
ЕрятетШо е уш М президента ла 
СФРЮ Яосн Брм Тмто 01 
14 февруари 1970 год] 
датеяство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
шите народи и народности

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
на-

ГОДИНА ХХУп * БРОЙ 1244 * 7 МАРТ 1986 Г. * ЦЕНА 30 ДИН.

Г ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СКСПРЕД ПРАЗНИКА НА ЖЕНАТА

Идейното единство 

унрепва съдружиетоРАВНОПРАВНА
УЧАСТНИЧКА © НА заседанието на ЦК на СКС от 26 февруари бе приета Програма за 

идейно-политическите задачи, мерките и активностите на членовете, ор 
ганизациите и органите на СКС в провеждането на становищата на ЦК »а 
СЮК за актуалните въпроси в осъществяване на отношенията, върху кои 
то се основава единството и съдружието в СР Сърбия}
© Утвърден е проект на измененията и допълненията в Устава на СК в 
Сърбия.
ф Десетият конгрес на СКС ще се 
© За председател на ЦК на СКС е 
за членове на Председателство на 
диша Гачич.

ОСМИ МАРТ — Международният празник 
на жената е значителна дата на международ-

през авгу-ното работническо движение. Още 
Ст 1910 година в Копенхаген, на Втората ин
тернационална конференция на жените — 
социалисти, Клара Цеткин, най-виден борец, 
от първото десетилетие на борбата за правата 
на трудещата се жена, е предложила да се 
вземе решение за отбелязване на Международ 
ния ден на жената.

проведе нд( 26, 27 и 28 май.
предложен Слободан Милошевич, а 

ЦК на СЮК — Душан Чкребич и Ра

На 27 то заседание чле 
новете на Централния ко 
митет на Съюза на кому 
пистите в Сърбия разис
кваха и приеха Програма 
за идеиткьполитичбоюите 

активнос 
органи* 

и органите на

бройни инициативи в сто дание уточниха проект 
паНството, науката, обра' на изменения и допъляе- 

и йия на Устава на СК в 
Сърбия чййто текст Ще 
бъде пуснат на публично 
обсъждане. «Изхождайки 
от единн'ите интереси на 
работническата класа на 
Югославия, Програмата 

Косово. и политиката на СЮК и 
принципа «а демократи- 
ческия централизъм. Съ-

От 1919 година Осми март се чествува 
като Международен празник на жената. зованието, културата 

под. Резултат е също та 
ка и широко приетият на 
«оин за отделяне и влагане 
на средства на територия
та на СР Сърбия, без по
крайнините, за по-ускоре 
но развитие на 
Пред СК в Сърбия се на 
мират множество задачи, 
както и пред Съюза на Юза на комунистите 
комунистите във Войводи Сърбия, чиито 
на и Косово, към 
оеализиране трябва неот 
ложно да се пристъпи.

Приемането на Програ- 
.мата само по себе си не 
ще разреши ония услож 
пени въпроси, на които 
животът трои отговори.
Не може след приемане- 
то на становища по възло 

ви и де йн о - п о дит и чес К11 
въпроси на практика да 
се политизират разлики 
те по отношение на мно- 
го конкретни «въпроси и 
така постоянно отначало 
да се откриват разисква
ния по въпроси, за конто 
СК има ясни н осмисле
ни отговори. Приетата 
Програма е идепнополи- 
тическа платформа за_,ук 
реиван^ ца единството и 
съдружието в СР Сърбия.
Единството >и съдружието 
в СР Сърбия, макар че 
не може да се мери са 
мо по приетите закони, 
но с основа което в пра 
ктиката е съществено що 
допринасят към изграж
дането «‘а единството и 
съдружието.

Международният празник на жената в на
шата страна и тази година посрещаме с бога
та и съдържателна активност във вс/гчки об
ласти на живота, при равноправно участие в 
обществено-политическата дейност. Жената 
днес е не само рабтоничка във фабриката, тя

задачи, мерки 
1'л на членовете, 
зациите
СК в провеждането 
становищата на ЦК 
СЮК за актуалните въл

на
напроизводител, лекарка.е и селскостопански 

учителка, творец, мислител, самоу прави тел. г... 
вноправието на жената не е и подарено — то
ва е една придобивка в борбата. В Народоос-

Роси в осъществяване на 
отношинията.

на
съставнивърху кои 

то се основава съдружи 
ето в 'СР Сърбия, който

части са 
СК във Войводина и СК в 
Косово,
единни» Съю3 на 
ските
организира и

членовете начи^дювободителната борба, жегата рамо до рамо, 
с мъжете, се бореше за свобода, равноправие 
и по-хубав живот. Славни са имената на Нада 
Димич, Мария Бурсач, Вера Благоевич...

като част на 
югослав

документ е резултат на 
г.яколкомесечна съвмест 
на работа па изпълнител
ните партийни органи в 
републиката и покрайни' 
ните.

— Оказа се. подчерта 
Радиша Гачич, секретар 
на Председателството иа 
ЦК па СКС в началото 
на уводното си изложе
ние
нещо измислено и 'Несъ
ществено. мо за истинс- 
ки, съществуващи и круп

въпроси, чисто разре 
шаване не можеше да се 
отлага. Тези въпроси тър 
сеха ясни и принципни от 
говори при участието на 
най-широката обществе
ност. Становищата и а 
ЦК на СЮК дадоха осно

комунисти. се
Тази година Осми март чествуваме в ожи- 

политическа дейност пред 13-тия конгрес
действува 

като самостоятелна орга 
низация на членове и тех 
ните организации 
Сърби*” — се казва меж 
ду другото в 
проект.

вена
зана СЮК и в разгара на пълна активност 

избиране на делегации и делегати. При пълен 
Съюза на комунистите и работни-

в СР
принос на 
ческата класа в предконгресната активност 

множество крупни въпроси от
уточнения

са раздвижени 
нашето по-нататъшно развитие. Приносът е 
все по-забележителея в изнамирането на Ре'"е 

много открит и въпроси, а платформа 
на конгресите, както и остана- 

изискват пълен принос "а

Прието бе и решение 
Десетият конгрес «а Съ 
юза на комунистите 
Сърбия да се проведе на’ 
26, 27 и 28 май тази го 
дина в Белград. Централ
ният комитет

че не се касае за
ния за
за подготовка 
лите документи, 
всеки жомушшет.

в

|[И

С изборите за делегати и делегации се ос 
и интереса на грзжданина- 

че са неноколе-

утвърди 
предложение за фунищя- 
та председател на на ЦК 
п- СКС и членове на Пре 
дседателството На ЦК на 
СЮК от Сърбия. За пред
седател на ЦК на‘ СКС е 

СЛОБОДАН

ъществява правото
самоуправи^л Ге '^пистто самоупра-
влИеТис пготов^Л ™-е„ергич„о ^свува 

осъществяването на програмата за иконо 
стабилизация върху самоуправител и

собствени сили, за 
обществено Ра:)-

не в
мичеекз 
основи при 
но-динамично

«а за създаване «а посъ 
държателни и по-богати 
отношения, върху които 

?сс основава 
й съдружието в СР Сър
бия. Резултат от иаправе 
ните усилия е и приема- 
пето на Закон за обшест- 
В0НОТО планирано и 
ществеии"

предложен 
МИЛОШЕВИЧ, 
я.щем председател на Гра 
дския комитет на СКС в

облягане върху 
материално и понасто-

единствотовит ИС.
включване иа жени- 

зарад задоволява-
НСОбхОДИМОСТ 33 01ШЯ,

, активности, 
с една дума,

самоуправители

Искането за по-пълно
не е само

Белград, а за члейове на 
Председателството на ЦК 
на СЮК са предложени 
ДУШАН ЧКРЕБИЧ, по 
наетоящом председател 

на Председателството на 
СР Сърбия и 
ГАЧИЧ, секретар на Пре 
дседателството йа ЦК на 
СКС.

те в делегациите 
не на структурата, 

са носители
но

множество 
въпроси, 06-които

Раздвижвайки редица
жените-производители, --- - „бществе-

учас-гвуват-въввсички порИатова # време
, стопанския жи У изберем повече

констатираме

УТОЧНЕН ПРОЕКТ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДОПЪЛНЕНИЯ В УС
ТАВА НА СК В СЪРБИЯ

план на СРакти-
Сьрбия както и други пла 

документи. Самоуп 
интеграция

РАДИША
нови
равителмата 
в републиката вече запо
чна да се гради и все по 

^ вече Ще со гради с много

вно 
пия и 
да нежений/скупщипите, Членовете ла ЦК 

СКС на посоченото засе-
наБ.К. Б. Костадинов



НАС |и аI пс СВЕТА
СЛЕД УБИЙСТВОТО НА УЛОФ ПАЛМЕНОВАТА ВЛАСТ ИА ФИЛИПИНИТЕ ПРАВИ П'ЬР 

КРАЧКИ ПО П'ЬТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯ- Тихият бунтовник 

от Стокхолм
ВИТЕ СИ
ТА

НАРОДНИ НРАВА Н 

РАЗВИТИЕ демократическият социа- 
бил толкова необходим,

задачи в този свят

,.Никога преди 
лизъм ие е 
преди ие е имал толкова 

растяща солидарност’/

никога
Корлсон Аки»о заявила, че в мерките на но

вото правителство приоритет ще получат усилията 
за подобряване жйзените условия на бедните сло
еве

Двадесетгодишната че* 
нгродна , диктатура 
Фердинанд Маркосл вече 
е тежко филипинско ми 
кало, а новата власт нра
ви първите си крачки 
по пътя на демокрация
та. На най-величествен- 
пя народен митинг в ис 
горията на Филипините 
новият президент на ст 
раната Корасон А кино об
народвала решение, с ко 
сто се премахват всички 
Маркосови закони, огра
ничаващи основните чове 
и:ки права. На прескон 
Ференцця в Манила гос
пожа Акино заявила? че 
в мерките на нейното пра 
вителство предимство 
Ще получат усилията за 
подобряване жизнените 
условия на бедните слое
ве. На международен
план Филипините щр . се 
застъпват за подобрява 
не на отношенията ак с 
други страни.

Корасон , Акино изтък

на

сновено владея на шведс
ката сцена и като преми

Не само с тези думи, 
изговорени преди повече 
години, по и с цели» си 
живот и1 дело 
шведски премиер 
Палме паказа и доказа, 
чо никога не е °ил безу
частен към съществуващо 
то положение — и в стра 
ната си, и ю света. За

мическа иоограма па ст
ла опрта. Тя опопестила 

намерението си да' СКд- 
ючи примирие с герил- 
цитс на ,,Новата народ
на армия” (НПА), която 
..почестта сила” от ико 
комическите проблеми и

опозиционер.ер, и. като 
Роден в буржоазно семей 
ство, този упорит и блее-

убитият
Улоф сигурност вече не е „пет, 

а одна минута до двана
десет”.

Някои от противниците 
заканвали

тящ интелектуалец нико
га Не сс е помирил с удо
бното ежедневие на шве 
дския 
на ранни 
лючил в

висш слой. Още често му се 
с убийство. Той отгова
рял, че е 
живее с тази

младини сс вк 
работническото „свикнал да 

опасност”.ПАЛМЕ 3/} ТИТО И ЮГОСЛАВИЯ подНе искал да живее 
сянката на службата за 
сигурност. Пътувал с ме-

Пред (Посвиршето па Тито в Швеция 
пролетта на 1976 година Палме зая-ви, че се „голям

през

интерес очаква да чуе мнението на 
Тито за международната обстановка''. Посещението 
на президента Тито е възможност да сравним ста
новищата си по светвните проблеми и във връзка 
с укрепването на нашите отношения".

Той винаги подчертаваше значението на фа
кта, че голям брой югославяни работят в Швеция/ 
а мнозина шведи пътуват в Югославия 
техния принос за укрепването на отношенията 
ДУ двете стра»и.

„Между Югославия и Швеция няМа 
проблеми. Нашите две

президента велиспод или малъктро,
автомобил, разхождал се 
по улиците на Стокхолм. 
Дали сега, след убийс
твото му, ше се промен
ят навиците и поведени
ето на шведските поли
тици и общественост? Да 
е жив, * тихият бунтовник 
от Стоколхм Улоф Палме 
би продължил да отива 
на кино със съпиугата си 
Лизбет, а не с група въо
ръжени защитници.

и изтъквал 
меж-

круПЯЛ
страни дадоха голям принос 

за успеха на Конференцията по европейската 
риост И сътрудничество в Хелзинки 
така ще бъде и занапред*’.

Корасон Акино 
голямата безработница в 
страната.

Според думите на Ко
расон Акино Филипини-

сигу- 
и вярвам, че

шведското
кратическо

соцмалдмео-
движение об

движение. застъпвайки АВСТРАЛИЯнала че ще наложи^ »а 
гуверенара на Централ
ната филипинска банка
Хосе Фернандес и мини- ркос. за да бъде осъден 
стъра на финансите Ха- поради убийството на не- 
им Онгпино спешно да за й.чия 
почнат подготовка за из
работката на «ова ико но

те няма да се отнесат до 
САЩ се за свобода, равноправ

ие и братство между хо
рата. Като най-млад 
ропейски премиер. Палме 
твърде бързо успял 
помири две 
мирима неща 
на бунтовник за 
нни промени и 
та традиция. През

с иск да им бъде 
предаден Фердинанд Ма

икновено се казва, че е 
бедно на утсписти, а бо
гато на практици. Улоф 
Палме 'обаче беше

СТАНАев-

НЕЗАВИСИМА"визи псъпруг и бивш во
дач на опозицията Бен-и- 
но Акино.

даонер и мечтател, но и ус 
пешен практик 
тик?та. който

наглед непо- 
желанието 

по сто я- 
шведска- 

1976

Тези дни Австра-в поли 
неприко пия и формално ста 

на независима. Пъл 
ната й независимост 
е узаконена с „Акт 
5а Австралия”, подпи 
сан от великобритан 
ската кралица Ели- 
забета П, която пре- 
бивава на дванадесе 
тдневно

ВТОРА ПАРКО 
ЗА САЩ
Всичко

ЮГОСЛАВСКО-ИТАЛИ А НСКИ ,/юго'ОТНОШЕНИЯ

СПАДОЛИНН В БЕЛГРАД година шведите накратко 
се „заситилина време от демаго
гията на Палме”. но той 
уопял да превърне избор 
ното поражение 
ма изборна победа. През 
шестте си

3 началото -на 
меерц на САЩ 
вени приблизително 
леки авте-мобили ,.Юго”, 
а съвкупният тазгодишен 
износ що възлезе на око 
ло 60 000 
ботите

Министърът на народ
ната отбрана и пред се да 
дател На Републиканска
та партия • на Италия 
Джовани Спадолини при
стигна на 4 март в Бел
град, оглавявайки 
Ция на своята 
приятелско и 
сеЩение в нашата 
на и въоръжените сили.

Високия гост от прия
телската и съседна сбра
на на аерогара. Батайни-

мииалияпротиввъз душна отбрана 
генерал-подполковник Ан
тон Тус.
Милун Иикслич, 
кът на Република Итал
ия в Югославия Ма симо 
Каста до, пратенИ(1С Иа от 
браната бригадният 
рал

са доста- 
1600 в голя-контраадмирал

поела«и посещение 
в тази страна. По 
този начин е према 
хната компетенция.

опозиционерс- 
ки години започнал 
нови някои 

на между-леки коли. Ра- 
добре 

запачите-

акции 
народен план— 
литическото и

протичат на подел е га 
страна на

ген'е-
Лоренца Аудизио, 

трудове по помошник-пратеника на 
стра- отбралата на

флот. фрегатния 
та» Маурицио Джемина-

, и доставката е 
лно по-висока иконбми- 

които му 
епи-

та на парламента и
ческото поле — 
донасят

от заплану 
ваната; а представители
те >н'а

правителството на 
Великобритания 
австралийските

поетичния
предприятие „Юго Тет „Шведски гълъб на

бъпяРмп<а’ ’ Са Д0,В0ЛН'И от мира". Действувайки ка 
м зимата и качеството -то представител нП пог

на пристанищните 
ги услу™. които 
вършени

военния
капи- над

ща
ти.ни.

и дру ледователно 
са из- ,,Актът за Австра- 

лия" е сложил край 
и на компетенциите 
на пеликобританско 
то правосъдие 
австралийските съ
дове. Великобританс- 
ката кралица обаче 
продължава да е и 
австралийски
арх.

Швеция, ПалмеНобачеЛНа 
кога «е е бил неутрален 
в усилията за

Непосредствено след
приети плето си в Белград 
минйстърът на 
Джовани Спадолини

ца посрещна съюзният 
секретар на народна отб 
рана. адмирал на флота 
Бранко Мамула. На пос
рещането

ни ‘един ден по- 
рано от заплануваното.

В началото на
отбраната

прекратя
ване на стълкновенията, 
решаване на кризите, за 
уста но вя ва«е н а 
Обръщайки

по- март ра 
ботниците «а Барското 
пристанище 
2860

сети възпоменателен^ це
нтър ..Йосип Броз Тито” 
положи

надприсъствуваха
и подсекретарят Съюз
ния секретариат "за на
родна отбрана генерал- 
долковник Милан Дале- ' 
вич. комендантът ,на воен 
нот0

натовариха 
„Заставили” леки 

коли „Юго ГБ”# 
годишна пратка за Амери 
ка, която до

диалог.» Цветя на гроба 
на югославския президе
нт. отдаде почит(«а

се към пре
дставителите на 35 стра- 
ни от Европа и Северна 

ьалтимор Америка през януари 1984 
„Дивио

втора таз
тле

н-ните му оотайКи и се 
вписа в Сп о м е н-к ни гат а превозва кораба 

■ кеаник”.
МО.Н-въздух-оплаване годин'а. той -казал, че 

часовника
и на посетителите. на

на световната
СТРАНИЦА 2
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ВЛАСТИМИР ПОТИЧ Е 
СЕДАТЕЛ НА МОК РПЕДЛОЖЕН ЗА ПРЕД

НА СКС В НИШ Пред Международния ден на жената
ЕдинодушноГпредложенне ДИМИТРОВГРАД

Събрание и посещения
Международният ден на 

жената — 8 март в Дими 
тровградска община тце 
бъде ознаменуван тради
ционно

Председателството на 
Междуобщиноката конфе
ренция на СКС в 
единодушно предложи Вл 
а дими р Потич, 
ей председател на ОК на 
СКС

равен на броя на канди- 
даните, поито трябва да 
бъдат избрани. Сред 
дложените 
са работници, 8
топа н ски

орби, посветени' на 8 ма 
рт. След това ще бъде 
изпълнена разнообразна 
културно-забавна програ

строителство и за задачи 
те им в борбата за по-на 
татъшен просперитет на 
нашата родила по пътя 
на социалисическото са- 
мо^правелние Ще говори 
МИЛОВАНКА КАМЕНО
ВА председателка' «а 

- Конференцията зт общест 
вена дейност «а жената. 
На събранието Ще бъдат

Ниш пре-
кандидати 27

досегаш' селскок-
производите- 

ли, по 8 юристи, иконо
мисти и

тържествено и ма.
в Пирот, за предсе

дател на МОК на СКС. За 
секретар на

На празника делегация 
на димитровградските же
ни ще посети Дома за 
стари и изнемощели ли
ца и родилния дом. Праз 
ненството Ще приключи с 
чртгаоска вечер.

