
ТзРшШо С указ ш цмамдмпа в» 
СФРЮ Лоени Броз Тято от 
14 февруари 1375 годим 
издателство „Вратство" е 
удостоено с Орден братст
во и единство със сребърен 
венец за особени заслуги в 
областта на информатив
ната и графическа дейност 
и за принос враааитието на 
братството и 
меид^у нашите 
народности.

ЗК ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
едишетвото 
народи и
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ В ЮБИЛЕЙНАТА 40-ГОДИШНИНА ОТ 

ТА НАД ФАШИЗМА ПОБЕДА

Рапован Влайкович 

нов пишоател
скьпи гости,

ДОБРЕ ДОШЛИ!
(

За шестнадесети пореден път Димитровград е 
готов да посрещне скъпи приятели — представители 
на народа и народностите от сг' Сърбия — участни
ци в традиционните „таиски срещи", месеци наред 
преди това Димитровград живя в трескава подготов
ка достойно да посрещне свидните гости, с присъщо
то си гостолюоие, оългарската народност, направи 
всичко по силите си, всички, които дойдат да дожи
веят незаоравими мигове на оратството.

гази година „таиските .срещи" съвпадат с 40- 
годйшнината от пооедата над срашизма. с чувство на 
гордост посрещаме тази заоележителна годишнина, 
защото нашата победа, нашата свобода е плод на 
единството на югославските народи и народности, 
които с цената на милион и седемстотин хил-чди сви
дни жертви зациментираха това единство в четириго
дишната славна Народоосвободителна борба.

Братството и единството — това велико завое
вание от Народоосвобдителната бороа — днес и ви
наги пазим и ще пазим като зеницата на окото си. 
1-1а „Майските срещи" с песни и танци, с разнообра
зна реч, братството и единството по задълбочаващи 
пътища проникват до сърцето на всеки участник. 
Свързват се нови приятелства, старите се обогатяват 
с нови преживелици и на дело потвърждават, че сме 
единна братска общност.

Оттук извира и онази скъпа реч, която изго
варяме с особена топлина, или просто личи от всич
ки искрещи очи: Добре дошли, скъпи гости! Добре

© За подпредседател на Председателството на СФРЮ 
избран Синан Хасани © От съществено значение е в 
работата си да бъдем единни и решителни, без отстъп 
ване пред трудностите и без колебание пред отпорите 
— изтъкна Радован Влайкович Радован Влайкович

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО СФРЮ през изтеклия ман
на СФРЮ, председателству дат. 
вано от Веселин Джура
нович на отделно заседа
ние на 15 май избра и про 
възгласи Радован Влайко
вич за председател, а Си
нан Хасани за подпредсе
дател на СФРЮ.

След нас е —
Радован Влайкович 
на година на упорита 
бота и борба за осъществ 
яване на вътрешната и вън 
шна политика на страната. 
Работихме колкото знаех-

изтъкна
ед-
ра-

ме и умеехме и 
най-съществените 
си от

ид тие и междударедното ан
гажиране на Югославия— 
решавахме в атмосфера на 
пълно единство, и в но
вия състав на ръководство
то на страната, продължих 
ме континуитета на поли
тиката на Титовия курс на 
нашето самоуправително 
развитие и необвързана по 
литика.

И този наш едногодишен 
опит е още едно потвър
ждение и изява „наколекти 
вната работа и ръководе
не като траен 
практика в утвърждаване
то и активността гщ Пред 
ссдзтелството на СФРЮ.

В предстоящия 
пред нас, също та!<а стоят 
огпомни задължения, голя
ма' работа и отговорност, 
преди всичк2-.,в 
за икономическа

върху 
въпро- 

вътрешното разви
Избирането и провъзгла

председателясяването на 
и подпредседателя стана съ 
гласно Конституцията 
СФРЮ и въз основа на ре 
доследа, утвърден с Прави 
лника за раДота на Поед- 
седателството на СФРЮ. 
Едногодишният мандат на 
новоизбрани^ председател 
и подпредседател на СФРЮ 
започна от 16 май.

Синан Хасани

Знаем,ност на страната, 
че резултатите, които досе 
га осъществихме не са дос 
татъчни. но са насърчава
щи за пълна мобилизацияНа тържеството при из

бирането и провъзгласява
нето на председателя и под 
председателя присъствува- 
ха председателят на Скуп
щината на СФРЮ Илияз 
Куртеши и председателят 
нд Съюзния изпълнителен 
съвет Милка Планинц.

Честитейки на другарите 
Радован Влайкович и Си
нан Хасани на избора и 
поемането на длъжност,
Веселин Джуранович в 
края на своя едногодишен 
председателски мандат, из 
рази пълна готовност на 
членовете на Председател
ството на СФРЮ за сътруд

ПРЕДСЕДАТЕЛ — ИЛИЯЗ НУРТЕИШ
подпредседател и че в де
мократични отношения и 
единство, винаги на пре
ден план ще имат интере
сите на страната.

След като от УТмсто иа 
Синан Хасани и от свое 
име, благодари за избора 
др. Влайкович — от име
то на всички членове на 
Председателството на СФ
РЮ отдаде признание и из 
рази благодарност на дру
гаря Веселин Джуранович, 
който както подчерта той, 
като председател с ангажи 
райето си, трудолюбието и 
политическото си умение 
7Н1ринссс за успешната ра 
бота и осмф':гв я ването на 
конституционната функция 
на Председателството

дошли представители на сръоския народ от града по
братим на Димитровград _■— Александровац Жупски. 
Добре дошли албанци от Джаковнца, оългарн от Бо
силеград, русини от Руски Кръетур, румънци от 
Уздин, словаци от Ковдчица турцн. от Гнилане! До
бре дошли!

и нови, творчески усилия 
иа всички фактори в обще 
ството и в последователно
то осъществяване иа поста 

принцип и вените задачи. От същест 
вепо значение е в това от 
пошепне да бъдем единни 
и решителни, без да отстъ, 

период, пвамс пред трудностите и 
без колебания пред отпори 
те, защото само така мо 
жем да успеем и де вър
вим напред, Уверен съм, че 
гака ще бъде.

Димитровград с разтворил обятпята си. Горд е, 
че през тези два дни е столица на братството и 
единството в нашата република. Гордее се, че пази 
а обогатява Титовите поръки за братството и единст
вото с нови съдържания. Затуй, когато потече брат
ското хоро, изпълва ни особено вълнение и радост, 
че живеем в свободна, независима, самоуправителна 
Титова Югославия. Чс нашата свободна реч се лее 
като житото на Войводата, че с бистра като Бистрица 
па Косово, че е шумна като Шумадия, че се извися
ва като върховете на Балкана! __

А песните — албански, български, русински, ру
мънски, сръбски, словашки и турски 
танците са най-хубавия майски букет, който поднася
ме пред пиедестала на Революцията, разкрила неиз- 
бродими пътища към нашето утрешно по:светло бъ
деще. Пътища светли и широки, като пеоните и

борбата
стабил-

ИЗАБРАНИ НОВИ ФУНКЦИОНЕРИ 
В СКУПЩИНАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

хората и

ф Подпредседател па Скупщината на СФРЮ е 
Здравко Чирич, председател па Съюзния съвет д-р 
Миодраг Трифунович, а па Съвета на републиките и 
покрайнините Методи Антов

Нов председател иа Ску
пщината на Югославия с 
едногодишен мандат е Или 
яз Куртеши, делегат на 
Косово в Съюзния, съвет.
На този пост той е из
бран на проведената иа 13 
май сесия на Скупщината 
на СФРЮ. За подпред
седател на Скупщината 
е избран Здравко Чирич, 
делегат на Събора на Хър
ватско в Съвета на репуб
ликите и покрайнините.

Избирането на нови фун 
на кционери в Скупщината

танците.
Силата па нашето ежедневие е именно в това 

разнообразие и самобитност на всяка народнорт, до
шла тук да представи част от богатото си традицион
но наследство. Нека не сме придирчиви за дребните 
опущения, защото те съпътствуват всяка велика ма
нифестация. Да съхраним в себе си общото впеча
тление, да го пренесем в своите краища, за да раз
крием пред онези, които нямаха щастие да дойдат 
иа „.Майските срещи", величието на нашето б.огатст- 

— вчерашно, днешно и утрешно.
И утре, когато се разделяме с просълзени очи,, 

желаеме всяка среща, всяка изговорена дума, да сс 
пази като свиден спомен от една среша иа братството 
и единството, иа съдружието, което ни прави силни. 
Всяко ръкостискане и прегръдка красноречиво по
твърждават това, И тека тъгата отстъпи място на 
радостта, защото ще ое разделим с думите:

— До идните „Майски срещи”, скъпи гости!
Ст. Николов

на СФРЮ стана след това 
и в Съюзния съвет и в Съ
вета на републиките и по
крайнините. За председа- ‘ 
тел на Съюзния съвет е 
избран д-р Миодраг Три
фунович, делегат на Сър
бия, а за председател’ на 
Съвет иа републиките и 
покрайнините 
Антов, делегат иа Собра- 
нието ма Македония.

На сесията на Скупщи
ната ма СФРЮ иа 15 май 
съшо бяха избрани и пред
седатели на органи и тела.

во

Методи



НАС |И УI ПО СВЕТА
ОТНОШЕНИЯТА ИЛ ЮГОСЛАВИЯ ОС СЪСЕДНИТЕ 

СТРАНИ
ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ 

МЕЖДУ СССР и САЩ
В МОСКВА Е ОТКРИТА ЮГОСЛАВСКА 
СТОПАНСКА ИЗЛОЖБА

Знак на 

разведряване
Добросъседството няма 

алтернативаПреглед на постиженията 

к възможностите На 20 май и Москва за
почнаха търговски прего
вори между делегации па 
САЩ и СССР, оглавявани 
от американския държа
вен секретар за търговия 
Малколъ Боллридж и съвр 
тския министър па вън
шната търговия Николай 
Патоличсв. Това са първи
те търговски преговори 
между великите сили на 
министерско равнище след 
цеди б' години.

В западните дипломати 
чсскп кръгове преговори
те в Москва се онемяват ка 
то знак па известно развел 
пяпапе в отношенията ме
жду СССР и САЩ и на жс 
лаписто нм да 
диалог.

През 1984 голина съвет
ският износ в САЩ достиг
на 600 милиона долара, а 
американският износ в 
СССР — 3,3 милиарда до
лара.

гаряя, каза Секуловски, в 
много области с оръшсст- 

напредък. Тази колета

Социалистическа фсдсра 
тивиа република Югосла- 

води
На изложбата са представени произведенията и 

постиженията на около 1000 организации на сдруже
ния труд от нашата страна

Във вторник в съветска
та столица бс открита юго 
славска стопанска излож
ба, която ще бъде закрита 
след тринадесет днц. На 
13 300
покрив й на 1200 м“ 
открито ’ небе в най-голе- 
мия и най-познат излож
бен комплекс в Москва 
„Всесъюзни постижения на 
стопанството" са изложени 
техническите и технолож^ 
ките постижения на наше
то стопанство. В Съветския 
съюз съществува висок ин
терес за югославската сто
панска изложба, защото 
нашите произведения се 
търсят твърде много на 
съветския пазар.

Съветският съюз е най- 
големият югославски вън
шнотърговски партньор, а 
стопанското сътрудничес
тво чмежду СФРЮ и СССР 
се хаоактеризира с дълго- 
срочност и стабилност. За 
белязват се и постоянни 
тенденции на разширяване 
и увеличаване на стокооб
мена. Така например, в 
периода от 1961 до 1965 го 
дина стокообменът е дости 
гнал 950 милиона долара, 
а за периода • 1981—1985 
година е заплануван стоко 
обмен на стойност .32 ми
лиарда долара. Югославия 
се нареди сред десетте 
най-големи външнотъргов 
ски партньори на СССР. В

вен
тация най-много се отнася 
до стопанското сътрудни
чество, 
още пс с

вия продължава да 
политика на отворени гра 
цици, добросъссдсгво и все 
странно взаимноизгодно съ 
трудиичество с всички съ
седни страни, като но този 

принос

икономическото си сътруд 
иичсство 
СССР отделят особено вни
мание за развитието на 
специализирана 
ция в промишлеността, по- 
специално и машинострое
нето.

В рамките на изложбата 
ще бъдат прожектирани 
фплъи, ще се състоят мо
дни ревюта и делови сре
ши и ще бъде демонстри
рано производството на 
отделни хранитслно-вкусо 
ви стоки. Изложбата и ак
тивностите около нея всъ
щност ще ’ бъдат един вид 
подготовка за планиране 
на сътрудничеството меж
ду двете страни до 1990 
година.

За съжаление все
Югославия и постигнат нап- 

въпроса за не-редък по 
признаването на македон
ското национално мадцинс 
тво в Блгария и отношбни 

'БългариЯ/ към макс 
въпреки

начин дава голям 
за подобряване на отноше 
иията на Балканите, в Срс

коопера-
к^дратни метра под 

под сто на 
донския 
че Югославия положи го
леми усилия за оазрешава-

дизсмномористо и по-ши
роко — н Европа и света. 
Тази политика, както бс 
изтъкнато на заседание на 
Съюзния съвет на Скупши 
пата на СФРЮ, е един от 
крайъгълните камъни на 
псобвързвансто и мирното 
съжителство,

Ф Според думите ндГой 
ко Секуловски, председа 
тел на Комитета, по външ 
нополитичсски въпроси, От 
ношенията на СФРЮ с 
Италия могат да сс оценят 
най-положитсл.но. Те са на 
високо равнище във всич
ки области и това състоя
ние на отношенията наме
ри отражение и в редовни 
те парламентарни контак-

напод.

въпрос.«чето на този
& Югославия и Гърция 

осъзнават взаимозависимо
стта си и настояват да раз 
ширят сътрудничеството си 
във всички области. Дву
странните отношения са 
твърде развити, а Югосла
вия очаква наскоро да бъ-

установят

дзт радоешени спорните 
въпроси във връзка с маке 
донското национално мал
цинство в Гърция,

Ф Състоянието на отно 
шенията ни с Албания е 
по-инакво, поради неприем 
ливите активности на та
зи страна към .СФРЮ. Ире 
дентските искове и наме 
сата на Албания във вът
решните работи на Югос
лавия не допринасят за по
добряване на отношения
та. но още повече ги за- 
тоуд.няват и усложняват. Се 
куловски напомни, че Юго 
славия и занапред ще се 
застъпва за добросъседски 
отношения с Албания, ка
то при това спазва и ува
жава независимостта и ме 
ждународното положение 
на Албания.

НАШИТЕ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФРАНЦИЯ ОРГАНИ 
ЗИРАХА ГОЛЯМ БРОЙ МАНИФЕСТАЦИИ В 
ЧЕСТ НА 25 МАЙ

С «превиваща обич към родината ти.
0 Успешно се развиват 

и отношенията ни с Авст
рия. Особено значение 
има започналото уоавновес 
яьане на стокообмена. Ко- 
гато става дума за откри
тите въпроси. Югославия 
придава голяло значение 
на последователното прила 
гане на Държавния дого
вор. по-специално на раз
поредбите му, с които се 
урежда положението и за 
шитата на числящите се 
към наши малцинства в та 
зи страна.

0 Отношенията между 
Югославия и Унгария се 
отличават с голям брой по 
ложителни характеристи
ки. но съществуват реални 
възможности за. разширя
ване на икономическото съ 
трудиичество.

0 Положителни са и от 
ношенията ни с Румъния. 
Забелязва се обаче необ
ходимост от полагане на 
допълнителни усилия за 
реализация на запланува
ния. стокообмен.

0 Когато става въпрос 
за отношенията ни с Бъл-

Всички клубове и друже 
ства на нашите работни
ци. намиращи се на вре
менна работа във Фран
ция, организираха голям 
брой културно-художест
вени програми, спортни съ 
стезания и друг^ празнич
ни манифестации и срещи 
в чест на 25 май — Деня 
на младостта. *

По повод празника на

югославската младеж в за
лата на прочутия парижки 
театър ..Порж сен Мартен” 
се състоя изключително 
тържество с богата прог
рама, изпълнители на коя
то бяха членовете на КХД 
„Джемал Биедич" от Мо.с- 
тар и музикално-танцовите 
самодейци от Фолклорни
те групи на югославските 
дружества „Младост", „Яго 
дина” и „Роден край". Тър 
жеството започна с въоду- 
шевлено посрещане и из
пращане на „Щафета на 
младостта”, която, подоб
но на Щафетата нд младо
стта в страната, минава 
през всички клубове и 
дружества на нашите рабо 
тници във Франция. На 
края на своя път тази ща 
Фета ще пристигне на цен 
тралното спортно и култу 
рно тържество в чест на 
Деня на младостта, което 
Ще се състои на един ста- 
лион край Париж.

В ЖЕНЕВА СЕ СЪСТОЯ КОНГРЕС НА ЕТНИ
ЧЕСКИТЕ ГРУПИ И НАЦИОНАЛНИТЕ 
МАЛЦИНСТВА В ЕВРОПА Нашата страна, за-, 

яви Будимир Лончлр,1ММЕГЪТ НА ЮГОСЛАВИЯ заместник-съюзен сек
ретар на външните ра 
боти, се застъпва 
разрешаване на всич- | 

спорни

Конгресните заключения ще послужат като 
основа за изработка на харта за положението 
на европейските малцинства

Представители на етническите групи и наци
оналните малцинства в Европа проведоха три
дневен конгрес в Женева, на който приеха два
десетина основни принципи във връзка с права
та «а европейските етнически групи и малцин
ства. Конгресните заключения ще послужат като 
основа за изработка на харта за положението на 
малцинствата на нашия континент.

Въз основа на предложението на Силво 
Деветак, директор на Института за етнически 
въпроси в Любляна, в уводната част на хартата 
ще бъде подчертано, че принципите на доку
мента ще допринасят за изграждане на мостове 
между националните малцинства и народите, за 
укрепване на сътрудничеството между държа
вите, особено между съседните страни и за по- 
сигурна правна защита на малцинствата.

В докладите и изложенията на голям брой 
известни експерти, участници нд конгреса, бяха 
подчертани положителните опити на Югославия 
в обезпечаването на всички права на живущите 
в нея народности. Макар че се пречат с демо
крация, някои западни страни, според думите 
на тези експерти, са далече от постиженията 
на Югославия на този план, защото не са обез
печили и някои основни права на живущите в 

. тях малцинства.

за

Iки въпроси 
въз основа на извест
ните поинципи на на
шата външна полити
ка.

Съ.юзният 
щинатд на СФРЮ

съвет на скуп-
оцени,

че срещите на високото ра 
внище с представители на 
почти всички страни 
ринесоха

доп-
за укрепване на 

взаимното доверие и разби 
оателство и за

0 ПОЛША

БЕЗ СИНДИКАЛЕН ПЛУРАЛИЗЪМ създаван^ 
на условия за конструкти
вен диалогКакто се и очакваше, си 

ндикалиият плурализъм не 
получи „зелен сигнал” в 
Полша. В обнародваните 
основи за измененце на За 
кона за синдикатите се пре 
длага да остане 
разпоредбата.

