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ТРЪГНА СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА НА МЛАДОСТТА ОТ 28-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

ДНЕШНАТА МЛАДОСТ Е ТНТОВСКА ПО-БЪРЗО ДА СЕ РАЗРЕШАВАТ 
ПРОБИЕШЕ

Няколко хиляди младежи и девой
ки и жители на Печ и многобройни- 
те им гости в събота на 22 март изп
ратиха на 12 000

9 Утвърдени кандидати за ЦК на СЮК и за де
легати в Обществено-политическия съвет от Съю
за на комунистите в Сърбия

ПЕРИОДъТ между Деветия и Десетия кон
грес на Съюза на комунистите в Сърбия се хара
ктеризира с продължение на кризисните тенден- 
ци в стопанството, изостряне на социалните, по
литическите и идейните проблеми в обществото 
и усилията на Съюза на комунистите и всички 
субективни сили с укрепване на социалистическо
то самоуправление да се надделяват натрупаните 
затруднения. На 28-то си заседание ЦК на СКС 
утвърди проекторезолюцията за предстоящия Де
сети конгрес, за което ще се водят разисквания 
до 30 април настоящата година. От съдбовно зна
чение на всички комунисти, организациите и ор
ганите е, да осъществят промени, с които ще се 
обезпечи успешно действуване на целокупната си
стема на социалистическо самоуправление и върху 
тази основа да се надделяват затрудненията. Ре
зултатите между Деветия и Десетия конгрес не 
са големи, но не могат да бъдат занемарени.

Обоснованието на проекторезолюцията на 
Десетия конгрес на СКС направи Иван Стоянович, 
член на Председателството на ЦК на СКС, който 
между другото изтъкна, че осъществяването на по
нататъшни промени в стопанската система, в раз 
витието на стопанството и обществено-икономичес 
ките отношения върху определенията на СЮК и 
Конституцията и Дългосрочната програма за ико 
комическа стабилизация е най-важната задача преД 
комунистите в Сърбия след Десетия конгрес.

Главната насока на промени трябва да бъде 
по-пълното основаване на стопанската система 
и поведение на ООСТ по икономическите законо 
мерности на пазара. Повишението на производ
ството, по-рационалното използуване на мощнос
тите и повишението на производителността на тру 
да са пътища, по които ще се принизи и размера 
на инфлацията. Промените в развитието на стопа 
иството и на обществено-икономическите отноше
ния, могат да се осъществят при адекватни ре
шения в политическата система, с които ще се 
преодолее прекаденият нормативизъм, формали
зъм, бавенето и др. блокади в решаването. Осно
вна цел на промените, които сочат и становища
та от 18-то заседание ма ЦК на СКС, е действува- 
нсто на институцията и механизмите на полити
ческата система, конто да разширяват простора 
за социалистическите самоуправителни и демок
ратични отношения в обществото. Той подчерта 
залягането за промени в политическата система, 
които да обезпечат и по-адекватна система от по
литическа отговорност на всички, които участву
ват в приемането на решения, Стоянович се спря 
и върху задачите от резолюцията в идейната борба 
на СК, както и върху задачите в преодоляване
то па тежките политически, икономически и об
ществени проблеми в Косово, спирането на всич
ки видове иа националистическо действуване за
щита на конституционното право на всеки човек, 
премахването на причините за ескалация на на
ционализма и т.н.

ЦК на СКС утвърди избора на делегати 
за Десетия конгрес на СКС от ЮНА, утвърди пре
дложението па дневния ред на конгреса, утвърди 
листата на кандидати за делегати на СКС и ОПС, 
Утвърдена беше и листата от 20 кандидати за чле 
иовс на ЦК на СЮК, от които ще бъдат избрани 15 
души. Утвърдена беше и емблема за Десетия 
конгрес па СКС. В-К.

километра 
път по страната 42 годишната 
Щафета на

ДЪЛГИЯ
по рс

младостта. След едноча- 
„Пред лицето на бъ-сова програма 

дещето", изнесена на площада на ге
роите в центъра на града, щафета
та палка първа понесе 12-годишната 
ученичка от град Печ Леонора Кон- 
дироли.

В програмата, в която участвува
ха към 250 млади хора на изкуство
то от всички краища на стрната, по 
символичен начин беше описано ми
налото и настоящето на социалисти
ческа самоуправителна и необвър
зана Югославия. С музика, думи, 
сни и движения, на езиците на всич-

пе-

ки наши народи и народности беше 
разказана приказката за 
и единството, изразено уважение на 
младежта към живота и делото 
другаря Тито.

братството

на

Младежта и жителите на Печ при 
ветствува секретарят на Председателс- 

на Конференцията на Съюза 
на социалистическата младеж в Печ 
Жарко Микич, който между другото 
подчерта, че Титовото дело е вдъхно
вение за настоящите и идните поко
ления.

твото

Първа понесе щафетната палка 
Леонора Кондироли.

От Печ Щафетата на младостта 
продължи по останалите градове на 
Косово, а на 26 март мина в Социа
листическа република Македония.

В Босилсградска, и Сурдулишка, 
община съюзната Щафета на младо 
стта ще мине на първи, а в Бабуш- 
нишка и Димитровградска община 
— на втори април.

БОСИЛЕГРАД

Готови за посрещанетържествена
степ, работник в цеха за 
сушене на овощия и зеле 
нчуци и Босилеград. От 
трибуната след 
председателят Иван Бо 
реки прочете поръките 
на младежта щафетната 
палка ще понесе, Вера 
Стоименова, строителен 
техник и член на 
на СКС а па младежи-' 
те от Църна трапа на 
местността Власина ще 
я предаде младият ко
манди)) Милисав Нова- 
кович.

тата па войниците-грани 
чари.

Инак, и тази година, 
босилс- 

младежи ща- 
плака 1Цс по-

След три дена, младе
жите, пионерите и тру 
дещите се, 
гражданите и

съвместно с 
войници- 

Босиле-
катокакто и досега

градските 
фетната
емат от младежите 
Сурдулишка община в 
село Божица. , Пръв ко- 

Шафета-

те-граничари в 
град по 
чин ще 
изпратят

тържествен на- 
посрещнат и 

тазгодишната 
Щафета на мла-

от

съюзна
достта. За тази цел

социалистичес- 
Босиле-

ОКйто СЪССъ-
понесс и сърдсч- 

младе-
та ще 
ните привети паюзът на 

ката младеж в Сто я н Н и кол и ч, 
понастоя-

жта е,приключва сград вече милиционер, 
щем секретар на 
чната партийна органи- 

Сскретариата 
вътрешните работи и 

ОК иа СКС в

подготовките си.
Както ни уведоми пре 

дседателят на ОК на 
ССМ в Босилеград, Иван 

приети- 
Смозната ща

първи

зация в М.я.
наБорски, преди член иа 
Босилеград. На

украсената 
Щафетната

гането на 
фета, която според пла- 

украсе-

тръжес- 
три- 
пал-

Остаиалите материали от 
посрещането и изпраща
нето на Щафетата в на
шите общини поместваме 
на 9 страница.

твено 
буна 
ка ще 
де на 
Съюза на 
ската младеж

иа, тържествено 
ната трибуна трябва да 

10 часа и 5
преда-доиесе и 

председателя иа 
социалистиче 

Стоян Кръ

пристигне в 
минути, ще пристигнат 
трите районни

щафети и щафс-
младс-

жки
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НЕОБВЬРЗАНИТЕСТРАНИ
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АМЕРИКАНСКО-ЛИБИЙСКО СТЪЛКНОВЕНИЕ В ЗАЛИВА СИДРА
НА

ККонфликт около „линията В защита ка основните целина смъртта ! отношенияПоради кризата в международните 
още по-необходими са единство и 
на необвързаните — се 
от Индия проект на 
ция
Всс повече необвърза- 

ии страни са подложени 
на разни видове натиск 
с цел да бъде разклате
но единството на дви
жението и да бъде отк
лонена от корените пр 
ииципи и цели негова
та акция.

Това се подчертава в

солидарност 
подготвения 

резолю-

паШирока осъда на агресивните въоръжени папа 
дения па американския Шести флот срещу обек 
ти и територията на Либия

ковката в тази част 
света, осъди въоръжени- 
тс нападения па амери
канския Шести флот 
срещу обекти и терито
рията ма Либия и се зае 
тъпи за спешно прекратя 
пане на въоръжените дей 
ствия, с които се застра
шават сигурността и тсри 
ториалиата цялост на Ли
бия, както и мирът и си 
гуриостта в света.

изтъква в 
Политическата

Засега е известно само 
едно: дълготрайното 
прежение, предизвиикано 
от провокативните манев 
ри на американските 
ли от състава на Шестия 
флот в залива Сидра на 
границата на 
те териториални

неговата страна е напъл
но готова да се противо
поставя иеостъпио на 
САЩ. Американците пък 
продължават с нападения 
срещу цели в околността 
па град Сидра. Около ли 
бинскитс териториални 
води се намират още 30 
единици на Шести флот 
с 3 самолетоносача.

Същността ма нещата 
в залив Сидра обаче не 
е неизвестна. В изявлени 
сто си от 27 февруари 
т.г. Председателството па 
СФРЮ подчерта, че про
блемите ис могат да се 
решават с демонстрация 
па сила и военен натиск 
и предупреди, че по то
зи начин опасно се усло
жнява обстановката в 
Средизсмиомористо. По 
ради все по-силното нат 
рупване на въоръжени ча 
сти на великите сили и 
неразрешаването на кри
зи в Средиземноморието, 
този регион става все по- 
опасно кризисно огнище.

Политичес-проекта на 
ката резолюция 
вен
терската среща на Ко
ординационното 
която ще се състои през 
средата на април в Ню 
Делхи. В проекта се из-

на-
подгот- 

от Индия за минис-
си

бюро,

либийски-
води,

премина в опасен въоръ
жен кофликт. Несигурни 
са информациите за 
вода и размерите на стъл 
кновението. Триполи твъ

тъква, че поради криза
та в международните от 
ношения още по-нужни 
са единство и солидар
ност на необвързаните,

по-

АКЦЕНТ ОТ РАЗГОВОРИТЕ ПЛАНИНЦ — СИ 
НОВЕЦ ВЪВ ВИЕНА и последователно спазва 

не на принципите и це
лите на движението. Не- 
обвързаността 
бира отхвърляне на вси 
чки видове подчиняване 
зависимост, 
прикрита, 
или непосредствена на
меса.

рдп, че американски са
молети „нарушили всич
ки правила на играта" и' 
преминали „линията на 
смъртта” принуждавайки 
либийската противовъзду
шна отбрана да защита
ва (с ракети „Сам—5") 
териториалния интегри- 
тет и суверенитет на ст
раната. Американските 
твърдения, разбира се, са 
противоположни. Военно 
морските сили на САЩ 
уж били на „мирни мане 
ври в международните во 
ди", когато били напад
нати от либийски раке 
ти. Не е известно как ще 
се развива стълкновение
то. Кадафи заявява, че
ПИШЕ: ЙОВАН РАШИЧ

За уравновесен стокооборот подраз-

Югославско-австрийск- 
итс икономически отно 
щения бяха централна 
тема в разговорите ме
жду председателката на 
Съюзния изпълнителен 
съвет Милка Планинц 
и канцлера на Австрия 
в началото на седмица 
та във Виена. Двустран
на е констатацията, че 
те ис са такива, каквито 
обективно могат да бъ
дат.

лата година нашият де 
фицит възлезна на 200 
милиона долара). Югос 
лавските стоки подле
жат на високи митниче
ски облагания при вна
сянето им в Австрия и 
това е един от основни
те проблеми. Неблаго
приятна е и структура- 
ра на югославския 
нос в Австрия. Занапред 
е необходимо да 
изградени висши облици 
на стопанско сътрудни
чество (кооперация, 
вместни капиталовло
жения
зане на трети пазари).