трудово.
Ознаменуването ще за 

почне на 7 март вечерта 
с тържествено събрание 
в залата на Центъра за 
култура. За значението 
на почзника. 
те у:а

културношросве
Председате тни дейци, 4 студенти и 

МОК на скд 
Петар Ма-

лството на 
е предложен 
леш, магистър 
мически науки и досега'

ученици, 3 пеноиойери и 
3 от останалите структу
ри. Младежта е застъпе
на с 13. жегните с И и 
участниците в НОБ с 5

по иконо-
връчени награди на учени 
иите — автори «а най-ус- 
г:пт::ните

резултати- 
димитровградските 

жени в социалистическото
шен изпълнителен секре 
т?.р на ОК нд СКС в 
Ниш.

предложени членове. Съ_ 
ставът на МОК на СКС 
в Ниш ще бъде подновен 
с висок процент, поне
же 66 от общо 70 канди
дата за пръв път са пре
дложени за членове на 
този форум.

А. Т.литературни тв

ПРЕДПРАЗНИЧНА СРЕЩАУтвърдена е и листа на 
кандидатите за членове 
на МОК на СКС. Листата 
е ..затворена”, понеже бро 
ят на предложените (70) е С трудовата песен 

на машинитеЗАШО СТАЧКУВАТ РА БОТНИЦИТЕ?

Протест срещу 

лошите ръководители
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА е млада работнич

ка в цеха за производство на чорапи в Босилеград. 
Както и мнозина нейни колеги и колежки, и тя е 
връстник на този цех: началото на производството 
е и начало на трудовия й век. След успешната пре
квалификация тя бързо навлиза в тайните на плета- 
чкия занаят и без проблеми обслужва Ю машини. 
Нейният сменоводител Миле Андонов хвали работа 
та й похвални думи за не» чухме и от нейните ко
леги и колежки.

Стачките нанасят голяма вреда на самоупра 
влението, но понякога не могат по дг»'г начин 
на се разкрият техно^юрократическите сили, ко 
ито задушват самоуправ чението

В За да няма ^прекратя
вания на работата”, нала' 
га се да бъдат енергично 
премахнати девиациите в 
самоуправлението повече 
да се цени твоюческият 
труд и да се дават навре
менни пълни и вескни ин
формации за резултатите, 
.проблемите и състояни
ето на организацията — 
кязр.з Милеикович.

известно число орга се състояла в Лесковац. Нейният от
бор е спечелил третото място, а тя е 
получила диплома.

Ръководителите на цеха ни казаха, 
че Снежана почти редовно преизпъл
нена нормата си. А тя .не е малка: при 
пълна натовареност «а машините —- 
420 чифта чорапи на ден. Ангелова 
пък ежедневно плете не по-малко от 
450 чифта.

В края на разговора ни поискахме 
да чуем мнението й за положението 
на женатаработничка.

— Положението на жената в сдру
жения труд почти и не се различава 
от общото положение на работниците 
— казва тя. — А работниците заслужа
ват положението им да бъде по-добро. 
Най добрият начин да се постигне това 
е по-добре да се възнаграждава произ
водственият труд.

Във вашия цех е голям броят на 
работничките. Как ще ознаменувате 
призника си?

— За «ас икономическата стабили-

Преди да стане работничка в цеха, 
Снежана е завършила средно училище 
(търговска специалност) в Босилеград. 
Затова я попитахме по коя причина е 
решила да стане производствен работ
ник и доволна ли е от това свое реше
ние?

низашш на сдружения тр
уд в Южноморавски реги
он се случи работниците 
да стачкуват относно да 
..прекратят работата си”, 
както се казва в полити 
ческия жаргон Защо ра
ботниците прибягват до 
това

I

— Преквалификацията за плетачна 
беше голям шанс да се ,,измъкнами

непопулярно средс от група на безработните — отговаря
Сегатво? това тихо и скромно момиче, 

овободно мога да кажа, че не съм сг
решила. Доволна съм от работата, а 
също така м от трудбвата атмосфер.:

— ,,Прекратяването на 
работата” нанся голяма 
вреда на самоуправлени 

казва Томислав

ЗАПОЧНА С РАБОТА ПО 
ЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА 
НА СЪЮЗА НА СИНДИ 
КАТИТЕ В СУРДУЛИЦА

в цеха. Почти всичките сме млади р 
ботници, разбираме се, помагаме 
другаруваме в свободните часове. То- 

и основата на нашите добри про-

ето
Миленкович, 
ел на Междуобщинския

си.председат-

синдикален съвет в Ле
сковац — Г1онякога обаче

ва еСедемдесет
курсисти

резултати, разбира се, за* 
добрата организация на трудо-

изводствеш!
не могат по друг начин 
да си разкрият технобю- 
рократическите сили, ко 
ито задушват самоуправ
лението, След като им до 

работниците реша 
да употребят стачка- 

послед"о средс-

едио с
вия процес. До миналата година лнчни- 

възлизаше на 23 °°°. - но 
е 38 000

Тези дни в Сурдулица 
започна с работа полити 
ческата школа па Общи* 
мекия синдикален съвет. 
В четвъртия випуск има 
26 курсисти от първични
те организации Па Съю
за на синдикатите, кои
то в следвалите три ме* 
сена ’пе се подготвят за 
практическо действуваме

ят мм доохд
от началото на тази година 
динара, така че и в това отношение по 
ложението ни се подобрява.

тегне, 
ват 
та /като 
тво.

заци» е и делничен, и празничен прин
цип, Затова и празничната Ни атмо
сфера те бъде ,.оправена” по стабили
зационна рецепта.

СнежанаКато добра работничка 
Ангелова миналата и 1983 година е уча^ 
стпувала и съревнованието на текстп* 
дните работници в СР Сърбия, което

Най чести поводи за 
на работа М. яневпрекратяване 

та са лошите критерии и
разпределение

то и ниските лични дохо- 
Работйиците на текс- 

комбинат ,,3елс

мерила в
БОСИЛЕГРАД

в синдикалните оргапи-
самоунравителни-

тс органи, в Счоза на со- 
младеж

Школата работи

Скромно чествуване__
В Бооилеградска обши- празника в голямата залаЦ Ци от Основиото учили* 

уведоми Да на Културния дом те се^ 
проведе тържествено съб 
ранно с доклад и култур
но-забавна програма. Ав 
торт на доклада е Да®- 
ка Стоянова, а култур- 
ио-заба)Виата
е подготвена от членове 
те На СКХД „Младост”, 
средношколци от Образо
вателния центрър. учеии

ди.
зации,тилния

Велкович” например нс 
ако бя* циалистнческата градинка-ще и деца от 

та „Детска радост”.
Тържества те има и в 

районните центровб. Пър

бих? стачкували, 
ха получили ■_

па, както ни 
пка

и др.точни отго- Стоянона, председате- 
Конфереицията 

дейност

програмата, която пр* 
Съюза на 

Сърби», 
подитиче-

ноза"Ю мновори на въпроса лка на
за обществена

жената, приключи ,под* 
за чествуване

ие Съвета маимличнитего ниски са синдикатите на 
Инак досега

школа на

вичната младежка орга
низация и учениците от 
Райчиловцп «не 
културно-забавна програ 
ма в родното си село.

пред-какво се
да се увели-

заработките им и да 
със'

доходи и 
приема, за

на
Съвета
Сурду-

готовката
на Международния
на жената. И тази година 

•Че _ бъде 
..стабилизаци-

изнесатоката програмаденчат па синдикатите влошото 
Основа ма ста- 

протестът срешу 
злоупотре-

се промени 
тояние. 
чките е 
пропуските и
бито на ръководителите.

завършили окололица са 
70 . курсисти чествувалето 

скромно, 
оишо”. В навечерието на

продам МО
на сдрус.м.

Iч'
М.Я,от организациите

Ж0НИя труд.
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Делегатска предСизборна) дейност
ДИМИТРОВГРАД

Предложени 

кандидати за ОПС
БАБУШНИЦА

Недостатъчно жени и младежи
скупщина, 

канди
Виолета Пейчич, 

Том и ела в 
Станоевич, работник, Зо
ран йованович, икономи 

Стоян Пауиович, пси 
оиоие.р. На съвместно за~ 
евда^ие на изпълнителни
те органи па обществено 
-пол итическите ор ганиза 
ций, проведено па 21 феи 
руари е утвърдено пред
ложението на единната 
листа па кандидатите за 
Обще ствол о-пол ити чес 
кия съвест.

От делегацията ма ОК 
па ССТН са издигнати 
предложения за Славол- 
юб Миладинович, про
фесор Алаксан-дар Мла
дено ви ч, работник, Пе
тър Николов, техуик, 
Мирослав Петрович, ико 
номпет. Мирослав Петро 
вич, Воислав Пейчич, Ме 
одраг Ристич, Ратко Ри 
нов-ич, селскостопански 
производители.

От делегацияга на ОК 
ма СКС: Живорад йова 
■но вич, селскостопаноки
производител, Слободан 
Кръсти**, работник, Дра 
ган Стамен кови ч. работ 
ник, Душащ Джорджев- 
ич, селскостопански про 
изводител и Петар йр- 
кчич, директор. От съ 
става на делегацията на 
Съюза на бойците са из
лъчени -следните кандида 

Предраг Раденко- 
вич, селскостопански про 
изводител, Станимир Ми

Общинската 
Гова са следните

вен това проведени 
50 събрания на пеедруже 

селскостопански

С провеждането па каи- 
дидаци-оциа конференция 
на Общинската комферс 
кция нд Социалистичес
кия съюз н? 28 февруа
ри приключи първия кр 
ъг от изборната дейност 
за делегати и делегации 
в Бабушнишка община.
Както ни уведоми предсе
дателят на ОК »а ССТН Ду 
шан Ристич, досегашната 
предизборна дейност в 
общината, се развива ус
пешно. Нр с имало отс
рочване, на ‘събрания, а и 
посещението е била па 
завидно равнище. Обшо 
са били проведени 53 пре 
дкаидидациоянн събран 
ня в местните общнос
ти и 32 в организациите 
на сдружения труд. Ое-

На проведеното заседа
ние бс дадена 
на досегашната предкан- 

кандидани

На 28 февруари в Ди 
митровград се проведе об 
щинска кандидадионна ко 
иференция, на която бе 
утвърдена кандидатска ли 
ста за делегати в 
ствено-политическия съ
вет «па 20 кандидати, от
об>Цественотюлитически- 

те (ЗргаДизации и- то: 
Социалистическият съюз 
дава 0, Съюзът на кому 
пистите 4, Съюзът на еди 
дикатитс б, младежката 
организация и организаци 
ята на бойците тю двама 
кандидати за делегати. 
Утвърдена е кандидатура 
та на следните кандида
ти : Никола Антаиасов, 
Ангел Ангелов, Димитър 
Веселинов, Станика Ива
нова, Първан Иванов, Не 
бойша Иванов,
Еленков, Милорад йорда 
нов, Саша Коцев, Биляна 
Маркович, Велимир Ми- 
лошев, Гроздан Петров, 
Слава Тодоров, Драга» 
Тошев, Мирно Тздосов 
Петър Тасев, Иван Зар 
ков, Боривое Чирич и Ан 
гел Миланов.

дати : 
работничка.

ните 
производители.

и оценка

На предкаднидационни- 
те събрания са били сви 

повече

дидационна и 
опна активност в общи

ст, пата. като бе изтъкнато,дентираии- много Обще
делегати 

делегации 
па ‘ . общоствено-политиче 
ските общности и са- 
\» оуп ра вител и ите общно 
сти на интересите.

кандидати за 
и членове "а

че предкандидациоините 
и кандидационни събра
ния са били добре посе 
теии в местн-ите обшнос 
ти по селата и в трудови
те организации, докато 
това не може да се каже 
за местната общност в 
града. Предложените кан 
дидати в найгмного слу
чаи задоволяват предай 
дените критерии, а нес
пазване е имало само в 
структурата, понеже в ня 
кои местни общщности 
поради малък брой жите 
ли това е невъзможно. 
До 28 февруари са прове 
дени кандидационни съб
рания в трудовите органи 
зации и повени местни 
общности. В някои местни 
общности събранията . Ьа 
отсрочени поради обекти 
вни причини, но там ще 
бъдат проведени до 5 
март, както е и предви' 
дено.

Председателството
Съюза на 
Бабушнпца. ш\ б февру
ари е свидентирало въз
можни делегати от деле
гация ма* ^1»юза па син
дикатите в о Птичата за 
делегати в 
г митическия

па
синдикатите н

Обществеио-
съпет ма

ОТ ОБЩИНСКАТА КАНДИДАДИОННА 
КОНФЕРЕНЦИЯ В БОСИ ЛЕГРАД Йован

Положителна обща оценка
ф Малък е броят на предложените жени и мла
дежи
Ф Няколкократно гласуване и меняване »а пре
дложения

На 28 февруари т.г. в няколкократно 
Босилеград се състоя Об
щинска
конференция, на 
бе обсъден досегашният 
ход на изборната дейно 
ст и утвърдена листа с 
15 кандидата за делегати 

Обществено-политиче
ския съвет на Общинска 
та скупщина.

гласува
не и меняване на предло 

кандидационна жения. особено на предло
А. Т.

която жения за делегати на 
ССТН и Синдиката, 
диха кандидатска 
са делегати в Обществе
но-политическия съвет на 
Общинската . скупщина. 
На листата са 15 кандида 
та (толкс-ва трябва да 
бъдат избрани) сред ко
ито са 2 работника от 
непосредственото произ 
родство, 3' селскостопан" 
ски производители 2 . же
ни и 2 младежи.

СУРДУЛИЦА
утвър-
листа Листа с 23 кандидата

На кандидационното 
събрание на Общинската 
конференция на ССТН в 
Сурдулица, състояло се 
в миналия петък, са пре-

ка община са предложе
ни: Миодраг Ристич, Ста 
менко
Ристич. Д»ушан Костов и 
Градимир СтОянович, 
Общинската

в
ТИ:

Янкович, Драган

«ошевич, пенсионер. а 
от делегацията на ОК на 
Съюза на младежта1 Воя 
ВоиНов. работник и Боба» 
Илич,
производител.

■ Предкандидационните 
и кандидационни събра' 
ния. подчерта докладни 
кът Иван Лазаров, се про 
ведоха в атмосфера на 
съдържателни и всестра 
нни разисквания. Събра
нията бяха добре посете 
ни, особено в местните 
общности. При евиденти 
рането «а' кандидати за 
членове на делегации и 
делегати главно бяха. спа 
зени утвърдените крите
рии. И този път обаче 
сред евидентираните кан

а от
дложени кандидати за де 
легати

конференц
ия на ССТН: Аца ДжорД- 

Маринко Арсич, 
Диляна Попович Любен 
Михайлов. Миахйло Ста 
ноевич и Радослав Була- 
т^вич. От делегацията на 
Общинския

Обществено'на
политическия
Общинската 

От името

жевич.съвет «а 
скупщина.’ 

на организа
цията на %СК в Сурдулиш-

селскостопански

м.я. М.А.

В БОСИЛЕГРАД БЯХА ОБСЪДЕНИ ОТЧЕТИ И ПРОГРАМНИ 
ЦИИ НА РАДИО НИШ И ТВ-жУРНАЛА

синикален съ 
вет са предложени: Миод 
раг
Радулович,

КОНЦЕП

Петрович, Оливера 
Десимир Ан 

тич, Томислав Митич и 
Миле Милев, 
гацията на ОК на ССМ 
— Десимир Тасич Люби- 
ша Станойкович, Дивна 
Стоядович и Марина Ста 
нкович. Борческата 
санизация 
дидатурите . «'а Любомир

Да има място и за традициите
На съвместно заседа

ние н‘а Председателство 
то и Секцията за обра
зование. наука,

а от деле-тиг на средства са оста
нали нереализирани ня
кои запланувани 
преди воичко

Белград, разбира 
се. по 'Инициатива на ком
петентните в Босилегда- 
дска община.

За съдържанието 
споменатите средства за 
масова информация 
изткъцато, че не е имало 
и дейно- п о л ити чески 
г;оии. Занапред обаче тр 
ябва да се настоява за 

раз'

левизия

задачи,
дйдати за членове на де 
легации е 
на жените и младежите. 
Така (например от 1100 
кандидата за членове на 
делегации >в местните об
Щност-и 
ни и 79 младежи. Полр-

култура
малък броят и информиране на ОК на 

ССТН в Босилеград, със 
тояло се на 27 февруари 
т.г., бяха приети отчети
за миналогодишната

само Ю0 са же' бота >и програмни 
пции за

задачите, 
свързани с подобряването 
на приема на

'на
ор-п ре даване*

то и с включването на 
Босилефадска 

радио-предаванията на 
сърбохърватски

изтъкна кан-бе
община

Трайкович, Стоян Нико 
лич и Василие Маринко-

враз ук-
конце- 

настоящата по-
жението е подобно.и ко- Дина не ежедневното пре 

даване на Радио Ниш 
състав на 60‘те българската наролнрет 

о р га н и з а ц и - Ю гос л а в и я

език. Оч
аква се -проблемът р при
ема ма радиопредаването 
да бъде смекчен

вич.
по-голямс жанрово 

с изгра нообразие (коментари, ре 
ждането на нов предава- портажи и пр.). Радио- 
тел о мощност 100 кв. предаването 
щ° се касае за честите налът трябва да
прекъсвания .на телевизи 
емната програма, Андре- 
евич изтъкна, че пробле
мът трябва да се 
ва съвместно с Радио-те-

ГласуваНето на делега* 
тите за Обществено-поли
тическия съвет «а ОС и 
за членове на делегации
те в сдружения труд и 
трудовите общности ще 
се проведе на 13 и 14, а 
местните общности на 16 
март т.г.