жавиия съвет. Сейм, прави 
телството и Синдиката и 
обосновани с досегашните 
положителни опити на еди 
ината синдикална органи
зация. Възможността за въ-

във връзка с
нерешените 
делни страни, В заключе
нията на Съвета се подчер 
тава. че политиката на при 
ятелско сътрудничество

въпроси с от-

св сила 
според ко- 

колектив
вежданс'на синдикален плу 
рализъм беше цредвидяна 
с така наречените Балти- 
шки

всички съседни страни да
ва възможност да се съз- 
дадат условия за подобря
ване .положението на час
ти от югославските 
ди, които като национални 
малцинства живеят в отдел 
ни съседни страни.

ято „в трудовия 
действува само 
дикална организация”.

една син- споразумения, склю
чени през 1980 г. между пре 
дставители на наро-правителст 
вото и стачкуващите рабо
тници.

Основите са 
от обща комисия на Дър-

извотвени
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Манифестация па 

ппадежката 

преданост/
Данило Васич говори на народния митинг на Власина 

ОТ XIV СРЕШИ КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО
Тежкото обществено-икономическо положение на 

младежта съществено влияе върху стабилността на 
обществото. Това трябва да се разбере час по-скоро. 
В сегашното положение ни дрведе преди всичко 
непоследователното осъществяване на работническо- 
класовите интереси 

Денят на младостта пре 
манифестацияПод знамето 

Тито партията
упоавителните процеси, не 
тоябва да се изключва въз 
можността .те да изразят 
недоволството си дори и 
с поотести и бойкот.

Младите не виждат пер
спектива за бързо трудоус 
трояване и това съзнание 
депримира учениците и 
студентите. Освен това го
дини наред неесЬикаоно се 
решават проблемите на 
студентскиа и ученически 
стан/уарт. Младите работ
ници в голям брой случаи 
имат по-малък личен до
ход от останалите заети и 
т-^.но напредват в про
фесията си. Често ги „тор 
мозят" техно-бюрократич- 
ните структури в организа 
циите на сдружения труд 
и затова %лям брой мла
ди са изключени от само- 
управителните процеси. То 
ва се отразява неблагопри
ятно върху идейно-полити
ческите определения на 
младежта. Въпреки тежко
то обществено положение, 
най-голяма част от младеж 
та се определя за социалис 
тическото самоуправление. 
Налага се обаче да кон- 
стантираме. че нараства 
идейната дезориентация на 
една част од млладежта, 
а отговорността за това се 
пада и на млдежката. ор: 
ганизация. Дейността на 
ССМ не върви под крак е 
времето.

Говорейки _за отношение 
то на Съюза на комунис
тите към младежта и орга
низацията й, Силвия Жу- 
гич — Риявец подчерта, че 
в това отношение същест
вува и патернализъм. Чес
то пъти Съюзът на социа
листическата младеж се 
счита за организация на 
недозрели хора, а не за 
организация на равноправ
ни членове на обществото. 
Поради това се случва да 
бъдат пренебрегвани ста-

дставлява 
на готовността на млади
те за последователно таче 
не на основните придобив
ки от революцията и на 
предаността им към само- 
управителния път в социа
листическото 
во. Празникът е

строител ст- 
символИСТОРИЧЕСКАТА СЪДБА НА СЪРБИТЕ, МАКЕДОНЦИТЕ, АЛБАНЦИТЕ, 

ЧЕРНОГОРЦИТЕ И ЧИСЛЯЩИТЕ СЕ КЪМ ДРУГИ НАРОДИ И НАРОДНОС 
ТИ ОТ ТАЗИ ЧАСТ НА НАШАТА СТРАНА Е ПЪЛНА С БОРБИ ПРОТИВ РАЗ 
НИ ЗАВОЕВАТЕЛИ, И ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕНТИТЕТ, 
ЗА НАЦИОНАЛНИ И СОЦИАЛНИ СВОБОДИ — КАЗА ДАНИЛО ВАСИЧ 
НА ГОЛЕМИЯ НОРОДЕН МИТИНГ НА ВЛАСИНА

Над 30 000 бойци, мла
дежи и граждани от Сър
бия, Македония и Косово 
се събраха в неделя (19 
май) на традиционните 
Срещи край Власинско 
езеро. И този път Срещи
те бяха величествена мани 
фестация на братството и 
единството на населението 
от Сърбия, Македония и 
Косово., основите на което 
бяха циментирани с кръв
та на най-добпите синове 
и дъщери по време на На. 
г)Од/оосвободителната бор
ба и социалистическата ре 
волюция. На големия наро 
ден митинг говори Дани- 
ло Васич, член на ЦК на 
СЮК и член на Председа. 
телството на Съюза на бой 
ците в Косово.

ф Съюзът на комунис
тите и останалите органи
зирани социалистически си 
ли в Косово, Сърбия и Юго 
славия водят решителна бо 
оба против албанския на 
ционализъм и иреденти- 
зъм и същевременно се 
противопоставят на всич
ки останали видове нацио 
нализъм и шовинизъм, ко
ито се опитват да предиз
викат общо недоверие към 
албанската народност и 
да обезценят резултатите 
в борбата против иреден- 
тата и постиженията в об
ществено-икономическия и 
политически живот в Пок
райнината.

и ла извоюваме свобода и 
независимост.

# Историческата съдба 
на сърбите, македонците, 
албанците, черногорците и 
числящите с към останали
те наооди и народности 
от тази част на нашата 
страна е пълна с борби про 
тив разни завоеватели, и 
за опазване националния 
идентитет, за национални 
и социални свободи. Нем 
ските, италианските и бъл
гарските окупатори тормо 
зеха, избиваха и опожаря
ваха през цялата война, 
но народът от тези краи
ща не се покори, отклик
на на призива на ЮКП и 
о.г/де от първите дни на въ 
станиетр с оръжие в ръка 
нанесе огромни човешки и 
материални загуби на оку 
па тора и домашните преда 
тели.

Силвия Жугич — Риявец 
на братството и единство
то на нашите народи и на
родности, символ н& преда 
ността на младите към ре
волюционното дело на дру 
гаря . Тито. Така беше до
сега, така е и днес
яри Силвия Жугич --- Яи-
явец, председателка на 
Председателството на Кон 
ференцията на СЮСМ, в 
интервю на Танюг и „Мла 
дост".

На младите поколения, 
каза Жугич — Риявец, тря 
бва по-бързо да се откри
ват перспективи за решава 
не на егзистенциалните им 
проблеми. Защото тежко
то обществено-икономиче
ско положение на младеж
та съществено влияе вър
ху стабилността на обще
ството. Това трябва да се 
разбере час по-скоро 
сегашното положение 
доведе преди всичко непо
следователното осъществя 
иаце на работническо-кла
совите интереси.

за-

# В борбата против албан 
ския национализъм и ире- 
дентизъм и всички други 
национализми и шрвиниз- 
ми ние трябва да бъдем 
последователни, защото 

свободата, социалистичес
кото оазвитие и хубавите 
перспективи на нашите на 
роди и народности нямат 
алтернатива. За всичко, ко 
ето имаме днес, за всичко, 
Което осъществихме в сог 
циал и сти ч еска Юго сл ав и я, 
нашите народи и народно
сти дадоха огромни жерт
ви по време на войната и 
затова историята и бъдеш и 
тс поколения няма ;*а. ми 
простят ако доиуонсм ко
муто и да било да сс иг
рае с великите поидобив- 
ки от нашата революция, 
— подчерта Данило Васич.

ЮКП и# Водени от 
другаря Тито, каза Васич, 
нашите народи и народно- 

тоъгнаха в НОБ и ре
волюцията, да се освобод
ят от фашистката окупа
ция, да обединят радпокъ 

окупаторите 
ненаро

сти ф Напоследък отцово 
гме изправени пред гру
би нападки на придобив
ките от революцията и ин 
тегоитета на соцйалистиче 
ска самоуправителна Юго 

Н е до стагь ч н ата

саната от
страна, да свалят 
дния буржоазен режим и 
да създадат ново 
етическо общество — об- 

пълна свобода, 
братство и 

всички наши

славия.
ефикасност, отсъствието на 
бдителност и безотговорно 
сгта на членовете и орга- 

СЮК в ня-

социали
В

щество на 
равноправие,

ни
низациитс на 
кои среди с7,здалоха прос- 
т(?п за 7гействуване на веи 
чки вй/У>ве национализъм, 
а особено на албанския на 

иреденти-

сдинство на 
народи и народности.

наша. четиригодишна 
борба против Фа-

В
тази
обща
шизма и домашните преда 

'йгромни же 
бойните полета на 
страната и извън

май — Деня на младо-Чествудането на 25 
стта е осъвременено през последните две годи- 

Освободсно е от излишни тържества и е 
обогатено с нови съдържания. Вместо тържестве
ни доклади, на тържествата сега се чува автен
тична младежка реч. Изтъкват се успехите, по 
се посочват и проблемите.

ционализъм и 
зъМ, който през 1981 
;^на с цялата си брутал
ност се 
придобивките от рсволю- 

интегритета

тели паднаха 
ртви на

го
ни.От Срещите бяха изпра

тени поздравителни телег- 
Г1 редседатсл ства 

и ЦК на

вред из 
границите й- Тежките стра 
дания на нашите 
и народности 
протцд фашизма, наддали
те жертви, героичните бит 
ки, които водихме против 
40 немски, италиански и 
български дивизии и про
тив многобпойните

нахв7>рли върху
народи

борбата
рами до 
та на СФРЮ 
СЮК, а слсл това КХД „Бо 
ро и Рамиз" от Титова Ми

напията и 
СФРЮ. Коренните източни 
ци на
лизъм и иредентизъм 
намират в идеологията 
Албанската партия на тру
да и в идритс па балисти- 
те. които бяха верни слу-

в

албанския национа
младите и 

им. Тази 
трябва л.а бъде 

по-скоро, 
отношението на

се — Не искам да кажа, че 
трудностите могат да се 
преодолеят отведнаж и 
младите го знаят това. Но 
продължи ли да сс влоша
ва общественото . положе
ние на младежта, а особе
но ако младите и зана
пред остават извън само-

новищата на 
организацията 
практика 
премахната час 
защото 
Съюза на комунистите към 
младите е основно звено в 
контииуитета 
цията. ,

на тровица изпълни културно- 
програма.художествена 

На сурдулишкия гарнизон 
бе връчена Емблема на 
СРВСЮ, за принос п орга 
низанията иа Срещите през

части
куизлинговна домашните 

ци и
1-.и показаха на света, 
обн»з борба можем да по
бедим и най-силния враг

ги на италианските и нсм-Фашистки сътрудни
це с ските окупатори по време 

на Втората световна вой на рсводю-
послсдните години.Н0.
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ПОЛИТИЧБСшаКпю окИНАСскеЛв Димитров 
ГРАД

СЪЮЗ В СУРДУЛИШКА овИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
ШИНА

Дейни облици на действуваме Най-добра генерация
Председателството но Со 

циалнстическия съюз в Су 
рдулишка община полага 
доста усилия да активи 
оа своите секции, отбори 
и комисии, като облици на 
действуваме. Засега някои 
от тях наистина развиват 
оживена дейност', но има 
и такива, които изчакват 
без да навлезат по задъл
бочено в онази област, в 
която трябва да дсйству-

а сс включва във 
дейности

Социалистичес-

направск на дължина от пата, 
един километър. От общо всички 
16 домакинства на шест- провежда 
села в този район своето кияг съюз. 
съгласие са дали 277 дома 
кипеше. Акцията с в ход 
и сс счита, че ще даде жс 
лапите резултати.

Завидни успехи постига 
и координационният отбор 
за тамене и развитие на 
революционните традиции 
и опазваме името и дело
то на другаря Тито. Най- 
внушителна негова изя
ва бе организацията на 
Срещите на братството 
и единството на бойци, 
заиаони командири, млцдс 
жи, пионери и граждани 
край Власиаско езеро, със
тояли се тези дни. На тях 
участвуваха и представите 
ли от СР Македония и САП 
Косово.

Този координационен 
отбор развива оживена 
дейност с младите в общи 
ната, организира срещи на 
бойци и младежта, дейно 
се включва в чествуване 
то на 4 юли — Деня нг? бо 
еца и 7 юли — Деня на 
въстанието в Сърбия, как- 
то и в чествуването на дру 
ги държавни празници.

рана еднодневна екскур- 
ция до някое историческо 
място. Тази година курси
стите от петия випуск по 
сетиха на 18 май Крагуе- 
вац. Това бе и, екскурзия и 
за курсистите от полити
ческата школа към общин
ския синдикален съвет. 
Тук всички бс устроен 
прием в томашиия синдика 
лен съвет, а посетили са и 
заводите „Дървена 
ва", музея на революцията 
и парка Шума ри цс, к^ьде- 
то през октомври 1941 го
дина фашистите стреляли 
седем хиляди жители на 
Крагуевац, между тях и 
ученици. Пред паметника 
на разстреляните на най- 
редовните курсисти (без 
пито едно състави е) са връ 
чени книги. Наградени са:, 
Ванча Мадов, зает в кожа- 
ра „Братство”, Милена Зла 
тановз, от гъкачний цех, 
Александър Тодоров от 
ГТ район, Била Ставрова от 
тъкачни^ цех, Злата Иста. 
кова от кожарата и Любча 
Давидков от Желюша.

В Общинския комитет 
вече се готвят възможните 
кандидати за следващия

приВече пет години 
Общинския комитет па 
Съюза па 
Димитровград успешно ра 
боти политическа

които

комунистите в
Добри резултати с пос

тигнал КОО РДИ'11 а ци ои и я т 
отбор за ограмотяване па 
възрастни лица. Акция
та приключва ц .^УРДУДИШ 
ка община с една от пър
вите в региона, която ре
шава въпроса за ограмотя 
нане па възрастните.

Също с дебри резулта
ти може ла се похвали и 
координационният отбор 
за солидарност. Сурдулщп- 
ка община с мд>цду първи 
тс с маоов отзив ма насе
лението на акциите за со
лидарност. Такива акции 
обикновено сс провеждат 
•след природни бедствия. 
Акцията за помощ на копа 
онишкитс селища изстрада 
ли в земетресенията даде 
желаните резултати.

школа,
завърша-която ежегодно 

ват около тридесет и редим
Та-по млади комунисти, 

зи година с успех завърши 
ха 33 курсисти. Както из
тъкна на скромното тър
жество по повод връчване 
то па дипломите на курсис 
титс председателят на съве 
та на школата Адам Геор
гиев, този випуск, с най-до 
бт,р от йсички досегашни.

Дипломи па курсистите

застават.
Безспорно една от най- 

дейните е Секцията за ра 
звитие на селското стопан 
ство и селото. От начало 
то на годината до днес та 
зи секция ежеседмично 
провежда срещи и разго- 
вори с най-компетентните 
в общината и с граждани
те от села в Масуришко по 
ле. Централна тема на 
тези срещи и разговори е 
строителството на напои
телната система „Масури
шко поле", акция, която се 
осъществява с променлив 
успех.

секретарят на предвръчи
седатслетвото па ОК 
СКС в Димитровград Ива и 
Дончев, който чсститайки 
успешното им завършаваис

на

на школата изтъкна, чс по 
лучените знания непремен 
мо трябва да сс приложат 
в практиката на партийния

Тук трябва да споменем 
и добрите резултати на 
Секцията за спорт и рекре 
ация, както и на редица 
дпужсства и сдружения, 
които са колективни чле
нове на Социалистическия 
съюз, каквото е например 
слоужението на занаятчи
ите и прочие. С една ду
ма — облиците на действу 
ване при Социалистичес
ки ст съюз изпълняват роля
та си.

живот в първичните орга
низации. Това най-добре 
ще сс осъществи с личния 

ако
курсист след себе 

се „повлече" още. и не са-

Принос II пример И 
всекиМасуришко поле е цяло

стен масив с обща площ 
около 20 000 декара. Из
граждането на комплексна 
напоителна система ше об 
хване площ от 6500 декара. 
Цената на този обект е 
над 324 милиона динара. 
Досега са направени тер- 
циални водопроводи на 
дължина 12 километра. 
Главният водопровод е

мо комунисти, които да 
действуват по същ начин 
като тях.

Както вече е установено, 
за курсистите е организи-

Една от по-дейните е и 
Секцията за обществена 
дейност на жената. Тяхна 
та активност не се изчерп
ва само с организиране 
чествуването на 8 март — 
Международния ден на же

випуск, шести поред на 
политическата школа.

А. Т.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
В БАБУШНИЦАСт. Н.

Ново местно самооблаганеНРАВИ И ПОВЕДЕНИЯ

Социалната политика 

„неизвестност"
На последното заседание на Общинската конфе

ренция на Социалистическия 
въвеждането на ново местно саъоблагане

съюз разискваха за

Изхождайки от волята 
на трудещите се и граж
даните Общинската скуп
щина в Бабушнйца в нача
лото на 1973 година реши 
да се заведе местно само
облагане за изграждане.

работа не беше на високо 
равнище, както изнесе йо- 
ван Джокич, председател 
на Изпълнителния съвет.

В разискванията във връ
зка с въвеждането на ме
стно самооблагане 

оживени

На голямо число заседания на об- то на заключенията от 16-то 
организации, на ЦК на СЮК

заседаниеществено-политическите и на становищата и за. 
самоуправителни структури и официал- * ключенията от 16-то, 17-то и 18- то засе
ни институции през последно време до- дание на ЦК на СКС, формира работни 
ста .се говори за необходимостта от по- групи за повечето области, 
ефикасни мероприятия и насоки в об
ластта на социалната политика. Имайки

стана- 
разисквания, 

размер от 5 
на сто върху кадастралния 
доход на селскостопански-

реконструкция. и модерни- ха 
зация на пътища в общи- Досегашният 
ната до края на 1979 годи
на. В този период бяха 
изградени й реконструира- те 
ни 101 километър местни 
пътища, а с участието на

всред които
и 33 социалната политика. Задачата бе, 
както и на останалите и тази работна 
група да изготви анализ, т.е. преценка 
за състоянието и проблемите в областта 

се на социалната политика въз основа на 
повдигне материалното равнище поне на която да се опредлят задачите на СК 
домакинствата с най-малки доходи. Пра- за по-нататъшното му дсйствуване Ма- 
ктиката към този подход в средите е кар че в работната група бяха избрани 
различна. Какво е отношението към то- лица, които трябваше да дадат принос 
зи въпрос на организираните социалис- (представител на ОСС, изпълнителен 
тически сили в Босилеградска община? ретар в ОК на СКС

ИО на СОИ

предвид спадането на. жизнения 
дарт не веднаж се казва, че трябва да 
се предприемат спешни мерки и да

стан-
производители и 2 на 

сто върху личните доходи, 
пенсиите и др. доходи се 
оказва недостатъчен. Бра- 
нимир Костич .например из
тт-.кна, че 
самооблагания много рабо 
ти са останали незавърше
ни и това

други източници на финан 
сирайе бяха 
оп!е 10 километра 
пални пътища.

Новото местно самообла 
гане.