открита или 
посредствена

Принципите и
целите на политиката на 
необвързване бяха пот
върдени на всички до
сегашни конференции, а 
същността им е в борба 
та срещу империализ- 

из- .ма, колониализма, нео- 
колониализма, апарте- 

бъдат йда, расизма и циониз- 
ма, в борбата срещу въ
ншните агресии, окупа- 

съ- цията, доминаДията, и
Най-напред трябва да 

бъде уравновесен стоко
оборотът.Председателството на 

СФРЮ разгледа най-но 
вото развитие на обста-

характеризи 
ращ се с постоянен юго 
славски дефицит (мина

хегемонията, както и в 
и съвместно изли борбата срещу блокова

та политика.
ш т

СПОМЕНИ ЗА НАЧАЛОТО НА БОЙНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЮКП И БКП (||)

Междупартийна среща и тържество в Тодоровци
Слволюб Петрович — Джера, Милован, 
Слободан и аз, а от българска Кольо, Вла
до и Гошо. Приеьствуваха още около 40 
другари и другарки. Васа, Джера и Мило
ван говориха за партизанското ни въста
ние, партийната и скоювската работа, а 
аз за

Един месец по-късно за четвърти 
път тръгнах към Стрезимировци с 
надежда, че освен с Кольо и Владо, 
ще се срещна и с други български ко 
мунисти и нелегални дейци. И наис-

едва ли може да се отрази с думи. Доста
тъчно е да се каже, че такова тържество ни 
кога не се забравя.

ОПЕРАЦИЯТА „ЦЬРВЕНИ БРЕГ"
тина, с двамата ми стари другари бе 
Гоша Главановски. Тръгнахме 
Църна трава и без проблеми 
гнахме в Тодоровци. А там 
бе готово за една важна междупарти- 
йна среща и голямо партизанско тъ
ржество в чест на Великата октомври 
иска социалистическа

значението на бойната връзка и другар 
ство между двете ни комунистически 
тии. Кольо, Владо и Гоша изнесоха 
изнесоха мненията си във връзка с бъде
щата ни съвместна борба и ни информи
раха за подготовката на българските кому- 

и нелегални дейци за борба.против 
немските и българските фашисти. Разгово
рът ни продължи на теми за Октомврий
ската революция, борбата и успехите 
Червената армия на Източния фронт 
Бяхме твърде доволни, че се събрахме на 
една такава среща. И големи оптимисти бя 
хме: в Югославия

Шабьт на партизанския отряд 
Ратко Павлович — Чичко взе решение да 
оъде нападнат българският фашистки 
яд в Дървени брег, 
стта

към 
присти- 
всичко

начело спар-
двете отр-

малко място в околно- 
на Преде»не. Отряда съчиняваха 170 

добре въоржени войника, 
в училището и селските 
дител на

разположили сепистиреволюция домове. За ръково- 
нападението бе определен Трифун 

Балкански, бивш български войник, дезерти- 
рал от фашистката войска 
към нашето партизанско

г-■ Макар че условията бяха твърде 
■ки; тиловите дейци на партизанското 
жение в Църнотравски край 

: дълготрайна.

теж-
надви- и се приключил 

„ движение. По до
говор със Славчо Трънски — Кольо Балкан- 

и остана в отряда, за да навлезе в тайни
те на партизанската борба. Нападението 
ърши с пълен успех; Фашистките войници се 
разбягаха, оставяйки храната и 
си. В тази

и пр.извършиха 
съдържателна 

.. подготовка за тази голяма сроща-тържест- 

. во. Формирахме активи, „тройки" и ,де- 
, сетини", които

обемиста и

народоосвободителното
движение пламти на всички св-страни и реди 
героични подвизи, а в България се засилва 
съпротивителното движение. А

поеха грижата за сигур
ността на участниците в събранието, под
готвихме програма е революционни 
стихотворения и други точки.

Срещата между 
ЮКП и БКП се състоя

оръжието
,,, операция врагът загуби 16 войни-

социалисти ОтрядъДтИ“иВ°СеН!Еа"Ремина на наша страна, 
единственото вете на местното население Ц” °Т РвД°' 

през По решение на Щаба на Втгт»
атмосфера моравски (църнотравски) отр^бе извърше-

след това 
започна тържеството в чест на 25-годишни- 
ната на Великата октомврийска 
ческа революция, вероятно 
тържество по 
1942 година.

песни

представители 
в родната ми къ- 

Ща. От наша страна бяхме Васа Смаевич,

на
този повод в Сърбия 
Тържествената южно-
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РАЗВИТИЕ НА ПОЛУПЛА 
НИНСКИТЕ КРАИЩА У™6-Ш0ИГОДИНАВОЙНИТЕ ЦЕЛИ НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ЗА ПЕРИОДА

Храна от 

планината нзопдндшпд
НМ Е ДОТЕГНАЛАСъюзният 

' ко стопанство 
кто-договор 
агропромишленото
дство в полупланинските 
ища в нашата страна за пе
риод 1986 — 1990 година.

комитет за селс-
е изготвил Прое 
за развитие на

произво 
кг>а В, кРяя на настоящия петгодишен 

развойното равнище на Южноморавски реги- 
тр ва да бъде равно на 2/3 от републи 

анското средно равнище и нито една община да не бъде под ,/3

Не е

период

В документа по-пълно се 
определя понятието от това равнище„полу- 

кра 
кадас-

планински край". Това са 
ища, в които 50 на сто 
трални общини имат

нужна висока наука, за 
Да се докаже, че Южноморавски 
регион е един от най-изостана- 
лите, може би и най-изостанали- 
ят край в СР Сърбия без 
вините. Достатъчно е да се каже, 
че 6 от общо 13 общини (Боси
леград, Църна Трава, Търговище, 
Ьуяновац, Прешево и Мсдвед- 
жа) все още не са достигнали ни 
20 /о от средното развойно 
нище в Републиката,

нище. Това може да се осъщес
тви само при условие регионът Лесковац), че Южноморавски ре 
да се развива най-малко с 10 на 
сто по-бързо от Републиката.

Как да се осъществи толкова 
интензивно развитие?
Южноморавски регион за

напред разчита на много по-гол на, за да се навакса пропуснато- 
яма помощ от Фонда за насър- то. Тази практика никак не смее 
чаЕане развитието на изостава-, да се повтори в реализацията на

ята на регионалната скупщина
надмо

рска височина между 600 и 
1000 м или

гион „не умее" да ползува тези 
средства?! Липсват развойни про 
екти през първите две—три го
дини, а последната година изо
бщо не може да бъде достатъч-

пък краища, в ко
ито повече от половината об
работваеми

покрай

площи са на 400 
надморска височина 

се приспособена
—600 м 
Предлага
към условията 
и развойна политика, 
лага се и договор за г 
дени на ечемика, овеса, 
гофите, козите и

икономичен-
Пред- рав- I ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ НА РАЗВИТИЕТО

{ В периода до 1990 година общественият продукт годишно
| ще се увеличава с 6, народният доход с 5,8, броят на новоприе- 
I тите работници с 4,5, производителността на труда с 1,8, пропи- 
♦ шленото

а регионът
като цяло е под 2/3 от това 
нище. При такава

защитни
равка~

изостаналост
планирането на петгодишно 
витие е изключително 
дача. Как да се намери общ 
менател за многобройните 
ри проблеми от една, 
възможности за решаване на сре 
щнте, от друга страна? При из
готвянето на най-новия

конете, ка-
кто и допълнителни разкомпе-
нзации във вид на допълните
лен регрес за 
рове (10 на 
нски, 20 на сто 
и 30 на сто 
жи обработваеми

производство с 5,8, селскостопанската продукция с 4, 
изност с 9 и стопанските инвестиции със 7,4 на сто.

тежка за-
зна 

и ост 
и малките

минерални то- 
сто за полуплани- 

за планински 
за внсокопланин- 

площи).

приетия план за периода 1986— 
1990 година.

Стопанството остава да бъде 
основен носител на развитието, 
но основната насока не подразби 
ра крупни инвестиции. Сега се 
предвижда разширяване, модер
низация, дисперзия и много по- 
високо ползуване на съществува 
щите мощности. Много повече 
ще се настоява за свързване на 
организации от региона със сил 
ни стопански колективи и систе
ми от развитите среди в републи 
ката и страната.

Развитието си през следващи
те 5 години Южноморавски ре 
гион ще се обляга и върху собс
твените си ресурси, преди всичко 
в селското стопанство и енерге
тиката.

7ците краища в СР Сърбия. В 
предстоящите пет години Фондът 
трябва да отпусне 85 876 милио 
на динара за развойни проекти 
в Южноморавски регион. Толко 
ва средства ще се обезпечат и от 
собствени източници. През изтек 
лите пет години регионът е вло 
жил в развитието си общо 
51 400 милиона динара, а Фон
дът е отпуснал само 50 на сто от 
тези средства. Очевидно е значи, 
че се разчита на над-тройно по- 
голяма помощ, също така и на 
тройно по-голямо собствено уча 
стие, като основна предпоставка 
за много по-интензивно развитие. 
Но когато споменаваме средст- 
гата на солидарността (средства
та от Фонда), веднага да кажем, 
(а това бе подчертано и на. сеси-

петгоди
шен развоен план на региона су 
бектите поОТ 30 МАРТ (НЕДЕЛЯ) планирането са при
ложили известната у нас „фор
мула": проблемите се 
най-успешно чрез развитие.

Плановиците мислят, 
дни с тях се съгласиха и делега
тите на регионалната скупщина, 
че в края на започналия петго
дишен период 
нище на Южноморавски регион 
обективно може и трябва да бъ 
де равно на две трети от средно
то развойно равнище на СР Сър 
бия и нито една община да не 
бъде под една трета от това рав

Летно“ време„ решават
В неделя, 30 март, в 2 

ще започне летно изчислява
не на времето. Тогава стрел
ките на всички часовници в 
нашата страна ще бъдат под 
карани с един час напред. 
Периодът на „летното" вре
ме ще завърши на 28 септем
ври в 3 часа. В този момент 
часовниците ще бъдат върна
ти с един час назад.

часа а тези

развойното рав-

вИШ*
но нападение на Звонци и Ракита. Това бе 
първата борба, „бойното кръщение", на но
водошлия при нас български партизанин 
Денчо Знеполски. И това нападение бе ус
пешно. Пленени бяха големи количества хра 
на, оръжие и муниция. Една част от храни
телните продукти бе раздолена на населени
ето.

ски край, да унищожим фашистката власт 
и полиция, общината и мадрата. Акцията 
ни започна в полунощ блокирахме пътища
та Стрсзимировци — Власина и Трън— Бре
зник. Картечарят и 6 бойци окръжиха поли
цейския участък, а българският партизанин 
Стефан и аз тръгнахме да заловим кмета 
и да запалим общината. По един боец 
бяха определени да прекъснат телефонна
та линия и електрическата мрежа. Аз и 
Стсфчо заловихме кмета в мазето на кръ- 
чмаря Милко. Предадоха ни оръжието и 
муницията си, а слсд това аз купих от 
Милко 3 л газ, 3 кг боя и толкова нафта
лин за „контаминация" на млечните изде
лия на мандрата. В този момент пристиг
на Кольо с трима бойци, които взеха ку
пените стоки. Пие отидохме да опожарим 
общината, а групата на Кольо се запъти 
към мандрата. Всички задачи извърших- 

успешно. В акцията бяхмс ранени аз 
и Драгиша. На връщане свърнахме в 
Стсфчиното село Рани луг. Неговият ба-

бяха създадени условия за свободно дви
жение и действуване на партизанските еди 
иици, народноосвободителните отбори и 
политическите дейци. Свободната терито
рия бе „дом" и не българските партиза
ни. Веднага започнаха да се събират бъл
гарските бойци от нашите отряди и от 
Трънски • край, за да бъде формиран нов 
български отряд. Преди това на наша те
ритория и с наши помощ бе формиран 
Трънски партизански отряд начело 
Славчо Трънски — Кольо. През

По време на вражеската офанзива през 
1943 година недалече от Тодо-пролетта на 

ровци пристигнаха група български партиза
ни. Притаиха се в местността „Обрадово ра 
внище". Веднага им бе отнесена храна и ня- 

чорапи и обувки. От осемднев 
боси.

със
средата

на декември 1943 година установихме вр
ъзка със съюзническата мисия, получих
ме и първата 
ис и военен 
мощ братски делихме с българските дру
гари. Наскоро бе формирана и Първа со
фийска бригада.