гато -става дума за пред
ложения 
делегации в 
ите На сдружен-ия труд и 
трудовите общности.

В продължение на засе- 
членовете на 

кандидацио 
след

за.
в

и ТВ-журма- и ТВ-жур\ла.
отделятОбосновавайки отче

тите, директорът на ра
дио Ниш Севделин Анд- 
реевич м-ежд-у другото по 
дчерта че поради .яедос

по-голямо внимание за об 
ичайните и други тради
ции в -общината, «оитаАа 

реша- последък заглъхват.

данието 
Общинската 
нна конференция.

М. Я. с.м.
СТРАНИЦА 4
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ОТ ОБЩИНСКАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БАБУШНИЦл ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИ 
НСКАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК 
БОСИЛЕГРАДС лице вкъм проблемите НЕОБХОДИМО Е ОЩЕ 

П0-Г0ЛЯМ0 ЕДИНСТВО
С провеждането на Об

щинска изборна кофере- 
нция «а з март в Бабуш- 
нмца приключи изборна
та дейност в Съюза 
комунистите.

Основен извод е, че в пе 
риода на настъпващите ю 
конгрес на Сьюза на 
мунистите на СКС и 13-ти 
конгрес на Съюза «а 
славските

скупщина в 
си изнесе конкретни при 
мери за стопанското 
обществено 
общината през 
те няколко години,
ПОСОЧИ кои нови 
са открити и

изказването не е направено достатъч
но в по-пълното изплоз- 

и ване на съществуващите
развитие на мощности, и за незадово-

Общинската организа
ция «'а Съ»оза на
стите в Босилеград, съв
местно с оста«алите ор
ганизирани социалисти
чески сили

на последни лителния ръст на дохода, 
като Говорейки за

цехове политика Илич
какво се

комуникадровата 
изнесе,

че в някои случаи е 
била силно подчертава 

че за ед ролята на -координацио
период от нното тяло, като каза, че

през запред Съюзът на кому-
година стопа пистите трябва по-после

довател но да се бори за 
прилагане и а принципа 

съЩо, за ротация и изменяемо-
ст па кадрите. Любомир 
Станков и ч‘ говори за няк
ои проблеми в селското 

правят усили» стопанство и снабдяване-
развитие то.

-Велкович

ко- планира занапред. Велко 
вич подчерта, 
и и по-дълъг

в периода от 
март 1982 до Февруари 
1986

юго
комунисти, ка 

кто и в провеждането на 
крупните задачи от Дъл- 
госръчната

време за пръв път
изтеклата

година са осъщест
вили забележителни 
зултати

Ре-
в изграждането 

н!а социалистическите са 
моуправитедни

ноките организации в об 
Щината
загуба, и добави

програма за са работили бези кю н о м и ческа 
зация. ще
Димо още по-голямо 
йно-политическо

стабилц- 
бъде необхо- 

иде

и общес- 
тв е /го-по лити ч е с ки ^отно
шения —

че никак не бива да бъ
дем доволни от При това оонов-по стиг
натото и че е необходи
мо да се 
за по-уокореио 
на общината, 
също говоци и за фабри
ката за гли«еии 
коя го е в ликвлаиия

пата насока на дейност
та бе насочена към прет
воряване 
туцията и

единст
во при -постоянно изостря 
не на 

В доклада
председател на ОК 

СКС Новица Любпч> Акту 
алНи

отговорността. в дело Консти-
си досегаш- конгресните 

зна-
Коиференцията от име- 

ю на Междуобщинската 
конференция на Съюза 
На К 0 М V Н ист мто в Ниш

ният становища. Особено 
чителен

Иван Василев
тласък на тази
даде общопарти

изделия.
дейност сок доход. С други 

казано, акциите 
да бъдат насочени
осъществяване «а 
соко качество в 
кото

задачи на Съюза 
на комунистити

дум-и
трябва

към
по-ви-

йното разискване 
Пр6ектозаключенията от 
13-то

в предс
тоящия период между дру 
го то

върху

подчерта, че 
ред ще бъде необходимо 
всички

заседание -на ЦКзанап-
на ОЮК. стопанс 

развитие, къдетокомунисти в об
щината, във всяка среда, да 
се бсряг

През отчетния перио-д об 
щииската организация На 
СК в общината раздвижи

все още има неизползува
ни ресурси. Милован Ми 

и шович между другото се 
встъпи за 
йно-политическо и

по-дейно, отко 
лкото досега, за по-пъл 
но осъществяване на за да 
чите от 
програма за иконом и чес 
ка стабилизация и сред-
носречия
°:ерта че до започването 
Н?„Ю конгрес на СКС и 
1 З-кон грес на СЮК; ще 
трябва да се премахнат 
редица слабости и пропу
ски, при постоянно, иде
йно-политическо издига 
не. По такъв начин Съю-

и редица активности 
акции в 
сти и

по-голямо идеместните общно
Дългосрочната акци

онно единство на Съюза 
на комунистите.

организациите на 
сдружения труд. До зна
чителна което да 

се развива и укрепва, чр
ез непосредствена 
ност на

степен укрепна 
основа наплан. Той под материалната 

турда, а
идейна подготвеност 
комунистите 
то укрепва и 
то и единството в община 
та и извън нея.

актив-
членовете им в 

реализи- 
приетите

чрез повишена
Славко Златкович е през 
1940 год. роден в с. Мала 
Бонипци. По занятие е 
професор. Досега изпъл 
няваше длъжността за
веждащ на професионал
на служба при ОК на 
СКС. Член па СК е от 
1969 година. Активно се 
занимава с общенствено- 
политическа дейност. За 
вършил е Регионална по
литическа школа в Пи
рот. Получил е Септемв
рийска награда за 1985 
година.

наС/апко Белкович е роде" 
през 1939 година в с. Дол
ни Стрижевац. По профе
сия е икономист. Досега 
беше председател на Об 
щииската скупшина. Чл
ен е «а СК 01 1968 година. 
Бил е член на! младеж
кия комитет, секретар 
на първичната организа
ция в „Л/жиица”, делегат 
на Осмия конгрес па СКС 
и редица др. длъжности. 
За успешна работа досега 
е получил редица награ
ди и признания.

раздвижване инепрекъсда
братство- ране На вече 

активности 
На

събрание.
отчетно-изборното 

съгласно избо»
Това е основна оценка 

в отчета за работата на 
Общинската организация 
На СК в
община за изтеклия че
тиригодишен 

който делегатите на Об
щинската изборна конфе
ренция на проведеното на 
4 март т.г. отчетно-из бор 
но събрание без разисква 
ния приеха.

рната процедура, 
тите

делега- 
на Общинската из

борна конференция 
тайно

зът на комунистите мо
же да си завоюва място 
като водеща идейно-по
литическа сила в общес
твото.

чрез
гласоподаване, из

браха нов Общински 
митет от 35 души, члено 
ь'е на уставната и Надзи- 
рателна

Босилеградека

копериод.

кои- 
доклада 
изтекла-

В разискванията • комисия. 
т!° и Ще легати • за МОК 
на СКС в Лесковац (Дан 

Стоянова. Иван Борс- 
ки, Станко Миладинов >и 
• 1ван Василев). За 
на Десетия конгрес на 
СКС е избран Михал Бо
жилов.
десетия

как-то станаха след 
и по отчета за 
та четиригодишна дей
ност се изнесоха реди
ца забележки и предложе 

бъдат от

ириьотствува Славко Раи 
джеловнч. като изрази оп 
тимизъм за активността 
на СК в Бабушиишка об
щина в предстоящ-мя пе
риод.

След тона беше избран 
Общинския комитет ма 
СКС от 55 души. негови 
органи и тела. Пдодеела 
тслство па ОК на СКС от 
Ц души. »

която каза, не не може 
да се счита за несполука 
и навести по-добри дни 
за хотела и 3волска ба
ня. за която пече има ип

На събранието, ос
вен делегатите ма избор 
пата конференция прис- 
ъствуваха и председател
ят на Междуобщинската 
конференция на СКС 
Лесковац. Милов Стошич 
и Милован Мишович, чл
ен па ЦК ма СКС, бе прие 
та и акционма програма 
за работата на Общинс
ката организация «а СК 
в общината, през следва 
щито четири години.

Говорейки за задачите 
н-а комунистите. Стошич 
между другото подчерта 
ч,е комунистите са длъ
жни да подтикват ,ц да 
бъдат носители «на всич
ки политически акции 
основните и други орга
низации!, да се борят за 
по-голяма афирмация ца 
самоуправлението и об
щественото планиране, за 
осъществяване па по-вп-

Делегат
ния, които ще 
полза в по-нататъшната
работа.

Душан Ри сти ч, предсе- 
ОК 1/а ССТН из-

а за Тринаде- 
С}пк ~ конгрес «а 

в които е общ с Цъ-
рна трава, бе избран1 Жм 
ка Радойлович.

тврес .ма ио-големи орга
низации ма сдружения 
труд за по ускореното 
развитие на селското ст 
опанство, пътните и те- 
леграфо-нечеиски съоб
щения и нр. заемането 
на работа и др. въпроси.'

Станкови ч гово- 
бавапото преустро

дател на 
тъкна. че през изтеклите 

билачетири години е
недостатаъчйа
тта на
ствено-политически 
низации и 
Лиобомир 
необходимо общинските

активнос- 
СК в другите общо 

орга
сдружения, а

Лепоич че е

На отделно заседание 
новоизбраният Общинс
ки комитет избра членЪ 
ве на Председателство
то от 9 души а това са: 
Иван Василев, Стаменко 
Пенев, Йордан Божилов, 
Станко ММладингов, Лю
бимка Веселинова, Винко 
Андонов, Асен Димитров и 
Васил Захариев. Запредое 

в дател бе избран Иван' Ва 
силов, а за секретар Л*° 
битка Велееинова. За 
изпълнителни секретари 
Председателството на от
делно заседание избра: 
Пенко Найденов и Иван 
Евтимов.

За нов председател па 
ОК па СКС беи е избран 
Стайко ВеДкович, а за се

Новица
ри за
йство па самоуправитсл 
ните общности

обществено-политически
р'ьководители

кретар на Председател
ството Славко Златкович. 

За делегати на МОК ца 
Сла

ти

на ипте-по- често 
местните в духа па изиск- 

Критичнияда посещават 
общщюсти като се запоз- 

иробле-

реситс 
ваимята на
анализ на

СКС бяха избрани:молитическа-с технитена ват
ми на място, в таз» насо 

Зоран

нолюб Миладииович. 
мислав Станоевич и Милета система.

Известна реплика във нр 
доклада и отчета 

четиригоди 
Съюза 

Вабущ-
напрапи 

Илич. Той ме 
изтъква, че

ка се изказа * 
Йова«ович от иьрвич-

Бабуш-

Крьстич, а за делегати "а 
Десетия конгрес иа 
I Говица
ца 11ИК0ЛНЧ,
па 13 конгрес ка 
беше избран

ъзка с 
за изтеклата 
11111,1 дейност

СКС :
на организация « 
яйца, и подчерта, чс е нео 

по-тясна вр-ьз-

Любич и Слани
на За делегат 

СЮК 
Джурица

М, А.

комунистите в 
обшииа

набходима
нишка 
Станимир 
жду другото

ка с базата.
Станко Волкояич, преД- 

Общииската
Огоянович.

СТРАНИЦА 5седзтел на
198«

Братство * 7 маРт



—щшц Шйлаато * самоупдавленме
ДЪРВО обработващата’

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НАБОСИЛЕГРАД: ЦЕХЪТ 
ЧОРАПИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

ПРО ;
ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЯВАМЕ НА 
МИЩЛЕНОСТ В СР СЪРБИЯ С 40 нови машиниЦиле“ подготвено99 ваното годишно произво 

дство, през настоящата го 
дина в цеха трябва да се 
произведат- 
000 чифта чорапи, от то 
ва 1 030 000 чифта разли 
чиги видове и големина де 
тски чоралога'Цници, 330 
000 мъжки и около 
000 женски чорапи. От тя 
хната продажба ще бъде 
осъществен общ доход от 
около

очаква интеграцията В цеха за производство 
на чорапи в Босилеград, 
който стопанисва в съста
ва на текстилната фаб
рика ,,3еле Велкович” от 
Лесковац, изтеклата 1983 
година не бе благоприя 
тва за стопанска дей
ност. Като казваме това 
преди воичко имаме пред
вид, че производственият 
план с Реализиран с 64 
на сто. Или, от обшо за
плануваните 1 850 000 чи 
фта чорапи, произведени 
са 670 000 чифта немал
ко. Но въпреки това мяс
то за особена тревога, ка 
зват -в цеха. няма. Още 
повече, че неизпълнение
то на плана преди всичко 
се дължи ца обективни 
причини.

Една от повечето обек- , 
тивни причини за неизпъ 
лнението на миналогодиш 
ната реализация, според 
думите на ръководителя 
на цеха, Симеон Захари'

ста. Трудовите оргаииза 
ции далеч
мапме
ит ва кадрите и свързване 
то им с научни институ 
ции. В анализа са мосоче 
пи и мерките, които -гря 
бпа да изтъкнем, че мебе 
двата Фабрика „В. И. Ни

1980 До общо 1 880ществява-не от 
1985 година, като е плп- 

опзор за

Към края на януари та 
зи година Стопанската ка 
мара на Сърбия, относ 
но Сдружението на горе предназначеното

по-голямо впи 
трябва да отдел-ра-вем отделен

разпре
деление па дохода и чис
тия-доход. Важно м«сто с 
отделено на условията

кото дело, промпшленос 
тта за преработка.«а дър 
во, целулоза и хартия, по 
дготвиха делови матери
ал под название: „Икоио- и откъде произтичат загу 
мическото положение на 
финалната преработка на 
дървото с отделен обзор

500

на стопанисване, колко са

468 500 000 дина
ра.

Да кажем и това, че в 
този производствен цех 
понастоящем работят 205 
души, а личният им до
ход от началото, на наето 
ящата делова година по 
отношение на миналата, 
когато средно възлиза
ше около 24 000 динара.

върху производителите ва 
мебели".

Самият анализ е проля 
ктуван от незавидното по 
ложение. в което се лами 
ра дървопреработвателна 
та промишленост и мебел 
ните Фабрикц в Републи 
ката. С производството на 
мебели се занимават 54 
основни организации на 
сдружения труд, в конто 
изкарват прехраната си 
15 500 работника. Показа 
телите обаче за 
1980—1985 
Ране в този отрасъл, въ 
преки усилията им 
мерях изход от сегашното 
положение. Тук става ду 
ма Ме толкова за субекти 
вни, а за обективни тру 
дности. С ниска акумула
ция, 1 ограничени оборот 
Ни средства, високи ли 
хви върху кредити и за- 

. лежали стоки и пр. не 
може да се върви с жела 
ните темпове.

е увеличен с 50 на сто, а 
както ни уведоми Захари 

след заключителния 
баланс се очаква и ново 
увеличение. 'Няма съмне
ние, че това ше даде нов 
подтик и мобилност на

ев.,,В. И. Цилс": интеграцията е шанс за по-добро 
производство I.

битс в производствените махването на тесните ме 
организации. Известно е, ле” в Димитровград пое 
че те ’ нямат собствени реша инициативата за ин 
оборотни средства за фи тегпация подготвена, тъй

период 
сочат стагни- ев е и този, при изготвя 

него му, бе запланувано 
от средата на 1985 годи
на да работят 120 маши 
ни. Но поради редица те 
хнически причини, 40 от 

работа

всички за по-голямо прои 
зводство, а ведно и за ця 
лостно изпълнение на за
плануваната продукция от 
1 880 000 чифта различни 
чорапи, близо по 9250 чи 

Разби

да на
нансиране, па затова пол като с реализиран оста- 
зуват краткосрочни кре тък—доход от 5.11 милио 
дити с твърде високи ли на динара през 1985 годи 
хви. Разгледано е стотно 
шението между трайни
те и оборотните средства

н?. навлиза в настоящата 
делор;
би. Очаква се от разделе 
нието на труда в ингегра 
цията „Циле” да заеме за 
служено място и чувстви 
телно да подобри произ
водството си.

тях започнаха с 
едвам към края на годи
ната. От друга страна, по 
ради лип-са на отделни ви

година без загу фта на всеки зает. 
ра се за цялостно реали

и ангажирането, относно 
замразяването на средст
вата в залежали

зиране на плана и занап 
ред е необходима трудо* 
ва дисциплина. отговор
ност н? всички, икономис 
ване и колкото е. възмож
но по голямо натоварване 
на машините.

дове суровини, резервни 
части, енергия й различ 
ни дефекти почти 90 де

стоки.
В предложените 

ки Между другото
мер- 
се по на машините са били в за

стой.
Инак, според заплану-

сочва: да се осигурят по' 
здрави връзки между про 
изводителите на

Ето защо е раздвижена 
и инициативата за. инте Ст. Н. М. Я.

сурови
ни с преработвателните 

За целта в

грация на всички органи 
зации, които експлоати
рат и преработват дърво мощности.. Най-добрата препоръкаСРЕЩИ

горското дело трябва по- 
качествено- да се обработ 
ва дървото, съобразявай
ки се с изискванията на 
първичната преработка 
на дървото, относно под

то, както и на онези, ко 
ито го пласират на паза
рите у нас и в чужбина. 
С новото предложение се

Има ли по-добра препо
ръка за желаещ да пос
тъпи в редовате на Съюза 
на комунистите от това 
в своя колеблив да се на- 

. оеди сред най-добрите. 
А именно една от тях е и . 
20-годишната работнич
ка в „Първи май" в Ба- 
бушница Биляна Стоиме
нова.

— Засега получавам по 
40 000 диНар» на месеца, 
а занапред се надявам 
да взимам и повече, сред 
като придобия 0ще пове
че сръчност в операция-

предвижда вместо досе
гашните три СОСТ и две

готовка на по качествени 
суровини, което Ще

делови общности да се 
оформи една сложна ор 
ганизация на сдружени8 
труд с всички общи фун ползуваме на мощяостр- 

те. снижаване

та, която извършвам — 
казва Стоименова.