построени 
регио- от предишните

сек
и представител на 

за социална защита) на което беше въведено 
от 1980 до 1985 
с което бяха

Тук същинска, организирана акция 
не се води и въпросът е тъй да се каже проведеното през миналата седмица за- 
„в молива" — все още не стигна на сеДзние на Председателството на ОК на 
хартия. Следователно, тъй като не съ- СКС, когато трябваше да се обсъди то- 
ществува никакъв анализ, трудно мо- зи ВЪПР0С> оценка за състоянито — изо

стана. Оказа се, както подчерта

трябва да стане 
с настоящия. Станимир 

събрани 45 Стоянович поедлолГи 
милиона динара, беше из- установи по-добър контрол 
ползувано за изграждане при използуването «а сред 
тт °0гРа,30вателния Цен- . отвята от местното., само
тобяхаДбуШница- за к°й- облагане, а Арса Ристич то ояха изразходвани 14
милиона динара. Останала 

сума, беше отстъпена 
местните

година и
да се

наже да се говори за социалното положе
ние. Ако обаче се има предвид факта, дателят на работната група че това е

всеобхватен и сериозен въпрос (ако то
ва не бе трябваше да стигне до СК), 
че останалите членове нямат

предсе-

че през миналата година средният ли- предложи да се провери 
кои граждани не са издъл- . 

лят™,,™ Р3- Жшш’ самооблагането
държане на пътища^, "за "0ЛвремеРЯТ Т°Ва В НаЙ:СК° 
т^чги цели. _ р •

Заключено беше 
организира... широка разяс
нителна акция за необхо
димостта 
ново

чен доход на заетите в извънстопански- 
те дейности бс 20 525, а в стопанството 
само 14 222 динара въпросът заслужава работят върху тази тема, че на групата 
внимание. Без отлед на това досега ни- не е

тавреме да си

известно кой подход да вземе

ческите организации на общинско рав- да се „зпълни. Може би б^ше ^е'о6™;
нш?,е- дим и по-друг подход на Председател-

През април.т.г. ОК на СКС в Ьоси- ството към бездействуващата работна 
леград, разисквайки за осъществяване- група.

В течение 
нето на

да сена използува- 
средствата от по

следното местно самообла
гане бяха допуснати реди
ца слабости и пропуски, 
преди всичко от организа
ционен характер, пък и ка
чеството на

от въвеждане на 
местно самооблагане, 

което се набелязат и мер 
ки за по-пълното му и ра
ционално

в
В. Б.

използуване.
М. Античизпълнената
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ДИМИТРОВГРАД: МНОГО ОБЗИНЕНИ, ЕДИН ВИНОВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В 
БОСИЛЕГРАД

ВСИЧКИ НЕВИННИ Да се намали числото 

на незаетите
Няма условие за повди

гане на наказателно дело 
срещу бивсшите съдтш за 
нарушения в Димитровград 
през периода от 1976 до 
1983 година. Това е основ
ната констатафтя, изнесе 
на от обществения проку
рор на сесията на Общинс
ката скупщина в Димит
ровград. на която делега
тите. обсъдиха и отчета 
за работа на съдебните ор
гани в общината.

Своевременно се повдиг
на доста прах във връзка 
с нарушенията в работата 
на_ съдиите за нарушения, 
особено на съпцята Алек
сандър Николов, който до 
преди известно вдоме бе 
председател на Общинск
ия съд в Димитровград. Ка' 
кто констатира обществе
ният прокурор в спомена- 
тил период на длъжността 
съ”ня за нарушения са би
ли трима съдии: Павле То 
доров,- Александър Нико
лов и Славча Димитров, а 
от време на време тази 
длъжност са изпълнявали 
още няколко съдии Спо- 
^етт онова, което прокуро
рът е намерил, небрежно 
към работата си са се от
насяли всичките съЗдои, ко 
кто ся изпълнявали тази 
длъжност. Последица от то

фактът, че завършените 
дела -са отлагани в архива 
на общината без да с§ да 
ва „написмено" кой, какво 
и кому е предал. Същ е 
случаят и с отвъзетата сто
ка. която е предавана в им 
иронизиран магазин, а съ 
дните не са имали ключ 
от него. Това е довело до 
там, че и прокурорът не е 
успял да установи кой, ко 
га и коя стока на кого. е 
предал и къде е тази сто
ка.

Изхождайки от тези фа 
кти отговорност тоябва да 
се търси от -всичките съ
дии,- обаче от тогава до 
днес е изминало много 
време и всичко това е с да 
вкост така че нито един 
от тях не може да бъде 
наказан. Както е изтъкна
то в отчета на обществе
ния прокурор, през посо
леното воеме и контррлът 
от стояна на съответните 
общински служби в рабо
тата на съдиите за нару
шения не е бил на съотве
тното равнище. И така, 
слеп като много бяха об- 
гинени длоп и паднаха" 
и много лични обвинения, 
и след като председателят 
на Общинския съя си да
де сстарта, веички излез- 
гахт невини. Тресеше се 
г^^ата... би казал нашият 
наоод.

Но . затова с право деле 
гртт-.т Младен Димов, бив 
сш председател на Общин 
ската конференция на 
ССТН, попита дали и дан а

пред на тези хора трябва 
да доверяваме отговорни 
обществени длъжности има 
кки предвид сегашните им 
задължени* които изпълня 
ват. Без оглея ограничените възможности на сдруже

ния труд и увеличаващото се число на тези които
търсят работа, трябва да се положат максимални
усилия в откриването на нови работни места

Обсъждайки досегашно 
то осъществяване на. стан.о 
вищата и заключенията от 
16-то, 17-то и 18-то. заседа
ние на ЦК на СКС, чле
новете ца Председателст
вото на ОК на СКС в Бо
силеград на 16 т.м. под
чертаха че утвърдената за 
целта програма на ОК на 
СКС не се реализира по
следователно, преди всич
ко в претворяването на де
ло становищата от 18-засе- 
дание. Засега „акцията" се 
води възбраните работни 
групи. В първичните пар
тийни организации, т.е. в 
базата, все още не е обсъ
дено положението, поне 
не във всички среди. За
това е необходимо да се 
засили дейността на обще 
сгвено-политическите и са- 
моуправителни сили в ор
ганизациите на сдружения 
труд и местните общнос
ти. включвайки и активно
стта на общинско равни
ще. За целта бе взето ре
шение Координационното 
тяло за следене и подтик
ване активностите за реа
лизиране на становищата 
и заключенията от 18-то 
заседание наскоро да орга 
низира съвещание със се
кретарите на първичните 
партийни организации и 
с председателите на пръви 
чните синдикални органи
зации.

Свързано с това особено 
внимание бе посветено на 
(не)трудоустрояването 
трудностите, които 
пътствуват. В
информация за състояние
то и задачите на СК в об
щината в 
проблема в 
заем?!гето на 
па пъка. която 
ян Миланов, секретар на 
СОИ за трудоустрояване в 
Босилеград бе подчертано, 
че от една страна число
то на нструдоустроените 
се увеличава, а от друга 
ограничени са възможнос- устрояване. а участие Ще 
ти на сдружени* труд да вземат и представители на 
открие повече работни мес
та. В общината всеки 9-ти 
жител работи в обшестве-

С това Общинската скуп 
а.ина сложи точка на то
зи случай като при 
констатира, че все пак ня 
кси злоупотреби в този об 
:• игжи орган в 
тия период са

това

ния сектор, а всеки 13-ти 
е без работа. 'Към края на 
март в списъците на тази 
СОИ са се намирали 1020 
души, всред които около 
50 на сто- са квалифицира
ни и висококвалифицира
ни работници, със средно/ 

виеше об-

спомеиа-
доказани.

А. Т.

ЖИКАУ РАДОЙЛОВИЧ В 
БАБУШНИЦА

полувисше или с 
разование. Всред тези ко
ито търсят работа - 75 на 
сто сд млади, 70 на сто 
чакат работа над' 3 годи
ни, а 90 на сто са без 
трудов опит.

Не са малко обаче и су
бективните слабости, кои
то още повече изостряват 
проблема: не винаги се 
изготвят ранг-листи, същи 
те често не се спазват, кон 
курсите не се реализират 
в срок, т.е. повторно се 
публикуват, търси се тру
дов опит и там където не 
е необходим и пр: През 
настоящата година, напри
мер. работа трябва да по
лучат най-малко 240 души, 
а от началото на годината 
досега са приети само 19 
души, повечето за които 
конкурсите са публикува
ни към края на миналата 
година. През първите три 
месеца на годината са пуб
ликувани конкурси и обя
ви за 69 работни места, а 
попълнени са само

Критика на 
Езолунтгризма

% Жика Радойлович, член 
на Председателството на 
Централния комитет 
Съюза на комунистите в 
Сърбия посети през мина 
лата седмица Бабушница. 
Радойлович направи оби
колка на два трудови ко
лектива 
омишленрет „Лужница" и 
конфекция „Първи май", 
а след това говори пред 
стопанско 

- актив в общината.
Информация за стопан

ските процеси в общината 
изнесе Новица Любич, пр 
сдссдател на Общинския 
комитет на СКС.

В двучасов разговор Жи 
ка Радойлович се интересу 
ва за съдбата на новопос
троения .хотел в Звонска 
ба.ня и химическата пром
ишленост „Лужница".

Като една от най-големи 
те причини за стопанските
затруднения 
посочи инфлацията, 
също така подчерта, че 
цената на стопанските нес 
полуки у нас е висока. Ск
ъпо плащаме и субективн 
ите слабости и грешки в 
стопанството, зашото вме 
сто да сс спазват икономи 
чсските 
— сс дава път на волунта- 
ризма.

В разговора сс засегнаха 
и проблемите по 
опазването.

на

химическата пр

политическия

са сравнително големия 
незавършени дела.брой

я за много решенията 
са на време, или пък изоб 
що не са доставяни на обви 
пените лица. Как се е ра
ботело. достатъчно говори

не

3!
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ОС В БОСИЛЕГРАД Без оглед на ограниче

ните възможности на _сдру 
жени* труд трябва да се 
положат максимални уси
лия броят на безработни
те да се намали, особено 
на младите школувани ка
дри. а работа да получат 
всички с полувисше и вие
ше образование. Във връз
ка с (не)трудоустрояването, 
както бе подчертано на за
седанието, наскоро (най- 
вероятно ц.а 27 т.м.) ще ра-, 
зискват 
органи и тела на общест
вено-политическите органи 

и на Общинската

Нередовно инкасиране 

на облаганията
Радойлович 

Той и
10 СЪ- 

изготвената

желателня темп. Най-нере 
довно се инкасират обла
ганията от личния доход 
ца занаятчиите, въпреки 
че според закона и те, ка
кто и организациите на сд 
ружения труд. са дължни 
всеки месец да изпъляват 
тези .законни задължения. 
В това отношение, както 
заяви Мария Якимова, ди
ректор на Службата по об 
/цествени приходи, сс явя
ва още един проблем. Име 
нно, мнозина занаятчии 
започват да закриват рабо 
тилниците си така, че за
плануваните средства от 
този .вид облагания ще бъ
дат под въпрос. Въпросът 
е още ло-болезнен, че ме
жду тях има и такива, кои 
то нс са изплатили докрай 
и миналогодишните си да
нъчни облагания. Имайки 
предвид този факт. Изпъ
лнителният съвет взе реше 
ние, компетентната служ

На заседанието на Изпъ 
лнителния съвет на Общи
нската скупщина в Босиле 
град, проведено на 16 май 
т. г. бе обсъдено инкасира 
пето на облаганията за об 
що и съвместно потребле
ние за периода януари — 
април и осъществяване пр 
илива на средства в общин 
ския бюджет през гп»рвите 
три месеца от настоящата 
година. , Освен това, члено 

Изпълнителния 
и приеха 

за миналогодиш-

решаването на 
областта на 

нова работ- 
изнесе Бо-закоиомерности

изпълнителните

здра не
материалното 

състояние па просветните 
работници, заемането на 
работа, развитието па дре-

зации
скупщина, СОИ за трудо-

оргаиизациите на сдруже
ния труд.

бното стопанство и други 
актуални въпроси.вете на 

съвет обсъдиха В. Б.М. Антич
отчетита 
ната дейност и плановите 
задачи през настоящата го 
дина на обществения пра- 
возащитник на самоуправ
лението и прокурора.

Във връзка с инкасиране 
то на
и съвместно 
през първите три 
от настоящата година 
заседанието бе 
рало, че в сравнение 
съшия псоиод на 
та година инкасирането е 
подобрено, приливът 
средства в общинския бю
джет не се осъществява с

700 нови книжниИЗ ОК НА СКС В 
БОСИЛЕГРАД

този въпрос са повече раз
орали като технически, а 
по-малко като политичес-

ли извършени всички под
готовки. но че първичните 
организации, по-точно не 
всички, този въпрос не са 
сериозно разбрали. Въпре
ки и обективните труднос
ти. отнасящи се преди вси
чко до обезпечаването на 
снимки и отсъствието иа 
известно число членове, 
Ръководствата на първич
ните организации и члено 
нсте им, които не извър
шиха замяна на книжките

Замяната на старите нар 
тийии книжки с пови, т.е. 
с лика на другаря Тито в 
общинската павдийна ор
ганизация в Босилеград не 
въопи с желан темп. В 63- 
тс първични партийни ор
ганизации действуват око
ло 1060 членове и досега 
са заменени 700 книжки.

облаганията за общо 
потребление 

месеца
ки.

Тук подчертават, че кра
йният срок за замяна на 
останалите партийни кни
жки е до края на юни. В 
обратен случай, това е ре
шение и на Председател
ството на ОК на СКС, те 
последват и идейно-поли- 
тичсски мерки.

на
константи

със
ба да раздвижи инициати 
ва щред Скупщината иа СР 
Сърбия за обезпечаваме ма 
допълнителни средства.

минала-

В Общинския 
на СКС в Босилеград из
тъкват, че навреме са би-

комитстна

В. Б.М. Я.
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15 ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИА ЧОРАПИ 
I! БОСИЛЕГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА НА „ГАЛЕНИКА'' — СУРДУЛИЦА

Увеличаване на износа Производство в зависимост 

от суровините
малотоивжни вагони, чи- 
йто пробег е доста бавен 

купувач 
контигонт/ " на

Химическата промишле 
ност „Галеника" — ООСТ 
„25 май" в Сурдулица при 
ключи тримесечието 
загуба. Причината за това 
е изключително острата зи 
ма, така че пр^з първите 
два месеца «а годината ни 
то е пооизвеждано, нито 
пък са поставяни стоки на 
потребителите.

терно за тазгодишното пр 
оизводство с, че е произве 
ждано за износ, и тр за 
Франция, относно конверт
ируемите пазари. На Фран 
ЦИя са доставени 118 то
на (тази година за 
път „Галеника" проникна 
на този пазар) и 80 тона 
за Италия.

Както се очаква,

италианският
чака цял
едва тогава ги поема на 
югославско - италианската 

пръв граница — случва сс ваго 
нитс през Югославия да 
минат за няколко дни, а 
сетне’ па границата чакат 

през със седмици, което ис да- 
май и следващите месеци »а възможност па „Галени 
износът ще сс иитеизивй- ка" да доставя па Италия 
ра и месечно на конверти- по-гол сми количества, 
русмитс пазари средно ще
се доставят по 400 тона Освен за Франция и Ит 
минерална вълна. Инак алия, договорена с доста в 
на Франция до края па ката още на 2000 тона на 
годината трябва да сс дос Германската демократич- 
тавят 4000 тона минерална на република. Счита сс, чс 
въ.пна, а на Италия 500 то- и това количество до края 
на. За тези количества са па годината напълно да 
склчени договори. В Ита- бъде реализирано.
ЛИЛ износът би могъл да
бъде десетократно по-гол- За да сс интензивира из 
ям, цо железопътните орга носът и реализира запла- 
низации не са в състояние нуваното производство по 
да обезпечат необходимия спешност се налага прие- 
брой вагони. ма пето на оше 35 работни

Именно, доставката на ка в производството. От 
италианския купувач може друга страна, спазвайки

със

година 
още един

шини почти една 
ас работят. И 
факт зле се отрази върху 
производството.
от началото на настоящата 

най-вероятно вза- 
лотрсбности-

В -цеха за производство 
Восилсград, 

физическият 
производството 

тримесечие

на чорапи в 
въпреки чс 
обем на Именно
през първото 
на текущата делова годи- 

отношснис на съдд- 
изтеклата

година, 
висимост отПоложението 

но се подобрява през сле
дващите месеци, така 
физическият обем 
изводството 
месеца е реализиран с око 
ло 86 на сто в сравнение 
със същия период на мина 
лата година, а с над 72 на 

. сто по отношение на зап 
лануваното 
за четиримесечието.

на позначител- асортимен-тс, с изменен 
тът на качеството на цреж 

Разбира
наия период 

година е увеличен с око- 
14 па сто, планирано-че дата за платснс. 

се, освен тези влона про цеха нсто производство за първи-за четирите

производство

Именно от януари до ап 
2186рил са произведени 

тона минерална вълна сре 
щу 2545, колкото са прои
зведени миналата година
от януари до април, 
план да се
3027 тона минерална въл
на за четирите месеца на 
настоящата година.

при 
произведат да се връши само с двуо- законните си задължения, 

си вагони, и то в контите „Галеника" 
нти, чийто брой е ограни- 

Харак чен. С оглед че се касае за

па постоянна 
работа ще приеме и 17 
стажанти, трима от които 
с виеше образование.

„Чорапара": Пропуснатото ше наваксаме

скриват и все още съще
ствуващите субективни при 
чини въпреки че първич
ната партийна организа
ция и другите субекти, по
лагат усилия за разрешава
нето им. В това отноше
ние вече и има известно 
подобрение. До значител
на степен са намалени не- 
о пра в дателните 
по болест, издигната е и

те три месеца в настояща
та делова 1-одина не е 
цялостно 
Именно, от заплануваното 
тримесечно 
от около 390 000 чифта ра 
злични чорапи са произве 
Д.зни около 286 000 чифта. 
В цеха подчертават, че ос
новен проблем за това е

ОТ ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ТИГЪР — ДИ
МИТРОВГРАД" х реализирано.

Явяването на загуба пр
ез първото тримесечие и 
изобшо в началото на го
дината с нормално явлен- 

посочват в „Галени 
ка". Счита се обаче през 
уснатото в началото на 
второто тримесечие проп- 
годйната ще се компенеч-

производствоСдружаване в делова общност»Гума«
ие

Работниците от трудо- 
„Тигър 

на рефе-

промишленост, както и ор 
ганизации, занимаващи се 
с продажба на гумарски

вата организация 
-Димитровград" 
рендум, състоял се още на 
6 ноември 1981 година, се 
исказаха с

недостиг на суровини през 
януари

отсъствия
и февруари, а до

някъде и поез март. Пора
ди това

произведения, при 
ие тези организации да се 
намират в състав на произ 
водилните организации от 
областта на

услов- личната и трудова 
плина.

дисци- 
пр.целесъобразно 

работното

ра и се очаква полугодиш 
ната равносметка да бъде 
положителна.

производствените 
мощности не са ползувани 
изцяло.

. Покрай това, недостигът 
и на отделни резервни ча-

организаците 
на сдружения труд, заинте се използува 

време, намалено е произ
водството на дефектна сто 
ка и пр.