колко чивта
ното пътуване бяха останали 
Тази задача извършиха съпругата ми явор- 
ка и снахата ми Джурджсва. След двуднев 
на почивка и окрепленис, българските парти

самолетна пратка оръжи- 
матсриал. Съюзническата по-почти

отзапи, придружавани от група младежи 
Златански реон, заминаха в нашия отряд. Ето това е един разказ, разбира се, 

без претенции да бъде всеобхватен, за ус
пешно изпълнения интернационален кому
нистически дълг на членовете на Югослав
ската комунистическа партия от Църнот- 
равски край в онези тежки и славни вое
нни години. Бойното другарство между 
ЮКП и БКП, между югославските и бъл-

ме

НАПАДЕНИЕТО НА ГЛАВАНОВЦИ
На 16 юни 1943 година отведох група 

наши бойци в местността „Дешчаии кладе-
6 български

ща Рангел тръгна с пас и поведе коня 
понеже ис б“х в състояние

си
даза мспс,

ходя. Накрая извършихме анализ ма ак
цията и сс разделихме: българските парти-

нац". Там ни сс приключиха 
бойци. Формирахме 
пата. За командир 
мисар Славчо Трънски, за 
дир Гоша Главаноски и за 
сар аз, йован Рапшч. 
паднем Главановци, българско

съвместен щаб на гру
бо избран Милич, за

заместник-комаи-
ко- зами отидоха па своя, а ние на нашия те- гарскитс партизани, изписа светли страни

ци в историята на югославските народи 
и българския народ.

рсн.заместник-коми-
Слсд освобождението ма Църиотравс- 

край към края на август 1943 година
Целта ни беше да иа- 

ссло в Тръп- — Край —ки
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Необходима е по-го 

ляма подготвеност
СЪЮЗА ИЛ КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА НА 

СКА ОБЩИНА

ОРНЕНТАЦНОННАТА ПРОГРАМА НА 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ години, иде ино 
и^дит-

И дсйно-п ол ити чсската ч сти ри 
офанзива, ко>'то сега се 
води в съюза на комуни
сти ге аа издигане на рол
ята и престилка му, мо
же да 0"дс успешна са
мо при условие на широ
ка и всестранна подго
товка на идейното по
ле. Гъй като се намира
ме в период на затруд 
пено икономическо по
ложение, в период кога 
то разни елементи, кои
то не гледат с добро 
око на нашето самоупра 
вително развитие, 
опигват да слагат прът в 
колелото на историята — 
пред Съюза на комунис
тите стои твърде отго-

НОЛиаиЧССКОаО
не в е ставало глав
но чрез политическата 
школа на оо-миниоп 
комитет, ко^то в този 
период с успех са завър
шили 130 членове 
съюза на комунистите.

също така заемат значи
телно място в програма- 
та за работа.

Бзимаики участие в ра 
ботата на заседанието, 
Зарие Димитриевич, ме
жду другото изтъкна, че 
ориентациоината програ
ма за работа е доста 
обемна и амбициозна и 
чс за реализирането й 
е необходимо акционно 
единство не само в Съюза 
па комунистите, но и пъ 
лмо ■ взаимодействие е 
останалите обществено- 
политически организации 
в общината.

Понастоящем ориента 
циокната програма е на 
публично обсъждане в 
първичните партийни ор 
ганизации, а след това 
Ще я обсъдят и членове
те на Общинския 
тет, когато ще бъде и при 
ета.

то му за период от 1980 
до 1У90 година.

програмата за работа 
обаче ще бъде допълне
на и е редица задачи и 
активности, които ще 
нроизтечат след провеж
дане на партийните кон
греси, както и задачи и 
активности произтичащи 
от висшите партийни ор 
гани и тела, т.е. както па 
ложи живота, добави Ва
силев.

Инак, и занапред идей
но-политическото и акци 
оино единство в органи
зацията на Съюза на ко 
мунистите в общината 
Ще бъде в цснтъра на 
вниманието ни. Пс но- 
малко внимание, Общин 
ският комитет и Предсе 
дателството му щс поеве 
т*т и върху по-нататъшно 
то сдружаване на труд и 
средства, развитие на сто 
панството, селското сто
панство, мерките за ико
номическа стабилизация 
и пр.

По-нататъшното укре 
пване на всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита, както и по
нататъшното усъвършен 
ствуване на делегатската 
система и развитието на 
социалистическите, само- 
управителни отношения

На проведеното през 
миналата седмица първо 
делово заседание. Пред
седателството на Общин
ския комитет на Съюза 
на комунистите в Босилс 
град обсъди и даде съгла 
сис на ориентациоината 
програма за работа на 
общинския комитет и 
Председателството му от 
март 1986 до февруари 
1987 година. В работата 
на заседанието участвува 
и Зарие Димитрисвич, из 
пълнителси секретар на 
Председателството на 

МОК на СКС в Лесковац.

на

дооавим ли К'-м 
орои
мунисти, които 
нали през семинари и 
курсове, ороят на кому
нистите, минали чрез ор
ганизирана 

се е значително

известно число
са ми-

нодготовка
по-голям. 

по, и това сигурно, не е 
достатъчно. заоелязва 

отчетено 
конференцията, че 

се работи върху 
личното издигане. Педо 

идейно-политиче статъчно се използува ма 
рксическа

се, както оеше 
и на 
малкогорната задача — посто

янно да работят върху 
своето

Обосновавайки ориента 
ционната програма за 
работа на ОК и Предсе
дателството му, през нас 
гоящата година, предсе
дателят на Общинския ко 
митет в Босилеград, Иван 
Василев, между другото 
подчерта, че същата е 
изготвена въз основа 
всестранните и интензив
ни разисквания в първич 
ните партийни органи
зации, Общинския коми
тет и Общинската избо 
рна конференция по вре 
ме на изборната 
ност, както 
на приетата ориентацио 
нна програма за работа 
на ОК и Председателство

ско издигане. литература, 
освен в. „Комунист" и 
някои актуални 
ри, друга 
литература недостатъчно 
се чете.

В тази насока, 1800 
членове в 81 партийна 
организация в Бабушни 
шка обшила през изтек
лите четири години са 
-постигнали определени 
резултати, но занапред, 
както беше изтъкнато и 
па неотдавна проведена 
та общинска изборна 
конференция в СК, ще 
бъде необходимо да 
се посвети още по-гол- 
ямо внимание на този

брошу- 
марксическакоми-

В продължение на за
седанието, Председателс 
твото обсъди и прие пре 
дложението за кандидати 
за членове на съответни 
те комисии, действуващи 
в рамките на Общинския 
комитет, както и за чле
нове в комисиите 
Междуобщинскатп 
ференция на СК в Леско 
вац.

Азбучна 
за да може човек да бъ
де пропагандатор на не
що, ще трябва да 
малко

истина е, че

оъде 
по-издигнат от

останалите,
марскически

в случая.
издигнат,

закър.мен
учението

актив- 
и въз основа

с идеите 
на Тито и по 

такъв начин, така подго
твен член на Съюза на 
комунистите, 
привлече

при
кон

на
въпрос. Както е изнесе
но в отйета за дейгнос- 

на Съюза на кому- 
през изтеклите

тта
М. я. може дакистите

себе сикъмИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА и другите, 
йствува с 
Това

като ги заде- 
примера си.ВСЕСТРАННА АКТИВНОСТ значи, че трябва

-а.юю повече да учи и 
да се подготвя. Така на 
дело се допринася 
укрепването

За председател на Общинската конференция
на Съюза на командирите от запаса е преизбран 
Богдан Зарков.

Оценявайки досегаш 
ната четиригодишна ак 
тивност делегатите на
Общинската 
ция на Съюза

1 ъмшт: КЪМ
ш§ авторите

та и престижа на СК 
и, ведно, и към

'* .
тези командири бе пот- 

единици
те и щабовете на тери
ториалната отбрана в 
общината.

Освен това • команди
рите от запаса са били 
ангажирани и във всич
ки активности в органи 
зациите, където са зае
ти и в местните общно
сти където живеят. Вси
чки активности 
зирани
но-политическите 
низации са били 
на действуваме на 
мандирите бе изтъкна-

Свърдеи в укреп
ването на водещата роля 
на Съюзаконферен- 

на коман-
, на комунис- 

общес- 
настояЩия мо-

тите в 
тво. В 
мент, когато 
ме в

нашето
дирите от запаса в Ди
митровград на своето из
борно събрание заклю
чиха, че тя се обосновава 
и провежда въз основа 
на приетата програма, 
изготвена съгласно

СЮК. В 
активност са пос- 

забележителни 
резултати. Най-много 
те се отчитат чрез 

успешно проведените за 
дачи в областта на идей
но-политическото 
но-професионално 
чение. Добри 
са постигнати

-
се намира- 

навечерието на 10- 
ия конгрес на СКС и 13- 
ия конгрес на СЮК, 
гато сме 
гар на 
Критичния

■ ■

* -2$ ко-
в пълен 

обсъждане на 
анализ на 

политическата система на 
социалистическо 

/ управление, от голяма по 
лза е действуването 
Ди всичко на Съюза на 
комунистите

раз-по
литиката на 
тази органи 

от обществе- Належащ въпрос 
нията е: да се уреди въпроса с помеще

тигнати орга-
поле

само-която уважават обще-ри е и факта, че 69 на ствено-политическите
ганизации и

орко ето от тях са в редовете 
на Съюза

преобщността 
на Димитровград. Но 
да се намери възможно
ст и да се

на комунисти-то в отчета за досегаш
ната работа, 
иай-голяма

те, че посредством раз
ни самоуправителни ор 
гани и тела са включени 
във всички пори на общ 
сствено-политическия 
живот.

в изнами- 
най-сполуч- 

които да 
по-ускорено 
напред в 

на нашто 
соци-

и вое 
обу- 

резултати 
и в под- 

за отбрана в

Все пак 
активност

рането на 
ливи решения, 
спомогнат 
да се върви
изграждането 
самоуправително 
алистическо общество.

реши пробле
ма с недостига на 
ветни

съот-
помещения за ко 

мандирите от запаса 
то сигурно се отразява и 
на съвкупната им

те са отчели в 
ните

проведе-
рамкитеакции в 

иа общата акция „Нищо 
не бива ^да ни изненада" 
и в тачене на революци
онните традиции и озна- 
менуване 
ски дати.

готвките 
рамките 
отбрана и обществената 
самозащита, а 
ка и в

коеОбаче, според 
Благое Ле

на Републи- 
конференция

на всенародната думите на 
чич, член 
канската 
на Съюза на 
те от запаса

активност.също та 
обучението на За председател на об- 

организация 
Съюза на команди

рите от запаса е преиз
бран Богдан Зарков.

В Бабушнишка общи
на сред комунистите съ
ществува голям

на историче- 
Сигурно е, че 

един от решаващите мо работа 
менти за всестрана акти 
вност на тези

командири- 
добрата 

на общинската

трудещите
те организации и граж- 

местните об- 
Приносът на

щинскатасе в трудови
на

стремеж 
да се действув в тази на
сока..

даните в
организация се 
на нейната

дължи 
активност.

щности. команди-
А.Т. М.А.СТРАНИЦА 4
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9Т ЧЕТВЪРТИТЕ
СЛЕД ДЕЛЕГАТСКИТЕ 
ОБЩНОСТИ

ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ
ИЗБОРИ В СДРУЖЕНИЯ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА __ 
ТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

СИНДИКАТИ
ТРУД И МЕСТНИТЕ

Приключва изборнатаУСЛОВИЕ ЗА ПЪЛНА УСПЕШНОСГ
Току-Що дейност

проведените 
поред делегатски избори 
циите на сдружения 
общности

четвърти 
в организа Тези дни приключва бо 

гатата и многостранна из 
борна дейност в Съюза 
на синдикатите. Извърш
ва се учредяването на дс 
легациите за скупщини- 
те на обществено-полити
ческата общност — за 
Съвета на сдружения труд 
при ОС в Димитровград. 
До 24 март т.г. приклю
чи избора на 
за кандидационните кон
ференции за Съвета на 
сдружения труд на Об
щинската скупщина на 
СР Сьрбия и територията 
на Междурегионалната 
общност Ниш и за тери 
торията на Пирот.