Попитахме я как усп
ява да преизпълни норма
та си, когато -в 
май”

даде
възможност за по-добро

кции, които една такава 
система 
планиране на

разходите 
производството и обе 

зпечаване н‘а по-високо ка 
чество.

„Първи 
производството е

изисква: общо на 
производс"

В „Първи май" 
работи от 1 селтем- погочио.
ври 1984 година и ®ече е успяла — Докато лентата „тече"
обърне вниманието -на -вси-чки с усърд- вам освен1 моята работа — 
ната си и дисциплинирана работа. имаин-о -цук се крие 
. ~ Сле? гат0 зав7>РШИх основно учи то на нормата. Както казва Стоимено- 
шнде, дойдох -в -с. Дриинац край Ба- ва за да се преизпълни нормата тряб-
бушница, завърших за текстилна раба ва -работа — и са-мо работа___
тн-ичка и имах щастие веднага да бъ- повече. Попитахме я какви 
да приета на работа. Мога да кажа, има 
че съм доволна- от работата -и от начи
на на който бях приета от по-старите 
колежки и -колеги

твото, развитие на мощ 
ностите, делова полити 

. ка и -пр. Запланувано е 
да се оформят 12 трудо 
ви организации, а

В а свърш-пъ-рвичната пък пре 
работка, трябва макси
мално да. се подобри каче 
ството на полуфабрикати 
то и установяване На по- 1 
здрави връзки с Финално 

на ■ то производство, като по 
дърво, полуфабрикати от този начин се включва 

•дърво и готови мебели. реализацията

и друга, и
преизпълнен'Ие-

към-
тях да действуват и обо
ротните организации, за 
н-имаващи се с износ

и нищо 
желания

в -момента.в — Бих желала да бъде приета в Съ
юза на комунистите. Другото ми жела
ние е, -на н'ашия колектив оше жгдоб- 
ое да му върви в настоящата година.

— Бих желала, също и съпругът ми 
който е електротехник и -е на работа 

може по-скоро да овладеем производс . в Зайчар, да си намери ра-боти тук в 
твените операции.

Биляна Стоименова
Редовно -преизпълня нормата си с 25__
30 ма сто.

на износ-
Такова предложение 0е , „ите програ-ми. Следва ос 

корени и -върху разреша
ването на редица сбрдме

оподеля Биляна 
Навярно,вен това . по-^наргичма 

преорентировка и приспо 
отрасъл проб ообяване на финалните 

леми. „Снимани” са всич „роизведения. (мебелите) с 
процеси от произво изискван,ията ,„а ко„вер-

тируемите пазари. Това 
налага реконструкция и »

Стоименова • и добавя; 
Първи май” е млад

всички. 1 'Се
колектив нр 

стараем колкото се
н*ва*чи тоя

ки
Бабушница... Ин’ак от д(5уго съм дово
лна имаме ои хубава къща © Драинац

дството до пласмента На 
мебели, осъществяване на 
дохода и отрицателните 
тенденции в Неговото осъ оборудваме, както

ушива ръкави.
поуредихме ри я, но само да се съберем 
наедно.

подменяне «а застарелото
М. А.и пре-

СТРАНИЦА е
Братство * 7 март 1986
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Г
Документите и живот

конгпепнит На Пуб ЛНО обсъждане на Рските интервенции могат да се предостав- 
Тет на ппс докумен™ Централният коми ят ,на езиковедите специалисти. Намерени 

Ра^тючески завърши най-тру ето ад ЦК очевидно «е е алиби дебата, но 
а част от предконгресната подготовка, своите оцелйки да провери сред най-широки 

к-пт^яг^^0 у1ВЪРждава'Не па причините 1На те слоеве, с новите предложения ,да подти- 
Р а м с прецизните оценки на сегашно- кне и към шови крачки и ако е потребно, 

то състояние. тчетът за работата на СКЖ да коригира някои свои становища, 
между двата конгреса представлява и осно Отчетът, Уставът и .резолюциите 
ва на останалите документи, основа за разра рн'о в различни среди ще бъдат различно 
оотка на стратегическите

Ясно, всичко, което през изтеклия пери
од е направено не е винаги било най-добро, 
но главно беше най-много, което в създадени 
те условия можеше да се направи.

Обаче, .по-нататъшното колебание вър 
ху приетия курс и опортюнистическото ми- 
рене със. състоянието, в което стихията гос 
подствува над обществените процеси, си.у 
рно би имало драстично тежки последици. 
Затова е по-добре в някои неща да се и 
погреши/ отколкото да държим всичко откри 
то и по този Начин да подтикваме чуждите 
идеи и все по-агресивното действуване ш 
антисоциалистическите и антисамоуправи 
телните сили.

Сигурно е добре, че предложените кон
гресни документи изхождат от това че от 
кризата не може да се излезе по стария 
начин и с досегашните методи, заЩото и с 
тях е означен пътят на навлизането в кри 
зата. Нарушаването на конституционните 
и законните норми за употребата на ка
питала, инвестициите взимането на заеми в 
чужбин‘а и моралните скрупули в неготовно 
стта да се осъществява договореното, озна
чиха изтеклия период. В предстоящия, вси
чко трябва да бъде по другояче, с революци 
»нно стратегическите методи да се добли
жава към стратегическите цели на сациали 
зма.

ВЯ-

планове и такти- приети. Но, едно с какви трудности се сре
ща или благо дати (заслужени или иезаслу 

с проектоизмененцята жени) се наслаждава, никой няма право да 
1 допълненията на Устава на СЮК се опита забрави яяком основни факти, върху които 
1а премахне всичко, което ..представляваше впрочем се оборноват и тези документи, 

опорни точки за феДерализацня на СК и Югославия е изправена пред тежка
икономическа криза. Голямата безработица

ческите начинания 
Отделна комисия

допринасяше за нарушаване на единството 
му или за укрепване ад бюрократическия „ инфлацията са най-тежкото бреме, обаче 
централизъм и директивизъм С новите фо- сериозните уклони и в идейните процеси и 
рмилировкп (особено с онези за избора на в развитието на самоуправлението очеви 

дно са спрейи. Този процес в един период 
течеше по постоянно низходяща (негатиз- 

нато е и всичко останало. което пречи на на) линия, противоречията биваха 
по-успешното действуване на Съюза на ко изострени, а пътищата за изхода неизвестни.

органите и начина уо организирането на 
СЮК) се потърсиха нови решения, премах-

все по-

Вмунистите. последно време очевидно се стигна до 
извеете!» завой най-вече в съзнанието и тъй 
като много от плановете не се осъществя
ват още все по-ясно се очертава пътят на 
изхода от трудностите.

Ефектите на Съюза ,на комунистите

Осемте резолюции, които разбира се, 
се обоснозават върху оценките в Отчета, да
ват отговори на ключовите проблеми и про 
тиворечия на обществено-икономическия, 
политическия, духовния и партийния жи
вот и определят насоките на акцията. Це- и Централйия комитет в период» след общо

партийната добата, никой не може да оспо- Съюзът на комунистите в настоящия мо 
мент бива да бъде нерешителен, защото 

ситурно би изгубил (или

лта е беезпорна — да се разрешат натрупа 
лите се проблеми и противоречия, да се обе Ри- Постигнахме единство по някои първос-

дълги години бяхазпечи стабилно развитие на самоуправлени тепенни въпроои, които
по основна причина за застоите в Югославия 

на СК и доведоха стражата в голяма криза. При
ети бяха, впрочем, единствени становища 
за иконом и ч еоките отношения с чужбина и 
за валутната система, за функционирането 
на Федерацията, настаняването ад работа 
и социална политика, средносрочния план1,

по този начин 
обърнал срещу себе си) най-напредничавото 
— готовността н’а 01 ромно число кора да се 
борят против воичко и всекиго, което зас
трашава единството на СЮК и СФРЮ, което 
спира развитието, на самоуправлението и

демокрация

ето, политическата система да стане 
ефикасна, а методът на работата 
да се приспособи към обществените проме
ни. Централният комитет на СЮК, на пос
ледното си заседание, с почти незначителни 
забележки оцени, че предложените резолю подкопава социалистическата 

готовността всеки който греши—без разли-ции съдържат отговори на всички тези въ
проси. Преди това бе всрифициран отчетът 
за дейността на СЮК между двата конгре
са и предложени измененията в Устава.

много пъти бе потвърдено, 
животът и действи-

технологичеокото развитие на страната, 
разпределението на дохода и за сбществе 
пото възпроизводство, за осъществяване 
ролята на Централния комитет, за отноше
нията в Сърбия... а акцията, която СК во
деше ‘въз основа на тези станонип. а даде ч 
забележителни .резултати в човечето обще
ствени и икочомиически сфери. Извършен 
е и >кригич©ц анализ па политическата сис
тема, ориста Дългосрочна програма за ста 
Сжлизация и множество други документи, в 
които доста прецизно е трасиран изходът 
от кризата.

ка кой е и какви заслуги има — да повикат 
на отговорност. Своята авангардна роля С 
може да запази само ако бъде начело на 
гази пристигаща революционна вълна. Ако и 
предконгресните разисквания бъдат така 
насочени, ако всекп член на СК вдигнат на 
идейно-политическа битка, а предложени 
те конгресни документи тъкмо това и търс 
ят тогава и Тринадесетият конгрес на СЮК 
41 трябвало да изпълни надеждите на вси- 

•:ки. които най-вече очакват от бъдещето.
Милнвое Томашевич

Но, както
документите са едно, а 
телността друго. Затова вместо удоволствие 
от хубаво съставените текстове или стилис
тичното им разхубавяване, по-умно с — ко

мрели конгре-лкото е в-ьзможно гювече 
са да се провери качеството на предложе 
ните решения. Това е и 
публичното обсъждане и рсдакторско-лекто

основната цел па

V.
дълго, » Халеевата комета мина 
ва твърде рядко 'нашият край на 
вселената, така че н-ито човешка 
та памет не успява да запази ня
кои важни поуки. Дори когато 
йепдо се случи от някой тъмен 
ъгъл ва споменатите, се появи за 
къс!Iяло предупрождение.

ВОДА заппото топене «а дебелата сне 
жна покривка, заедно с двадесет 
и четиричасовня (дилувиялен) дъ
жд (като че ли ма «якой о тгоре е 
напукала търбата в банята) преди 
звииса стихия, която не може да'се 
обуздае. Но, оега. когато воичко 
мила, някои стари хора в Цсти- 
ие си напомниха, че такива навод 
пения е имало н проз 1910 годи- 

В „Гласът йа черногорците” 
един, Навярно чахски учен този 
общ гготчш с свързал с тръгване
то на Халеевата комета и п.рогио 
зирал, че оледвашите подобни на 
ведафния би трябвало да очаква 
ме в март 1980 ‘Година, За съжа
ление, вестниците живеят само 
един ден. или едвам нещо

МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ

говорят, чеВсички сведенияОколо чети.рПак наводнения.

мараиието, Тимошки регион, не 
•гине, иреДй ™ва Македония... 
бяха покрити с метри
шия, СГ-б;-а1:оиГвоадст-

"•.г&йй: :»„;гг=гг»,— -
турни блага... Материалните 
ти са огромни,

тази обстановка, въпреки чеиапо 
д,пенията в тези краища ис са от 
вчера,
Сърбия, да кажем, повече от по
ловината територия беше навод 
нена. 11етше, което с години «а

около

помни. В СРпочти ме се

ПОЧВАТАвода и
па.

Обаче, освен астрономически 
те, за така катастрофалните иа- 

съществуват и

мъчеше за вода, сред се
три четвъртини от повърхността 

Вода под Ло»че« многонодиеиия
почвени причини, ' Единият 
тях е този, че коритата на много 
наши плавателни реки всс още 
не са регулирани и че въпросът

(Нп 2-ря стр.)

беше йод вода. 
от улиците, почвата, а ”а отдел- 

граждаии извори се «в»ваха 
Откъде толкова вода?

от

ннще
: -у, къщите.че за совамакар 

няма преценки.
Метеоролозите просто обисия- 

к-осто пече стола: Ине
но-Има повее още 

важни работи.
пат онова,



2 Комунист ДЕЛОТО НЛ ДРУГАРЯ тито/
Коментар Трайно задължение

зведоии» за него, които на ■нр»» и съответен 
неговата мисъл и дело/ 

такива публикации,
изстънлени*, ко

Добре е Да констатираме и "ис. днес тук, 
на Председателството че 
нашия‘човек Титоната мисъл е жива и недс- 

нашето определение за по-нататъшно
основа

начин осветляватмал . съзнанието о 1*х-иовече са налице и 
тии книги или -ггьк пуолнчии 
ито' по злонамерен и изкривен начин интерпре
тират това дело и тази мисъл.

и запазване на името и делото на ДРУ-Р" 
този път, зрлова д<*

ли ма 'от
развитие на югославското общество на

социалистическото самоуправление, равга «а
нопра.вието па Народите и народностите и не
обвързаната политика — казано на разши

ла Г1 редее дателството 
СК на ССТНЮ, през миналата седмица, на ко* 
ето между другото се разисква и но запазва- 

делото ша другаря Тито. И в слу-

ъито, предупредено ое и
офанзиви а, а не в де Ф призивна

активността преди ъсичко на 
„обществено Дб-

позм-оъдем вма> ■ рснето заседание ци>». центъра на
социалистическия съюз, като
оворе«о" мериторно място за следене 

квугшата дейност за запазване на
дело, необходимо е да насочим към по 

по-всеоОхватно разпалване’ на

! на съ-
1ИТОВОТО

Iне името и
чая, -именно бе казано, че от 1980 година ме
жду трудещите се и 'гражданите дойде до пъ 

^ лна изява високото уважение на Титовото 
дело и име, схваицанито за огромната Титова

име и
всестранно и и 
творческите усилия към по-нататъшно изуча
ване (запазване; и усъвършенствуване «а тази 
мисъл и дело като жива политическа практи 
ка на социалистическото 
живеене. Това между др-угото подразбира 
зи проблематика дослеч ловене, 
досега, да се занимават и научните ведомства, 
марксистките центрове, а особено издателски
те съвети при издателствата. Необходимо е и 
тук далеч повече със ,,сдружени ’ сили и услия 
творческо сплотяване не само върху обши из
дателски начинания, но и в целокупната актив 
носг за запазване на Титовото име и 
Това не е и не може да бъде, бе казано този 
път, работа само на координационните отбори

роля на всички досегашни етапи ма развитие 
: ! на социалистическата революция. Тя, така 

уважавана и схваната, живее във всички обла 
сти на нашия самоупращители живот, като не- 
секващ избор и вдъхновение за прокарване на 

_ по-нататъшни пътища на социалистическото 
4 самоуправителПо развите.

самоуправително
с та- 

отколкото

В последно време сс срещаме обаче с 
•:,к все по чести посегателства срещу мисълта и 
' делото на другаря Тито, които едновремемо 
у са и неделими, предупредено бе и този път, 
| н антисоциал1Истически посегателства срещу 
^ югославската революция. Понеже и покрай 
$ това, че в периода от 1980, година е много на- 
1 правено за запазване на Титовото име и дело 

(публикувани са да посочим, 300 Титови прои-

дело.>
'4

ТГ „V
и за това задължени тели и органи.

М.- Голиянин

ност е изворището на Реката на 
Цървноевичите. По-голям 
два отвора още Австроунгария, 
като окупатор, е * защитила с бе. 
тонн‘а арматура за да се обезпе
чи безпрепятствено стичане на 
водата: В ло-ново време, обаче.

територии, 50 години след изобретението навено в наводнените 
на хората да се помогне в някои Ретенбер вече започна да работи 

компетентните отговори печатницата на Пърноевичи, це-ВОДА от тези
краиша

тиня ни се хвърлиха върху спасява 
него на книжния фонд на Цент 
ралната народна библиотека 

помощта е пристигала ?>ДжУрдже Църноевич'’, която два 
там, където е била необходима. дни бише под вода. Сушилнята 
Но въпреки и вербална, тази на- на тютюневия комбинат напълно 
ша погълнатост от

ха че са ^заседавали цял ден и са 
приели заключения".. Не е ре? 
но, разбира се, да се съмнява в 
това и

(От 1-ва стр.)
за регулиране на водните [тече
ния беше с години пренебрегван, 
а защитата на теченията е ре
шавана второстепенно. В някои 
съседни страни, които имаха по- 
дребни проблеми, нещата са реша 
вани по системата на бентове и 
малки водоцентрали почти от из-

този понор е преврънат в депо- 
нйя, а отпадъците и сметта са 
пушили отвора. Водата вече няма 
къде да отича и остава в котло
вината. Малки 
предупреждаваха за това нехайс
тво, но нищо не е сторено.

Може би това Ще накара няко
го да разчисти нонора. Само да 
се утвърди кой е компетентен и 
как да се пристъпи към разчист-

за-
заседан|1я и е изпразнена и е дадена на пол-

заключения в такива моменти на зуване на библиотекарите с по- 
истина показва своята напълна апноводнения вече мощта на колегите си от подо

бни институции от останалите 
градове, денонощно да сушят и 
■консервират ощетения фонд. Да 
ли може би има иСтина в твърде 
нието че нИе сме «арод, който е 
най-добър тогава когато е най- 
трудно? Ажо е точно това, изгле 
жда че не е ни най-трудно.

сурдност.
вора и по цялата дължина.на те
чението. Така пороите се спират 
постепенно, още докато не са ста 
нали неукротими, кротят се сег
мент след сегмент, а акумулаци- 
ите запазват водата за произвбд ването- Захцото, „проблемите

Тази човешка димензия . на 
елементарни бедствия, както каз; 
ват самите жители. дойде най-
много до изява и във всички свои 
форми в Цетине. Именно, 
първите призиви да се -ангажи
рат в зашита на

на.са
големи, тук е натрупано голямо 
количество отпадъци, нямаме ме

ство иа 
през

електрическа енергия
имуществото о^горещите летни месеци.