През

В- „Галени
ка" не се съмняват, че име 
нно така ще бъде. особено 
след приетите меркй за ин 
тензивиране на износа и 
увеличаване па

ресовани за развитието и 
усъвършенствуването

производство 
на то на суровини и прерабо 

тката «а каучука.
С евентуално 

на новото

труда и стопанската дейно 
ст на гумарската промиш
леност

сти за машините, които се 
обезпечат от чужбина, 
благоприятно 
ваха върху 
на производството, 
например, 6 плетачни ма-

следващите месеци.приемане 
споразумение, 

на Деловата общност, осв
ен досегашните работи от 
общ интерес на организа-

не- заяви ръководителят 
на цеха, Симеон Захари
ев всички

да сключат самоуп 
равително споразумение за 
сдружаване в делова общ-

производ-' въздейству- 
реализацията 

Така
ството. Ще положим

УСИЛИЯ, пропуснатото да 
компенсираме. Разбира се 
това, 
сили и

Ст. Н.ност на югославската гума 
река промишленост — ,,Гу 
ма". което е по нашите 

възможности. Кра- 
ината ни цел е добави За
хариев, да' осъществим 
плануваното

циите-членки, тя ще вър- | 
ши и други, работи напри 1 В БОСИЛЕГРАД НА 27 Т.М.

Политическа 
за загубите

Тъй като през изтеклия 
период обаче настъпиха

мер ще приема програми 
за общо действуване вър- 

съществени промени в усл ху оптимално 
овията за стопанска дейнт 
ост, Деловият съвет на „Гу 
ма" оцени, че са настана-

оценка за-
използува- |

не на всички възможности 
с цел да се намали вносна

годишно про 
голямоизводство, от което 

количество, както 
га, ще и досе- 

изнесем на чужде
странния пазар. В 
ношение до 
степен ще повлияе 
кането в

Изпълнителните 
литическите органи на обществено-по- 

организации. Общинската 
на и представители на трудовите 
колективи и общностите на 27 т м 
Ще обсъдят деловите резултати 
то и извънстопаиските дейности 
тримесечие на годината. Особен 
де сложен върху причините, 
организации и колективи 
както и върху^ насоките за

Необходимостта от разискването 
зи тема е още по-голямя о.гг. __

« "ЙГоГ,5*»
здравна зашита   л я за«Щип 1,о милиона динаоа 1Три
търът за култура _ 4пп д рУслугя" дпп I ' ° хиляди Динара. ООСТ " ^ т. хиляди и средношколскияттър „Иван Караиванов" ошколският

та зависимост, ще утвърж 
дава проектите за изграж
дане на домашни

ли условия, когато преди
шното
споразумение трябва да се 
осъвремени и съгласува 
със сегашните обстоятелс
тва.

скуп-щи- 
организации, 
в Босилеград 

на стопанство-

това от-
значителна.самоуправително сурови

нни и преработвателни мо 
щности, ще’ координира и 
насочва материално - фи
нансовите и други средст
ва за развитие на произво 
дството на домашни суро
вини и. тъй нататък.

Трудещите се

и пус- 
производство на 

производственоновото 
ле. чието 
приключва.

през първото 
акцент ще бъ- 

повлияли повечето 
да отчетат

ха-
изграждаие вече 

Именно,
ДОГОВОР до 

Деня на боеца, 
трябва напълно да бъде го 
лно за работа. Наред с 
това в ход е и обезпечава 
нето на

Именно, за разлика от 
досегашното, в , проекто
предложението на новото 
споразумение се предвиж
да, че към деловата общ- вата организация 
ност „Гума" могат да при- -Димитровград" за спруж 
стъпят и организации, чи- аване в Деловата общност 
ито предмет на стопанска трябва да се изяснят на ре 
дейност е производството ферендум, който ще се пр 
на суровини и възпроизво оведе на 31 май т. г 
дствени материали, пред
назначени за гумарската

спо-РеД последния 
4 юли

загуба, 
премахването им.

върху та-
°т трудо- 

„Тигър
машините, от ко-5,1 ито според осведоменията 

трудовата организация 
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журналистически оби-

1Шр'ШИНИ
Въз основа на всичко, мисля че е момент са и. т.н. Това преди всичко зависи от актив

ността на първичните организации и комуни
стите в базата.

След 16- то заседание такива тонове най- 
вече загрижават. Вместо акция в Съюза на 
комунистите отново се откриват старите ра
зисквания. Това можеше да се очаква и въз 
основа на факта, че добра част от Заключе
нията се отнася до осъществяването на Дъл
госрочната програма — документа, който в 
СК получи пълна подкрепа, но който — бла
годарение и на СК — бавно се провежда. За- 
щото, когато Дългосрочната програма би се 
по-бързо осъществявала — мнозина биха из 
губили сегашните си позиции, привилегирова
но положение и т.н.

И Заключенията тръсят радикални проме
ни в икономическата и политическата систе
ма и в действуването на Съюза на комунис
тите —: такива които биха стеснили кръга на 
привилегированите и внесли критериума на 
труда като основна мярка за различаване. 
Това, колкото и обществено желателно, е про
тивно на сегашните позиици не само на от
делни хора, но и на цели стопански и несто
пански отрасли, политически центрове, реги
они, и затова е ясно, че
и с тоя документ ще има застои и че набля. 
гането върху промените ще отслабва ако 
действително трябва да се осъществят. Така 
е в много стопански колективи, в които поня
кога, въз основа на разговора с активистите, 
се получава представата, че всичко кипи от 
обективни трудности и свърхчовешки уси
лия, но така е и в политическите органи, ко
ито времето след разискванията 
това как работят-изравняват с предишния 
период. А тези два периода не могат да се 
изравняват, защото Съюзът на комунистите 
ме бива да проявява същите слабости, поради 
които бе и организирана дебатата. Всъщност, 
ако теди слабости се повтарят, те след пар
тийната дебата има съвсем друга

орг«а- — въпреки че от 16-то заседание изминаха са- 
низации а стопанството, с цел да разговаряме мо два месеца — да посочим, че съществува 
ол тоь«а, какъо става със «заключенията от го-го опасност от занемаряване на Заключенията 
заседание на щхч дали и как се осъ- и забрава на характера и целта на обшопар-
ществяваг и т.н. и оазата ни казаха, че те тайната дебата. При това особено е важна 

«заключенията и преди прие- целта на дебатата. Тя бе организирана да се 
отделя огром- разгърне активноста, която трябваше да пос- 

средсгва за нестопанските дейности и ад- ледва. Затова, предпоставяме, така бе и воде- 
миниеграцията, плаща лихви, стопанисва в на: в първичните организации разискваха 

условия, следователно ч другите трябва първо „за себе”, сетне за другите (цли обрат- 
да поемат своята част от това. трябва ръко- но), карето трябваше да значи, че всеки ще 
водствата да направят това — от о.бщинските поеме своята част от задълженията. Поправо, 
нагоре. Питахме отговорните в общинските вече тогава се стигна до известно „методрло- 
комитети как осъществяват ^ключенията с гическо обръкванс”: с пренасянето на разис- 
оглед на обстоятелството, че в партийната де- кванията в органите на Съюза на комунистите, 
бата част от критиката бе отправена на те- разговорите „за себе” се стесняваха, така че 
хен адрес, както и на адреса на другите об- на края изпадна, че в първичните организа- 
щински органи. 13 СК ни казаха, че конкретно Ции е имало повече самокритика.

Но, дебатата мина, на нея се похарчиха

осъществявали 
манего им. как/ стопанството
ни

1 ежки

тяхната работа не е била на удар, макар че 
те се трудят да подобрят своя метод на рабо- кой знае колко време и енергия и затова 
та и да сменяват неактивните членове на ко- може да тревожат изявленията, според които 
митета. В общините, обаче, припомнят, че чле с очевидно, че се връщаме на старите теми; 
новете са търсели укрепване на единството и в базата отново с право споменават тежкото 
отговорността преди всичко във висшите ор- положение на стопанството, лошите решения 
гани. а не толкова на общинско равнище.

Не посетихме висшите органи, защото в 
печата срещаме всекидневни 
за тяхната работа. Мнозина от тях след 16-то ните преценки за действуването на субектив

ния фактор, след това за по-голямата про-

в системата, неоправданите социални разли
ки и т.н., а много органи на СК — като че 

информации ли нищо не е станало — повтарят обобше-
уверени сме —

заседание са заети с конгресната подготовка 
относно с изготвянето на съответните доку- дукция и по-големия износ, което не е стор- 
менти, след това с изборните активности, пък но, обаче припомня на (досегашната) съдба 
и с някои разисквания, в които — противно на Дългосрочната стабилизационна програ- 
иа исканията на членовете — и нататък се ма. Заключенията от 16-то заседание някои 

Забелязваме и това, че пригодно споменават и изтъкват необходи
мо по-нататъкостава без единство.

16-то заседание на ЦК на СКЖ преди мостта от осъществяването им,
главно не се иде. Така е, заявяват

И там

споредслед
значителните партийни среши изостава пред- от това
варително общуване с базата, и това че пе- някои комунисти, и в стопанството, 
чатът с много по-малко ентусиазъм осведомя- след дебатата се толерират някои нерацио- 
ва как се осъществяват Заключенията, как налности, безделието, опортюнизмът — с об- 
много — и според преценките на политичес- ясненис, че е така и другаде, а в органите на

_ добре са следели дебатата по СК обясняват, как ръководствата на СК не
зашото това неките органиПроектозаключенията. Откъде сега това мъл- могат със своите решения

работниците никой за това е съобразно на нашата система — да влияят
върху увеличението на ппоизводегвото, изно

тежест.

Б. Радивойшачание и откъде 
да не „посочва”? УV» СК се противопоставя на тези 

явления, а можал би и трябва и
_ г* повече и по-добре, по-решително иБюрократично наблюдение на нацията кмн

Например, трябвало твърди), че въпросът за национал- х0 практическо премахване на съ- 
иото единство и развитие на сръб- щите. В марксическата теория, на- 
скага нация може да се реши само пример, е разяснено че национа

лизмът възниква въз основа на 
. , минацията на частното и по-тяс 
пото, на груповия или класовия ин

ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ:

разрешаваме, 
би да разгледаме многобройнитс 
опити за изкривяване на марксис-

във федерация.
(...) Действително, в послед

ните годили, особено от контраре- 
волюциошште събития в

ткото схващане на класовото и на
ционалното и опитите да се дара 
предимство на едното пад друго
то: да посочим на примерцте, къ- 

нациоиалната еманципация се
Косово ерес, относно в условията на гос- 

(макар че този процес започна в родството на частната или държа, 
началото на седемдесетите 
ии), сритаме 
за нацията като

дето
свежда на засилване ма нациопал- 

рспубликаиската
годи- впата собственост. Затова е поаво

множество намеци 
пай-висша стой

ност. Показа се не един път, че 
такива становища пред олтара на

ч се поставя и въпросът откъде опи
йте източниците на национализ

ма да се виждат само в плоскост
та на идеите или политическата 
акция. След това, необходимо е по-

относноната,
(пък и па покрайнииската) държа- 

или на намека на някакъвовност
..национално самоуправление".

Трябва винаги да се връщаме 
към опита на нашето революцион
но движение. Л 
е и това, че само в

нацията жертвуват истината, на
пример онази за етническите про
цеси, иди за историческите уедо- дСКИд национализъм, както и по
вия и отношения между нациите в

пълно марсистко тълкуване на сръ
един от опитите 

условията на дълбокб проникване в разликите и 
отделни исторически периоди, жер връзките между, например, сръб- 
тнупат' класата и индивида, нейна
та свобода и човечност. Идсологи-

самоумраплеиието исоциализма,
демократическата федерация може 

Когато се касае за борбата да се разрешава националният въ- 
национаиизма, трябвало би прос на машите народи и марод- 

посочим пости,' както и
1-я съществуването на идейно-тео- стисната гаранция за тяхното псес- 
ретически „обръквания" около ня- трайно развитие и равноправните 
кои основни принципи на полити- отношения. Що се касае до> сръо- 

равноправие ския народ оше Светозар Марко- 
ниса (а практиката сетне по-

ския унитаризъм и сепаратизма, 
при пълното зачитане на опасно
стта от упростяване.чески се оправдава номинацията 

ня бюрокоатмческото наблюдаване 
тя нацията и на статистическото 
управляване пад стопанството и 
общество, преди всичко в коицеп- 
та ма затворена национална иконо
мика.

против 
да направим усилие че това е едии-да (Изводи от разискваното на яв- 

соданцото па 
явитис на 
отношения и Марксисткия цеи- 

ньм ЦК на СК в Сърбия.

Комисията яа ра- 
междупационалните

ката по .национално 
и да дадем аргументи търза т*хиото пич



2 Комунист
обс'/,ждане » 

ССТН 
Политичес-

„ Предстоялото 
Съюзната конференция на 
но осъществяване на

платформа за Косово — звя-

система на с°циалис-литическата 
тическото самоуправление, на меж 

отношения, бази-
ОСЪЩБСТВЙВАНБ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА ЗА 
КОСОВО дуиациоиалиитс 

ращи се 
верието, 
всичко 
ци“ за стабилността на 
ската общност.

ката
ви Богдан Трифуиович, заключ
вайки разискванията — очевидно 

и нс може да бъде текущ по- 
провежда-

върху равноправието, до- 
братството и единството, 

което представлява гараи- 
ю го ела в-Дълбоки следи няма

литически обзор върху 
пето на един .политически доку- 

поправо, 
борбата прртив

мент. Шс бъдат ценени,бе заключеноЗаради това — 
на заседанието па Председателст- 

РК ма ССТН в Сърбия 
се постигат

резултатите на 
опитите 
една
то донесоха много трудности и ос
тавиха дълбоки следи в междуна-

Въпреки обемистата и организирана активност на всички об
ществени фактори в САП Косово, СР Сърбия и Югославия, състоя
нието в покрайнината и нататък е сложно, тежко и обременено 
много проблеми — бе заключено на заседанието па Председателст
вото на РК на ССТН на Сърбия

на контрареполюциятз. авото на
— резултатите които 
в спирането на процеса на изсел
ването са основното макар че

мерило за успеха

част на нашата страна, кои-с
нс

и единственото 
ма общите усилия за промяна на 
състоянието в Косово и осъЩесть(К

Политичсска-

Грите и половина години, изте- устройването, 
кли от приемането на „Политиче- структури на стопанството и наве
сната платформа за акцията на стициитс. Има, обаче, мнрго сла- 
с-юк в развитието на социалисти- оости, каквито са ниската нроиз- ваис па задачите от 
■ческото самоуправление, братство-

неблагоприАтните от-политическитсционалнитс и 
ношения".

Р. Плякич — Меворах, дителност, недостатъчното ..V,.. та платформа за Косово, 
в зуване на мощностите, увеличение-

носкъп- ----------------- — "
то и единството и съдружието
косово ■ бяха повод Съюзната кон- то на загубите, големите 
ференция на СсГпЮ в своята про вания на инвестициите, нроблдми- 
грама за работа за 1985. година да те в развитието на самоуцравител 
внесе анализа на активностите на 
Социалистическия съюз върху осъ- проблем с изграждането на круп- 
ществяването на задачите от тази ните стопански обекти, с чисто за- 
Платформа^ В този смисъл бе про вършване много се закъснява." 
ведено заседание на Председател-

ПОВОД ДЕНЯ НА СЛУЖБАТА НА СИГУРНОСТТАПО
ните отношения и др. Пац-голям Честно изпълняване на оълта

Затова е нужна
01 в ото на Републиканската конфе- по-последовател на 
ренция на Социалистическия съюз към осъществяване на заключения 
в Сърбия (15 май). 11а което бе та от Платформата, но и на Зак- 
всестранно разгледано и оценено люпенията от 18-то заседание на 
състоянието в Косово и осъщест- ЦК на СК в Сърбия, чицто осно- 
вяването на задачите от Платфор-

възможно
Работническата класа, нашите народи и народности схващат, 

федеративна, независима, социалистическа самоуправите-
ориентировка

че само
лиа Югославия е гаранция за съвкупното обществено развитие,

съществуване. Оттам такава сила, 
решимост и способност на всички наши граждани да защищават и 
защитят Титова Югославия и нашия социалистически самоуправи-

за
тяхното национално и социално

вен смисъл е сдруженият труд в 
■ републиката да бъде главият носи- 

С единодушна преценка на вси тел на по-бързото развитие на по- 
чки участници в разискванията, крайнината, с онази част на сред- 
че _ контрареволюционната акция ствата, които за тази цел се отде- 
на косовската иредента бе най-те- лят от нейния доход. Непосредст- 
жко и най-грубо покушение срещу веното сдружаване на труда и сред 
интегритета на нашата страна, рав

мата.
челен път.

Между най-значителните дати на нашата революция, които 
тези дни ознаменувахме, е и Денят на Службата на сигурността 
(!3 май 1944).
тири десетилетия със своя народ, социалистическата 
Съюза на комунистите и от година в година от битка в битка ук
репваше, ставаше все по-способна.

За повече от четири десетилетия Службата на сигурността 
израстна в сила, която заслужи уважение и от противниците си. 
'1 я днес разполага, освен опита печелен с десетилетия, с кадри и те
хника, с помощта на които може и още по-ефикасно да действува. 
Трябва, обаче, да се каже, че нейните успехи преди всичко произ
тичат от здравата й свързаност с народа — с трудовите хора и 
гражданите. Защото, знае се. Службата на сигурността същевре
менно е тяхно дело и бойно оръжие срещу врага. Оттам и ней
ният ооновен принцип и занапред да остане крепко свързан с ма
сите, заедно с тях и нататък да. развива и засилва системата на са
мозащитата, защото тя и в миналото бе и винаги ще бъде във фун
кция на Съюза на комунистите, социалистическото самоуправително 
общество и народа.

Първата и основната цел на Службата на сигурността е осъ,-

Тази служба растеше и се развиваше повече от че-
държава и^ата ще допринесе на процесигс 

в републиката, 
устройство което същевременно е и една от 

система, задачите от Политическата плат- 
Председателството заключи, че по- форма. В нея пише че СР Сърбия 
край обемистата и организирана е „отговорна за съвкупното обще- 
активност на всички обществени ствено, икономическо, политичес- 
фактори в САП Косово. СР Сър. ко и културно развитие на репуб- 
бия и Югославия, състоянието в по ликата като ця'ло, «а всички нейни 
краишшата и нататък е тежко, части, пък и на Косово Тази за- 
сложно и обременено с много про дача — бе заключено на 18-то 
блеми. Най-акутно е икономичес- седание на ЦК на СК в Сърбия 
кото изоставане на покрайнината, — недостатъчно се ‘ осъществява 
след това конституционната пози- което поставя под въпросителен 
ния на СР Сърбия и (не)осгъ1Дест; знак конституционната 
вяването на общите функции на СР Сърбия, 
републиката и нейните конститу-

ноправието на народите и народно по интеграцията 
стите, федеративното
и нашата политическа

за-

позиция на
„ О същ ествя ван ето на конститу

ционната концепция за отношени
ята в СР Сърбия има 
значение и за осъществяването на

- ционни елементи и преди всичко, 
изселването ца сърбите и черно
горците от Косово, далновиднокоето говори щ ествя ван е на още по-пълна сигурност на трудовите хора и граж

даните, така че всеки човек, всякъде и на всяко място да бъде 
сигурен за своята личност и имущество, за свободата и независи
мостта на своята родина, не само,днес, но и утре. За да постигне 
това. Службата полага всички свои сили и способности, а резул
татите са на лице. Тази сигурност е толкова по-значителна, 
щата на нашите граждани и трудещите се гарантира, преди всич
ко, нашата целокупна система на самоуправлението, в рамките на 
която се развива системата на самозащитата.

