяше. запиняше — и ноче се фаб
риката. Некико се измолшпе за паре, койе оди 
фондат за иеразвийени, койе онака; ама успе
еше. Добише коджа паре, неколко старе мили-

Едни бързат на работа 
и не познават що ? мързел, скука. 
Други в пивницата пият бира 
и не мърдат —да ги теглиш с кука.

-_______ _______з.и.

ссчам дека директорат на туя 
окаше „Комуна- 

,.шести сснтемоар")Жената готви съвсем иро 
зрачна рокля за команди
ровка. Мъжът е изненадан 
п казва:

— По дяволите, мила! 
Тази рокля е съвсем проз
рачна!.

— Не се безпокой мили! 
Като я облека — няма да 
бъде прозрачна.

ШШ т1РбаПА ПРЕЗ вьжшп
\ тека.

Щом думата не бие, и пръчката няма да помогне. ♦♦Сократ

Изкуството е догадка за това, което науката 
още не познава. — Ако продължите да 

ядете умерено и ако пре
станете да пушите ще до
живеете .дълголетие.

— Благодаря ви на съве
та! По-добре искам да си 
остана млад.;

ярде.
Ст. Лец I Добре, ама излезе дека нейе све у парете 

и у сировинете.
Требеше да ни удари горгьият праг.: та

Народът е единственият критик, чиято преценка 
има стойност.

да видимо долният.
Немаю стручаняци, койи добре разбирам 

оди тея работе (е<до и землята не се дава свак 
да 1)у меси), немашо първо да се изгради усред 
планниу фабрика на мазут! Па нели денъска 
цел свет се преорийентира на домашни извори на 
енергию, а тая фабрика била проектирана на 
мазут...

< М. Твен
♦ р"

Преводачът прилича на сватовница, която, хва
лейки достойнствата на скритата под воал кра
савица, предизвиква непреодолимо желание да 
се запознаем с оригинала.

— Мъж се връща в къ- ^ 
ши в малките часове и;*'* 
започва да упреква жена После, ако имаше ишарни човеци у туя 

организации), немаше да се дозволи да се пра
ви на место куде глината нейе квалитетна, а че 
се постави тамо куде ву йе место...

Немаше да се деси и да се монтиращ ло- 
ше машине...

! СИ:

— Каква жена си ти?! 
Винаги ми противоречиш. 
Аз ти казвам „Добър ве
чер”, а ти ми отговаряш 
— „Добро утро”!...

Гьоте ♦
!! Мъжъ,т построява къща, но само жената може 

да направи дом. И све тека: немаше да стане, кико що< стану.
Фулър А кво излезе накрадт. Ка се видеше дека

че се удаве, они и тия що можеоше нещо да 
номогну фабриката да се крепи, почеше йедън 
по йедън да си бегаюЖената донася на мъжа и сполука, и разорение. и да си траже работу надруга места.Татарска

Накраят — работниците на тесно. Зарад 
борчове се наложи да се тура катанац на фаб-

Най-похвално е съревнованието в човечност. рикуту.

Кой йе съга винованЛатинска „ ... дека тия хора су за
летели? Тия що им обещаваше бърда 
Ци оставите —! и долине.

у долину...
Всички велики хора са скромни.

♦ Лесинг♦
А
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