Едновременно с това е 
направена комплектна 

оценка на кандидацион
ните събрания и изобщо 
на изборната дейност в 
Съюза на синдикатите.

При това наред с прик 
лючването на изборната 
дейност, Общинският 
дикален съвет. 
Председателството му, въ 
рши подготовки за орга
низиране на забележител 
пата републиканска мани 
фестация „Срещи на дру 
гарството на работниците 
от СР Сърбия". В рамки 
те на това се предвиждат 
всестранни подготовки за

и на нещо друго: без 
тите в 
стопански 
гражданите 
показаха 
пост и

провеждане на работни
ческо-спортните игри, ко 
ито по традиция биват 
общински, а сетне най- 
добрите отбори участву
ват на регионални и на 
републикански състеза
ния.

оглед труднос- 
обществено-политическия и 

живот трудещите се и 
ясно манифестираха и

труд и местните 
минаха под знака на 

на отговорност за по-нататъшното 
звитие на социалистическото 

общество.
ст, това е обща оценка, която произ
тича от потвърдената 
гражданите, които и сега

пъл-
ра- политическата си отговор- 

привързаност към общество
то, което строим — Титова Югосла
вия. Същевременно 
гражданите

ни са-
моуправително Всъщно-

трудещите се имасовост на 
показаха

Съюзът на синдикатите 
в общината наскоро тря
бва да приеме и план и 
програма за ознаменува- 
не на
празник на труда Първи 
май.

потвърдиха определе-
см да изтраят в икономичес

ките трудности и в развитието на 
моуправителната

ниеточе излизането на избори не е 
задължителна 
стация. Когато се

само
политическа манифе- 

касае за масовос-
са-

делегатии делегатска систе
Международнияма.тта ето и някои данни: в местните 

общности в СР Сърбия на избори 
лезоха над 88 на сто от гласоподава
телите, в Босилеградска община 
ва направиха към 85

Успешността на проведените избо- 
ри в сдружения труд и в местните об
щности се дължи и на добре извър
шените

из
Синдикатите — от пър

вичните организации до 
Общинския

то- няколкомесечни подготов-на сто, в Бабу-
шнишка 90,5, в Сурдулишка 87, 
Димитровградска община 94 
от гласоподавателите...

Тази масовост, т.е. изборите в ос 
новните клетки на обществото

синдикален 
съвет — обсъждат стопа 
нската дейност на трудо 
вите организации през 
изтеклата (1985) година, 
относно сполуките 
полуките, като едноврем 
енно се следи и тяхното 
стопанисване в началото

км и на успешните 
нни

предкандидацио- 
и кандидационни събрания. В то 

ва отношение особена роля изиграха 
Социалистическия

в
на сто

съюз и Синдика- 
начело със Съюзатите, които на

пот- и нес-комунистите извършиха сложна и от
говорна задача. Тази успешно прове
дена

върдиха политическия смисъл
значението на избори в самоуправи- 
телно общество. Потвърждавайки ви 
сокото си съзнание за укрепване при 
добивките на революцията изборите 
бяха

и
задача ще бъде условие успе

шно да приключат целите избори до 
Скупщината на СФРЮ, която ще бъ 
дс учредена през средата на май т.

В. Б.

на деловата година.
Както личи, пред Съю 

за на синдикатите се на
мират редица отговорни 
задачи, и според думите 
на председателя на ОСВ 
Адам Георгиев, 
чрез всестранна и съгла
сувана дейност всички 
тези акции и манифеста 
ции могат успешно да се 
изпълнят.

син 
относно

свидетелство и потвърждение

БОСИЛЕГРАД

В ХОД СД ПОРШШЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ДЕЛЕГАТИ само

Четвъртите поред деле те общности и 33 в ор- 
гатски избори, в Босиле- ганизациите на сдруже- 
градска община се про нпя труд), през минала- 
веждат според утвърде- та седмица, 
ните и приети избира- борната програма, се 

срокове. След проведоха и учредител
ни събрания на избрани 
те делегации. На първи- 

144 те свои делоЕИ събрани”, 
членовете на делегации

ге между другото избра
ха председатели на 
легациите и техни заме 
стници. Освен това ноч-

де-

Ст. Н-съгласно из
ти във всички делегации 
евидентирани и възмож
ни делегати 
ните делегатски 
ни, т.с.

ДИМИТРОВГРАД: ПРОВЕДЕН ЕДНОДНЕВЕН 
СЕМИНАР ЗА ПАРТИЙНИ СЕКРЕТАРИ

телни
успешно проведения пъ 
рви избирателен кръг, 
където са избрани 
делегации (111 в местни-

за различ- 
скупщи 

за скупщината 
на общсствено-полити- Обсъдени шушни порови

Въз основа решението 
на Председателството на 
Общинския комитет на 
СКС в Димитровград, на 
22 март бе проведен ед
нодневен семинар 
ртийните секретари и 
членозе на секретариати
те на първичните орга
низации на Съюза на ко-

ческата общност и ску 
пищните на самоупра- 
витслиите общности на 
интересите, чисто изби
ране ще сс проведе до 
7 април. Освен това 
през миналата седмица

си от икономическата ста 
билизаци», място и роля 
та си, метода и начина 
на работа на първичните 
организации, както и с ак 
туалните въпроси от об
ластта на всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита.

Уводно изложение на 
семинара направи секре
тарят на Председателство 
то на ОК на СКС в Ди
митровград Никола Сто
янов, а след това бяха об 
съдени три теми: Актуал 
ни идейно-политически 
въпроси от икономическа 
та стабилизация и задачи 
на Съюза на комунистите 
в общината. Организа
ция, метод, начин и съ
държание на работа, де
мократически централи
зъм в СЮК и задачи на 
секретарите и секретари
атите на първичните ор 
ганизации, и (актуални 
въпроси от всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита и ролята на 
комитетите за всенарод
на отбрана и обществена 
■самозащита в трудовите 
организации и местните 
обжности.

ДИМИТРОВГРАД

Учредяват се делегациите за па

интересите. На събрани 
ята се избират и делега
ти за кандидационни ко
нференции 
изборни единици. Учре
дителните събрания тр
ябва да приключат до 
20 март.

В няколко организа- сс проведоха и канди- 
цациоини конференции 
по избирателните мес
та за избиране на съвмс 
стии делегати, каквито 
са делегациите на сел
скостопанските 
водители.

ции на сдружения труд, 
а също така и в някои 
местни общности в Ди- 

общи-
мунистите в Димитровгр 
адска община.

Целта на семинара бе 
новоизбраните

по отделни
митровградска 
на до 22 март са ггрове- 

съб- секрета- 
ри и членове на секрета 
риатитс да бъдат запоз
нати с актуалиите въпро-

дени учередителни
на новоизбрани

те делегации. На прове- 
събрания се из-

произ-
рания

МАА.Т.
дените
бират председатели на 
делегациите и техни

предлагат се 
кандидати за 
местните об-

за-
местници, 
възможни 
Съвета на 
щности и за

БАБУШНИЦА

НА ДНЕВЕН РЕД ПОВЕЧЕ ОТЧЕТНсъвета на 
към 06-сдружения труд

скупщина, ка- 
делегати за скуп-

щинската 
кто и информация за служба

та ио правова помощ, 
информация за дейнос
тта на Службата на вът
решните работи, за дей
ността на общинската 
прокуратура и др.

та на прапозащитника 
по самоуправление за 
П протека, Димитров
градска и Бабушнишка 
общини за 1985 година.

Внимание сигурно щс 
предизвика и отчета на 
съдията за нарушения,

На сесия, на трите съ- 
Общинската 

в Бабушии-

самоуправищинитс на 
телните общности на ин- навета
тересите. На отделни съ 
брания на дслегациите- 
са изтъкнати и

скупщина 
ца, която 
де па

щс сс провс- 
31 март щс бъдат 

отче-
възмож-

Скуп- 
СР Сърбия и 

репу 
общности на

пи кандидати за 
/дината на 
за регионалните и 
бликански

обсъдени редица 
ти и иформации. Прив- 

отче- А. Т.М.А.вниманиетолича

СТРАНИЦА 5
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ктлепмешшшш»
В ООСТ „8 МАЙ" В ДИМИТРОВГРАДДИМИТРОВГРАД

Започна производството 

на новите модели
Кадрите - услове за напредък

организация.
Налага сс още един 

въпрос, който е почти 
осз отговор, а това е; ка
кво да сс направи да 
има кадри и, още по- 
важно, да останат в на
шата среда. Независи
мо от ниските лични до-

Когато става дума за ангажирал на трудещи- 
димитровградското сто- тс се да докаже, че оез 
панство като основен пр- съответни кадри няма
оолем винаги се изтък
ва недостигът на обо- 
ротни средства. Но си
гурно не по-малък про 
олем за димитровградс
кото стопан.ство е и не
достигът на .икадри — 
специалисти, които уме
ло да могат въз 
на научни
водят трудовите колектн

напредък на трудовата 
организация. Заетите в 
и«кои трудови организа 
ции, крайно е време, 
тряова да знаят, че в 
днешните условил на 
стопанисване без иауч- 
от специалистите на пра 

основа ктика в конкретната сре-
познания да Да. няма добро стопан

исване.

во само на едно изделие 
— покривки за кревати.

В основната организа
ция на сдружения труд 8 
май", известна като тъка
чен цех, тези дни успеш
но започна производство
то на така наречените 
ръчни възлови килими, а 
в ход е и адаптация на 
помещения за производ 
''Ство на килими от кожа, 
чисто производство тр
ябва в течение на следва
щите досетина дни. За 
организацията това пред 
ставлява преломен моме
нт и производството на 
нови модели с единстве
ният начин да се преодо 
лес съществувалата кри
за, която трае вече две 
години.

Основната причина за 
такова стопанисване на 
този трудов колектив е в 
това, че с години бе ори 
ентирана на производст

Почти петнадесет години 
такова производство бе 
доходно, изтъкани са сто 
ици хиляди метра разно
цветни покривки оказва
ни услуги на над 400 хил
яди клиенти от цялата 
страна, но дойде ден, ко- 
гато и това престана. Па 
зарът бе презаситен, про
изводството забележи с 
спадане с 40 на сто и в ре 
зултат на това бе немину
ема загубата, а с това и 
всички останали отрица
телни прояви.

ходи в повечето трудови 
организации, като резу
лтат на ниската прои
зводителност на труда,
всеки специалист ако се 
желае да остане, трябва 
да бъде съответно и на
граден. Логиката за една 
къа

За да постигнат
ви. това комунистите 

ва здравата 
жират и тъкмо на този 
въпрос да изнесат разг
раничаването в своите ре 
дове. Още 

трудовите

тр*б- 
да се анга-Известно е, че опреде

лен орой трудови орга
низации в Димитровград 
се намират в твърде за 
труднени условия тъкмо 
от тази 
би било

стомах в този слу
чай е съвсем излишна. 
Затова не напразно в зак 
люпенията от изборното 
събрание на общинска 
та конференция на Ою-

повече, че 
органи

зации има и такива „ка
дри", които считат че 
са незаменими и които 
са кадри само на списъ-

вгледна точка и
несправедливо 

ако вината за лошото 
панисване се стовари са
мо върху трудови органи
зации. Сигурно е, че има 
и редица субективни сла
бости но и обективни при 
чини за лошото стопанис
ване на „Циле", „Услу
га „Сточар". в определе
ни среди обективни обс

тоятелства, са отделни ус 
ловия

сто
за на комунистите е ка
зано, че капиталовложе
нията в кадри никога не 
са напразно — такива „а- 
питловложения 
се отплащат добре.

Имайки предвид всич
ко това в трудовия колек
тив са направили опит да 
намерят изход в свързва
не с някоя, по техниче
ско-технологическия про
цес сродна организация, 
но това остана без очак
ваните резултати. Затова 
единственият изход е бил 
да се обърнат към себе 
си и със собствени сили

ка за лични доходи, т.с. 
получават дефицитарнн 
добавъчни и нищо кон- винаги
кретно не са доприне
сли за своята трудова А.Т.