...Времето в което живеем търси от всеки субект в общество
то участието си в осъществяване на обществената самозащита да 
мери прди всичко с политическата си активност към все по-откри- 
тото и по-агрссивно действуване на враговете на социалистическо
то самоуправление и с приноса ои в разрешаването и преодолява
нето на сложните икономически и социални проблеми в общество
то, както и с укрепването на целокупната наша стабилност...

За да се премахнат слабостите в провеждането на мерките 
по обществената самозащита, необходимо е трудещите се и граж
даните много повече отколкото досега да ангажираме в осъщес
твяване на задачите в обществената самозащита, така че изпълня
ването на тези задачи да стане 
поведение и самоуправително 
ствено ангажиране и съответно 
ки трудещи се и граждани може да 
на обществената самозащита

за непрекъснатия континуитет на политиката на националното рав 
■ организираното и упорито вражес- ноправие върху социалистически 

ко действуване на иредентата, Вър самоуправителни основи Ето 
ху тези аспекти на косовското що, наблягането върху цялостно и 
ежедневие — поради значението последователно прилагане на съще 
им за състоянието в покрайнината отвените конституционни .начала и 
и осъществяването на задачите от постулати, относно прилагането на 
Политическата платформа — учас- предвидения начин на решаване 
тниците в дебатата най-вече се спря никак не може да бъде схващано 
ха и заключиха, че трябва още като натиск да се доведе под въ- 
повече да ги подчертаят в проек- прос автономията, да се /'.сгради 
то становищата за по-нататъщната ра нейната конституционна пози- 
активност на Социалистическия съ- ция или че това е майоризация"

— каза Милисав — Павле Джу-

за-

че съ

юз в реализацията на задачите от 
Платформата, документа който
Съюзната конференция трябва да Най-голямо внимание в разис- 
приеме в края на май. кванията бе посветено на пробле-

По-бързото икономическо раз- ма за изселването на сърбите и 
витие на Кощво — бе заключено черногорците от Косово. Всички 
в разискванията представлява участници подчертаха, че за Юго-
безспорно предим1ство в развойна- славия.като цяло изселването прел 

политика на републиката. -До- ставлява най-тежката последица 
кладчикът член на Председателст- от проникването на албанския на- 
вото на РК на ССТН на Сърбия, ционализъм и иредентизъм и 
Милисав Павле Джурич, във проектостановищата на Съюзната 
връзка с това подчерта, че в поли- конференция трябва 
тическата работа в Косово недоста 
тъчно се афирмира фактът, че 
покрайнината в следвоенното раз-

рич.

съставна част на всекидневното им 
решаване. Защото, само с непосред- 
държание на всяко място на всич- 

се осъществи основният смисъл
твото явления, издигане на обществената" 33 °бЩеС‘
отговорност и сигурността на обществото цялостно ОтДИСЦИПЛИИа' 
тича и дългът на комунистите — още повече да се авгажвт, „ „„ 
диването на идейно-политическото съзнание „а оспоГбяването 
на гражданите да разпознават активностите обособяването
шава сигурността на колектива, 
работим, защото това ще 
благовременни

в

повече да се 
подчертае общоюгославскотр, зна
чение на този проблем.

В документа — бе казано на 
витие е направила забележителен заседанието — трябва недвосмис- 
напредък в обществено-икономиче- Лено да се изрази становището, 
ското си развитие. Като изтъкна че нормализацията на състоянието 
слабостите, които бавят по-натать- в Косово, а преди всичко спиране 
шното развитие, Джурич прецени, на изселването на сърбите и чер-
че те ведно ,.борбата за осъщест- ногорците под натиск, е работни-
вяване на Платформата правят ческо-класов
още по-сложна". Отделна тежест потребност
имат познатите проблеми с трудо- вия за укрепване основите на по-

това произ-

с които някой застра- 
относно средата където живеем и

мерки заГуРеИтяе^еДа„аСетаРкГРИеМаТ еФ"~ “ицтерес и жизнена 
на всички в Югосла- вражеско действу-ване.

Б. Вучетич
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Пкеглео на отбранителното израстване
злиазИмИГоебоГахаНаГТа„е0зТав"а™о;;' Т°ЛК0,,Л М0Щ™ 33 да -<>жем 
пьхя, който саД„„ сиСИИзб~И-т"хаовИ„яЖпеЪЛхаВИеТО Д* КРЙЧИМ

Дадоха толкова, 
ващи овации, докахо около 
киломехра дългата тржествена

годишната гех мржю - лоиа течсшс на белградските ули-
Емилия Петкович, от Горни Мила- „щурмуваха към небето-4“' К°ИТ° ““н“ булвварди- от многолюдната 
новац върху чисто одухотвопенп нните „„“Т небето и следвое публика 'непрекъснато „изстрелва- 
лице все ацте не ся уврунат ^ ПТГГ, оления воиници и коман- ха' салви от въодушевления- Ве-
КН следи ®Х краската Й бе ЕпГ контии“3 аРМИЯ; отраЗяваха личесхвено!" Ходи публичен ' "
стигнала в Белград на военния по’ !и ™ На ревоЛ1°ЦИЯта- То- отбраната по-късно прерасна в
рад. Подпирана на бастуна си та’ вляваха СИМВОЛИ,ката предста- общонародно увеселение, чиято съ ЗИ жилава Марица ошГГранните “ “де^ет ^ “ «ай-дрбрр
часове на 9 май дойде в Булевард ни знамена 
ит революцията, зае място.- „да се бригади 
люоувам, гледайки своята войска"
След като парадния строй мина, ПУБЛИЧЕН ЧАС ПО 
Емилия це скривайки развълнува
ните си ем.оции, каза 
ра: Всичко мина

да че с непрекъс- 
деветпо

ко-
Седемдесет и пет

час на

изразяваше сти- 
песен „всичкии двете воен- хът на известната 

на нашите прославени сме една армия”. Танк родно производство

ко наброяваме и себе си носи 
вестно отегчение, Затова 
менаваме само някои и то най-но
вите изуми на нашата 
стрия.

ОРЪЖИЕ ОТ НАШИТЕ из-
ОТБРАНА ФАБРИКИ тук спо-

не могла да отд-Ля™ Само “ числ^ “""о тонр^икУпТр^ГвТоще^не

май,**ел
Р Д упщината. Положително, обаче се знае, че новобелградското Устие — място- 

това бе река от повече

на репорте- военна инду-

Пешеходците на зрителя пока
ня ЗЗХа 'м°ДиФиДиРани автоматичес

ки пушки и картечници, новите ръ 
чни ракетц хвъргачи 'оса” и „зо- 
ля", новото боево возило в пехота- 
та М-80 (чуждестранните

.стотици хи- то. където двете реки посестрими
откъсна от гърдите на ЯДИ граждани и че са Дошли от се съединяват (на сухо, водаха
ткович не бр4Дртммг3 Е -ли Пе‘ Улични. даже твъ_рде отдалечен]! във въздуха) организирахаткович, не бе единствената тъга, места на Югославия (напримео Са-
която в това майско предпладне во Веселинович' от Добановац Ра
на осемдесет и пета година може- домир Симич от Пожареващ' Ми-
ше да се чуе по белградските, ули- лан Петричич от Загреб, й0'ван
ЦИ. „Другарят Тито да бе жив, да Влахович от Колашин). Дошли 
е сред нас, каква би радост тогава зват, да видят и 
била!" Не може да 
бележка.

Въздишката.
специа

листи го провъзгласиха за най-до
бро в света)

се два
нови часа по отбрана: голям тех- ; артилеристите най- 

много се гордеят с боевото брони
рано возило М-83 (возила „ловци 
на танкове”), топ-гаубица 

ка- купното представено оръжие и во- мм. наречено с нежното 
непосредствено енно оборудване почти в цялост ра" и с многоцевния ракетен хвър-

че на някои, когато „з- брана, която този път в “десет па- Сон^ва? кГ оТл^Гот ^ ' ”6р—ците”
™ и -РесРРен . и сълзи радни ешелона представяха: гене- нейните ленти може достоверно да 

потекоха, защото това е голяма- рал-подполковник Здравко Ди- 
та човещина. Обаче, това обикно- мич ,челен човек в парадния строй; 
вено изречение, колкото и да е не- полковник Павле Стругар 
принудена

нически преглед м аеромитинг.

Веднага трябва да се каже: съв- от 152 
име „но-

се направи за- почувствуват силата на
се пре- 

танк родно 
и това е повече

дставиха с новия 
производство

се твърди, че нашата военна про- дастатъчното, зашото това боево 
мишленост може наравно да заета- возила по редица качества е в чел 

_ „ предво- « е с наи-съвременните в света. Та- Ните редици на световните ппт.
м__а - л , реакция, ждащ единиците на питомците^- ге- ка е днес, ^ започнахме буквално жения; пазачите на небето” ня

- — свои дълбок смисъл То е нерал-майор .Божидар Стеванович, от нула. Лишавахме се от хляб, но аеромитпнга изпълняваха
. ост е;^1Н от точните бароме- които със свръхсоничния „орел" оръжие за отбраната трябваше да щи изпълнения със своите летатели 

три на любовта към този голям разцепваше облаците над столица- имаме: това ни бе суровият закон от които 
човек, благодарността към всичко та, „ездейки" начело на „нефес- за съществуване на това балкан- жеха да се

което ни о.богати, желанието и ния ещелон,- Роберт Мацдолавич, ско ветровито място. При това, от реактивните самолети 
решеността „от Твоя Път да не делия 0т редиците на планинските добре известни причини и следей- пер-галеб" Г-4_ ястреб" 
се отклоним . войски; Розалия Чапо, стройна вой ки Титовото стратегическо начало

водинка от лодешелона на девой- — опора върху собствени сили, на 
Известно е, че военният парад ките-войници; полковник Никола овяка цена настоявахме колкото 

85 в аналите ще остане забелязан Кляич, комендант . на .,бронирани- се мр?кс по-скоро да застанем на 
и по това, че е пръвият на който те" ... и така нататък — всичките собствени крака, па и първите фа- 
1ято физически не - присъствува. около седем хиляди. брики на военната индустрия по-
Но, другарят Тито бе с нас и у 
нас, както това би казал поета, и
в четиридесетгодишнината отпобе- кото се може по-.успешно и ио-до- 
дата: във всички парадни ешело- бре да извърши, да бъде „на висо- 
ни и сред нас, наблюдателите. Че- та на значението на задачата", че- 
връстинахз на крачките на младе- тата от професионалцихс на „сед- 
жите и девойките, изравняване ма сила'; по време на иодготовки- 
„под конец", гордата стойка и ре- те, непрекъснато завдадяваше ,ло- 
шителност в погледа, управляване гора на участниците на парадата и 
с тежките военни машини, държей задаваше онзи травиялния, но нс- 
ки ги с почти милимстърска точ- избежен въпрос: Какво за вас, дру-

говаряха

психическа

най-интересните мо- 
видят и на изложбата:

орел", „су- 
елегант-

ни«т въртолет „газела"; по разбира 
еми причини моряците на белград
ския зрител не можаха да предло
жат онова най-съвременното, на
пример подводницата от типа на 
..сава", или ракетната канонерка, 
па малката диверсантска подвод

на военното разораване. И вече в ница Р-2 беше най-атрактивната 
парадните ешелони през педесети- Устието., където бе представена во- 
те години можеше да сс види оръ
жие от нашите фабрики. Всеки
следващ военен парад бе и в зна- Казахме, че ите съкратим из- 
ка на новите оръдия, оръдия и брояването 3 „ би бил
омаряжения с етикетите на домаш- _ ^ д у
ната индустрия. краят. Важно е обаче, нашият чо-

никваха върху целината и пустота
Настоявайки работата кол

онната техника на Военния флот

п.ек по непосредствен начин да се 
..Техническият преглед е орга- увери (наблюдавайки парада, 

иизираи о цел на нашите 
трудови хооа и граждани и по то-

пре-ност на определено разстояние — гарко иди другарю, означава учас-
означаваха, покрай другото, дава- тието в параяа? Отговорът пак,
нс на почест на Върховния комен- крлкото и да беше огрънат в кли- щ начин да покажем поне част 
лаят и на всички негови борци, ширана фо^пма. изразяваше състо- от въоръжаването и военното сна-
които вече не са сред живите. Съ- яиисто на духа и съзнанието: За ряжение, с които разполагат въо-
ЩСвреме]гно това бе импоесивиа нас това е. изключителна чест! Ще ръжените сили на СФРЮ. Като но- 
символика ка гаранцията, чс и ид- - дадем всичко от себе си за да 
ните поколения щс пподължат оно успеем!
ва революционно де‘/о. което точ- Дадоха колкото можеха. Тол- 
но тези борци, начело с Тито и ково дадоха, че комендантът на
започнаха.

гледа и аеромитпнга) че силите 
нашата отбрана са толкова 
за да може да отбраним свободата 
си, независимостта и желанието да 
първим по пътя който сами избрах
ме, Титовия път:

на
силни

гитсли на неприкосновеното и не- 
птчуждимо право за отбрана на 
страната, те постоянно с тези сре
дства трябва да се запознават, а 
чие имаме желание и длъжни сме авантюра. (-)а други

толкова са силни
за да могат да отблъснат било 
чия солдатеска от агресивната й 

цели нашитепарада в края иа прегледа каза,-
„Н? самия парад цялата югослав- ^оиа ла им позволим по различни въоръжени сили и не служат Нпк-

От първите наши паради в ос- ска общественост можеше да види- .тачини. па и по този" _ каза. по-
пободения Белград (пъовата на 27 че парадният строй беше порядъ-, .<рай другото началника на Гене 
март. втората иа 1 май и третата чрн, че отразяваше единството на чалщаба на ЮНА,. генерал-полков 
в първата годишнина от освобожде югославските въопъжени сили, еди 
нидето на града герой) все до онази нетното на народите и въоръжени- 
«Деня на победата 1975 когато доу те сили и чс показахме, нс само 
гарят Тито прие своя последен ра- на югославската общественост но

пади е недрата на народа, и то в 
най-трудните, но н най-светли мо
менти на-неговата история, те с•шк Пстап Грачанин, „пресичай 

ки" „изложбената лента" в Устие 
то на 11 май в десет часа.

този народ представляват недели, 
мо единство и топа единство е из
точник на прибежмте на нашата 
всеобща отбранителна сила.

порт на прегледите от т,о?и род, и на целия свят, че въоръжените
оили са готови всеки час да от- 

изразяваха контииуи- бранят своята страна,,..”

Какво това нашите гражадни 
можеха да видят иа тази голяма 
изложба? Списъкът с дълъг, а вся-

участвиците на парада с особена 
символика

Стипс Сикавица



4 Комунист
МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ

всичкокоитосъс специалистите,
хубаво изградиха. Макар че 

има и доктори на науки- 
можем да ги натрапим 
заШото срамът се г/рочу

това 
всред тях 
те, трудно 
на някого, 
надал с.ч.Пазар, който не съществува
БЕЛИ ЗНАМЕНА

Същевременно котето се прове
ждаше военния парад § Белград, 

Любляна „мирно" де

в Китай — »а мяст° къ 
I суровина. След като тв-

нроселижелание-

зяване на цените, тези възмож- машите цени. и ... .
ност все пак не трябва докрай да е безсилен чо-<к| “ ' пони За
се пренебрегне. Инфлацията само ствува върху ‘ ' ‘
за е^ша година надмина границата да може мсжду 1 Р д* !,?,пит.~
от 70 на сто, и заради това сега литслиост да се ви1 Д птппше-
се обсъждат възможности под не- пазарни отношени 1 ' . .

шш би трябвало да съ|Щссгвува1. 
Според сегашните обстоятелства: 

- самоуправлението не може да се

дсто има 
зп фабрика етапа синоним за нсс- 

капиталовло- 
нея започнаха да се 

приказки. Тази 
с без основание:

на улиците в 
онстрира групаПОЛУ ЧЛИВО СТО 11 »НСКО от няколко сто 

граджани, с бало- 
гавитс си. В един момент 

надпис

жеиис около тип студенти .и
раждат различни 
последната и не 
в корабостроителния завод „3 май 
н Риска вече са подготвили техни- 

— ако се постигне 
обровашкият Скадар

пи над
развиха и траиснарент с 
„Свобода — мир", но 
им отвзе това удоволствие. По вре
ме когато цялата страна чествува 

от победата над 
освобождението на 

не бе направено с

милицията

I .сегеи решения
посредствен контрол на цените да 
се подведат десет на сто от сто
ките.

договор
па Бояна по морски пътища да сс 

далечния Китай. Ако вс-
40-годиш ни на та 
фашизма и|<посели в 

че заплатихме висока цена за един 
необмислен внос, хайде поне сега 

вземем пари за превозване на

без пазарни зякономерно- 
самоупранлс-Страхувайкп от замразяване на развива 

цените, голямо число колективи в мсрности. пито без 
..състезанието" с държавната ад- нисто може да развива 
министрация тръгнаха в покачва- лен пазар. Имайки предвид, че

кон не сс отрича от позициите и 
домашните интересите си. прилагането

принцип сс отсрочва, а с това 
излизането от са ме

стената, което 
носене на балони. намерят се от-

рацмопа- гоупи съмишленици, 
свой, уж,

делни лица и
Д 1 това отричат накоито

без злоба, шегобиещ начин.
Историята и животът 

имат свои знамена, човешки опре- 
делби. Ви

едно необикновено преселване.
пето им над всички граници на пла 
тежоспособността
потребители. По този начин теле- зи 
визионните апарати например, 
двойно по-скъпи отколкото в Гср- га криза, 
мания, Швейцария или в която и 
да е друга страна в развития За
пад. Хладилниците на

на то- в неяна Но, както бяхме позаситим във 
вноса, сс ■'а личи че сме алчни за- 

износ. Тази (засега)са сс отсрочва п деления, съ«озничсства и 
наги е имало онези, които 
сили и бели знамена, може би за- 

собствсната сила и без 
не сс изгубят!

говорници за
побра вест — наложи въпроса

квадпсашкия „Фсни", об- 
побоатим. Вероятно

са поза
НЕОБИКНОВЕНО ПРЕСЕЛВАНЕ износ па 

РОМ 31 мк и ще сади това в 
силис — изцяло данашия па- рсшеиия и засс намерят някои 

тамошните обекти. Остава само от 
какво да правим

възмож-Същс ствува известна
комплетиата фабрика за гли

нени изделия в Обровац да сс

зар се продават с два пъти по-го- 
леми цени. за разлика от цените ност 
за които нашите производители ги 
продават „в чужбина, къдсто се по
лучава средна цена от стотина до
лара.