Равнинните реки с малък ене- ханизация, т.е.. на механизация
та мястото е недостъпно..ка-

вода, цетиняни не се Съобщенията -От всички навод
нени краища говорят, че е щас 
тие, че водата се оттегля, а спо-

озоваха
предразположено. Докато опаокос 
тта изглеждаше умерена,
си, имаше „по-важна работа” ка ред преценките на специалисти
те) се надяваше че «а призива те. опасност от нови наводнения 
те се озове някой си друг. Обет*. също, за Щастие, «яма Но кой 
новката п0 Много неща напомня- е видял мога и да е -как изглеж- 
ше «а миналогодишния пожар в д'а пейсажът 
,,Обод”, когато стари работници 
по голям студ по среднощ

ргиен потенцИал, както е изве
стно, се спират с' бариери. Защо со че ли вече чуваме ,,обяснения

та ’ на компетентните. А когато 
е всеки би взел по онази, едната 

вече опоменатата лъжица, па

всеки
у нас ги няма навсякъде там къ
дето би тпковало до ги има, 
въпрос, който вече получи отго
вор в констатацията на един се- почне Яа отнася онова, което с го- 
лянип от Поморавието: ,,Вре, Дини е трупано, може би наскоро 
ако целият този народ от война язът Да се отпиши, водните пъ
та до днес ежедневно по лъжи- тищ,а да бъдат оовободени, а опаси

за-

след оттеглянето н'а 
■ водата, едва ли може да се рад 

поту- ва на такава вест. Тиня кал из- 
шаваха така да се каже в пижа- лязла канализация, мазут от на- 
ми, докато маса наблюдатели водените котларйици мърсотии 
стоеше около оградата и оживе- Тру1Пове на животи, зараза... Це

ЛИЯ този ужас трябва да се дове
де в ред, да се почисти, да ср 
дезинфмцира, да се . изсуши... А 
след иокрия терен пътищата и 
по-нататък пропадат, в земята се 

на създават вдлъбнатини

ца пръст слагаше На брега, досе- рстта од наводненията да енама- 
га можехме да построим китай- леча. В края на краищата по чист 
ска стена, а не' бариера.” Да 
но не е. '

ването на тинята, дезинфекция
та, спасаяването на нещата,, боле 

Цетиояни, що се касае до на стите, заразите и огромните ма-

е,
но говореше за случилато се. Но, 
онзи момент когато стана ясно 
че дяволът е отнел майтапа, а 
водата наводни вече половин гра. 
да, забравиха всички по-важни 
боти”, забравиха 
яден'е, «а рождените си

Яасянето, от друга страна бяха териални щети изискват м«ого 
,,по-трудолюбиви” от „целия 
род" от Поморавския край, но за м0 приготвяме” за да се предотв 
тяхно нещастие, нанасяли са по- Рчпи всичко това.

повече страдания от едно „голяма
ра

«а опана,
деца... поради от 

■кесения материал, па трябва да 
се очаква и от време на време

грешни неща На погрешни места. 
Корекции, казват, не 
никой. Именно, както 
специалистите,

ХОРАТА
Очевидно е за съжаление, че 

когато става -дума за този вид 
чрез организация, не сме толкова спе- 

големи количества вода, ' циалисти. Не само че «е сме опи 
предизвикани от топенето на сне- тни такива ' елементарни бедст
ва и дъждовете, в този най-дъж- вия да спречим, но по някога и 
'■'■иден край в Европа, се сли.ват трудно ги леКуваме. на въпроса 
в Ободска пещара, където всъщ- на журналистите

е правел 
твърдят 

в Цетинскоч по-
Работеше се денонощно за 

да се спаои имуществото, да се стабилизиране 
осигурят хората, да 
културното богатство, 
тата на жителите в чийто 
бяха четири посолства 
Белград «а Теразие 
даваха чушки (както те обичат 
да напомнят) в който на

Вна землището... 
се запази 'такава обстановка помощта ни- 
Със суе- -копа «'е е изневерила. Все пак нР 

■е ли било по

ле съществуват два понора, 
които

град евтино Да °е регули 
когато В- Рат реките? Още старите египт 

още се про- яни са' правили това.
какво е напра

ВСИЧКО Лада Мумннлгич



Комунист а
ОТ 26-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

ОтЬорени за смели пробиби
Централният комитбт на СЮК 

т°яло се на 21 февруари) прие проектите 
гресни резолюции: за задачите на СК 
етическите самоуправителни

на 26-то си заседание (със- «и и кшиюото е възможно по-кон 
на четирите основни кон- крещите задачи за тяхното раз 

в развитието иа социали- решаваме. По друг начин очевид 
обществено-икономически отноше- но и «е може да се утвърди яс- .най-вече говори Милан Кучан. Ос 

ния и в политическата система на социалистическата демокрация. 
за задавите на СК в

ПРОМЕНИТЕ ВСК

За това какво би трябвало

новното в докладването му бе.- 
„за да може да се мени състоя
нието, в обществото, необходи- 

За мо е да 'се мени и самият Съюз 
за изхода от кризата, за на комунистите''. Той смята, че 

Щото те трябва да имат оила 
всички хора да раздвижат към 
промяна на сегашното състояние 
и отношенията в обществото, по- 
решителио да крачат по пътя ко «а властта и държавата, която — 
йто нашето общество ще строи 
материално .и духовно по-богато 
и по-свободно. Резолюциите — ка 
кто подчерта Кучан — и не са 
писани само за комунистите, но
,,имат амбиция да бъдат полити Партията трябва да престане да

на стратегия за изхода от кри-
икономическото и научно-технологичеСкото ра зата. 

идейно-политическото, организационното, акционио- От всички конгресни докуме 
кадровото оспособяване и действуване ><а СК; за задавите иа нти точно резолюциите би тряб- 

в борбата за мир, равноправно международно сътрудничество, вало най-вече да допринесат 
прогрес и социализъм в света. Уводно изложение за всички чети това 
ри резолюции изнесе Милан Кучан.

звитие; за 
то и

СК трябва по-бързо и последова 
телно да, се освобождава от своя 
'-а историческа спойка с апарат*.

Предвидено да продължи 
дни заседанието на ЦК На СЮК 
приключи вероятно най-бързо 
от което и да е в настоящия ман 
дат. Ако не бе вдигната темпера 
турата около изграждането на 
атомни електроцентрали. това 
заседание би било запомнено и 
по рекордно малкия брой участ
ници в разискванията.

А на дневен ред бяха най-ва 
жн’ите документи, които ще при 
еме 13-ият конгрес на СЮК — 
трябваше да се разисква за ка
чеството на проекторезолюциите. 
Следователно, текстове, в които 
конкретно се разработват задачи
те на СК в излизане на общество 
то от сегашните трудности и 
това все в предстоящите четири 
години.

два ре, което знаеше и можеше. Кол 
ко това „йай-добре” може да се 
доизгради и поправи ' остава • да 
се види в
ния и разбира се на самия коч- 
грес.

публичните разиоква- ефикасна и отговорна във изпъл 
няването на своите функции, за
коните и в рамките на Конститу 

ни е много потребна.ЦЕЛТА НА РЕЗОЛЮЦИИТЕ цията

Целта на резолюциите, кои
то са на публично обсъждане, ка 
•кто в уводнЪто изложение

чески документ и за останалите бъде държавна за да може дър- 
црогресивни 
щество".

жавата да -престане да бъде пао 
тиййа И ©н«ата и другата тряб

хора в нашето
изтъ

да бъдат класови, работничесна"1?
ми, за да могат да дават своя ис- 
торичеоки принос на нашия курс 
към република на сдружения 
труд — казва Кучан,6 •<)

11
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л"-т ■ш ОТГОВОРНОСТТА НА СК№х.
УуГШЖ^ЛТака малкото участие в рази 

скванията може да се обясни са 
мо с факта, че голям брой члено 
ве на ИК взеха участие и в От
бора за подготовката на конгре
са, който и«ак изготви Всички ре 
золюции,, така че «а заседанията 
на Отбора бяха премахнати в=« 
чки дилеми и членовете му точ 
но изразиха становищата и опре 
деленията на Целия 
комитет. Това по-нататък значи, 

състав, в сегашните ус- 
отноше-

Съюзът на комунистите 
всичко, което през 
период се случаваше, в общест
вото в изострянето на кризата, 
нараственето на икономическите, 

' социалните- и другите проблеми, 
в застоя в развитието на отноше
нията в производството, обектив
но по естеството на нещата не 
може да бъде Невинен... Нищо 

и в обществото не може да става и 
не става без нас, никой не може 
да ни освободи от отговорността 
и зя това което сме направили, и 
за това, което не сме направили, 
а могли сме и тряовало е Да го

във 
изтеклия

1
,л

■

Централен
Резолюциите действителнок«а и Милан Кучан, е да се идеи 

тифицират 
вени проблеми

клк)човите общест- представляват интересно ,.поли- 
и определ«т иде ти-ческо четиво'’, защото съдър

жат оценката на Съюза «а кому

че този
ловия и при сегашното 
ние на силите, направи най-доб йпо-политическите из.годни точ

пистите за това къде се намират 
основните обществени 4 пробле
ми; съдържат и определенията 
как тези проблеми може ефикас направим, 
по и съобразно нашите страте-

,
!:

ТРИН А ДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС МА СЮК ОТ 25 ДО 28 ЮНИ

Централният комитет на СЮК на 21-то си заседание от 21 
февруари 1986 година прие решение за датата, на дневния ред на 
Тринадесети» конгрес на СЮК.

1. Тринадесетият конгрес па СЮК ще 
27 и 28 юни 1986 година в Белград.

2. За Тринадесетият конгрес на

вгичооки определения , да се реша
ват и показват готовността из 
СК да ги решаДа.

Начин1 да се постигне това
Въпреки, че и дневния рсД е Кучан вижда преди всичко в по- 

сложцпа иа трето 
обем е най-малка резолюцията за 
идейно-политическото, организа- 
'.Юнио и кадровото оспособяване 

1 действуване иа Съюза на кому
пистите ,'Очевидно съдържа най- в акцията да се потвърди като

мощно средство на работничес 
ката класа, на трудовите хора 

социал>гегичес

се състои на 23, 26,

място а по бързото освобождение от догма
тичната отбрана на институциона 
дните нормативни решения и 
всичко, което днес не е способно

СЮК с предложен следният

дневен ред:_
------ Гизбор на работните тела на Конгреса.

пълномощията иа делегатите.21 Верификации на 
■3. Отчет за работата "а органите на 

конгрес),на СЮК:
комитет на СЮК,

СЮК от Дванадесети"

важния ключ за по-нататъшното 
развитие «ад Югославия, Зашото 
— ||<и1кто зачви Владо янжич, ако 
не направим завой вътре в са миг 
СК, ако йе издигнем работата,
функцията и ролята, която СК да со тръгне по новия път — 
има в нашата система ш не бъдем ред мнението на Кучан — е укре 
по-оооообни в самата практика, ималото бюрократическо съзна-

бю-

до Тринадесетия
а) на Централни
б) на Комисията за уставни 

I ... Р/впизионната комисия на СЮК.
в) па Рсвизи борбата за по-нататъшно развитие на
4. Доклад телна необвързана Югославия.

социалистическа саму и отчетиге па органите на СЮК,
Разисквания по Д , 1(омиСиИ, относно на прсдседателст- 

6. Избор на к"ш,' См разИсква„йя в комисиите за првдетоя- 
председателигс и г )0СК,г„д„кумептитв па Тринадесетия

въпроси иа СЮК,
н организираните 
ми сили, А н'ай-голяма пречка

СПО

5.

«яма да може да мобилизираме ние и фактическата мо“» на 
трудещите се в реализация на з” рократическите м технократичес-

вата и 
щите задачи на 
конгрес на СЮК. дачите от резолюциите. Затова . клгге структури, в конто и отде

членове ,ка СК, а тук поляко
пулт

наТринадесети» конгрес 
Устава "а СЮК.

СЮК: Централен коми 
СЮК и Надзирпгелна кп:

7. Приемане на резолюциите «а 
СЮК и изменения и допълнени 

и Ичбмп на членове "«*СЮК комисия за УС» въпроси

СЮК.

%|жич и потърси в резолющгите 
изразът „асоисолидация на 
да се Намеци с по-съответната „ре 
полюц|Ио1М1'а. и дейна й политичес 
ка обновя иа СК”.

гг и отделни ръководства 
най-голямо влияние.

па
СК”на

I а
тет иа 
мисия на (На 4-та стр.)

* ■ ■



Комунист /I

................................................. ....................................... ^

Отворени за смели пробиви
изоставен челият «ом ндй.ГОЛЯМАТА БАРИЕРА

ДУШАн ЧКРЕБИЧ, каза,
.трябва повече да се обърПем към сочи, че е

ЗА АТОМНИТЕ ЕЛЕКТРОДЕН- ириродните ресурси, с които раз плекс па развитието ма самоупра-
„олагаме", а решението за изгра- дателните отношения, свързан с 
ждаме на "дреми централи и по онази част на населението,, коя- 

На заседанието »ай-вечс вре „сгово м1(0)|1Ис .]Ге бива да б»де то живее от селското стопанство, 
ме отие дебатата за евентуално- ,1редме,г |Ш а„Т0Иомпо решава- 11роекторезлоюци"та за- зада- 
т0 построяване «а атомните еле 11е п,ИХо становище па една репу чите ва на СЮК в Зароага 
кгроцентрали. Очевидно, това от бм1Ка_ но такива решения тряб- мир равноправно

особено в последните сед . приемат чрез по-широко сътрудничество, прогрес и „-„„„«.„.лнит
мици е загрижела Д«лата . оицес а'ко ^ „ чрсз ко„, ализъм в света бе приет без за- и техшжратическите

мине.без от , бележки и разисквания.
Основният идеен изход на вси Съюза на комунистиите, а

е кога и отделни ръководства имат 
най-голямо влияние. Те в услови
ята на засилената борба «а Съю
за на комунистите и на работ»и-

чс само
(От 3-та стр.)

ТРАЛ И бариера за истии- 
Социалис-

Н ай-голяма
окото проникване -на 
тическото самоуправление пред- 

за ставява укрепналото бюрокра- 
тическото съзнание и фактичес 

бюрократичсските
международно 

соди- ката мощ на
което структури,

ъ които и отделни членове на
твеност- не може да поия-това заседание. Дебата 

Драгнша Иванович
звук и на 
та раздвижи 
като каза

резолюции
комунистите ак- 

насочи

вшвшвш чки разглеждани 
че Съ'03'ьт да а 
тивпостта си трябва да

„Нека не позволим на 
Югославия да се сложи

врата". За »»въжем Иванович условия ЗА ПРОМЕНИ 
ре ню* чие в

въже
към няколко основни направле-около 

смята евентуалното причините, ческата класа за самоуправление 
манифестират все по-голяма сп© 
собност на адаптираме, отстоява-

I |Ия: премахване на
страната да се строят пови цент Чрез публичните разисквания поради които дойде до застой в 
рали, които би стрували 15—20 и съвкупната идейно-политическа развитието 
милиарда долара, а в предстоя- акция по подготовката “а Копг- то .самоуправление 
щите- 12 години от същите не би реса трябва да постигнем идейно- на условия
се получило нищо. Освен извест- политическо сплотяване преди, полагат с дохода и принадения 
нкте причини (голяма опасност всичко на Съ»оза на комунисти- труд и отношенията във възпро- 

и природата) за отпора те по отношение па основните

социалисгическо-на
д създаване не а и укрепват своята мощ над 

работниците да раз- принадения труд 
лното 
вършат

и национа- 
богатство като пре- 
самоуправителното спо-

общественото 
договаряне и другите нови 

институции на социалистическа
та самоуправителна демокрация 

в в инструмент на своята власт и

изводството; ос'ьществяване на разум ение 
интензивно сто-

иза човека
болшинството хора Иванович определения и конкретните зада- стратегията запри

посочи още няколко, поради кое чц прозтичащи от т»х. Без това па-нисва-не и материално разви- 
обнародва единство не са възможни необхо- тие; което е утвърдено с Дълго- 

Ние няма- димите промени, с които би
за осъществаявала и нататък изгра- ска стабилизация,- да Се върви 

отпадъци, а и ждала конституционната систе-

ю решението да се 
трябва да се спре;
;«е нито океан нито пустиня

се срочната програма за икономиче-

. опасните ядрени крак със 
тие на науката, технологията 
информатиката, та колкото може 
по-равноправно да се включим

съвременното разви- запазване на старите обществе- 
и ни съдържания и отношения вър-то ма на социалистическото самоуп- 

Иванович счита, че равление, за което се застъпват 
решение е предложените документи.

нямаме пари да плащаме за 
ва друго му

ху които се основава тази власт. 
Не може и по-нататък

преди едно такова 
необходимо мнението на най-ши- 

особено

в
международното разделение на

укрепване на моби- зволяваме под влиянието на тези
да по-

' труда.’реката общественост и 
на компетентните учени и че © 
недопустимо в такива сделки да 
влиза само една република. При- че решението за лицитацията, ко
чината да се остават ядрените Ято е обявена, е прието по-рано, 
централи е и тази, че Югославия но че и за окончателното реше

ние сигурно Ще се води дебата

към 
лизираността на всички органи-МИЛКА ПЛАНИНЦ идеологии отвътре 

шава и разводнява идейното ени 
нство и акциите на Съюза на ко

обясни. да се разрузирани оили за да 00 
готовността им да се борят за дъ 
л го срочните определения и стой
ности; към това силата на деле- мупистите. Затова и тези въпре- 

' гатските скупщини да се използу си в резолюциите се поставят ка 
ва за демократическо, ефикасно 
и благо временно примане на ре
шения за контрол на тяхното из 
пълнява,не и да се обезпечи

потвърди

има достатъчно въглища и вода, 
а има и нефт. която ще помогне решаването "а 

равнището на страната при съб
людаването «а целокупните въз
можности и потребности от ене
ргия. — Все едйо където и да

то основен класов въпрос.

(От изложението на Милан Кучан)ИШШ
де-

■ н мократическа отговорност на вси 
чки изпълнителни и управителни 
органи и нооителите на общест- 
зени функции.