СУРДУЛИЦА Конфенционерив произвеждат за ианвеза осъществяване 
на дохода, където може 
би също така Работниците в трудова

та единица на сдружения 
ТРУД „Юмко" на вранс- 
кия Памуков комбинат 
в Сурдулица стартуваха с 
производството на жен
ски шорти — 7000 брой
ки за нуждите на амери
канския пазар. През фев 
ру а ри в .Сурдулица са 
произведени 1200 чифта 
дамски пантолони за из- 

Филандия, след 
стопанисват 'това 6500 блейзери, 8000

мъжки пантолони и 2000 
облекла за механици за 
домашния
нувано е също така 
края на март да се про
изведат още 5000 облек
ла за механици и 
мъжки пантолони за по-

ктният
подменен с 50 нови вно
сни машини на стойност 
над 40 милиона динара.

От този колектив полу 
чихме

машинен парк енедостигат 
кадри, но това не е тол
кова забележително 
неже по-добрите условия 

(като
обективно обстоятелство) 
допринасят доходът да се 
съществява

да търсят изход.
Изходът е намерен ка- 

кто личи
пазар. Запла-по-

в споменатите 
килими, а съзнанието че 
са на прав път е обосно
вано върху интереса, ко
йто клиентите про*вяват 
за тези атрактивни моде- 

Значи ли това, че 
тъкачният цех най-сетне

до
на стопанисване

и новината, че е 
в ход многомесечен курс 
за обучение и професи- 

оспособяване

5000
по-лесно, а

с това и трудовите 
тиви да стопанисват 
внително дооре. 

от ДРУ*а страна, 
трудови

ляците.
Инак в този

колек
сра-

онално 
на 10 работнички, ко
ито след успешно завър 
шения курс ще бъдат 
трудоустроени на щат
на работа. С.М.

ли.сурдули-
шки трудов колектив в 
началото на 
са набавени нови 
шки машини.

ще възвърне старата си 
слава? Отговорът е „да".

в ня годината 
шива- 

Компле-
кои 
ции, които

нос въворганиза-
А.Т.в изключително 

условия, 
дри или пък 
ваните не са 
използувани, 
но в тези

трудни 
недостигат ка- РЕТРОСПЕКТИВА НА СУРДУЛИШКА „МАЧКАТИЦА" водена на кадровата по

литика.
Когато става 

по-нататъшното

съществу- 
наи-добре 
Обикнове- 

среди
съществува не- условия на стопанисване, 

допустимо схващане, че сурдулишката 
освен един счетоводител 
и касиер (които и не са 
на списъка на

Влагания от около 3 милиарда дума за 
.разви-Въпреки затруднините понеже това 

ние 
ше.

сред произведе 
свободно се внася- 
Обаче в началото

Македония, 
преди две-три го 

желание.

на юг на 
което
дини бе само

тие, според думите 
Лакичевич, 
ции ще бъдат 1 вложени 
около 3 '

заетите на
фабрика 

за машини и стоманоле
ярна „Мачкатица" мина
лата делова година завъ

в инвести
на тази година може да 
се внася само разликата 
между
предлагането, 
интересът за тях 
нарасна.

— Преценяваме, че то-

милиорди дина 
Те преди всичко сеВ „Мачкатица" заетите 

посо-
ра.кадри) потреблението и годят акция в три

Първата е за подоб 
условията

отнасятна турдовата 
ция специалисти не 
нужни. И онова, 
особено

до обезпрашя- 
и отопление и за 

реализацията на 
та до 1990 година за из
работка на

рши с положителни 
са зултати. 

достигна

организа- ре- така че 
рязко

км.Общият доход 
приблизително 

2 милиарда, а във фон
довете са отделени 4ко- 

че такива мне- ло 7-5 милиона динара.
Към 900 работника сред 
но са изкарвали 
30 939 динара, или с 50 
на сто повече по отноше 
ние на предишната 1984 
година.

Главното
ние на тази фабрика е 

тези високолегирани
ни лагери за млинове в 
циментови фабрики и 
рудници. Миналата го
дина мощностите са пол 
зувани само с 35 на сто,

ванеряване 
труда, където се 
значителна 
републиканската

на проек-което очаквав тези трудови 
организации тревожи, е 
фактът.

помощ на редуктори за 
машини или за

ва ще има преломно зна 
чение за 
та работа

- СОИ
за инвалидно-пенсионно 
осигуряване и от фонда 
за насърчаване 
ето на

алатни 
разширяване 
водството на

по-нататъшна-ния има и на произ- 
стоманени 

лагери. В план е и реко 
нструкцията на същест
вуващите

сред комуни 
в този

и разширява
не на тази фабрика, 
всички ни 
жава към

стите. Оправдано 
случай се поставя въпро
са дали Съюзът на кому 
нистите в тези

по а развити 
недостатъчно ра 
краища на СР 

Сърбия. Втората е 
нови влагания за 
зводстбото на

това задъл- 
по-качестве- 

на и по-отговорна рабо- 
сподели Драган Ла- 

генерален ди-

звитиетрудови 
организации достатъчно 
се е ангажирал в защи
та и подкрепа на свои
те кадри, поне на 
които

технологичес 
решения и набавка- 

та на един компютър за 
бърза анализа в лабора 
торията. Новите влаган
ия в

към кита.
прои- 

лагери за
кичевич.произведе-
ректор на 
ца". — Станахме ■ фабри 
ка, известна на

„Мачкати- рудници, с които 
но биха се

напъл- 
задоволили

стомане
показват опреде- 
креативност.

разширяването и 
реконструкциятавсички 

среди в страната и наша
та продукция се

лена потребностите 
лавския 
— безспорно твърде

ще до- 
колектив 

по-числен за

на югос- 
пазар и третата 

зна-
в правилното

Отговорът 
е, че Съюзът на комуни
стите достатъчно не се е

в случая принесат този 
да стане 
200 работника.

про
дава от Анхова в Север
на Словения до Злетово чителна С. Микич

СТРАНИЦА »
Братство * 28 март 1986
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ИЗБОРИТЕ - ПОБЕДА НА БЪДЕЩЕТО

Ако на Югославия 
потребни победи, а победи 
необходими, нека

наистина са се определиха за братството и единството на Нашите избиратели, с милиони гласове, 
нашите народи и народности, за отбрана- осъдиха бюрократическите и технократичес-

да има оавна II ™ ™Ва "аШе Небе' На ТОва наше море' ките Явления в нашето общество, които в 
Касае се за изборите. От Триглав до Кай- всичко Равнини' баиРи и клисури, последните години се натрупаха във всички
макчалан, и от Скадареко еГеро до^алич, н^чам^^ро“°в Г°РД°СТ час™ «а обществото, спъвайки
трудещите се и гражданите, масово и отго- живеем, работим и творим 
ворно, както и винаги досега, изразиха сво 
ята воля и оказаха доверието си на 
ци хиляди делегати, които в предстоящи
те четири години ще уреждат живота 
всички

винаги й бяха 
споеменем тогава една,

на която тази година няма

самоуправле-
равноправно нието и довеждайки под въпросителен 

общественото
знак

и политическото достоинст- 
во на човека, създавайки с това почва за

те, това на всички е напълно яСно, продуктивни поведения. Осъдиха затваряни- 
се изясниха и против онези, които в после ята- егоизмите и дребнобственическите инте- 

и дните години по един или друг начин под- реСи като атрибути на някакво отдавна вече 
Р™аха и Разяждаха_ междунационалните отнесено време. Следователно, със своето 

участие, отношения, подържаики или насърчавайки ДА" 
въпреки прогнозите и надеждите на отде- различните 
лни

не-стоти-

негови обществени, законодателни 
и политически функции. Тяхното

те сложиха точка на много дилеми и
. гРУп,,. , „„„„. таното

сители на нашето наследство, традициите, шителни, но и последователни в създаване множество обществени, стопански и 
социалистическата революция и тълкува- то на атмосфера и условия икономически трудности, с дълговете, чуж- 

за по-нататъ- дестранните и домашните, с неефикасността 
шния размах и развитие на обществото и в държавата и колективите, с безделието,

тук таме с вербализма на по-нисшите и по- 
висшите равнища. Осъдиха най-различните 
престрелки, до които се стигаше било в ску- 
пщините или пък на трибуните, затова че не 
се изхождаше от конкретното и действител-

телите и последователите на делото 
другаря Тито. Затова тазгодишните избо
ри, а особено първият им кръг, представл
яват ново звено във веригата на 
усилия и стремежа на нашето

на

нашите
самоупра-

вително социалистическо общество — да
създава и създаде живот достоен на човека 
и на неговото целокупно общество битие. 
Те, разбира се, при това са още едно ис
торическо
трябва обезателно да използуваме, основно 
и всестранно да проникнем в нашия съв
ременен момент, но и какво бъдеще 
имаме и в него отстоим по избрания път, 
също така, значат че работниците и в сд
ружения труд и гражданите в местните об
щности, следователно нашите трудещи се и 
гражданите в местните общности, следовате
лно нашите хора, върху които стои и 
облага целокупното наше общество и по
литика, се изясниха за самоуправлението,

ното, но от тесните и егоистическите интере 
си, понякога дори само с желанието за соб 
ствено изтъкване, искаха повече работа, по- 
голяма продукция, повече пари, по-висок 
стандарт. За всичко. Дадоха своя глас за ис
тинските свободолюбиви, демократически и 
творчески стойности, а отделно за знание, 
способност и упоритост.

обстоятелство, което можем

щс

С това те съчиниха програма за работа 
за предстоящите четири години. В този""пе
риод очакват осъществяване на Дългосроч
ната програма за икономическа стабилиза
ция, както и провеждане на „Критични 

право очакват 
промени, както онези които 
нат за подобрение на

се

като основна насока на нашето съществува всички негови части. С излизането па из- анализ”. С 
ние и развитие, за неговите човешки и об
ществени мащаби, за неговите институции

множество 
ще помог- 

състоянието в
борите, пашите трудови хора и граждани
те отхвърлиха като неприемливи вербални-и активности, за делегатската и скугпдип-

система, които непрекъснато и вина- тс и квазии оиисмтичсскитс предпоставки 
ги ще функционират в знак на постигане за промените, които не са в унисон с се
на колкото е възможно по-голяма хармо- тестцото и целите на обществото, а о"1е по

между човека и обществото, от една

страната, така и онези, които по- 
силно ще подтикнат по-бързото усъвър- 
шенствуване на системата, подобредието на 
живота, обезпечаване на нашето общество с 
по-съответно поведение и труд. Твърде мно 
го очакват и от предстоящите конгреси и .

ската

ния
страна и институциите и форумите, от дру 
га страна, водейки разбира, се при 

тяхната пълна

решително сс отказаха от различните дес
ни и леви комбинации и посаждания, от
хвърляйки такива визии като аитисамоупра 
вителни и амтисоциалистически. По свое-

това 
комилементар- конференции. Заключенията и договорите, 

конто ще се приемат на тези срежи трябва 
да станат двигателна сила за осъществяване 
на програмата, който избирателите съчини
ха. В тяхната работа няма вече да съществу
ват празни ходове и ялови разисквания. Те 
трябва заедно с всичко, което избирателите 
завоюваха на изборите и със своите реше
ния, да създават бъдеще, за нашето общест
во най-изгодно.

сметка за 
ност.

образен па тях достоииствеи начин иаши- 
Те също така се изясниха за необвър- тс граЖдаии на дело показаха и недоверие

то си към различните маиипуалции и по
литика нство, които вече дълго време замъ
гляват хоризонтите с измислени хипотези

които

и ис-заната външна политика като класов 
торически двигател, защото тъкмо в рам- 

политика и в бъдеще активно 
общува сътрудничи тази наша и само

която ще съществува и и неоснователни предвиждани», от

ките на тази
ще
наша Югославия, в

свободно по-голямо прострапс- ие са пощадени дори и децата, а да 
: извоювали битки за 

и коегзистеиция между
ще остане

опитите за обезценяване натво и за онези още не споменаваме 
завоеванията на революцията, партията и 
делото па Другаря Тито.:.ирр™г”Тр»— «—

тс и системите. Още един път с гласуване
Влайко Кривокапич

У



2 Комунлст
КАК ДА УКРЕПНЕ АВТОРИТЕТЪТ/ ИЛ СЮК

ЕДИНСТВО В ЗАКЛЮЧЕ
тически оценки на техните твор 
би, посещаваха театрални пред
ставления и концерти, пазеха на 
собствения си изглед, бяха най- 
добри и най-снособни работни
ци, бяха най-добри другари, съп
рузи и бащи. Може би съм ста 
ромоден, но и днес се застъпвам 
за такъв образ на комуниста, за- 
■ цото само такива комунисти мо 
гат да възвърнат авторитета на 
Съюза на комунистите.