Подобно сис повечето други 
произведения: цените просто сс 
покачват без каквито и да е ико-

Миленко Предраговичкрит ВЪПРОСЪТ:

ТУРНЕТО НА РЕЙГЪН

ПОРЪКА 01 СЯНКАТА НА БНТБУРГ
номически критерии. Но, така по- 
.2 се струва на обикновения потре-
. .сл. Обаче нашето производство европейско туонс с неговата

на Кол воля, осенчени с „акта

ас1 Ьок, каквато може т се „прог- ешнетво". След това им 
рамира" със съветнич^ски анализи .тоталитаризмът никога 
и сюгжестии. Става дума за стано- осъществи германските надежди и 
више към историята и стратегията, желания в обединена Европа". И

още: делото на германското един- 
пък ство е свързано с делото на демо-

каза, че 
няма да

Каква следа остави Рейгъновото 
и тази

наПременено със силни разходи: 
лихфи. текущи разлики. С цел помирение" в Битбург? Сега кога-

камъчетата а смешно е да се вярва че тук вър
ху един президент на САЩ, 
оше какъвто е Рейгън, може реша- коацията. .

анализ

1 си облекчат положението, мг- то грорултията стихна
на тази мозайка може да се слагат~о с част от разходите, отделни

производители разходите настана- по-хладно и с по-малко 
ли в производството просто (с ед
на част) прехвърлят на потребите- из гробищата на Хитлеровите вои- 
лите, произвеждайки по-малко бро ници бе „кавга с историята", дори 
йки от една стока, но за значи
телно по-високи цени. Такова по-

емоции.
Пъпвият германски коментар 

гласеше: Рейгън на германците по-
Това дето полагането на венци вгщо да влияе погрешен 

или злонамерна сюгжестия на съ-
цари някое съвсем ново чувство • 
на патриотизъм. Окончателен ко- 

обобшц „Велт"
каквато на Европа в този вид не 
предложи нито един американски 
президент... с Рейтън е ясно, че 

(уж) САЩ нямат отговорност само за 
"игурността на Европа, но и за 
премахване нр изкуственото деле
ние на този континент". 

Швейцарският
тунг", все само не комунистически 
вестник, няма такива предразсъдъ
ци, може би затова, че Швейцария 

неутрална и във Втората свето
вна война. Ето коментара: „Точно 

^ „ „е (Рейгъновото) описание на кому-
От Бон през Битбург до Ли- низма.. . н0 дори „ бообата пр0_

030011 Рсмгън Г080'511 за много не- тик тази тирания ще води в нова 
ща в рамките на блоковите пре- война, ако, както това прави Рей- 
стрелки с Москва, отправено до гън в противника се вижда са- 
Горбачов за „практическо разгле- мо зло а в себе 
жТ«е . За смъртните това остава Рейгън нямаше нито 
под сянката на битбургския декор, биоателство 
казано особено в речта пред. гер
манските младежи и в Европей
ския парламент

На . младите германци Рейгън

встниците.
Точно е, от друга страна, че 

самата идея е на Кол. Канцлерът ментар
и1 когато се дожвее като амнистия 
на военото злосторство и обида за 
жертвите на фашизма, 
да се забрави (като жест на поли-

Визията
може и имал многостранни причини и ин

тереси за нея. Той сигурно е на
блягал да се осъществи. Но, че 
той. е „навлякъл" Рейгън

ведение е възможно в условия 
когато купувачът трябва да купи ня 
коя стока без оглед цената й. Та- тиците, не като политика), защото

всеки има свое лице, а лицата имат 
дебелина.

Онова, обаче, което беше поръка 
касае за твърде краткосрочна кра- от сянката на този .,акт на поми- 
чка след която последва отслабва- рение" трябва да бъде предмет

зи спекула не е неизвестна на ико
номията и нейната практика Но различни качества 
не е неизвестен и факта, че се

президентът не знаел чии са тези 
(гробове) — това е лош виц.

Рейгън точно знаел къде отива 
и какво прави, а особено — какво 
иска. Този президент тщ може 
да се подценява. Той е искал същ
ността да бъде такава каквато бе.
Кол знаел това предварително и §е 
само се погрижил за подробности-

и

„Базел Цай-
не на цялата икономическа пози- на размишление, и това сериозно, 
ция на който и да е трудов колек- ако не за друго, а затова че се 
тив, па_и цялото стопанство което касае за глава на една от държа- 
започва да се служи с такива им- вите, в чиито пъце до голяма сте- 
провизации. Тук не се касае само пен е съдбата на света, 
за подхода в разходите на дохода, 
но за неговото пряко обезценяване, бре да се разбере във връзка с„а.к- 

Тези, които мислят, че държа- та на помирение" трябва да се раз 
вата би могла да размърси замър- чисти с въпроса, кой е виновен — 
сеното кълбо на икономическата Рейгън или Кол или някой трет? 
политика — в голямо са заблужде- Кой е отговорен за тази „кавга с 
ние, поне когато се касае за евеи- историята"? 
туалното замразяване на цените.
Излизането из икономическата 
криза трябва да се обосновава вър- равдлят Рейгън. Според едната, 
ху точни факти: какво да се вна- виновни са съветниците на прези: 
ся, а какво да се изнася. Защото, лента а според други на тънък 
цените на домашния пазар са не- 

, стимулативни за какъвто и да 
износ. От друга страна, стоките ко- за дневна политика, за решение

За да може тази поръка по-до те.

само добро ...
' думица раз- 

за онези, които не 
мислят като него, 
ракети или са на страната на Ни
карагуа. Неверодостойно от таки
ва уста звучи вели«аенето на де
мокрацията и западния свят".

Съществуваха две основни вер- 
зии, двете с намерението да оп-

които не щат

лед го навлякъл Кол. И двете 
е просто неодържими. Не се касае

са припомни за лозунга от минал*,'ч
«ек на германските демократи, че 
„нова Европа още пищи за съвър- М. Бабич

Комунист §ШШГ
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ННА КоДерЕНЦИЯ ПОСВЕДЕНА На2еЛСКО?оЩСТОП™Жи СЕЛОТОПроблеми в реализира
нето на проекта 

Морава II"
Голямо внимание на аграра

Акционната конференция на Центра- 
шмя комитет на Съюза на югославски
те комунисти за селското стопанство и 
селото, която ще се проведе през сре- 
/■лта на юни в Нови Сад, трябва 
даде отговори на редица въппоси, сред 
които е най-важно какво да се напра- 

-за да де подобри положението 
производителите на храна у нас.

п ' дителите на харана и на селското сто- 
стопанство изобщо — изтъква Никола’ 
Стоянович, член на Председателството 
на ЦК на СЮК.

В рамките на реализи
рането на ните производители искат* 

ла. се защитят пасищата 
от неорганизирано залеся
ване, защото без добри па
сища, овцевъдството в то
зи край няма 
ва. Значи, остава да наме
сят „общ език" 
и селскостопанските

селскостопан
ски^ проект „Морава II" 
досега в Сурдулишка об.- 
щнна са създадени 116 ми- 
нифермй, колкото са били 

' и запланирани.
Обаче, в реализирането 

на тази важна задача са

да Положението на селското стопанство 
и хранително-вкусовата промишленост 
се влошава от ден на ден. Цените на 
промишлените стоки са повишени със; 
78 на сто, на възпроизводствените ма
териали с 87, а на храната с 42 процента.

— Този диспаритет на цените води 
към екстензивно производство. Частни
те производители намаляват употребата 
на минерални тороде дори и до 50 на 
сто, което зле ще се отрази върху до
бивите. Акционната конференция тряб
ва да отговори на въпроса как да не , 

опуонем да се стигне до упадък в сел- 
■* г.гтопанското производство — счита 

пномичеокото положение на произво- Никола Кмезич, член на ЦК на СЮК.

наперспекти-

гораните — Намираме се пред Конгреса на 
СЮК и трябва най-конкретно 
състоянието в селското, стопанство и да 
набележим дългосрочни, мерки за ста
билизиране на аграра. Уверен съм, че 
на Акционната конференция 
твуват най-отговорни лица за производ

ното на храна и че ще се намери на
чин за насърчаване и подобрение на

про
изводители, защото ако не . 
се договорят.

да оценимвъзникнали редица пробле 
.ми. Селскостопанските про 
изводители трудно могат 
да изградят необходимите 
обекти, да 
крави _.с общо 390 000 
грра.
Утвърдено е, че поради та
зи причина, всяка минифе 
ом? им по 3,4 бройки при 
незадоволяващ

може да се 
стигне дотам, че залесява
нето ДД се опълчи срещу . 

на овцевъдст-отглеждат 5 развитието 
вото.

Реализирането на проек
та „Морава II" е придру
жено и от други проблеми.

След извършен 
е установено, че 
пра.вилности. при използва- 
нето на кредити и срещу 
такива производители е въ 
збудено следствие.

щс присъс
ДИ-

контрол 
има не-породист ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТИ В ДИМИТРОВГРАДсъстав на говедата. 

В областта Пшеницата сериозно засегнатана овцевъд
ството, също 

. трудности. ООСТ „Масу- 
рица", като носител на 
проекта е дала на съд Бо- 
ривое Кръстич, Стоян Ни- 
колич и Томислав Радивое 
вич от ‘Власина Округли- 
ца, сетне и Миодраг Ста- 
менкович от‘ Мачкатица и 
Урош Илич от Ново село, 
згиюто са продали основ
ни стада поради, изменени 
семейни обстоятелства

има редица

Общинският щаб за сле
дене работите 
то стопанство

ли, и прихраняване с изку 
ствена тор.

Имайки, предвид,

бъде запознат съответния 
орган в региона.

Освен това бе обсъдено 
и състоянието, в пролетна 
та сеитба в общината. Кон 
статирано е, че от заплану 
ваните площи незасети до 
10 май са останали само 55 
хектара. При това трябва 
да се напомни, че на обще 

. ствения сектор е засето 
21 ха над плана, така че 
съвкупният план се увели
чава на 2220 хектара. С 
царевица тази пролет са 
засети 1150 от запланува
ните 1200 хектара, но тъй 
като царевицата все още 
се засява, планът сигурно 
ще бъде изпълнен цялост- 

А. Т.

11_мало е известни пропу
ски и пои избирането на 
известно число частни сел
скостопански производи
тели ксито не са изпълня
вали условията за получа
ване н? кредити, преди вси 
^ко. поради н^востиг. на 
паботна оъка, слаба мате
риална база и неподготве
ност да осъшчгтвят очаква 
ните в тази обпаст резул
тати.

в селско- 
в Димит- че се

гашното състояние на пшеровград в началото на та
зи седмица (13) май) про
веде заседание на 
констатира, че 
състояние на

ницата сигурно отрицател 
но ще повлияе на прино
сите, формирана е коми
сия за преценка на също
то за да може да се интер- 
веиира (ако бъде нужно) 
при задължението на общи 
ната към региона на края 
на жътвата; Комисията е 
в състав от представител 
на Общинската скупщина, 
един специалист от „Ко- 
оперант" един от „Ниша
ва" и един представител 
на Завода за защита на ра 
стенията от Пирот. С пре
ценката на комисията ще

което 
сегашното 

пшеницата, 
_както на обществения та
ка и на частния сектор не 
е добро. Поради изключи
телно ниските температури 
ппез зимата дълготрайния 
засух след това пшеница
та са нападнали някои бо
лести, което обуслови не
правилното и недостатъч
но развитие на същата.

препоръч
ват непременно пърскане 

С. Микич с препарати против плеве-

Есе пак, последна дума 
ше произнесеЕъпооса 

Общинският съд в Сурду- Зятов? напоследък зна
чително са изострени ус- 
,->г:-ията за теглене на кос- 

нз. кпедити 
голям обществен конхрол. Специалистите

липа.
Един от по-забележител- 

ните проблеми в развитие
то на овцевъдството в Сур 
дулишка община е обезпе
чаването на пасища. Част-

при по-

но.

ЗАБЕЛЕЖЕНО В СЕЛО 
ВЛАСИ След моста водата е на ред. ■ в

Когато влизате в село 
Власи, щом наближите Ер. 
ма, пя мястото на някогаш 
ния дървен мост, пред 
вас изправя ръст хубав бе 
тонен красавец — или Цо- 
ния мост, както мнозина 
го наричат. Защо пък Цо 
нин мост? .Отговор на то
зи въпрос ни даде Иван 
Кръстел, лесничей-пенсио- 
нер. активен обществено- 
политически деец в селото.

тната общност в селото. 
Дълго обмисляхме за ка
ква цел да го използваме. 
Тъй като и Цопа беше на
предничав човек (след ос
вобождението беше и член 
на първия Народоосвобо- 
дителен отбор в селото),- 
намеоихме .че най-добре 
ще бъпе ако от. неговото 
за-.-щание, с помощта на 
съселяните му 
им мост — казва Кръстев.

веждане на вода от изво
ри намиращ^, се по десния 
бряг на Ерма. Ще имаме 
големи трудности и ще ни 
струва много, защото изво
рите са на по-ниско равни 
ше от селото, а и място
то. където се намират е 
трудностъпно, но ще ви
дим... Няма да седим със 
скръстени ръце. Очакваме 
и този път както при из
граждането на моста в ак
цията масово

постро-

„Договорили се всяко до
макинство да внесе по 
4 000 динара, пдюс Цоиино 
то завещание 

кои- на около 1 .
ра. Дала известна сума и 

и Общинската скупщина в 
Пирот, така че общата су 
ма за построяването «а обе 
кта надхвърлила сума от

— Кой знае откога, мо 
же би от създаването си, 
село Власи нямаше сигу
рен прелез през реката.
Дървените мостове, 
лV влашзни застройваха —
Ерма лесно събаряше 
отнасяще... Кой звде колко 
пъти при лр\минаванс на 
реката с коза се е случва 
ло снопи, картофи и др. — 2 500 000 динара,
ла отиде низ реката — спо 
деля Кгхьстев. Но преди две 
голини сложихме край на 
тези неволи. И тук започ
ва връзката с Цона.

да се озо- ■ 
ват и влашани, живеещи из 
вън селото или намиращи 
се на временна работа в 
чужбина —- казва Иван 
Кръстев, който нито ден 
не мирува а с останалите 
общсствоно-политиче.оки де 
нци в селото непрекъснато 
действуват. Действуват, за 
да създадат по-добри ус
ловия за живот в живопи
сното село Влгкси, в което 
вече се завръщат жители-* 
те му, и в което може би 
не е далеч ден у, когато ще

е*, възлизаше 
000 000 дина-

И. Кръстев; организирано решаваме проблемите 
па 31 и широчина 3,40 и по-благоустройегвеиите ак 
височина 3,50 метра) днес ции. 
фучат автомобили, мина
ват без проблеми и кола с 
животинска тяга. а случай 
ните минувачи минават по 
лека, вглеждайки се в би
стрите води цв Ерма и лю 
бувайки се на прекрасна
та природа която разкри
ва наоколо.

БЕЗ ВОДА СМЕ...
Но влашани нямат намс 

рение да спрат с комунал-

— Сега обсъждаме въп
роса с водоснабдяването — 
казва И. Кръстев. Село. Вла 
си няма добра вода. Същс 
ствуващите кладенци са ие 
годни за съвременен 
чин на живот. В няколко 
махали хората са си дове
ли вода на частни начала, 
по през лятото., и хс са си 
бе» вода.

Сега водим акция за до-

— Така по-миналата го- ’ 
дина 25 май — Деня на 
младостта и рождения ден 
на другаря Тито отпразну
вахме с една от най-голе- 
мите трудови победи в ис
торията на село Власи — 
казва Кръстев.

По новия мост (с дължи

на-

Имотът на Прна Ранге- 
лов който нямаше наслед
ници, Общинската скупщи
на в Пирот отстъпи на мсс

може да сс заговори и за 
развитие на селския тури
зъм.

М. Андонов
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ПРАЗНИК ИЛ ОКО „ЙОСИПНВСТВУВАЛЕТО ПА ПАТРОННИЯПРЕД
БРОЗ ТИХО” В ДИМИТРОВГРАД КЕРВАН НА 

ПИСАТЕЛИРАЗСАДНИК НА ТАЛАНТИ
нани пат н реализацията 

чествуваисто Деня' на мла
достта и рождения ден на 
другаря Тито —25 май.

на български език са лек
циите по национална (сул- 
тура и история изобразите 
лно и музикално възпита
ние. В училището днес съ 

природно-тсхии

дучил награда цр БИГЗ.
Стихове на известния де 

токи писател Душко Редо
ви ч, чиято книга ,,Добро 
утро, Белграде" тази годи 
на е получила наградата 
на БИГЗ, говори артистът 
Ратко Сарич. Трй плени 
сърцата на учениците не са 
мо със стиховете на Радо 
вич, но и с откъси от своя 
богат репертоар.

Въпреки че този учени
чески част от 
беше успешен, ,вср пак не 
можем да не направим за 
бележка на организацията 
му. Забележката се отанся 

всичко др БИГЗ,

Преди войната известно БИГЗВ организация на 
(Белградски издателски тра 
фичсски завод), основното 
училище „Мрша Пияде и 

култура „25 
май" в Димитровград,
15 май гостува 
сагсли и пости, придружа
вани от известния артист 
от Белград Ратко. 
много по-познат като дядо

като гражданско учили
ще, до 1946 година Цари- 
бродска смесена гимназия, 
а от учебната 1946/47 го
дина, като гимназия „Йо- ществуват 
сип Броз Тито", днес об- ' ческа, машинна и текстил

на специалност в трети при 
родно-техническа и машин
на специалност в четвър
ти, клас. Училището разпо
лага е пет кабинета по фи
зика, химия, биология, все 
народна одбраиа и техни
чески кобицет, които са 
оборудени 90 на сто с не 
обходимите помагала. 1’ри 
десет квалифицирани про
светни работници всекид
невно се стараят учениците 
да получат необходимите 
знания. И не само това.
В Образователната органи 
зацпя всеки ученик, спо- 

на ред способностите си, мо
же да избере област, къ- 
дето да разширява своите 
знания. За това му дават 
възможност бройните сек
ции под ръководство на 
преподавателите по отдел-

Увсличацапсто броя 
учениците наложи учебни» 
те помещения да сс разшир 
ят. По инициатива на учи 
лнщето и общсствеио-ноди 
тичсските организации в 
града през септември 1983 
година на мястото иа ста
рото пазарите започна да 
сс строи нова училищна 
сграда. Целият комплекс, 
който трябва да бъде по
строен па площ от почти 
10 декара, съдържа учеб
ни стаи. библиотека,

на центъра за
на

група пиразователно-възпртателна 
организация, която носи 
името на великана на на
шата страна, тези дни уси 
лено се готви да ознаме
нува своя патронен праз
ник — 25 май.