Общата нишка на всички реа
гирай ия на

АМБИЦИЯ НА РЕЗОЛЮЦИИТЕ рззискваме за изграждането
атомни чай и Уставът, Статутът и Прог

рамата на СЮК да се нарушават 
без наказание без наказания да

електроцентрали, вклю
чително и за тази в Превлака, 
това Ще ..бъде по-друг модел 

структурата от тазм в Кръщко. Ше търсим мо
да де възможност ■

Резолюциите и другите конг
ресни документи са обърнати 
към бъдещето- със

заседанието и
ните поръчения от уводното из- 

^ ложение на Милан Кучан 
1 чителната реч «а Ви0де Жарко-аранжмаи, според ко-уможе да се сведат а това се 

И1о с -продукцията на нашата про забелязва

основ- се нарушават моралните и зако
нни норми. От трудностите не мо 
же да се излезе ако Съюзът на

си, съдържанието и становищата дел# който Ще 
си са във функция на политичес- да участвува и нашата наука 
ката борба за социалистическо промишленост, което значи 
съдържание на бъдещето. Резол- финансов 
юциите трябва да имат силата

и заклю

комунистите и цялото общество 
бъдат затворени за сМели проби-и в повърхностното чеДа раздвижат всички трудови хо

ра, младежта и интелигенцията в мишленост бихме плащали цел- тене на резолюциите че з ви -на новите идеи и за непрекъ
снато преобразование на обшес 
твото, които дневните ходове и

Централнияобщественото усилие да се ме«и тоалата — каза Милка ПланИцц. 
сегашното състояние, да се мен
ят отношенията в обществото по

комите на СЮК на 
дделя съзнанието, че от кризата

КАК ДА СЕ ,,РАЗВИВА'’ РЕВОЛ- не М0Же Да се излезе постария на
чин и стария метод. Революция. политиката би се намерили в по- 
та и «ейните придобивки, 

задачите каза кУчан, може ефикасно
обществе се защитават и развиват __

самата

посока на по-бързото му прерас- ЮЦИЯТА 
общество на сдружениятване в

ТРУД —материално и духовно пс 
богато и по-свободно.

както голямо съгласие със стратегичес 
да ките определения на социалисти 

ческата революция.

На резолюцията за 
на СК в развитието на 
ню-икономическите и политичес-

със
революция. Това сигурно 

йе е възможно с установения оби-ЕЖ ката система забележки имаше МИЛИВОЕ ТОМАШЕВИЧ

Комунист дания на вестник „Комунист” Влайко Кри- председател Драгиша Павлович. 
вокапич, изпълняващ длъжността помощ- • Адреси на редакциите: за всички издания 
ник главен и отговорен редактор Бо- на „Комунист" Площад „Маркс и Енгелс”
рислав Вучетич, главни и отговорни реда- и Белград, телефонна централа 335-061.
кт. ри на републиканските и покрайнин- адрес на редакцията на изданието за СР 
ските издания — Дубравко Цурач (Босна Сърбия Нови Белград, Булевард „Ленин" 6, 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон 627-793.
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), • Издава Издателска 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- „Комунист”, 
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър. • Печата 
ватско), Матия Новосел (Черна гора), Кал- 
ман Петкович (Войводина).

• Председател на Издателския
..Комунист" — на изданието за СР Сър
бия д-г

• С Указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист” е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

• Директор на Издателската трудова орга
низация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен и отговорен редактор на всички 
издания на „Комунист": Влайко Криво- 
капич.

в Урежда едитта редакционна колегия: гла- 
вен и отговорен редактор нах всички из-

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-сръбски (кирилица и 

латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а в съкратени издания на 
български, унгарски, словашки, румънски, 
руоински и италиански езици.

относно

съвет на

Бощан^фо^уно вич. заместник



тттттш*дг*"~^- ЮНМЮк1•V ,\ е в/Ш 5 л
една вечер в келеш

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РА 
БОТА НА МЕСТНАТА ОБ 
ВДНОСТ В СЕЛО ГОРНА 
ЛЮБАТАЖЕЛЮШАНИ ХУБАВО СЕ ПРЕДСТАВИХА
Добра програма — 
условие з» работа

Ни ДЪЖДЪТ февруарската пързалка, ме попречиха-ма белешани 
_яШ еЛ пс ,еРта Да изпълнят до последно място малката, и иеподхо 
•? Ща за представления зала. Бяха надошли 
ИКИ И от Дукавица, Желйоша, Димитровград 
сещение беше —

ми

и мнозина младежи и дево 
„Причината" за това по-

гостуването на же мешани в „Срещите ма селата".
Местната общност в 

село Горна Любата твър
де успешно разрешава ко 
муЯалво-битойите проб
леми. Това преди всич
ко се дължи на добре 
готвените плащове и съ
действието на всички ор 
ганизирани сили в село
то. През изтеклата годи 
на с помощта на Общин

за
— Ех, само още мал

ко.. — въздъхва ГОЙко 
АЛЕКСОВ, един от любез 
ните 
ната

ПА (първият изпълни 
сента „И 
Гсб".... а Гордана 
нок ле Надо...")

пе-
да «е бъда 

„Сва
домакини от 
общност в Белеш, 

И Ще турим Край на тия 
мъки със залата. Вече сме 
взели мерки да строим ху 
ба-ва

измест
Ще по-малко интересна 

беше и наздравицата, 
ято каза Симеон Симов, 
а в заключение 
мата Симов направи 
по-силно 
хумористичната 

„Нане, мила нане".
Ще останем 

ливи ако към

п) и Рко -

на програ
и модерна сграда за 

нуждите на местната об 
щност. Проектът

ощс
впечатление с

ската с^пщина и щедра
та помощ на широката оо 
щност са електрифицира 
ни махалите: Холчина га 
рина, намна артина, де 
Оели рид. Стръмна, 
гов дол. Криви дол, Куко 
вица, лавра, Лахков дол 
и Свинска 

начин
ток получиха още 
макинства. 
през изтеклата година, ка 
кто ш
телят на Съвета

е готов.ъ
Тогава няма на бина

песен изворна песен 10, за из
пълнение «а революцион 
на песен 8, режисура и

още много и много само 
дейци, които могат с уча 
стието си да спомогнат 
да се види истинското ли 
Це на Желюща 

— Ето, аз всеки ден пъ 
ту вам от Желюша до Пи
рот' и назад — милея за 
родното си село и не жа 
ля труд. да дам колкото 

ня ми позволяват силите — 
изтъква Виденов.

От Йордан Алексов, кой 
то е и председател на ме 
стната общност в Желю- 

Радос ша, научихме че в се 
лото наскоро трябва да 
бъдат подети редица ко 
мунално-битови акции. 

Ще споменем само довеж 
дането на хубава питейна 

по-из- вода от Грапа, сетне из

та да се влиза по импро
визирана стълба, ще 
и хубава бина и

несправед-
успешнитеима

постановка на ттрограма- 
огиесем и та — 16 точки... Общо, 

желюшани спечелиха 132 
точки.
ЖЕЛЮША МОЖЕ И 
ПО-ДОБРЕ

— Споделихме след то 
ва за програмата по

1 Л И-изпълнения ле г 
соло-изпълненията на КЛа
ринетнста ПЕТЪр ВИДЕ
НОВ

доста
тъчно места за публика 
та — добави ЙОВАН ШО 
™Н. председател на Со глава, но то-и внушително 

Це. което изиграха 
малките от Желюша... Те. 
може да се каже, »надиг 
оаха" по-възрастните 
цьори!

Голяма заслуга за |успе-' 
шното представяне на 
желюшани в Белеш се 
пада и на твърде талант
ливия млад оркестър 
състав,- ПЕТЪр ВИДЕ
НОВ. ДЕЯН ТОДОРОВ 
ЗОРАН ВЕЛКОВ и НЕ- 
НАД ДИМИТРОВ.

След като журито свър 
ши своето — научихме и

хор-
най-

зи електрическициалистическия съюз 
Белеш, който и 
други белешани, постоян
но се грижеше, та гости
те да се чувствуват като 
у дома си..

И когато

в
до-всички

Освен това

тан колко думи и с псета нов 
чика на програмата йо 
рдан Алексов, електрони 
женер, работещ в ООСТ 
..Димитровград'1 и 
лав Виденов, преподава
тел, който работи в няко 
лко училища в Пиротска 
обЩина.

— Желюша може да 
подготви и много 
държана програма — каз 
ва Александров. Обаче 
о*Де иямаме желана масо
вост. Но занапред очак
вам по-широк отзив, за- 
щото в селото имаме още път. 
много и много таланти.

уведоми председа
на мест 

ната общност 1'оце-Геор
гиев, с доброволнидойде седем, 

часа .след като заеха 
стата си членовете на жу 
рито, на бината излязоха 
и желюшани и представ-

средс
тва и помощ на Общинс 
ката скупщина 
рили и няколко 
ки пътища на

ме

се разши-
в махленс 

дължина 
т около 10 км. По този 

яачия с центъра 
го са свързани махалите .- 
Рамна артина. Стръмна и' 
Криви дол. В тези актив
ности трябва да 
ме успешно проведената 
акция за питейна

лението започна.
С фенер в ръка. крон- 

дир и бъклИца, ето 
изпъчиха кум Й0Са и кум 
Милан

на селоче се
о ждане на спортен 

рен за ..Партизан’- който 
в последно време 
ся славлта на Желюша и 
Други. Но за тях — друг

теСлед като приве
тствуваха домакините, се 
днаха до една масичка, в 
„магазина’’ в Желюша и 
^ятересно и 
но. започна да тече 
пият разговор...

Цялата програма, която 
изнесоха желюшани бе 
ше съставена така, че ми 
нутите течаха незабеля
зано, а публиката с вни
мание слушаше и гледа
ше всяка точка. От песен 
— на хора. от хора на 
виц, от виц на злобо/шев

резултата: за пантомима 
желюшани са спечелили 
Ю. за соло изпълнение на 
кларинет
ят състав спечели 26, за

разна спомене

вода в
амбулаторията и изграж- < 
дането на сграда в селс- * 
кит.е гробища.

непринуде- 
тех-

10, танцови-
Матея Андонов

СРЕШИ Въпреки че през изтек
лата година много от ку ‘ 
мунално-битовите акции 
успешно са завършени, в 
местната общност вече 
са изготвили програма за 
работа и през настоящата 
година. Именно, активнос' 
тта им според думите на 
Георгиев, главно Ще бъде 
насочена в две по-големи 
акции: електрификацията 
на неелектрифицира.ните 
махали: Дукатски Явор, 
Кайчинци и Грънчарци_ и 
доизграждането на махле- 
меките пътища «към ма 
халите: я»ор, Лавра. Ма
ли явор, Кайчинци и Грь 
кчарци. Н за едната п за 
другата акция подготовки 
те вече са в ход. По-голя 
ма част от необходимите 
средства вече са обезпе 
чеки. Потърсили са по 
мощ и от Общинската ску 
пищна, а иай-вероятно ня 
ма да изостане и помощ
та на широката общност, 
отделно когато става ду* 
ма зй електрификацията 
па посочените махали.м. я.

Примерни активисти 

и стопани
Олга и Александър Ангелови от 

Г Лисица днес са па 76-годишпа въз 
раст ио все о’лю са активни. В селото 
се ползват с престиж, защото отвияаги 
са били добри и грижливи домакини. 
И двамата са родени през 1910 годи-

с.

ка — на закачлив и хумо 
ристичец «ачик 
Милан (РАДОСЛАВ ВИДЕ 
НОВ) и кум Йоса (ЙОР
ДАН АЛЕКСОВ) 
ха гердана от 
номера.

В програмата имаше *> 
викторини по селско сто 

история, в |<о«- 
и отбори 
Белеш.

кум

на.изнизва
приятни Александър днес е пен

сионер, а над четириде 
сет години беше усър
ден счетоводител, едно 
време и ревизор. След ка 
то излезе в пенси» през 
1974 година, Александър 
Ангелов сс завърна в ро
дното ■ си село.

да играем и пеем и заел 
но с учениците имахме 
-апцов състав. За всеки

че е имало много тежко 
детство (останала сира
че ма Я месеца), и днос 
сс реди сред сръчните и 
добри домакипки, а съ
що взима актнипю участие 

обществено-прлитиче 
ски* живот в селото. Тя 
беп1е и първата же"а-ак- 
тивистка от Г. Лисипа в 
АФЖ през 1944 година. 
Тя 1 разказва дПес:

— Марика Иванова, учи 
селото’ кога'

празник подготвяхме под
брана програма.

Па няколко п'ьти е-би-
ианство и 
то участвуваха 
на домакина —
,ДА НЕ БЪДА РОБ” И 
„РЪЧЕНИЦА ОТ ДЕЧИ
ЦА".„

ла околийски .отборник 
в Босилеград. Днес Олга 
и Александър живеят в 
Г. Лисипа, в новата си 
къща, в която очакват да 
Им дойдат на гости сиио 
пече (одимят е

в

Беше
секретар на първичната 
организация ша СК и сл
ип от «ай-ус'ьрдните ра 

електрифика- 
,га Г. Лисица. Уча-'

Програмата сигурно не 
бъде толкова в Скопие, 

Бооплеград)
щеше да 
посетена, ако нямаше и 

и тзттцови
дете ли тю 
цията
ствумаше активно и в за'

а другият в 
децата им, «акто и деца-

телката е 
то работеше, много дктп- 

бяхмо. Тя ни учеше
хубави песенни 
изпълнения. И -при труд 

усло
та на дъщеря им която 
живее в Тетово.

вни
как да отглеждаме 
та, ка* да водим домакине 
твата си. Също ни учеше

леоителпите акции.
Олга Ангелова, съпруга 

Александър,.макар

ни и неподходящи 
вия, много аплодисменти
спечелиха ооло-изггмшите 
лят ДРАГАН И ГОРДА-

деца-

С. Евтимов
та па

СТГАШЩД 7
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УЧИТЕЛСКАТА ЛЮБОВ Пишеш“ ш един,СЕ НОСИ В СЪРЦЕТО 33
Кажем ли София ИЕШКОВИЧ; едва *и ''чкой силен оркспъркого стан?.Димитровград,чанин ице си спомни за 

дума. Но назовем ли СОНЯ КИРОВА - Учителката

& мнозина ще »и отговорят, че става дума за учител-
Димитровград п'е Трябва да подкоято навярно е учила и възпитавала тяхното Никого вката.

някогашната училидете от първи до четвърти клас основно училище. 
И. ще добави, че с добро 

Защото и като педагог.

сещаме за авторитета на 
«ша, гимназиална музика. Тя бе символ не са

на реномираната гимназия „Иосип Ьроз 
Тито", но и на делия Димитровград. Нито ед- 

иозабележителна манифестация в Димит 
да не отекнат звуците 

Под

Чч я поми и и позна на. 
нах да се чувствувам като 
V дома си. Особена благо 
дарност дължа за тона на 
средата, на хората, които 
ме приеха п обкръжиха с 
любов, а особено на 
старите колеги и колеж

ка й-добре да го 
живота. Това,

то му. 
насочи в 
чо личните доходи

МО
и като човек, тя е извее 

^ тна в Димитровград по 
своята преданост към 

^ работата, по добрите ду 
\ги и винаги сърдечна от 
зи-вчивост.

па па
с«-учителите са малки, 

каш не я засяга, 
по- Ь', на преден пл;ш е работа 

Н|та и тя не я съобразява 
“"със заплатата. Готова е 

да даде всичко от себе си 
само учениците да полу 
чат повече полезни зна
ния

ровград че е минала, а 
иа всички добре известните 

палка на вече
11ри *нея маршове, 

легендарния Ге-диригеитската 
орги Шукарев Ш се прочу ье само «а нашите 
димитровградски мередиаии. но и по-далеч.кп.банатското 

Живяла 
Бачка Топола, а Учи-

Роде«а е в 
село Скореновац. — Казват .че сте една 

от най-добрите учителки 
в училището. Има ли „та 
ина .рецепта” за това?

— Не, абсолютно не! 
Учителската любов се 
носи е сърцето, 
обичаш професията 
няма трудности. Учителят 
е и възпитател, и 
гел едновременно, 
ле ни ята

така. ДнешнитеЗа съжаление вече не е
с-ьща музика приличат на вопъл 

силния духов оркестър със стотина
е в звуци на тази
телска школа е завърши
ла в Суботица през 1952 
година. Известно време 
работи в с. Ловченец, а 
сетне учителствува в ня
колко банатски села, за 
да се настани най-сетне 
в Чантавир където обу че 
нието е на унгарски език.

Соня е дъщеря на про^ 
войводинска

па някога
ученици—музиканти, на някаква Реорганизира 
г.а музикална дружина.

— I I ай-гол ямата ми наг 
рада е. когато завършили 
те ученици (които съм 
учила от първи до четвър 
ти клас) всяка година 
за 8-ми март ме посетят 
и ми честитят Празника. 
Да те помнят учениците ' 
— ето май-гол ямата, наг
рада.

Някой ще каже: музиката бе Георги Шу 
карев — Шукарев бе музиката. Това е точно и 
е голяма истина. Такъв човек и такъв влюбе

Когато 
си—

ник в музикалните ноти скоро не ще имаме. 
Той бе неповторим и на него зрябва да бъдем

което е
отношение. Обаче след него

роди- 
Поко 

ученици се 
сменяват, сегашните де 

ца идват в първи клас с 
повече знания. А това изи

вечнр благодарни за всичко онова.
трайната 

шир. За пръв път с плани • 
нски предели се среща 
по време н“а школуване
то. когато идва на екскур 
зия до Пирот. В 
дни не е и предполагала, 
че жизненият й път Ще я 
доведе в планинско място, 
какъвто е Димитровград, 
и че в него ще свие 
мейно гнездо.

направил в това 
от отворените прозорци на училището не би

Но да кажем и това. че 
Соня о носителка на Се 
темврийска награда 
Димитровград за постиг
нати извънредни успехи в 
образователно-възпитате-

трябвало да заглъхнат разнасящите се звуци на 
басове, фл и горни, кларинети...еква от просветния рабо 

тни-к винаги да бъде 
стояние да 
всеки

нав съ 
отговори на

АлександърВече няколко години наред 
Ранчев, преподавател по музика, с ученици

изкуство работи.
онези

ученическите въп
роси. Затуй е иеобходи 
мо и той 
учи. Къ-м 
бва да се

влюбеници в музикалното 
Работи с много проблеми. Своята работа на 
музикален педагог и учител, който на учени
ците открива основи * е на тайната на оркестро 
вата музика, работи честно и с голям ентуси' 
азъм. Работи, но без особено разбирателство 
от средата, от която би трябвало да получава 
най-гол ямата подкрепа, липсата на термини и

лното дело. А когато „Ьра 
тското хоро” дойде в Ди 
митровград,
Сосрия — Соня Кирова с 
пълен с гости от 
край. 1ук е истинско тър 
жество, на което се

постоянно да 
всяко. дете тря 
подхожда виимасе- домът на

телно. да му се разкрият 
хубостите в усвояването 
на знания, за да следи с 
с интеоес онова.
-'•/ разказваме...