Затова, ако искаме, а всичко 
това искаме, да засилим влияние 
то па Съюза на комунистите в 
обществото, нека почнем окопна 
телпо откровено да „се гледаме 
в очите".

Днес нне имаме единство в заключенията, становищата, ре
шенията... а липсва ни единство в акциите. Приетите решения осъ
ществяваме. Такова „единство на документите" най-малко е по

требно на СЮК, поправо то е пагубно за неговия авторитет

Договорите не 

„държат вода"
11*1*3 земя, нашите деца не ос
танат без нищо 
миньори и за водачи на миньор 
ската механизация. А един ден, 
когато вземем въглищата от

отиват за

Идейната работа
земята ■— така казват спсциалис- 

ДУШАН АРСИЧ, селскостопа гмте всичко ще се изравни и ще 
нски производител от Мали бъде какаото е било.
Борак край Лайковац

ПЕРО ДЖОРДЖЕВИЧ, Дом 
па културата „Вук Караджич" 
Белград:

Значи, договорили сме ее заХИ — Едип от начините да 
възвърне авторитетът на СЮК е 
идейно-политическата работа в 
първичните организации на СК. 
Макар че внедрихме редица но 
ви облици на работа: от ориента 
ционните програми през полити-

ее
■— До голяма стенен пред нас всичко, 

липсва онова, което бе няко- Излишни
приказки

Обаче, при други ло догово
ри се стига трудно и тук виждам 
причините за нашата криза. А 
когато видим, че сме погрешили. 

Тогава, след партийното съб- тогава с късно и тогава посочва

га: навикът един на друг да ка
жем какво мислим. В очите, пра 
во в 'лицето.

ческитс школи до съвещанията,
семинарите, трибуните, курсове- Д-р Миодраг Джурович, хирург. 

Да съкратя, от конгресите те и сказките — практиката твър от Прибой 
очакваме окончателно да се „осо доглаво ни говори, че няма 
лим", да се установи такова един щински резултати. Ако сме искре 
ство между комунистите и всич- ни, тогава трябва да признаем, кваме, предлагаме, критикуваме

доверие, па

рание, единството нс оставаше ме един на други, 
само в заключенията, на хартия, 
нито в акцията някой вървеше 
право, някой на страна. Според 
онова, което чета и слушам, ко 
лкото се отива по-нагоре, к'ьм
по-висшите форуми, това не- ки Да потеглим в една 
що се явява все повече. Според Другояче колата не се извличат имаме формалистичен 
мен, това е основната причина от блатото, 
за кризата, която ни разтърсва. —
Дълго и тежко се договаряме, а 1|'| ПЦП Р/1ЦЦГТКП 
договорите ни „слабо държат во ИОЛП1Р С/ДП ПV I 1111
да", така че в практиката излиза, 
като че ли не сме се и догово
рили. Това предизвиква обърква 
не между нас селяните,. а и в на 
рода изобщо.

съ-
На събранията хубаво разис

че към тези облици на работата се- н0 Д° авторитет,
ртийните членове и народа,посока.

неподход,
се дохажда, е празни приказки.колкото някак си да се завърши 

нещо. Колко само имаме заседа а с Дела- Авторитетът ни спад 
ния, на които се говори за отдел на- преди всичко, поради

работа на членовете на
лоша

Съюзани теми от програмата, които за 
вършават без разисквания. Ни на комунистите между две пар 

тийни събрания, тогава когато
трябва

ДЖУРА ЯНКОВИЧ, предссда 1<ак не може Да се намери връз
ката между теоретическото и об думите и заключенията 
щото и конкретното и практич- Да сс претворят в дела. 
ното. Мисля, че тук се касае

тел на отбора за промишле
ност в Общинския 
лен съвет в Ниш:

синдика-
за След това, в Партията все 

още не създадохме климат на
шата работа да се види и чувс- 

Незнанието, обаче, никого нс твува; на това пречат и кариерис

незнание, както на членовете на 
— Ние днес имаме единство СК, така и на предаваните, 

в заключенията, становищата
Ние в Мали Борак разгърнах 

ме пепелта около жеравицата.
Това го направихме в общопар- решенията, а липсва ни единст- 
тийната дебата. Бяхме много от- во в акциите. Приетите партийни оправдава. Комунистите най-мал- тпте и лентяите, па и на този 
кровени, което пречеше на някои, решения много бавно осъществя ко- СтаБа ДУма за елементарни- начин се руши авторитета на Па 
но успяхме да посочим/това, ко ваме, или — което е още по-ло- те знания и определенията за оо ртнята. Има случаи добрият ра 
ето не струва, пък и с име и пре шоч — изобщо не ги осъществя- Щественото, политическото и ико ботник и човек да се почита все 
зиме да посочим хората, за кои ваме. Такова „единство на доку- комическото развитие на общес докато на някого не отправи оп- 
то мислим, че не работят добре; ментите" най-малко е потребно твото и човека. Ако трудът и ре- равдателна критика. Този момент 
положението сега е по-инакво, на Съюза на комунистите,- още зултатите на труда, професионал той вече няма тези епитети, а 
стопроцентно. повече: то е пагубно за автори- костта в работата и моралните най-често и средата не го захци-

Мали Борак изчезва пред мо тета на СК, защото вместо ак- човешки качества са предусловие ти. И по този начин мнозина гу'
щните багери. Селото лежи вър ции на работническата класа те за приемане в СК, тогава идей- б«т доверие в Партията,
ху въглища и разселването на предлагат декларации и възва- но-политическото знание и опре
домакинствата е в разгар. Касае ния, които никого не задължават. Делението върху марксистки ос

нови са условия за приемане в 
В непосредствена връзка с партията.

II

Нерядко се случва решения 
та в самоуправителнитесе за големи капиталовложения, 

надземната, експлоатация на лиг 
нита „Тамнава — Западно поле". това е и прснсбрегаванс на прин- 
Обществото влага

органи
да се взимат в тесни къргове 
много по-рано, а това огранича-;

хиляди мили Ципите на демократическия цен Макар че потребата от орга- ва желанието и правата на тру 
арда, защото под земята са ми трализъм от първичната . органи низирана идейна работа в пър- лещите се. И това огромно руши1

въглища. Все пак, зация на СК, през общинските яйчните организации на Съюза авторитета на Съюза
тежко е да се помери човек от и републиканските до съюзното иа комунистите е иепобитна, ние стите, защото това правят
своя праг. Зная, от приказки, а партийно ръководство. А когато тРябва да се освобождаваме от чително членове на СК а папти

този принцип се пренебрегне, то- всеки схематизъм, от всяко изра ....
вияване на мненията и привеж- на а м к жка 
дане на нещата към нещо сред- 
но. Това са определения, проти- 

да чакат централизъм в Титово време да- вни на духа на марксизма и не-
има определени срокове, всеки’ ВаШе на партията крепост, яс- говото учение. Трябвало би, изг
ден е важен. Съобразно’ догово- ност и Решителност. Той бе и ус лежда, по-често да си припомня йа СЮК, което се отнасяше
ра, мези човешки проблеми ре- повие за единната акция в це- ме за това' че нашата партия ос отговорността
шаваме по човешки начин. Ек- лия СЮК. новаваха, водеха и бяха нейни
спррприяцията тече без преч- членове работниците, производи
ки, хората се изселват, правят и на края/ смятам че за на- телите- но работници, 
други къщи и когато погледнеш маляването на влиянието и авто УЧеХа ЧуЖДИ езици за Да могат Т° * ° отделЯнето на онези
Мали Борак не изчезва — само ритета на партията в обшегтвптп Да ЧеТаТ “ превежДат класичес- които не заслужават да бъдат в
-ониква на друго място. Ние не партията в обществото ката марксистка литература,
се предаваме така лесно! Пост- Д° голяма стлепен допринесоха ито биваха затваряни покрай
роихме здравна станция, сега и отделни членове на СК ,със другото и за това че чели исто-
завършваме културния дом. своето безделие, опортюнизъм, Риите и гръцките философи, ко 
Всичко , това ни трябва за бъде- с „не ме е оня" поведението и ито чели кРълежа- когато ние
щето, в което вярваме именно с неизпълняване на партийните Д"еС, °™инаваме пораД“ тежкия необходимо. От друга страна
заради въглищата. Оставайки задачи. е™ ПГ™,™ ДРУЖ6Ха С П° ТР Д3 °ТВ°РИМ Пар™Ята' даети и художници и даваха есте-

и

лиони тона на комуни 
ИЗКЛЮ:

мисля, че не са лъжовни, че ку
четата идвали и скимтели служи като па-гава намалява и влиянието на СК 
стото където била къщата и дво- в обществото. Демократическият 
ра, а как да не тъгува човек. Все 
пак, багерите не може

на мя раван.
:Забравихме основното поръ

чение от изминалия, 12 конгрес’
до

и разграничаване
то в Съюза на комунистите, за
щото само с менянето на поведекоито

редовете на СК ще възвърнем ав 
торитета, доверието на трудови
те хора, доверието на народа, ко

ко

ето в този момент ни е твърде

я отворим, преди всичко, на мла



Комужиет 3
ГОДИНА НА КОНГРЕСИТЕ

“ПЯТА И АКЦИИТЕ
Дите, храбрите и полетните 
мо така 
на СЮК 
дът щс ни вярва, ще бт>де

Са следозателиост 
Знае се кой 
направи и на такъв

на членовете Описание без 

акция
ще нарастне авторитета 
в народа, а тогава

си. образ като израз на 
на всичко добро, не 
безучастно наблюдаване без 
намиране на собствено място 
акцията. Факт е обаче, че много 
млади членове на Съюза на ко- 

в ситуа
ции, в които ясно се показа тях 
ната неготовност 
основни

приемане
означава

и к^де какво лошо 
член не тряб 

ва да е място в Партията. Особено 
при младите трябва

наро 
с нас. из-

в

Неправдата
намалява
авторитета

да се застъп
вам за авторитет, за-щото само 
по този начин може ДРАГОСЛАВ ЙОВАНОВИЧ,

ВКВ работник в Индустрията муниститй се намериха 
1 за съоръжения и возила „Го- 

ша", Смедеревска паланка

да ги прив 
редици. А нелечем в нашите 

като досега, когато 
изпращаме ги на 
почивка. Старите, наистина, 
заслуги. Младите оценяваме

няма работа да повдигат 
въпроси. Това никак непринудителна 

имат
Авторитетът на СЮК намаля,

змцото ме се решават въпроси може да се припише на тяхната 
за от интерес на трудещите се, а невежест или на липсата на дей-
"а 0С° иТ°,поТисш™епублРИТанса СТВИТеЛНИ ВЪЗМ0ЖН0С™ за дейст- 

ко и съюзно равнище. Това са вуване' но довежда П°Д ®ъпРОС 
цените, инфлацията, създаването мо™вите им. с които са постъпи 
и разпределението на дохода, ли в Съюза на комунистите, 
разтоварването на стопанството.

Душица Данилович, секретар резултатите при събирането 
па първичната организация на първични суровини.
СК във „Вагоноградня" в Кралево.