От 1936 година до 1957 
тогавашната 
била единственото 
но училище от първи до

Сарич,

Паун.
Тази група поети и писа 

тели вече няколко дена пъ 
тупа от град в град- от 
село в село, от една трудо 
ва организация до друга. 
Навсякъде са топло прие
ти, както впрочем и в Ди 
митровград. Пред публика 
та в Димитровград, главно 
от ученици от основното 
училище свои 
песни
Зубатович, пост носител на 
наградите „Младост", „Иси 
дора Сскулич" и други, Ди 
митрис Миленкович, носи
тел на Октомврийс.ка на 
града на град, Ниш за ли
тература и Иван Иванович, 
писател чийто роман „Ари 
запи" миналата година по

45 минути

гимназия е 
сред-

осми клас, с около 750 уче 
ници по преди

който късно е съобщил, чевсяка година, от ко
ито ежегодно са завърша- 
вали по 40 души. От 1957 
година до 1978 гимназията 
става самостоятелна школа 
като при това на края 
годината

общественамсщсиия за 
дейност, физкултурна . за
ла, зала с общо предназ
начение и котларница. До 
сега са построени учебни

керванът на писатели ще 
пристигне и в Димитров
град. Обнародван само е 
лва скромни афиши на 
два—три часа преди и при 
закъснение от почти един 
час на поетите, този час 
на поезията привлече срав 
нително малко и само уче 
ници. Инак на осн. у-ще 
БИГЗ подари около 80- 
свои книги.

стихове и 
говориха Слободан

те помещения, в състава 
на които са и всички нео 
бходими кабинети. Стой
ността на този обект е 
към 100 милиона динара, 
а средства са обезпечили

четвъртокласни
ците полагат цяла матура. 
Тъй като в този период са 
въведени приемни испити, 
то броят на учениците на 
малява и средно е от 235— 
330 годишно. От 1978 го
дина започва насочено об 
разование й записване, без 
каквито и да

А. Т.
е условия, 

което допринася броят на 
учениците да се увеличи. 
Това налага

ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОЦ 
. ИВАН КАРАИВАНОВ" ВЗОСИЛЕГРАДда се търси 

решение за раширяване на 
помещенията.

От 1945
V.

В трети клас и икономи
ческа специалност

година до днес 
средно. образование ди- 

- митровгсадската гимназист 
са завъошили към 2150 
ученика, повечето от ко
ито са продължили обра
зованието си. Към 1500— 
2000 бивши

I

Скупщината на Регио
налната самоуправителна 
общност на интересите за 
средно — насочено обра
зование, в Лесковац, на не
отдавна проведеното раз
ширено заседание, освен 
въпросите които бяха пре
дмет на обсъждане, взеха 
решение в образователния 
център „Иван Караиван
ов” в Босилеград, през 
следващата учебна година 
да има и една паралелка 

специално-

общинската самоуправите 
лна общност 
трояване в 
няма лица със средно-ико
номическа подготовка.

ученици са 
завършили полувисше и 
виеше образование. Меж-

за трудоус- 
Босилеград,Новата сграда на ОВО „Иосип Броз Тито" в Дими

тровградДУ тях днес 25 души са ма 
гистри или доктори на на
уките, най-голям брой 
тях в областта на 
ните науки. Освен 
чително

от Учениците
образование

регионалната самоуправи
телна общност за основ
но образование 40 на сто 
и 10 на сто са от местно
то самооблагане. В ход са 
вече оаботите за стро
еж на котларницата, за 
която са обезпечени 25 ми 
лиона динара и която до 
началото иа следващата 
учебна година трябва да 

бъпе готова. Сграда 
с учебните стаи е гото
ва и до първи юни трябва 
да стане техническия й при 
ем. Ако бъдат обезпече
ни средства за оборудване 
на учебните стаи и кабине
тите с учебни помагала

ни предмети, 
от средното 
са участници на бройни съ 

самр на об-

естестве
Инак, освен посочените 

три паралелки в трети кл
ас, според плана на Обра
зователния

това зна
е числото на бив 

димит- стезания нешите ученици от
,шинско и регионално, но и 
на републиканско равни
ще. Неотдавна Драган 
Стефанов и Влада-н Любе
нов сравнително добре са

ровградската гимназия, 
които днес са известни ху 
дожници.

център, през 
следващата учебна, година 
в четвърти класБроят на инже

нерите, лекарите, професо 
оите също е значителен. То 

- ва потвърждава и фактът, сс представили на репуб- 
че Димитровградска общи ликанските състезания по 

история и руски език. Ос
вен това свободно може 
да се каже, че 90 на сто 
от съвкупната самодей
ност в града е дело на сре

гим- ношколците. Те са в теа. 
назия работи.като образо 
вателно-възпитателна
низация за

ще има 
две паралелки с по 32 уче
ника, от които една маши-

икономическа нна и една химическа спе 
ст. Именно, съгласно пла- циалност. Всъщност 
иа и програмата за запи- са специалности, които 
спане през учебната 1985/ настоящем гй има и в тре- 
86 година в трети клас, ос ти клас, а според критери-

те на
природно^мате- образование са 

матическа и машинна спе
циалност с по 32 ученика, 
ще се школуват и 32 уче- . 
ника икономически техни 
ци. Сигурно е, че

според броя на жите-на, това
лите е между първите по 
учени „хора” А това в кра 
ен случай е резултатът на 
обучението в средното 
лщце.

Днес някогашната

по

веи вече пр.иетите специ
алности-.

учи средно-насоченото'
с четвърта 

степен професионална по 
дготовка.търа, в културно-художест

веното дружество, в спор 
Извест-

орга
средно насо

чено образование ,/Йосип тните дружества. 
Броз Тито”. Тук всяка го
дина в 15 паралелки учат 
450—500 ученици на бъл
гарски и сърбохърватски 
език. За учениците от пър 
ви и втори клас по з, а за

В първи клас 
вани общо 6 паралелки, а 
във втори 5, с общо около 
352 ученика. Счита се, че 
с това всички ученици, ко
ито с успех завъошат 
клас основно образование 
и първи клас

са запланусредношколците новата с тазии об-но сътрудничество 
мен на опит в учебно-прос 
ветното дело в рамките на

учебна година ще започ
нат в нови

специалност 
учениците 
щата основа, а и мнозина 
от родителите им ще бъд
ат доволни. Като казваме 
това имаме поедвид, че по 
време на публичното об
съждане голям брой роди
тели проявиха интерес за 
тази специалност. Още по
вече, че и в списъците на

мнозина от 
завършили об-помеадения. С 

това се създават още по
добри условия
та гимназия,
вателно-възпитателна 
ганизация, и занапред да 
си остане разсадник на та 
ланти и учени.

крайграничното сътрудни 
чество училището осъщес 
твява със средното полите 
хническо училище от 

град Драгоман —
Все пак най-голям# ак
тивност всяка година раз

някогашна осми
днес образо

трети и четвърти клас по 
два часа български език, 
който напълно е еднакво 
застъпен, както и сърбо
хърватският. Освен това

ор- в средното 
училище, оде имат възмож 
ност да се запишат 
дължат образованието си.

НРБ. II ПрО-

А. Т.
М. я.
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Младежка трибуна * Младежка трибунаШ

НИ°ххт Г?и1 ® АЛЕКСАНДРОВЛЦ ЖУПСКИ БЯХА
ПОСТИТЕ В С^ЪРБИЯ °СНОВНИТЕ УЧИЛИЩА НА ПРОВЕДЕ 

НАРОДА И НАРОД

Хоро на братството 

и единството
На 17 май т.г. братски 

Жупски 
още веднъж разтвори сво
ето съ.оце и пое малките 
гости от Чантавир, Димит
ровград, Ковачйца, 
тур, Пирот, Нови .Пазар, 
Руски Кръстур, Призрен, 
Сийеринска баня. Таван 
кут. $итомиоица, Печинци, 
Уздин и Джаковица.

Срещите на учениците 
от основните училища, чи 
слящи се към народа и на 
родностите в нашата 
блика, известни като „Бра 
тско хоро”» загинаха с 
тържествен преглед на 397 
ученика от петнадесет учи 
лища.

. След като минаха през

ски секретар на народната 
отбрана на СР. Сърбия, и 
инженер .Милан Щливич, 
председател на Общинска 
та сйупщина в Александро 

Кръс вац Жупски.

сти, пионерите проведоха 
и няколко литературни сре 
ЩИ; посетиха родния Жуп
ски музей в града, а също 
така и Митрово поле,

положиха венци,- бяха 
Срещите откри Слобо- приети и от 

дан Глигориевич, председа 
хел на Скупщината на СР 
Сърбия. То.й между друго 
то изтъкна, че това е пре- училище 
красна традиция, в която бар" в 
пионерите и младежта от 
п_алата наша република се 
сближават и запознават и 
по този начин укрепват 
братството и единството.
Също така, изтъкна Гли- 
гроиевич, млалите на таки 

• ва соецш се запознават и 
с обществено-икономичес
кото развитие на опреде
лени

Александровац

къде

Работническата 
цеха за производство

младеж е все по-числена: Детайл от 
на чорапи

ОБЩИнТ-ТДНЕСГИ УТРЕЦМЯ В Б°СМЛЕ™СКА

председателя 
на ОС,- засадиха дръвче
та е. парка „Братство-един
СТВО ’ Е новопостроеното 

»,Иво Лола Ри- 
града и т.н.

Твърде интересни и успе 
шни бяха и 
бавните програми, 
по време на Срещите из-

КЛАДИТЕ МОГАТ 

И ПОВЕЧЕ
културно-за- 

които
репу

пълниха участниците, 4 кои 
то по традиция бяха обле 
чени в народни носии.

През месеца на млади- младежи и девойки са из- 
те, когато младежта суми- вън редовете на ССМ, глав 
ра резултатите си, няма -но поради бездейността на 
да не се посочат и трудност ръководствата на отделни 
ите. пред които са изправе младежки организации. Ма 
ни младите поколения у лко % числото на младите 
нас. Когато става дума за в делегациите и делегатс- 
младите в Босилеградска ките скупщини, и в самоу 
община, трябва да се под правителните органи. В 
чертае досегашното им ан- делегациите и делегатски

те скупщини са избрани са 
мо 108 млади, а. в самоуп- 
равителните органи са 

включени само десетина 
младежи и девойки!?

Първичните организации 
на Съюза на ""комунистите 
в общината, макар че по
лагат усилия да опреснят 
редиците си с млади чле
нове, не постигат задоволи 
телни резултати в това от
ношение» поне не във вси- 

■ чки среди. В общинската 
организация на СК понас
тоящем членуват около 
1050 души, сред които и 

една 200 млади. В настоящия мо

Накрая бе договорено
следва”!ите XXIV срещи да 

общини, развитието бъцат проведени идващата 
самоуправлението и

града, в тържествено де
филе. учениците най-нап- 
оед4 бяха приветствувани от на 
генерал-подпрлковник Ми - прочие, 
ла»* Мшновйч, републикан-

година в Пирот.

Т. ПетровПокрай другите активно

ОТ ДИМИТРОВГРАД ТРЪГНАХА КАЯКАРСКА И ЩАФЕТА НА РАДИО-ЛЮ 
БИТЕЛИТЕ

гажиране и успехи в пове 
области:Празнични привети по вълните ма Нишава н етера че култура, 

спорт» доброволен младеж
ки труп...» Младежкият ин
терес за тези . области не 
намалява. Сигурно е оба
че, че младежта в община-

В присъствието на няко
лко стотици младежи и де 
войки,^. пионери и гражда
ни на Димитровград на 17 ц 
май, в спортния център 
„Парк", на брега на река, щ 
Нишава, се състоя тържес т 
тво по случай изпращане Щ 
то на каякарската щафета 
на младостта. На тържес 
твото говосг председател
ят ая Общинската конфе 
ренция на Съюза на соци
алистическата. младеж Зо
ран Геров, а след това бе 
прочетено
писмо до Прел^едателства 
та на СФРЮ и Централния 
комитет на СЮК. В него 
между другото се казва:

Горди и щастливи сме, че 
'■^ивеем в Титовата епоха.
Ние» младежите и девойки 
те от Димитровградска об
щина. никога няма да поз 
волим да бъдат забравени 
имената на всички, които 

свободата, 
вграждайки животите си в 
крепките основи на югос
лавската общност на рав
ноправни народи и народ
ности ",

§
та може да играе по-сил 
на ^*оля в развитието на 
социалистическите 
правителни отношения и в 
разрешаването на общес
твено-икономическите про 
блеми. В това отношение, 
както и в решаването на 
младежките проблеми, с-ь 
•нествуват голям броз су
бективни слабости, 
от които е и недостатъчна 
та организираност в дей- 
ствуваието на младежта.

самоу
.V

мент е твърде. ак5”ален въ 
кросът защото първичните 
организации на 'СК не вкл 

Най-остър младежки нро ючват в редовете си пове
блем в общината е безра- че млади хора и в каква
ботицата. От общия брой степен членовете на СК се
незаети (над 1000 души) ангажират в разрешаване-
около 350 са млади но 27 то на младежките пробле-
годмшпа възраст, от кои- ми. Голям брой првични
то 60 са с виеше и полуви- партийни организации не
еше и .(над 250 със сред- прилагат индивидуалната
по образование. От друга и колективна работа с
страна — малко е числото младите. Сигурно е, че °т
на тези, които работят. По тази работа ще има мно-
настрящем п общината са 
заети към 1680 луши (865 
в стопанството, 546 в из.въи 
стопанските дейности, а 
останалите в дребното сто 
царство), а само около 150 
са млади до 27-годишна въ

поздравително

По вълните на Нишава — привет до всички младежи 
и девойки

Димитровград бе Тази щафета всяка годи
на организират радио-лю- 
битслитс на СР Сърбия.

А. Т.

лите в
изпратена и радио-щафета. 
Поръката й прочете учени

Ивана Йорданова.чката
ни донесоха го по.-голяма. полза, откол- 

кото от многоброСщите за 
ключения и становища, ко 

'ито обикновено остават не
осъществени.

И накрая, без по-голяма 
помощ от останалите об
ществено-политически ор- 

Как младите да се борят ганизацни, без ускорено ра 
зрешаване на икономичес
ките проблеми на младеж 
та като предпоставка за 
пълноценната й обществе
на афипмация и брз пови
шено ангажиране на сами 
то младежи (I дсвойкц, 

има трудно може да се очаква 
по-богата младежка дей
ност в Босилеградска об

лее че всидки организа- пиша. 
цип действуват. Около 150

Е ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВА
НОВ" В БОСИЛЕГРАД

Нови членове на СЮК
Първичната организа- дно - политическите каче

ния на СК в образовател- ства й дейп°ста в младеж 
пия център „Иван Карай- ката организация и извъм- 
ванов" в Босилеград тези класовите дейности иа вси 
дни обсъди предложение чки предложени младежи, 
па Средношколската кон 
ференцид на Съюза иа со 
циалистичсоката младеж 
в училището за приемане

След това каякарската 
щафета «а младостта бе 

Даниела Кос- 
образо-

зраст.

понесена от 
тдва. ученичка в 
вателно-възпитателната оп 
ганизация „йосип Броз 
Тито", която я предаде на

за целите си?.В тази бор
ба те често заплашат да
нък на собствената си не
организираност. В община
та съществуват 43 първич
ни организации на ССМ с 
около 1300 членове, а над 
50,0 членове «а ССМ 
в Образователния център. 
Не може обаче да. се ка-

пъряичната организация 
на СК в Образователния 
център прие в Съюза на

каякашусиячленовете на 
клуб „Гусар" от Ниш, кои 
то я понесоха по течението 
иа Нишава към Пирот,

комунистиюгославските
в СЮК на няколко приме- Милко Тасев, Душан Диа
рии ученици и активни чл стасон и Виико Русов от 
снове ма ССМ. След като IV и Стоян Александров от 
напрани обстоен анализ на III клас. 

поведението, мора
На същия ден в 18 часа 

от клуба иа раддр-любите успеха, м. я. В. Божилов
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СРЕША С УЧАСТНИК I» ПАРАДА
ф БОСИЛЕГРАД Неповторимо събишХуманност на практика

тото имаше случаи някои 
могат да се съвпа-Белг- 

Доия на 
всички наши 

събитие,

можем да отговорим на 
въпроса, зИщо с години на 
ред няма пито един селс
костопански производител 
— доброволен кръводари
тел. Сигурно е,^ че и те 
знаят същността и зиачени 
ето на акцията, обаче не

Военният парад вИзхождайки от отзива в 
първата \от заплануваните 
до е) акция по кръводарява 
не. не оез основание може 
да се очаква тазгодишният 
орон на кръводарителите 
в ъосилеграцека община 
да надмине ШО. Именно, в 
пролетната акция по кръ
водаряване, която Заво
дът за транефузия на кръв 
от Белград проведе на 
1б май т.г. се отзоваха око 
ло 40 души. От тях четир 
ма поради обективни при 
чини не можаха да дадат 
тази драгоценна за живота 
течност,, обаче отзивът им 
заслужава внимание. Инак, 
от 36-те кръводарители и 
този път по-голямо число 
бяха трудсши се от непо
средственото производст
во. докато хуманността на 
„администрацията" и този 
път не се показа на прак
тика. Изостанаха и селско 
стопанските производите
ли, чийто брой и в досега 
шните акции е малък. Ед
на от причините може би 
за това е, че все още акци 
ята слабо, или почти ни 
как не се раздвижва в ме 
стните общности. Съвсем 
е ясно, че досегашната пра 
ктика само с писано осве 
домяване се показа като 
неблагополучна, как инак.

да не
длат със синхронизираната 
работа на 
Какво да кажа... нещо не
повторимо, нещо незабра
вимо !

Към всичко да добавим, 
че Сава вече 4

металния

рад по повод 
победата за 
граждани беше 
което се очакваше и за ко

парад.целия

сто все още се водят ко
ментари. НО СДИН Д0ШИТ-
ровградчамии
ден на победата винаги 
ще носи в сърцето си. 
ва с Сава Димитров, кой
то имаше чест да вземе 
участие в дефилето пред 
централната трибуна, и 
ешелона на териториална 
отбрана па СР .Сърбия.

Когато му съобщили, чс 
именно той от Димитров
град да вземе участие в 
парада, бил изненадан но 
радостен. Това за него е 
особено признание, което 
едва ли може да сс 
тори.

Беше ли трудно по пре
подготовките?

Не беше най-лесно, 
обаче пред самото начало 
ип дефилето всичко сс за 
боавя.

юбилейния години е 
цех наса навреме осведомени 

акцията. Обикновено 
ведомителнитс актове, кои 
то сс изпращат на няколко 
дена преди акцията завър 
шават при тези

за
зает в
„Тигър'—Димитровград" ка 
то квалифициран метало- 

Роден е през 1960

То-ос-

стругар 
година в село Искровци. 
Освен
задължения на
място. Сава намира време 
и активно да сс занимава 
със спорт. До преди извее 
тно време бе активен член 
на футболния отбор „Асен

до които 
Безспорно е. 

само ио себе говори, 
чс занапред всички субек- 

Социа-

1 всекидневните си 
работнотосс изпращат, 

това

ти, преди всичко 
листическият съюз в съдей 
отвие с Общинската орга 

Червения кръст
Сагл Димитров

низация на 
н Здравния дом трябва да мисъл тогава беше дефиле 

то да мине в ред, да доп
ринеса
бе си, ма кър че аз б«х са
мо една малка част от ця
лата, така да кажа маши
на, от която сс 
парадът. Щастлив съм, че 
участвувах в дсфилстр. за-

Балкански", а сега играе 
за „Партизан" от Желюша. 
С парадна походка димит- 
ровградчани ще имат въз
можност да го видят по 
повод Деня на младостта 
и „Майските с^ши" в Ди 
митровград.