В учителската си тет
радка Соня има по. една 
странична за всеки уче
ник. Тук педантично изпи 
СЕа всичко за него и се 
старае да следи развитие

Че чудни и неуязвими 
са жизнените пътища, по 
твърждава примерът на 
Соня. През онази далеч
ната 1962 година за пръв 
път тръгва „Братското хо 
ро’\ Соня за пръв път по 
сещава ^Димитровград с 
пионерите от Чантавир. 
Вече през следващата го 
дина (при възвратното по 

- сещение на димитровгра 
дските пионери) в Чанта
вир се запознава с Ми
шо Киров, преподавател 
по музикално образова
ние. Тази среща опреде
ля по-нататъшната й съд 
ба. През 1964 
сключват брак и вече 
през септември същата 
годлна започва да рабо 
ти като учителка в основ 
ното училище в Димитров 
град. »»Братското хоро" 
прераства в „сватбено 
ро”.

родния

което уста 
познанства

помещения за редовни музикални упражнения 
на учениците са само периферни проблеми, 
отношението на подценяване към професията 
музикат, недостатъчното признание «а рабо
тата в извънкласовите дейности води към то
ва тези едва чуващи се звуци на музикалните 
инструменти наскоро напълно Да заглъхнат. 
Изглежда, че някой не схва'Ща, че ако заглъх 

звуци на ,,Народни герои” 
че и Димитровград ще загуби

ковяват нови 
и приятелства и братство 
то между Чантавир ^Ди 
митровград пуска по-дъл
боки корени.

А. Т.—Ст. Н-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДРАМАТИЧНАТА СЕКЦИЯ 
КЪМ СКХД „МЛАДОСТ” В БОСИЛЕГРАД

нат маршовите 
„Зеленгора”..., 
част от своя идентитет.

Успешно драматично представление Опитът на Общинския синдикален съвет в 
Димитровград от преди няколко години учи
лищната музика да стане градски духов ор
кестър беше отлична идея. Идеята все пак не 
успя, понеже само неколцина ^ветерани” от
кликнаха на призива отново да вземат ийстру 
ментите в ръцете си. Остава следователно 
музикалните педагози да създадат навик при 
учениците, покрай твърде тежките ученичес
ки чанти, които всекидневно носят сър себе 
си, в една ръка да вземат и значително по* 
леките калъфки с флейти, кларинети или тре 
мпета.

През миналата седми
ца пред любителите на 
драматичното 
в Босилеград, 
но рецитаторската 
ия .при самодейното 
турно-художествено 
жество ,,Младост”

За отбелязване е че
представлението, което бе 
обогатено сизкуство 

драматич- 
секц 
кул- 
ДРУ-

редица хумо 
ристични изяви на- Радко 
Сто ад чо в и Но вица Ива-

година

иов и няколко твърде ус 
пеш,ни изпълнени^ на ио 
воком покаран и песни от 
страна на Слободац Ве
личков и Борка Такева, 
предизвика голям

се пре 
дстави с драматизирано' 
то произведение на Иван 
Цанкар .„Слугата Йерней 
и неговото право” . Всъ- 
щост на това бе първото та 
3годишно драматично пр 
едставлевие, а както 
уведоми

хо
инте

рес и зрителите останаха
твърде доволни. За
безспорно

— Най-трудно ми бе 
н самото начало. Не че 
смених равнинния е пла 
нински пейзаж, не пора
ди езика, а че временно 
бях се отделила от профе 
сията си — учителствува. 
не. Изпитвах тъга и по 
семейството, приятелите. 
За кратко обаче започ-

С голямо въодушевление отскоро всеки за
вършил матурант в Ди митровград, покрай дип 
лома за*завършено средно училище, получае 
и един ненаписан — да знае да свири на един 
музикален инструмент. Както нещата сега из
глеждат в йай-окоро време учениците ще зна* 
ят единствено да свирят в —■ пръсти.

това 
найголяма

ни заслуга имат артистите, 
членове на секцията: Ив-ръководителят 

иа секцията Асен Миха-
ан Сотиров, Ммрослав 
Методиев. Боян Иванов, 
Крум Глигоров, Стоян

йлов, с посоченото дра- 
произведе* 

ние тези дни Ще се пре 
дставят и пред зрателите 
от село Райчи ловци. До-

матизирано

Александров и Горан* Ра
дойнов.

Предраг Димитров
М.я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ШШ
МЕРКИ ЗА 
..Й:Б, ТИТО" ПОДОБРЕНИЕ НА УСПЕХА В ОВО 

В ДИМИХ-РСВГРАД ОТ ОТЧЕТНО-ПРОГРАМНО ИЗБОРНОТО СЪБРА 
НИЕ НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД

ПЕРИОД 31 ЛРШТН ИЗПИТИ"другите да ти помогнат ® Занапред е необходимо интензивно, идейно, билствуват с нови и доб
акционно и организационно укрепване на младеж- ри договори, но; 0Ще по-
ката организация в общината вече с обективни оценки

• Иван Борски и Крум Стоянов бяха преизбра за ангажирането' на пър.
ни за председател относно секретар на Председа жичните организации, ор
телството на ОК на ССМ. па-ните и телата ’

ки младежи и девойки 
осъществяването на 
ворените задачи.

В продължение на съб 
оанието бе избрано Пре 
дседателство на ОК на 
ССМ ч.иито членове са; 
Иван Борски Крум Стоя| 
нов, Стоян Николич, Сла 
джан Николов, Иван Але 
ксандров, Никола Зарев, 
Наташа Стойкович, Люби 
ша Йорданов, Георги То 
доров, ясмина Василева и 
Светлана Любенова. За 
председател на Председа
телството бе преизбран 
Иван Борски, а за секре 
тар Кр,ум Стоянов. За де
легати на босилеградска- 
та младежка организация 
в МОК на ССМ в Леско-

Недоволни са от полу
годишния успех в ОВО 
„Й.Б.Тито”

Поради не
отсъствия и 

обучението са

дисциплина. ■ 
основателни 
пречене в 
н а казани двама- ученика

I

Димитровг-в
рад и преподаватели, и 
ученици,
Именно

и на всич
и родители, 

затова в начало"
със строг укор пред из
ключване. Тези 'наказа
лия трябва да въздейс- 
твуват върху 
те ученици, 
сече

е проведена бягане от часове. В 
родители и

вНа 26 февруари т.г. «р 
воизбраните членове на 
Общинската конферен'ция нове на разискванията тр 
на Съюза на социалисти ябвз. да бъдат разбрани 
ческата младеж в Босиле като 
град обсъдиха активност за плодовита

"астоЯщмя период. ,,Само 
изтеклия й с критично навлизане 

проблемите можем да 
вървим в крак с времето 
и да се включваме във 
всички акции на социали

вац между другото под 
черта, че критичните то

до го
то хна настоящето ■ полуго 
дие са предприети .реди
ца мерки да 
успеха. Преди 
неотдавна

останали- 
за да се пре 

нелепото явление-
се подобри 

всичко голямо насърчение 
дейност в

тази та на младежката органи 
зация през 
приеха акциоина програ
ма за наетоящ.ия период. 
На отчетно поограмно-из
борното събрание присъ- 
ствуваха и-Иван Миловац, 
гфедседател *на Междуоб 
Щин ската коне}) е р е н ци я
На ССМ в Леоковац. и 
И'ва1н’ Лазаров председа
тел на ОК на ССТН в Б0

среща, йа
учители, на която е изне- 

беседата: „Ролята 
на семейството

насока
още по-строги мерки, до
ри и изключване.

Ще се прилагат в
сена

в образо 
и възпитанието 

на. ученика”. Едновреме- 
но е договорено да се изо 
стри контролът 
н-иците от

, ванието В рамките на общите
силця да се подобри ус
пеха за учениците от пъ

на д у че" рви клас 
страна на психолог

и по-гол Ям 
родители пряко да

училищният 
е изнесъл ска

зка з.а методите на уче
не, относно 3д техниката

родителите 
брой
се включат в 
колко и как учат..учени
ците.

на учене по отделни пре 
дмети.

следеното силеград.
Понастоящем се За дейността .на младе 

жката организация в Бо 
силеградска община през 
изтеклия период
другото бе изтъкнато, че 
младите все още не 
намерили мястото и роля 
та си в обществено-поли 
тическия, стопански, кул 
турен и опортен живот в 
общината. Особено загри

изнася същата сказка и 
съ^но за учениците от втори-

клас ,тъй като и 
тях успехът

препуснали на учители- еидно равнище. Ученцци- 
вод" те от втори

успеха на со ще бъдат запознати
учениците. В това ~ стно- с избирането на специ-

заключено роли алност и професии в тре 
ти клас.

Криел атира но е 
така, че определен брой 
Родители напълно

вац бяха избрани Нико
ла Зарев, Наташа Стой
кович, Васил Тасев и Елка 
Стаменова, а за член на 
Републиканската конфе 
ренция на ССМ в Сърбия 
Драган Дончев. За деле- 

заяви га.т на XI конгрес на ССМ 
в Сърбия бе избран Па
вел Иванов. На ХП кон
грес на Съюза на югосла 
веката . социалистичиска 
младеж ще присъствува 
Верпна Ризова.

при между
не е на за"са,

са
те единствено те да 
ят грижа за

клас наско-
Ива" Борски

шение е 
те между учителя и роди
теля да се изменят.

След тази среща меж" 
ду родители и учители и 
Съветът на родителите и 
преподават елите е про
вел свое заседание, на 
което също е обсъждан 
(не) успехът на_ ученици-. 
те. Включени са още и 
Образователният 
и класовите съвети. С 
определен анализ на съ
стоянието е запозната и 
Акционната 
ция и Училищната обш 
кост със съответните ко 
МИСИИ;

етическите сили", 
той и добави, че босилег" 
радската младежка орга
низация се нуждае от ин 
тензивно идейно, акцион
но и организационно ук
репване. Занапред събра 
1-гцята ни трябва да изо"

А причините за слаб
ия успех са повече: раз" 
минаване на критериите 
при оценяване в основ
ното и средното учили
ще, сравнително добро
то материално положе' 
ние на учениците, па от
тук и незаинтересовано
ст за учене, й лвамата 
родители работят в ед
на смяна а учениците са 
предоставени сами ,дл 
учат, което те че нравят 
и пр.

жаващ е фактът, че се 
забелязва упадък и в обла 
стите, в които младежта 
отчиташе добри пезулта 
ти — ‘в културно-забавния 

дейно" М. Яневживот, спортната 
ст и доброволния младе 
иоки труд. Като че ли от ЛЮБОВНА ЛИРИКАслабва И сътрудничество
то .между ОК иа ССМ п 
младежките 
в Образователния център

подел с-

съвет 5г
организации $ ДИМЧСХ ДЕБЕЛЯНОВ::и граничното 

.ние. Причина за това пре 
всичко са субективни 

тс слабости (бездейстяу- 
вансто) а за една от ос
новните обективни труд 
пости бе .посочена липса 
та па пометения за рабо 
та на първичните, младеж 
ки организации, особено 
на тези то селата. И та.м, 
където съществуват, та' 
кива пометения нехот-з 
се дават па младежта.

конферен-
ди Аз искам да то помня все така-, 

бездомна, безнадеждна и унила,
X ръка ми вплела пламнала ръка 
и до сърне ми скръбен лик склонила. 
Градът далече тръпне в мътен дим, 
край пас, на хълма, тръпнат дървесата 
и любовта ни сякаш по е свята, 
защото трябва да се разделим.

В зори те тръгна, ти в зори дойни 
донеси ми своя взор прощелен — 

да го припомня верен и печален 
в часа. когато Тя ще победи !*
О, Мор"а, Морна, в буря скършен злак. 
укрий молбите,/вярвай — пролетта ни 
недосъпуван сън не ще остане 
и ти*при ме"е ше се върнеш пак!

А псе по-страшн* пада нощ над .нас, 
чертаят мрежи прилепите в мрака, 
утеха сетна твойта немоп< чака, 
а в спойта вяра са»’ но вярвам аз.
И ти отпущаш пламнала ръка 
Т тръгваш, поглед в тъмнините впила, 
изгубила дори( за сълзи сила.'—
Ар искам да те поми» все така..,

Инак Образователният 
е възложил всич’ 

редо-
иосешават допъ- 

обучсшие по 
предмети как- 

пронежда 
добавъчното обу' 

за отлични учени
Следователно,

училището е 
всичко пъз- 

успехът да се по-

♦съвет
Основното зассга^е: ре ки сЛаби ученици 

успеха 
и всеки

ловно се следи 
на .всеки клас

вно да 
спите л| юто

ученик, като се оказвт съ 
ответна помощ, 
на е диаграма как се дни 

във всеки кл-

-тделии
Направе то и редовно

не па 
чониежи успеха 

ас, относно отпаралелка. 
По този начин учениците 

към съре-

ци.
страна мя 
предприето 
можно

13 центъра па дискусии- ;
та со намери проблемът с ■
трудоустрояването на без 
работните младежи и де ;
вайгаи. Дискутантите из
тъкваха. че в тази област 
продължават да се вър
шат злоупотреби и други 
видове несамоупрапител-, 
ни и незаконни деяния, 
които най-много револти' 
рат младежта.

са подтикнати 
внование. В резултат на 

както и, иа релипа- 
п ад и'

В крайна сметка 
упех може

добри, 
обаче тук с

това,
та мероприятия,

подобрениеис е известно 
на успеха но отделни пр 

понеже и са-ми-

се приложи народиа- 
„Помогни 

другите

ла
та поговорка 
ри сам 
да ;ги 
ще рече, чо 
трябва далеч 
проявят 

, таени" успех.

:
едмоти, 
те ученици 
ср схпамали

— та и 
помогнат”, което

по-сериозно 
слоите задъ-

учелиците 
повече да 

интерес за ообс-

яжени*.
отиоше»и-Изостря се и 

ето към 
които и 
дъяжаввт

ученически"

онези ученици, 
занапред ‘,,р0 
с ,нарУш0ИИЯ 

ред и

Взимайки участие, в ,, 
дискусията, • Ияцп Мило-Ст.Н.
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Г СЛМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТВ
РЕСИТЕ ло заемане на работа з роси.
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

нл ЧЕРВЕНИЯОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

И занапред с плодо 

творна дейност
Основната 

„Слога" в Бо-
Комисиита за трудови отношения в 
организация на сдружения труд
с-илепрад дава

за приемане на;
I Стражанти, изпълнители 
лено време.
Услови»: КВ работник в търговията 
степен «а професионална подготовка —

с масовостта си. На 33 соКъм края на изтеклия , посвети и върху развой- 
Босилеград се ния път па 1ервния кръ- 

Бооилеградока общи 
на за различните добро
волни и хуманни акции, 
които винаги са намира 
ли пълна подкрепа всред 
народа.

_ 5 за неопреде-
циалло застрашени лица 
е дадена парична помощ, 

43 помощ, във вид йа 
Твърде

месец в 
проведе редовно отчетно- 
събрание На Общинската 
организация иа Червения 
кръст. На събранието ос 
век делегатите на ОО На 
Червения кръст ярисьству 

председателят на Ме 
ждуобщиноката организа 
ция на Червения кръст 

Лесковац, Вукашцн Ста 
менкович и Илия Стан- 
кович, член «а П редее 
дателството на Републи
канската организация на 
Червения кръст на Сър'

или 
търго-

ст в
а и а
дрехи и обувки, 
добри резултати са вец.

II. Продавач в магазин 
Босилеград, изпълнител 1. за

завръщане на работничката от от-

пос Мв 49 в Карапин Дол, 
определенотигкати и в акциите по 

събиране ма парични сре 
дства предназначени за 
гладните в Африка, нас 
традалите в Мексико, па 
ри чии средства за народа 
В Колумбия, и пр.

През изтеклата годи
на ОО «а Червения кръ 
ст в Босилеград крачка 
напред е направила и по 
отношение на кръводаря 
вг.нето. На проведените 
две акции тази ’ драгоце 
нна течност са дали 82 
души.

време до
пуейшо майчинство.
Услови»; КВ работник в 
степин професионална подготовка 

стажантски изпит, 
с удостоверение, че не са 

кръщелно свидетелство, удостовери
основа

На събранието, членове 
ОО иа Червени" 

Бооилеград обсъ-
ва и

търговията или Ш 
търговец

те «а
кръст в 
диха и хотчета за работа' 
та ма тази организация и положен 

Молбите под <>
през изтеклата година ця 
лостно с изпълнила свои
те запланувани задачи и 
активности. В точе,ние на 
годината в съдействие с 
местните общности и 
Здравнця дом са проведе 
Ни 3 курса с около 40 
курсисти за домашно ле 
куване на болни и но вре 
дени и 3 курса с около 
35 курсисти за оказване
на първа помощ. Проведе
ни са 6 състезания с 12 от
бора и около 70 състеза
тели по оказване на пър 
ва 'помощ. В областта на

следствие,
ние от СОИ за заемане с данни въз 
на които се -утвърждава редът на предимство
то в заемането, си подават в срок от 8 дни.документация

ТО „Босилеград’', Трудо-
бия. Молбите с комплектувана 

се подават на адрес.- 
ва общност общи служби Босилеград.

Изборът ще стане '.в законен срок. Не- 
комплектуваните и не в срок изпратени молби

До^ад за 110-годишния 
развоен 
ния кръст нл СР Сърбия, 
изнесе 
ОО иа 
Бослеград, Прокопи Радо 
ванов. В доклада, между 
другото, Радованов изтък 
на. че Червеният кръст 
като доброволна и хума 
нна организация, с извън 
редно значение, извървя 
лия „ досега път е придо
бил .огромно доверие 

всред народа и общест' 
вен авторитет. Авторите 
та и доверито е придобил 
не само със своята гото 
вност да бъде винаги 
всред Народа, да му по
могне, да го окуражи, но 
и поради това, че винаги 
е бил готов безрезервно 
да се бори и срещу всяка 
къв вид насилие.