МИ

Първо членовете на СК запо- 
чнаха съзнателно или несъзнател 

все едно, да се отричат 
своя авторитет. В началото 
бяха много, 
прави разграничаване 
ха и

Пример 5а 

подражание
но. Говори се — младите 

Престижът на комунистите е периферията на партийната дей 
накърнен и- поради затваряпс 
общински и републикански гра 
иици. Членовете на СК го виж-

са наот
нс

но понеже не се на- в ност. Така е, когато мнозина за 
бравиха да се ангажират в своязапочна-

други да ги следят. Простра 
нството, разбира се, се разширя 
ваше така че днес гледаме в очи 
на факта, че са 
СК начело на

гас ни к1 в ,,и1оУ™Г' Рибар"”° дат това- кРитикуват го, но не та' значи в младежката 
Белград 10 Решават- А именно на това се зация, а това веднага предизвик

държи

органи-

ефикасност.
Макар че са изправени пред След това, факт е, че на отгово

рни постове се назначават и хо-

изпит по ва и неангажиране в останалите 
организации.

ни членове на
повечето несполуч

инвестиции, кражби и редица трудности, работниците 
злоупотреби... Нашите граждани, все пак изразяват силна воля и Ра* които преди са осъждани за

готовност

ливи
В този контекст мога да го- 

бързо и по-ефикасно нарушения на законността, а ко ВОря за моралния образ и авто- 
мунистите премълчават и търп
ят такива явления. Това също

разбира се, това добре 
а тях много не интересуват 
лни лица — те чрез тях получа
ват впечатление и оценки за Съ 
газа на комунистите.

виждат,
отде отколкото досега, да решават 

противоречията в развитието на
ритет на членовете на Съюза на

така намалява престижа на СЮК! комунистите и да оценявам кол-производствените сили и самоуп- Данъчната политика не е еднак-
равителните производствени от- г.а за всички. Често пъти се взи 

Ние с гордост изтъкваме, че ношения. И неминуемо в тази 
Партията е авангард на работни 
ческата класа. Разбира се, от то
зи авангард е реално да се оча 
ква да създава и условия за нет-
рудоустроените работници. Въп- негови членове трябва да бъдат

ко го имам аз в началото на
който чест- дейността си в СК и да го познама повече от онзи, 

но е спечелил, отколкото от оня, 
който умело прикрива голямо и 
незаконно спечелено богатство.

борба изключително важна ро 
ля ще има Съюзът на югослав
ските комунисти. Тогава всички

вам у други, с които мога да се 
меря по активност. Доколко мла 
дежите не са приели всичко до
бро н морално, трудно могат по-

Също така СК не може да бъ 
де безучастен когато става дума 
за селскотопример за това как трябва да сереки това ние в Кралево сме 

свидетели членове на СК в ня- бори, да се работи, да не се бяга 
кои добростоящи колективи да

стопанство, което е късно да бъдат предводители и 
от жизнено значение за всички, 

резулта Чудно с защо твърде много закъ
решенията във връзка с това м"сля, че моралният образ 

Нап-

да посят дейността на СК. За-от истината... Известни
се солидарират 
в завода за трудоустрояване има 
ме 7500 нетрудоустроени.

със затваряне, а сняватти има, но за да се направи не
обходим прелом, тези резултати регреса, премиите и пр. 

ример, цената на пшеницата не 
сс знае все до изкупуването. Та-

на младия член на Съюза на ко
мунистите трябва да бъде мярка

кива непоследователности пре- за дейността му в младежката 
ляма степен ще сс възвърне авто чат на авторитета на СК.

трябва да бъдат много по-голе- 
В разискването по повод 13-то ми. Същевременно с това до го 

заседание на ЦК на СЮК бяхме 
включили и работници, които 
не са членове на СК. Хе и тук

организация.
ритста на СЮК, хората с много Много сс очакваше от разиск

ванията върху Проектозаключени 
Много не ни похваляваха, но всс кво сс говори, какво сс предлага ята от ХШ заседание на ЦК на

от ХУШ

по-голямо доверие ще слушат кани казаха какво мислят за нас.

пак от тези събрания отиваха с в СЮК 
някоя надежда, доверие в Пар
тията. Сега — нс трябва нищо

СЮК и становищата 
заседание па СКС. Всичко, кос-

Попсжс сс намираме в избор то изнесохме като комунисти, 
да им кажем, вижда се какво ни активности, с цел във всичко сс сведе до описание на нехца- 
сме направили и дали надежди- цОСОчсно да успеем, необходимо та и —■ изстина. Това значител

но разклати авторитета на СЮК. 
Сега се очаква много от конгре
сите. Налага сс да бъдат извър-

доверието им са били оправ с сс ВОдИ сметка да сс избите и 
даеми. рат хора, които щс могат уснс- 

ор- шпо да действуват в 
има

сложнитеНие в нашата първична 
ганизация на СК, например, 
хме добри планове и решихме 
последователно да ги реализира

но, трябва да кажа, че в то 
ва ни спречава едно малцинство; 
не успяхме да срушим техния от на работническата 
пор, пито пък да сс освободим мс„янс на обществените отноше- 
от тях. Всичко това посочвам но

шепи промени. Са«1) с истински 
акции СЮК може да възвърне

икономически и политически ус
дови», които щс могат да създа 

за обезпечаване на авторитета и доверието см.ват условия 
водеща идейно-политическа роляме.

Забравена
активност

класа, за

полза на сдружения труд. 
подоб- •|'0„а подразбира и факта, чс вси

пия в
неже ми се струва, че е

други среди, и страхувам чки ще трябва много повече да
работим, а особено членовете ма 

става слабост на целия С'ьюз на съюза иа комунистите като аваи
нашето общество.

но и в
ГОРДАНА МАРЯНОВИЧ, сту 
дент в Юридическия факул
тет в Белград

повечесс ако всичко това все

гардиа сила на 
Трябва да бъдат онова, 
стоянио сс подчертава — пример

комунистите.

Считам чс Съюзът па 'кому
нистите трябва да възвърне 
торитета си само с но-гйл*ма по

което по Моралът като общо понятие 
за всички дори, истински и при
знати добродетели, а моралниятав-

за подражание.



Комунист _______________
ТРИБУНА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТВОРЦИ

Кой наистина е застрашен?
ЦК на СК на Сърбия с преду- ят, чс ескалацията на един на- че са заРазени ^омраза саI загу-
предило, че Сдружението не циоиализъм в най-малка степен бени и за художествено творче-
бива да бъде политически цеи- може да предизвика и разпали ство.
тър за нападки' срещу полити- друг национализъм и нищо по-
ката на Съюза на комунистите, вече. Това поне с абецедата на
Защото, какго е казано, „теж- политическо действуваме, а ако
км те проблеми в Косово и бав- това не се разбере и в Сдружс-

бива писто на литературните творци,

Онези, които следят събити
ята в трибуната на Сдружение
то на литературните творци в 
Сърби», не можаха да изненад- 
ят становищата на Председате
лството на Ц1< на СК в Сърби», 
изречени миналата седмица. Да 
напомним: 
на ЦК на СК в Сърбия оцени, 
че отделни видове активности 
на Сдружението на литератур
ните творци в Сърбия са зае
ли невъзприемчива насока. Ста
ва дума за дейността на .трибуна 
та на Сдружението, на ко»то в 
по-ново време е „дадена възмо
жност на националистите и ос
таналите врагове на политика
та на равноправието и самоу
правлението да се появЯват и 
изнасят своите познати стано
вища. Такава активност на ри- 
буната хвърля сянка върху съв
купната работа на Сдружени
ето и около него събира разли
чни врагове на нашето обще
ствено устройство".

Не става въпрос, разбира се, 
за каквото и да е оспораване на 
общественото ангажиране на 
Сдр5!жението като част на субе
ктивните социалистически сили 
на обществото. Това е тяхна 
конституционна възможност, 
право и задължение. Става ду
ма за злоупотреба на общест
вен ангажимент от национали
стически позиции да се застра
шава единството на нашите на
роди и народности, със собст
вения национализъм да се бие 
по национализма на останалите. 
Затова и Председателство на

На творчеевтво, па и на Сд
ружението на литературните тво 
рци са необходими ангажирани 
хора, с
кратически определения, 
рдени с дела с авторитет, гото
ви и способни да съберат и мо
билизират, а не онези, които с 
националистиическа 
всяко по-инакво мнение съпро- 

със свиркания и проте-

хуманистически и демо- 
потвъ-Председателството иото им разрешаване ис 

да бъдат изговор за сскалаци" тогава техният обществен анга- 
па националистическите и дру- жимсит 
гпте възгледи и за 
не на
ция пад всички останали и спе
циален адрес, па който трябва 
да пристигат жалби па хора от 
Косово."

щс сс изроди в трагич- 
превръща- по разрастване на злото на то- 

Сдружсиисто в ииститу; ва подиебис. омраза ни
С дела афирмираните писа-

разберат, веждаттели би трябвало да 
чс техният авторитет и автори- сти. Хуманните и демократичес- 
тетът па Сдружението иа лите- ки начала и свирканията

творци нс биха сме- пак не могат да коегзистират.
все

Най-важните разисквания в ратурнитс
това сдружение натрапват повс- ели да зависят изключително от 
чс въпроси, иа които трябва да отделните лица с минорни твор- 
отговорят преди всичко миози- чески възможности, които собс- 
на с творчество изявили се ли- твеното си творческо безсилие ГУР,Ш 
тературни творци, които не са- се опитват да надоместят с по- 
мо пб собствена вина, са отхвър- литиканство от 
лени от обществената сцена
па и от тази трибуна на Сдру- не нс политически, да „застъп- 
жението. Неразбираемо с, най- ват" ренегатите от движение- 
ример, че на трибуната на ли- то, макар по какъвто и да 
тературните творци, с протести начин те някога би нещо предс- 
поради съденето на Драголюб тавлявали за движението, за- 
Петрович, не се чуват и думи щото днес непосредствено ос
на осъда на становищата в тек- порват и тъпкат всички онези на 
ста на този същия Петрович, с определения и стойности, в чи- 
който по най-груб начин напа- сто създаване 
да демократическия и хума
нен смисъл на нашата револю
ция.

Порад това трябва да се оча 
ква, чс многобройните литера:

творци — поради собст
веното достойнство и достойнст
вото на литературния чин — 
да се оттръгнат от летаргия и 
да застанат в защита на лите
ратурните и обществени стойно- 

е сти, че решително ще се проти
вопоставят срещу всички онези 
политиканти, които посредничат 
с обществената сцена. Сянката 

недоверието над цяла пле
яда с дела потвърдени писатели 
би била вредна и за писателите 
и обществото. А за такова разо
бличаване на безстойности тря
бва да се изборят преди всичко 
писателите, не примирявайки се 
с онези идентификации, които 
уеднаквяват творците с полити- 
кантите и които застрашват тво 
рчеството.

националистиче 
ски позиции. Тях не трябва по-

и сами участву
ваха. Световният, а и нашият 
опит недвусмислено потвърж
дават, че идеологическото рене- 

да гатство е унищожило у тези хо- 
срещу ра силата на разумното креатив- 

не мо- но разсъждение. За съжаление,
ренегати са 

политически загубени 
говор- за движението, но и поради това

Нима наистина трудно е 
се разбере, че битката 
албанския национализъм
гат да водят нито да я спечал- идеологическите
ят добрите сръбски националис- не само 
ти? Всички наши опити Ж. Джорджевич

Животът вън от борбата протичаше в разговори, песни и прика
зки и никаде не може да се доживее такова приятелство и другар 
ство както във войната.Хроника

Божидарка Дамянович — Кика, 
народен геройКЪМ ТИТО, С УВАЖЕНИЕ

ГРУПОВЩИНАIИзложбата „С уважение към Тито" бе открита на 
март в Загреб. Организирана е от Мемориалния център „Яосип 
Броз Тито" в Белград и музейното пространство в Загреб. На из
ложбата за пръв път са изложени лични предмети, архивни доку
менти и

21
Има хора нескромни по амбициите си, а скромни с въз

можностите си, които просто се блъскат към функциите. Обляга
йки се върху опортюнизма на средата, върху личните връзки, а 
тук-таме и върху груповщината, такива нерядко изтласкат скромни
те, способните и честните кадри. С такива явление 
съгласим.

дарове, които се намират в Центъра в Белград, в Кумро- 
вец и на. остров Ванга в Бриоиския архипелаг, а които президентът 
Тито — революционер, борец и гражданин на света — е Получил 
от многобройни приятели в страната и от чужбина. По желание на 
Тито всички тези предмети са запазени и, са станали част от богата 
та културна съкровищница на нашите народи и народности.