изнамират нови начини в 
това отношение. Тези фак
ти потвърди .и последната

пон-
максимално от се-

акция. В онези трудови ор 
ганизации където акцията 
бе добре раздвижена има 
и резултат. В Ч ора парата" 
и „Изградця" на пример и 
отзивът 'на кръводарители
те бс добър (в „Чорапара” 
14. а в „Изградня" — 6 ду 
ши). Охрабцяващ факт е 
и това, че между кръвода 
рителите се увеличава бро 
ят на жените. Този 
имаше и нови.

ме на

състоеше
МПЕдинствената А. Т.

г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА-РАБОТА В БОСИ- 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

ВЛАСИНА ПРЕД ЛЕТНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

Цените 

увеличен 

с 10 до 

30 на сто

-път

Братство 18 лубиша
Комисията за трудови отношения в ООСТ Гор
ска секция „Босилеград" в Босилеград 

дава

М. Я.

за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ за неопреде
лено време на работното място КОНТИСТ.

Освен определените със Закона обши усло
вия. кандидатите трябва да изпълняват и след
ните отделни условия;

1. Да са завършили полувисше или средно 
икономическо училище (V или IV степен про
фесионална подготовка — икономическа специ
алност).

Съдейки по подготовки
те които вече приключиха 
в ООСТ „Власина" в Сур- 
дулица, Власина и Власин- 
ското гзеро са готови да 
посрещат летния туристиче 
ски сезон.

Имайки предвид, че це
ните на дневния пансион в 
туристическо-гостилнича- 
рските обекти са увеличе- 

• йи с 10 до 30 на сто по 
отношение на миналогоди
шния летен сезон, очаква 
се и това лято на Власи
на да пребивават голям 
брой гости и спортни ко
лективи. Тъй като на Вла
сина обаче има малко лег
ла, вероятно много от за
интересованите не ще мо
гат част от своята почивка 
да прекарат на това висо
ко живописно плато.

Именно в хотел „Власи 
на" и неговия депаданс на 
Власинското езеро има 
110 легла, а цената на дне 
впия пансион се движи 
от 1100 р,о 1300 динара, а 
в мотел „Езеро" на Про- 
мая има 50 кревата — це
ната на пансиона е 1300 ди 
нара. В хотел „Вили« луг" 
в Църна трава има 40 мес 
та за гости, а цената на 
дневния пансион е 1200 ди 
нара.

Инак на Власина е пос
троен и автокъмпинг. 
който могат 
ват 1000 туристи, 
лено е и модерно футбол
но игрище със съпътствува 
шите го обекти за други 
спортни дисциплини.

2. Да не са под следствие и да не са осъж- 
3. За мъжете — да са отбили военната си .

дани.
Братство 18 л»убиша

повинност
Е ДОЛИНАТА НА Р. ЕРМА Молби с доказателства 

условията изпращайте в срок от 8 дни от публи
куването на обявата във в-к „Братство" на след
ния адрес: ООСТ Горска секция „Босилеград" 
Босилеград.

Комисия за трудови отношения.
Няма да се разглеждат молбите 

ти, които не изпратят

за изпълняване на

Нов мост при с. Власи В

Бавно, но сигурно, изправя ръст новият 
мост на р. Ерма при село Власи. До самата „Вла 
шка кюприя", която вече е дотраяла пиротски 
„Прогрес" от един месец насам строи, нов арми- 
рано-бетонен мост с дължина 50 и широчина 6

на кандида- 
всички необходими до- 

кументи или които конкурират със закъснение.
метра. КОМИСЧЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ НА 

ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА" В ЛЕСКОВАЦ 
дава

По двете ивици на моста ще има и пътеки
за пешеходци.

Новият мост нц р. Ерма ще струва към 
30 милиона динара, като в същата участвува и 
„Прогрес" с 10 милиона динара във вид на кре
дит. Очаква се мостът да бъде готов до средата

М. А.
за приемаме на един АДМИНИСТРАТИВЕН 
оаботкя'К 33 НСО,феДелеио вРеме в цеха за пре- 
УСЛОВИЯ3 ?В°ЩИЯ и зеленчУЦи В Босилеград

■ вредна училищна подготовка __юридистрическа насока дютовка —
щен стажантски

на юли тази година.

Пътят през Бесна кобила 
е проходим или гимназия със завър- 

- с трудов опит отопит ИЛИ
една година.

Обявата 
публикуването.

С молбите 
жат: диплома за 
лно

е открита осемСлед предизвиканото от „Автотранспорт" от Босил 
снега няколкомесечно пре 
късване на пътните съоб
щения през Бесна кобила,
регионалният път през та- през Босна кобила, 
зи планина отново е прохо
дим. Трудовата организа 
ция за поддържане на пъти 
та от Враня извърши -нео 
бходимите поправки на пъ, 
тя и от миналата седмица

дни от деня на
еград започна редовно да 
поддържа рейсовите си 
линии до Враня до Скопие

кандидатите трябва да прило-

опит”™'
С°И за трудо~а-- °Т
те на алпегС р лосочените докУменти изпращай- 

адрес: фдбРика за фармацевтични и химн
кова брРТ^9ВеДе™ЯпйЗДРаВЙе" ЛесковаЧ. Влай- ова ор. 199 — до Общия сектор.

Непълни и ненавременни молби

в
да пребива- 

Изгра-Разписанието е също: 
всеки ден в 5 часа от Бо
силеград тръгва рейс за 
Скопие, а в 14 часа за Вра
ня.

М. Я. няма даС. М. се разглеждат
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Шизическа култура „С. пфр,1; ОТБРАНА И ЗАЩИТА

Първа стрелба - отлични 

резултатаФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Победа в гости Учениците от втори клас 
в образователни^

чич, Ядран Джурич, Бо
ян Милойкович, Любиша 
Митич, Горан ■ Николич, 
Ивица -Николич,. Миле Ста 

,-нкович, Драгиша Стоадо- 
вич, Небойша Живкович, 
Синиша -Иванов, Славица 
Раденкович, Зоран Тодо- 
рович, Саща Аранджелц- 

Горан Раденкович, 
Миролюб Станишич, Дра
ган Стефанович, Раде Стан 
кович, Неиад Стефанович, 
Райко Стоянов, Зоран 
Джурич, Лелица Костич, 
.Сузаиа Петрович, Лиляна 
Аранджелович, Синиша 
Станкович. Благое Стойчев 
и Горан Тодорович.

Резултатите от стрелба
та убедително показват, 
ч.е учениците добре са ов
ладели обучението по стре 
лба. Повече от

център
„Вук Караджич" в Бабуш- 
ница, наброяващи .174 ду
ши, в рамките на реализа
цията на
отбрана и защита, прове
доха своята първа редов
на стрелба по редните но
мера I и II с войнишка пу
шка М-48.

Резултати от стрелбата 
са за всяка похвала. Обща 
та бележка, е — отличен! 
По реден номер едно — 
108 ученика и по реден 
номер две — 93 ученика 
стреляха с отличен успех. 
Над 90 на сто средношкол 
ци изпълниха нормата по 
стрелба.
Владимир Виданович посо

„АЛЕКСИНАШКИ РУДНИЦИ" — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 0:1 (0:1) програмата по
Алексинашки рудници, игришето на „Рудар". 

Зрители около 200 души. Времето — приятно за игра. 
Голмайстор: Зоран Ц. Христов. Жълти картони: Ал- 
бии Жемляк и Зоран Пачари от „Рудар". Съдия на 
срещата: Мирослав Живкович о тНиш — добър.

„А. БАЛКАНСКИ": Сре- 
тен Гюров 9, Стамен Пе
шев 7, Зоран В. Христов 
8, Милован Тодорович 8,
Душан Ненич 8, Новица 
Тодоров 7,. Бобан Манчич 
7, Александър Станков 7,
Синиша Иванов 7, Зоран 
Ц. Христов 8.

говата вратар Дори и тога
ва, когато всички ,,вижда
ха" топката в мрежата, 
той на чудесен начин спа
сяваше своята мрежа. Съ
що и целият отбор се бо- 
ои и с достойнство защити
своя град.

Мачът в 21-ня кръг ме
жду. „А.
„Рътан" - от Болевац 
строчен .за 24 май (петък) 
1985 г., докато в неделя 
на 26- май, футболистите 
на „А. Балкански" 
стуват в Рудна глава, къ-

вйч.

ваха домакините, но се 
връщаха с празни ръце, 
тъй' като не използуваха 
головите положения.

Този път те бяха нади
грани от домашния „Ру
дар", но умело съумяха да 
запазят водачеството, кое
то още през първото по
лувреме постигна младият 
централен нападател Зо-. 
ран Ц. Христов. За побе
дата голяма заслуга има и 
резервният вратар Сретен 
Гюров (който замени- пър- 
зня вратар Милко Соко
лов). Именно той успя да 
спре всички удари към не-

Балка-нски" и
е от-

Преподавателят
Окончателно и футболи- 

стите на ^А. Балкански" 
донесоха две точки като 
гостуващ отбор, и то в мо
мент, когато това най-мал
ко .се очкаваше. Именно 
димитровградските футбо 
листи от досегашните си 
гостувания винаги надигра

ще го-
чи, че никога досега в ис
торията на средното учеб
но дело в Бабушница (то
ва е 23-и випуск) резулта
тите не са били по-добри.

Трябва да се посочи, че 
и в двете стрелби '31 уче 
пика имаха пълни попаде
ния. Това са: Ядранка 
Цветкович, Марсела Ан- 
тич. Наташа Ачимович, 
Саша .Николич, Весна Пей

месец те 
учеха правилно да се при
целват и стрелят, освобож
давайки се .същевременно 
от страха на първата стре
лба. На 
часове

дето ще се срещнат с.ед
ноименния отбор. В мо
мента „А. Балкански" се 
намира в средата на таб
лицата на временното кла
сиране. подготвителните

са изразходвани 
приблизително 50 хиляди 
диаболни зърна.

д. С.

ФУТБОЛ: МЕЖДУОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ _ ПИРОТ
М. Антич

Слабите нгрн на „Партизан" продължават СПОРТНА СТРЕЛБА

Двреч, вмвото трзмвчВ миналата седмица фут 
болистите на Партизан" 
от Желюша играха в Пи
рот срещу водещи* отбор 
на таблицата и загубиха с 
катастрофален резултат

о? твърде слабо, така че 
може да се каже, въпреки 
високата загуба, все пак 
т^обре са минали.

този мач ще бъде регис
триран със служебен резул 
тат З.-О в полза на .Пар
тизан".

Димитровград, 19 май 1985 г.

На спортното стрелбище 
в Димитровград се състоя 
традиционния двумеч (тря
бваше да бъде тромеч, но 
отборът на братски Алек- 
сандровац Жупски' бе спре 
чен да присъствува на то
ва състезание) между стре 
лческите 
Павлович 
Ниш и „Граничар" от Ди
митровград.

След доста интересно съ 
ревноваване нишките стре 
лци бяха по-добри от дог 
макините почти във

ли ка нско първенство в рам 
ките на работническо-спор 
тните игри в Бор и спече
лиха убедително първото 
място. Те „забележиха" 
468 кръга, а домакините 
— 378,

В- индивидуалното класи 
ране при мъжете най-до
бър бе Живота Станкович 
със 170, на второ място се 
класира Аранджел Мадич 
със 168. а трето място, спе
чели Гоша. Глигоров със 
165 кръга. При жените 

всич- пък най-добра бе Гордана 
ки дисциплини. В мъжка Младенович със 167 кръга 
конкуренция отборът на (второкласнрана в индиви- 
„Нитекс" спечели 635 кръ- дуалното * състезаване в 
га, докато „Граничар" са- Бор), втора бе нейната клу 
мо три кръга по-малко —' бска състезателка Любин- 
632. И жените на .,Ни- ка Данич със-161, а трета 
тскс" бяха по-добри от димитровградчанката Ани 
домакините, но това не е та Миланова със 146 кръ-. 
изненадващо, понеже те га. 
неотдавна бяха на репуб-

В неделя на 19 май „Пар 
тизан"тоябваше да се сре
щне на свой тецен с от-

В следващия кръг желю- 
шани ще гостуват в с. Из-

8:1. Това е на_й-тежкото по 
сажение на ..Партизан" в . бора ..Младост" от Полска

воо. където ще се срещнат 
с отлични^ отбор „Напре
дък".Ръжана. Пиротско, но го

стите не дойдоха, така че
неговата кратка., но богата 
история. Целият отбор иг- Д. С.

дружини „Ратко 
— Нитекс" отТурнир по шахмат н тенис на маса

Димитровград, 19 май 1985 г.

В отборното класиране 
най-добри бяха желюшани, 
второ място спечели ОВО 
„Йосип Вроз Тито", трето 
място зае отборът „Тигър 
— Димитровград" и на 
четвърто място се класира 
отборът на ЮНА.

Накрая бяха връчени ди
пломи и награди.

В чест на 21 май — Де
ня на военновъздушните 
сили и противвъздушна за
щита (РВ ПВО), Комисия
та за спорт и физическа 
култура при Общинската 
конференция на ССМ в 
Димитровград и първична
та организация на ССМ на 
трудовата организация „Ти 
гър — Димитровград" ор
ганизираха турнири по

шахмат и тенис, на маса. 
Участвуваха по четири от
бора в двете дисциплини.

Класирането по шахмат: 
1. Желюша, 2. Тигър — 
Димитровград",
„Йосип Броз Тито" и 4. 
ЮНА. В тенис на маса: 
1. ОВО „Йосип Броз Ти
то", 2. Желюша, 3. „Ти
гър — Димитровград" и 4, 
ЮНА.

3. ОВО

д. с.д. с.
ТЪЖЕН ПОМЕН

Изминаха четирдеест дни от смъртта на пашата 
мила и пспрежалнма майка

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

Регионално състезание в теглене 

на въже
Младенка Иванова §р

11от Димитровград

На 29 май ще посетим 
нейния гроб на димитров
градските гробища и щс 
пололшм цветя. Благода
рим па всички близки и | 
познати, конто пи изрази-| 
ха своите съболезнования $ ; 
п ни помогнаха в най-тъж- ЩнЗ 
нито за иас часове.

Опсчслсни:
семейства ИВАНОВИ и и**1* 
КАМЕНОВИ

-

Ниш, 18 май 1985 г.

по за юни във Валево, е 
отборът на СОСТ „Тигър", 
ТО „Техническа гума" от 
Пирот.

На градския стадион ,.Ча 
ир" в Ниш се състоя ре
гионално състезание в те
глене на въже в

работническо-спортни
те игри за 1985 година.

Отборът на трудовата ор 
ганизапия „Тигър — Дими 
тровград", като миналого
дишен победител на общи

нското състезание, пред
ставя Димитровград на то
ва състезание.

В твърде силна конку
ренция ТО „Тигър — Ди
митровград" спечели отли
чното 6-то място. Победи
телят, който едновремен
но се класира за републи
канско състезание, насроче

рамките
на Състезанието успешно

организира комисията з.а 
работническо - спортните 
игри при Общинския син
дикален съвет в Ниш,

г

Д. с.
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шч®р> • сатира • забава
ГОСТ,Келнер набюдапа 

който се опитва да консу 
последните остаи-мира и 

км от супата:

гюпипатед-Искате ли
пик? Това ли су

приятели?
При психиатъра

— Докторе, съпруът 
много обича музика, кога 
то сс баня.

ми

— Нищо чудно. Мнозина 
имат обичай да свиркат до 
ката сс банят. лема ли кво друго да 

задругу. Верно 
има»о обичай да позаче- 

има грешЬе и при друЬи 
— напилясуе ми постояло

— Ьас Мапчо, па ти
него бъш за пашутуь«.пишеш,

ис, пашите откуичици 
нуще ка се може, ама 
а ти 1)и не задеваш... 
исдън руководилац у задругу.

За кума Совронию ли узе да 
що ако йе пипал оди друштвеното? Н>ега видиш 

натиНе, а не видиш ония що узимаю 
йедън приятел, из Ди-

— По той пс спирка, ами 
свири па виолоичело...

13 съда. пишеш?! Па

— Можете ли да ни каже
те откога започнаха ка узие две 

милиони... — критикуе меразп
рите между съпружницитс. митровград.

— Мапчо. ти видиш ли дека мануше да те 
нодокую на „раншцата" разни иословни прияте- 

зберу. Оче да не видиш. А и они синд- 
раци, мануше да се збираю у „Балкан'' него 
иду на границуту... Много оратиш. Не умееш да 
си Ьутиш. Пупгй и си Нути — поче овия дни да 
ме зафъркава.

Теквая напилясувания има йош.
А я им одговарам, дека нема да заминуем 

ни откуичици, ни маграпазйе, ни директоре, 
роднине ни роднинете ми; ни оазни

(П. Кораксич, „Борба")БЕЗ ДУМИ
— Как дд нс? Аз им бях 
кум кагато сс регистрира. л»с кига сев ха.

13
< баща 

А към
— Петре, ако твоя 
тръгне от място 
място Б и върви с 8 кило 
метра в час, а чичо ти тр
ъгне от място Б към място 
А ц се движи с 10 км

^ Не се ли харесваш на лоши хора, значи си дос
тоен за похвали.

Сенека ни
пословни

Какъ.вто и съвет да давате, бъдете кратки.
Хораций

в Л>уди.
Свите тия що по текъв начин оч„ да су ми 

ириятел»е — не су ми никакви приятеле. Ако су 
ми приятел»е — и они нека се боре против теквия.

Бгя Манча не мисли да прави кардоеру, та 
да се подвира на еднога, на другога. Има да кри
тикуе онова що не валяе — а кой се сърди сам че 
се собува.

час, къде ще се срещнат?е
— В първото заведение!Снисхождението е присъщо на справедливостта.

Жубер Учител към учениците: 
— Ако вие в последните 
чинове бъдете мирни, как- 
то тези от средните реди
ци си четат вестници, тога 
ва учениците в първите 
чинове те могат спокойно 
да спят!

Който равнодушно гледа на злото, е лош.
Латинска

Тия що мисле — тека че вану за веру — ка 
дойду на меру.

Сигуран съм дека ни на събрания, говоре 
дека не требе да се не затвараю очи пред разни 
слабости.

Мерило за справедливостта «е може да бъде бол 
шинството на гласовете. Тека говоре. а — после?Шилер

Теквия приятел»е ми и не требу. Само нека 
не забоваре, дека ония истинсЬи приятел»е, що по
чтено и честно работе, су много много повече.

И затова бая Манча се не бои.

А од шилявите .,приятел»е" и занапред че 
иде перушшье, све док се не оправе на работу.
Братство 18 лубиша
Не се ли харесваш на лоши хора, значи си дос-

Камилата не вижда гърбицата си.
— Обвиненият, защо не от 
говаряте на зададените 
въпроси?

Арабска

>
Едно от най-опасните изречения е: „Воички пра
вят така”.

7
♦ — Моят клиент е глухон- 

намссва се адвокат-Л. Н. Толстой ям♦ ът му.
Ръката мие ръката, а ръцете — лицето.

Асирийска — От рождение — добавя 
обвиненият.
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