Значителна част от из
ложението си Радованов

Черве-път на

председателят на 
Чрвения кръст в Оозе>< това делегатите 

обсъдиха и приеха и ак- 
ционна шрограма за ра 
6отр. през Настоящата го 
дпнр в които между друго 
то се предвижда и по-на 
татъшно масовизиране на 
организацията, която по ■ 
Нрстоящем наброява око' 
ло 3100 души, организира 
ни в 57 основни органи
зации.

Н-* края <на събранието 
което имаше и тържест
вен характер на първични 
те организации *на Черве 
кия кръс^ в местните об 
нлн-ости: Горна и Долна 
Ръжр.ио Радичевци Дол- 
на Любата и .Назърица. 
бяха връчени специални 
грамоти. Грамоти получи 
ха и десетина лица, ко 
ито през • изтеклата го
дина са дали свой принос 
г. областта на Червения 
кръст.

няма да се разглеждат.

„Автотранспорт” в♦ Работническият съвет на
♦ Босилеград
: дава
::
♦

♦ за приемане на ЕДИН МАШИНОПИС за нео-
* пределно време.
| УСЛОВИЯ: Средна професионална подготов-
♦ ка — машинопис I. II или Ш категория или 
| 'V степен професионална подготовка — бюро-
* техническа специалност. I

Молбата трябва да бъде придружена с дипло* | 
ма за професионалната подготовка, кръщелно X 
свидетелство, съдебно достоверение, достове- | 
рение от СОИ за заемане на работна ръка и | 
лекарско свидетелство. , X
За кандидатите, изпълняващи условията е пре- X 
двидена проверка на професионалните им спо ♦ 
собности. Срокът за подаване на молби е 8 ♦
дни. Адреса ТО „Автотранспорт” (до Комиси- I 
ята за трудови отношения), ул. ,.Георги Дими- ♦ 
тров” № 13а, Босилеград. Закъснели молби и X 
молби с непълна документация няма да се X 
разглеждат.

здравното възпитание пр 
ез изтеклата година ОО 
на. Червения кръст е уст
роила 15 сказки с над 280 
слушатели.

През отчетни» период 
организацията на Черве
ния кръст отдьацо внима 
ние е посветила и върху 
социално'хуманната си де 
г.ност. В това отношение 
твърде успешно бе прове 
дена акцията „Другар на 
другаря”, която 
дггтото сз характеризира

I X

между

БЕЛЕЖКА

Забранени“ спирки ?м. я59
111111!!1111111111111|111111111111111111111111|||11111|11||111111!|||1||||||11|От неотдавна пътниците от Бабушнишка 

община за Ниш имат големи неволи ако пъту
ват с рейсовете «а пиротското автотранспорт
но предпиетие. А водачите На пиротокия пре- 
возник е наложено да не спират при „Троша- 
ри-на” и ири паметника” в центъра На Ниш. 
Могат да спрат само при Градската болница. 
За рейсовете на „Ниш-експред” това решение 
не се отнася. На -Няколко пъти бабушничани 
остро негодуват проти-в такова отношение на 
Ниш и иокат от регионалната и-Цопекц-ия по 
съобщения да анулира решението, но същото 
все още е в сила.

ЗаЩо -негодуват бабушничани? Мнозина 
от пътниците от Бабушнишка община имат 
нужда да слезнат тъкмо на „Трошарийа", или 
в центъра. Особено много са тия. д-ето трябва 
да олезнат на „Трошарийа”, защ-ото в тази 
част -на Ниш има най-много доселил-и се бабуш 
ничани. С -премахването на спирката тук, те 
са изложени на нови разноски, зашото трябва

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” В БОСИЛЕГРАД

„Лов" на несъ вестни ловци
Скупщината на ловното 

дружество „Сокол” в Бо
силеград неотдавна обсъ 
ди дейността и проблеми 
те На дружеството и ре
ши да поведи енергична 
акция срещу злоупотреби 

на.лов 
За ед-

га дисциплинарна коми
сия. както изтъкнаха де 
легатите, 
очаквалите 
борбата срещу бракокиер 
ст-ото. Вместо нея, 
е формиран Ловджийски 
съд и е избран прокурор, 
които според Закона за 
лова имат много, по-голе' 
ми права и пълномощия.

На заседанието бе взе
то решение зР изграждане 
".а ловджийски дом. Обе 
ктът трябва да бъде пост 
роен през настоящата го

нара и да помогне с до 
броволен труд. Дружест
вото вече е .обезпечило 
1 000 000 динара. Изгот
вен е проект и е обезпе 
чс-ня локация.

не осъществи 
резултати в

сега
Делегатите на Скугици' 

:'Та обсъдиха и изборната 
дейност в шестте сек
ции на дружеството и ут
върди броя на делегати' 
те на ОкупщиНата за след 
вашия период и броя на 
членовете на Деловия от 
бор 1*. Председателство
то му 3 и Контролната, ко 
мисия 5 
н-о изборното събрание на 
дружеството ще се прове 
ле през март т.г.

те и нарушенията 
джийския морал, 
на такава акция същеог 
вуват много поводи. В Ко 
силаградска община опас 
но Нараства броят нр бра 
кониерите и на несъзнате
лните членове на дружест 

разбила пътуват до главната автогара, а оттам до 
цейтъра и ^лед това да взимат рейс за „Ме
диана”, «който поддържа съобщенията до „Тро- 
шарина’’. Искането на бабушничани е основа
телко и би трябвало в скоро -време да бъде

М.А.

ЕОТО. КОИТО ЛОВр

рат не като спорт и разв дина а средствата ще бъ 
дат събрани на доброво 
лни начала. Запланувано 
е -веки член на

члена. Отчет-лечение. а. като дейност 
за обезпечаване на допъ 
лнителни количества ме
со. Съществуващата досе

удовлетворено. дружест 
в-ото да внесе п-о 5000 ди- м. я.
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Шизическа култура Щр^ДМР ТЪЖЕН ПОМЕН

ФУТБОЛ; ЗА КУПАТА 
ОБЩИНСКИЯ

На 15 март (събота) 1986 година се навръ-НА ЮГОСЛАВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕЖДУ- 
СЪЮЗ ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД-БАБУШНИ

шаваФУТБОЛЕНЦА ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 
от трагичната смърт на нашия мил и никога 
незабравим син. съпруг, баща, брат и девер

;

Откриване на сезона с победа
„ПА11ИЗАН (ЖЕЛЮША) —. „ПОЛЬС ПРИВРЕДНИК' ('ЧИНИГЛАВЦИ) 5,0(0:0) Любомир

Стоянов
-Любча

■ възможното.. Снежната 
10 см попре-

Димитровград, 2 февруари 1986 г. Спорт- 
център „Парк", теренът покрит със сняг 

времето облачно. Зрители около 50 дущ„ Го
лмайстори: Сафет Иванов _ два, Сава Дими
тров, Горан Илиев и Зоран Зарков за Пар- 
тизан . .

покривка от 
чм да се развие добра игра 
и затова трябва да се. от, 

чдаде признание «а всички 
футболисти, които издъ
ржаха да играят цели 90

НИЯ

-от Димитровград
минути.

В първия кръг за Купа
та ;на Югославия 
'тория на
кця футболен
рот-Димитровград- Ба % вци. Условията за игра

' °3'шница Футболистите Зяха на границата на йе

на ,Лартизан” от Желю
'Ша
на победа срещу 
чекия отбор от Четни гла-

В първата част играта 
бе равноправна и почти 
без изгодни голови поло- 

■ жения. Едва през второ
то полувреме младите 
футболисти на „Парти- 
зан" успяха да надиграят 
съперника и да му иа-нес- 

• сат същинско , катастро 
фклно поражение.

По тоя начин футболи
стите на ,,Партизан” на 
старта зарадваха своите 
привърженици и оповес 
стиха по-ведра спортна 
пролет. Сега с нетърпен
ие се очаква противнкът 
във втория на кръг ■ за 
Купата ' на Югославия, 
който според програмата 
трябва да се играе на 9 
март 1986 година.

на тери 
Междуобщинс-

постигнаха убедител-
КОМШ1И Скъпи Дюбчо, времето минава неудържи

мо, но никога няма да заличи в 
Твоя мил образ, синовна4 преданост, бащина лю
бов, добродушие и човеколюбив. Без. Теб дни
те ни са мъчителни и неутешими, без Твоята 
синовна бащина ласка е зейнала огромна яма, 
която с никакви сълзи и болка н.е може да 
попълним.

Тво«т благороден лик, драги Любчо, наве
ки ще живее в спомена ни.

На тоя ден Ще излезем на Димитровград §_ 
ските гробища, за да залеем вечното му жи
лище със сълзи и обсипем с цветя.

Каним близки и познати да присъствуват 
на помена.^

съюз П и сърцата ни

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНОТО ДРУЖЕСТВО 
„МЛАДОСТ” В БОСИЛЕГРАД

\

Будка за спортна 

прогноза и лото
Вечно опечалени:

Майка Радмила, баша Стоян, съпру
га Василка, дъщеря Мариана,
Стоян, брат Йордан й снаха Горда*

Изхождайки от факта 
ч,е физическата култура 
и спортуването, са не са- 

.мо фактор за добро здра
ве на хората, н0 същев
ременно условие и сти
мул за интелектуалното 
им развитие, спортното 
дружество „Младост'' в 
Босилеград полага уси
лия за масовизиране на 
спорта в общината. Осо
бено, кегато става дума за 
популяризиране и масови 
зиране на спорта в сдру 
жения труд. В това отно 
шение първите резулта
ти вече са налице. През 
миналата година отделни 
спортни отбори от някол 
ко организации на сдру 
жения труд участвуваха 
на -различни спортни съ
стезания.

Да кажем и това, че от 
неотдавна по инициатива 
на Скупщината дружество
то в Босилеград откри 
своя будка за спортна про 
гноза, лото и други видо 
ве лотария. По този на 
чин, както ни уведоми 
председателят на Скупщи 
«ата Александър Иванов, 
се очаква нов доход от 
около 300 000 до 400 000 
динара. Разбира се и тези 
средства с оглед нужните 
за доизграждането 
центъра, са незначителни. 
Поради това, съдействие
то на сдружения труд 
това отношение е пряко 
необходимо.

син

на
Футболистите 

Асен Балкански’'" ще се 
в състезанията

на

включат 
за Купата на Югославия
слод като приключат пре 
сеявамията в общинските 
и междуобщинската група

ТЪЖЕН ПОМЕН

Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта ,ч «а 
моя драгИпак състезанията в

пролетния полусезон в 
а Междуобщниокия футбо 

лен съюз
' р о в гра д- Бабу ш цица

започнат към края на 
март тази година.

Любчо
Пирот-Димит

а болката ятъгата не стихват.
Вечно Ще си спомня и ще скърби по 

Него

те

Неговата леля ДОБРИЛА
Д. СтавровМ. Я.

:ТЪЖЕН ПОМЕН
Това обаче все о,ц-е не ТЪЖЕН ПОМЕН

На Ю март 1986 година се извършавате на желаното равните. 
Поради това, едно от ста 
новищата

На нашия мил и никога пепрежалим син, 
брат, съпруг, баща и тъст

Любнсав Годоров
на .иеотдав»а ТРИ СКРЪБНИ ГОДИНИ

заседаниепроведеното 
па Скуггтината па друже 
ството, бе и това през иа 
стряшия период, т.е. през

от смъртта на нашата скъпа и никога непре- 
жалнмщ майка, свекърва и баба. .Ив*»—

работник на „Градпя” от Димитровград 
който трагично загина на 14 март 1983 годи 
на па 43-годишна възраст ше дадсм

Ката Соколовагодина данастоящата

' - ■

по-се възстанови далеч
контакт, както 'Iот Димитровград

Времето минава, но 
кога не ще заличи от спо 
меца ни нейният светъл 
и благороден лик, 
мното й човеколюбив и 
добродушие.

Поклон пред светлата 
Ти памет.

. Вечно скърбиищ. 
Синове, снахи и внуци

близък

ь Л
шпо отношение на спорту

ването, тФ<а и по въпро
са обезпечаване , средст
ва зз доизграждане

спортно-рекреаниопния
център. ОВДо повече, че 
спортното дружество със 

2 351 000 дИ

ТРИГОДИШЕН ПОМЕН 

В петък "а 14 март 1986 година в 14 часа
па димитровградските гробища.

Каним близки и познати да присъствуват
ка помена.

пи-

па огро*
,

Опечалени:
Баща Станко, майка йерса,. съпруга 

Жика, дъщеря С"ежа-
средства от

ковкото са заплаву 
за действуяаието 

настоящата го- 
може

нара
вани

Ружица, син
брат Светомир, сестра Брана и 

многобройпи родини
на,

му през 
дина, малко какво

останали

това отнода осъществи в 
шение.

\
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хуй©//? • сатира • забава
балтонПРЕПИСАНО ОТ ЖИВОТА

замести достой-ри», твоят балто-н' те 
но” И оттогава все така1

_ Цветно ли? Тук е.неговият бал

Аз и Цветко имахме дебела причи 
подобрим деловите резултати на 

Това беше първата
бал, тон, елате по-късно...

Мнозина мм завиждат, ио аз 
чувствувам безнадеждно излишен и 
страшни ммсли се мотаят по глава
та ми.

на да
близката кръчма.

среща след абитуриентския 
Пообсъдихме най-напред моите, а 

неговите десет следгмм- Кико рече 

мама
ни се.

след това и 
назиални години.

— Един влиятелен приятел — за 
разказва Цветко — ме вмъкна в орга 
низания с дебели сенки и големи па 
ри. Три години отивах там от първи 
на първи — да взема заплатата си. 
Това беше цялата ми работа. Дотегна

— Ще оправиме работата, прияте- 
— опитах се да по утеша аз. — 

Шс отидеш право при директора и ще 
поиока-ш да те предаде на дисципли
нарната комисия, Ше те гълчат, но ти

■ ■ ■
лю

ЗатоваЮтре йе благдън — Осми март. 
од нсколко дъна наовамо да слушам женуту 
свс кикво каже. Щом ме погледне, я знам ки- 
кно сака.

имаш толям шанс да 'пренасочиш ,про 
песа в своя полза: Самокритиката, Ще

Хем

ми и избягах със сто "а час.
— . Избягал си?
— Мъки ме чзедоха, братко. Как- 

правя с 24 часа свободно време 
тия големи пари? Освен това, тол-

сс саморазкритикуваш жестоко, 
ше объркаш колегите си, хем ще 
намериш п централния печат като оди

Глава

Ако рече — требе да си купи нову роклю, 
Требе, требе-' Ако пак се ожали 

одма се рипам:
се

во да одма кажем:
да Ьу смудза иодгруди — 
((Айде, да идемо при докутра*.

и с
кова нищожно същество ли съм аз, та 
от 80 души в организацията да ме по 

само касиерката? С помощта на

нстпе^ пример на самокритика.
слава тета горе, другарю, голяма 

чака! Или: де си одмори малко, имаш много ра- 
богу, а 4 децата и Ите ядовиме.

Ако децата ми траже нещо 
кико мама^че каже!”

А она, перкана, само се усмивкуйе и захте 
ва едно друго, я куде чу, кво каже — слушам, 
па понещо и изпълним. Онова що 
я кажем*

знава
друг ^лиягелен приятел 
га организация, но и там ме сполетя 
подобно нещастие. Тъкмо се научих на 
работа, в канцеларията ми влезе еди 
приятел. Не бяхме се виждали дълго

— Не става та«, приятелю! — отминах в дру .
— кажем: „Дасече Цветко.

— Не стига ти храброст да отидеш 
при директора?

— Ма не става дума за храброст. От 
започнаха делегатските избори

засипна

видимо,

по какъо
секретарката на директора 
повтаряйки:

време и излезохме да се черпим^ 
една. Една по една, излезоха дваисс и 
този ден отиде но дяволите.
Два. дни лекувах махмурлука. Отидох 
на четвъртия ден и най-напред се раз 
питах за съдбата си. „Нямай си гайле, 
казва колегата от съседната канцела-

немогу —

Директора ли? Тук е неговият — Жено, де бре, остави нещо и за 
тамо. Па има йоще блаЬи дни у годинуту.

— А нейе... По-добре съга 
нещо да поскупейе еди това ще тражим, или 
пак че се разпродаде.

И тек^ — целу неделю.

Дори се сложи — нека иде сама на прос- 
лаву. Нека иде и у иностранство, кико праве 
некойе ДРУЬе жене. ЗаШо па она да йе осем 
свет.

по-на-
балтон, елате по-късно...

Може после
Преписван: Кирил Георгиев

СъветМЪАРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕщ
и

В Босилеградска общи
на се шушка: „Има аги 
тации”. А явно се пита: 
„Има ли агитации”? Там

Лошият език е неприятел на главата.
Украинска

Всяка клюка юяйка хвърля.
Японска

агитацията е синоним за 
всички нелегални деяния 
в изборната дейност.

За разрешаването на та 
зи дилема давам (безпла
тен) съвет: питайте кръч 
марите!

Аз попитах един прия
тел от хотела и ето как- 
кво ми каза:

— В последно време о®о

Магаре от прякор не умира. Навати се и да позготвим за децата. я Ьи 
спремам за у школу, я им угаджам све и сва. 

Търпе, мучи, върте сука — та целу неделю. 
Е, са ка вечима наближи дънът — реко на

Българска
Който силно -обича — 'мъчно забравя.

Френска
Всички велики хора са скромни. децата:Лесинг

— Доста беше кико мама рече! Време йе 
пан да си карамо кик<$ дръсга...

Кой може да издържи свак дън да иде У 
самоуслугу, да се расправля с поклу. сготове- 
не... А и парицете пречукамо А кво че прави- 
мо през ония дънове до първи април, 
требе да се изкара' месецът?

Че ву дадемо що йе остало оди личният 
доход — па нека се она расправля... Щом са
ка да буде кики^она рече.

Добрата овца много не блее, ала млого вълна 
дава.

Словенска
Който може -прави — к-ойто не може — поуч' 
ава. - ’ Нелиротът на питиетата в на

шияБ. Шоу ресторан многократ
но сс увеличи. За нас ста 
билизацията стана 
лесна задача. Дано и до 
година има избори!

•••••••••••••••••■••••■•••••а'••••*«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«
много
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