не можем да се

Мария Калан, член на Председателство
то на ЦК на СК в Хърватско

НАЙ-ГОЛЯМ ВРАГ
СПОМЕНИ

Държавен враг номер един е онзи, който се опитва да 
направи някаква разлика между мен и моя колега, който работи 
в Шоре, Титоград, Смедерево. . .

Имам само хубави спомени. Днес косато говорим за войната 
говорим за нейната страшна страна,винаги а мисля, че ние като по 

коление имахме щастие да участвуваме в тези велики събития.
Акрем Мутап, работник в „Заваривач", Враня
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ВУЧИ ДЕЛ

ИЗКУПУВАНЕ НА АГНЕТА В ДИМИТРОВГРАДС 
КА ОБЩИНА ДАХ, ТОЗИ ПЪТ Височки агнета иа италианеца 

трапеза
■■■

И тази 
Дна за

зима излезе тру 
вучиделци. Тези 

планинци в 
Ьабушнишка община 
караха още една неспокой 
на зима (ако окончател
но си е отишла, защото и 
сега през март 
този 
на Руй,
(поради 
ния).

кьсно наваля и сняг, пре 
возни средства трудно ид 
ват при нас. На места пъ 
тят се

— От 94 къщи 16
трудолюбиви са внесли суми за въвеж

дане на телефони. А те
лефони наистина са необ 
ходими на моите земля
ци — казва Гигов. Има
ме много работници 
вътрешността

из- нуждае от 
на поправка, 
проблем

сериоз- 
а доскоро 

представляваше
н един мост, който ве 
че е

В организация на ООСТ 
„Кооперант" в Димитров 
градска община тези 
дни изкупуването на аг 
нета е в пълен разгар. Ве 
че са изкупени 5000 аг
нета, които ще бъдат пла 
сирани на италианския 
пазар. Цената се движи 
от 850 динара живо 'тег 
ло за агнета до 17 кило
грама, 750 динара за аг
нета до 22 килограма, 700 
динара за агнета над 22 
килограма. Тазт- цена е 
така наречената „аконтна 
цена", а това значи, че 
след окончателната рав
носметка на селскостопа 
иските производители ще 
бъде изплатена съответ
на разлика. По този на 
чин те съответно ще бъ 
дат наградени за своя не 
малък труд в отглеждане 
то на агнетата.

Инак на територията 
на общината ще бъдат из

7000 агнекупени около 
та, от които 5500 от час 
тните селскостопански 

производители, а 
лото количество ще бъде 
от стадото на 
организация 
ния труд „Нишава"

на „Сточар". Изкупу 
ването трябва да завър
ши в предвидения опти
мален

често в 
край, по склоновете 

превалява сняг 
лошите съобще-

по останапостроен. Сега ча на страната 
и в чужбина. С поставяне 
то на телефонни 
вучиделци биха 
нили много. Не бихме ид 

в Звоици. Защо да 
бием п'ьт от 10—12 кило 
метра, когато можем да 
използуваме 
та на техниката...

каме да се 
мето пооправи вре 

започнем основнатаи да 
със строежа 
да могат

постове на сдруже- 
в със

на пътя, та 
камионите на 

кооперация „Ерма" 
доставят

се улес-
Инак сме добре 

за Борис Гигов, подпред
седател на местната общ 
ност в селото. Изборите 
проведохме в твърде до 
бра обстановка и при го 
лям от;ив. Нашето 
беше сред най-добрите 
района — казва Гигов.

Какво тогава 
вучиделци?

таваказ да ни 
необходимите 

магазина. Може

вали
стоки в 
ше този въпрос 
зреши още през 
обаче малко

срок, а това е до 
края на месец април 
зи година. Освен на 
лианския 
две хиляди агнета ще бъ 
дат продадени на гръц
кия и домашния пазар. 
По този начин от Димит 
ровградска община на сп

Да се ра 
есента, 

изненада 
самоуправителната общ-
НОСТ за пътища в Бабу- 
шница. Имаше одобрени 
средства, но тя не стигна

постижения та
ита 

околони
Инак 

миграция на
пазар,и покрай ярката 

вучиделци, 
селото не намалява. Пък 
в последно време все 
вече се строят нови 
бави къщи от твърд 
териал, защото

село
в

измъчва по
да изпрати механизация 
навреме, и после

ху
махвана

лошо време, но... ето вс 
че се запролетява и дано 
сложим край на този въ 
прос — казва Гигов.

— От по-дълго време 
— казва Гигов — ние мъ 
ка мъчим с пътя. Пътят 
от Ракита до селото и та 
зи зима беше труднопро 
ходим. Щом 
есенните дъждове, а по-

оменатите пазари ще бъ 
дат доставени около 140 
тона агнешко и ярешко 
месо, което е на минало 
годишно равнище.

излезли
те в пенсия, работещи по 
вътрешността на 
та, вучиделци

страна 
се завръ

щат иа родното огнище.
Какво друго очакват в 

скоро време вучиделци?
започнаха

М. А. А. Т.
НА ПОСЕЩЕНИЕ В КЛИСУРА ■ I

Когато прислужникът „дава“ хляба ■■■
На 40 км от Сурдули- 

ца, от двете страни на 
пътя, който води към гра 
нично-пропусквателния 
пункт
се е разположило село 
Клисура. В центъра на 
селото се намира турс
ка кула, приличаща по
вече на сграда, обстре
лвана с каменни гюлета, 
отколкото на историчес
ки и културен паметник. 
На двадесетина метра от 
нея е селската черква. 
Реновирана е със средст
ва на верската общност 
и местно самоблагане.

За 600 — 700 жители 
на тази местна общност 
съществуват дори четири 
кръчми.
— всичките работят ус
пешно!

хали. За десетина дома
кинства в тези махали 
е построена трикиломе- 
трова 
жа.

В областта на общест
вения ред и мир не съ
ществуват почти никак
ви проблеми. Намаляват 
и пътните 
Препречен е пътят на 
горските кражби.

Председателят на По 
мирителиия съвет Мир- 
ча Стоянов подчертава 
успешната 
този
случая са решени с доб
ра воля и договор, без 
съдебни дела и разнос-

ствен хляб е 
най-острите 
на клисурици. 
те им потреби са около 
200 кг, но в селото се до
карват само 50 — 60 хл
яба от частната хлебо
пекарница в 1 Преслап. 
Повече от недостатъчни
те количества ги дразни 
продажбата на хляба. В 
това отношение клисур- 
ци са предадени

на гърба си, 
и баби 
чакат дори и по 5 — 6 
часа докато получат въз
можност 
хляб. Затова 
на Клисура с пълно пра
во питат! защо сурдули- 
шка (обществена) хлебо
пекарница не ги снабд
ява с хляб?

Клисура има собстве
на библиотека с над 
5000 заглавия и 300 ре
довни читатели. Според 
думите на библиотекаря 
Мирчо Евтов най-мно- 
го се чете прочитната 
литература за 
училище и 
чните
щето съществува библи
отека с 2000 книги.

В това село работи и 
амбулатория с лекар, ла
бораторен техник, меди 
цинска сестра, стомато
лог и два зъботехника.

Още два проблема 
имат клисурчани. Мно
го често селото им оста
ва без електричество. 
Поради това, ' а много 
повече поради липсата 
на телевизионен , йрепре 
давател, телевизорите 
само са „задължителна" 
покъщнина в домовете 
иа клисурчани.

един от 
проблеми 

Дневни-

някои деди 
са принудени да

електрическа мре 
В ход с изграж- 

електрическа 
„Кебапова" 
вече е пос-

Стрезимировци, нарушения. да си купят 
жителитедането на 

мрежа за 
махала. Там 
троен трафопост раз
казва Саздов. 
почна, и сдектрификаци 

„Тутунджина", 
„Ковачева" и „Скубина" 
махали. Електрическите 
стълбове са побити

За-

работа на 
орган. Десетина

ята на
на

„милостта" 
ния служител. А той про 
дава хляба когато 
и как иска? ! Със

на училищ-и
наскоро трябва да се по
ставят ки.проводниците. иска

седем
години

Снабдяването с доста
тъчни количества каче-

Тази година трябва 
да продължи изгражда
нето на моста на Ерма в 
„Кебапова" махала.

дссет-осемдесст основно 
белетристи- 

книги. В учили-
Чудна работа Миналогодишната 

муиална дейност на кли
сурици с отбелязала °щс 
два конкретни резулта
та: местните пътища са 
застлани с чакъл и 
уредени 200 метра 
коритото на река Ерма.

Години наред обаче 
остава нерешен проблем- 

помещения за по- 
каице- 
пажпи

В Клисура пристигнах
ме с цел да се 
ем отблизо с проблеми-

запозна-

те на селото и с резулта
комунално-бито- 

му дейност през 
Зато-

тите на 
вата
миналата година.

се упъти 
Симеон Саздов,

ва най-напред
ът схме при 

секретар на първичната 
на Съюза

щата и местната 
лария. Тези твърде 
за селото ведомства 
поместват в частни

хазаите са реши- 
им откажат „госто

организация 
на комунистите и коман
дир на местната Станция 
иа' милицията.

щи, а 
ли да 
приемство".

— През 1985 година 
„Вс-

„Ракина" ма-
сле ктрифицирахме 
лкова" и

Клисура Иайдан Стоянович
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КНЛТНРА ^ ПРОСВЕТА^ИЗКаСТВО
С цел да насърчи и подтикне талантливите 

младежи и девойки от българската народност към 
творческа работа в областта на литературата, пуб
лицистиката и записването на народни умотворе
ния и народни обичаи в нашите краища, списание 
„Мост" по повод Деня на младостта

КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ — ПОСТОЯННА ГРИ 
КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР „25 МАЙ" В ДИМИТРОВГРАРЖА НА

I

Подготвя се „Зона Замфнрова"
обявява

Ипак репетиции се пр
овеждат всеки ден, тъй 
като регионалното състе
зание трябва да се със
тои до 15 април, а дими 
гровградските самодейци 
жела«т да се представят 
па него именно с тази 
пиеса. Освен с премиер
но представяне самодей
ният театър е течение на 
годината най-малко още 
десет пъти ще рспризира 
пиесата в града и ще я 
изпълни в четири местни 
общности.

Според приетата прог
рама за тазгодишната де 
йност самодейният теа
тър „Христо Ботев" ще 
подготви през годината 
още една пиеса, а члено 
встс на този колектив ще 
се ангажират със сценич 
ни изпълнения в рамки
те на други програми по 
повод ма различни праз
ници, в концертни прог 
рами и прочие.

запис, няма основание 
да се съмняваме, че и та 
зи година самодейният ко 
лектив ще даде всичко 
от ссбс си, за да сс пред
стави успешно. Още по
вече, че и този път главни 
те роли ще изпълняват 
артисти-самодейци, които 
неведнаж досега са дока 
зали таланта си на сцена 
та: Слободан Алексич, 
Николинка РаНчева, Вс 
сна Николова, Дслча Ги 
тов, Новица Павич, Ли
дия Паная-гова, Павлина 
Михайлова, Миливойе йо 
сифович, Олгица Антова, 
Славча Димитров, Илия- 
Мелинов, Весна Алексо
ви, Надица Миленкович 
и други. Общо целият съ 
став наброява около 20 
души. Постановчик на та 
зи пиеса е Слободан Але 
ксич, който вече години 
наред поставя пиеси на 
димитровградската сцс-

Традицията, която раз 
вива самодейният театър 
„Христо Ботев" при кул 
турния център „25 май" 
в Димитровград, продъл 
жава. Членовете на този 
самодеен колектив попа 
стоящем подготвят пие
сата „Зона Замфнрова" 
от Стеван Сремац. Освен 
пред димитровградската 
публика, с тази пиеса ди 
митровградските самодс 
йци ще участвуват и на 
регионално състезание — 
преглед на самодейни те 
атри, а сетне доколкото 
успеят да се класират, и 
на републиканско състе
зание.

Младежки награден 

КОНКУРС
ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ

СТИХОТВОРЕНИЕ РАЗКАЗ
първа награда 1 800 дин. първа награда 4 000 дин. 
втора награда 1 200 дин. втора награда 3 000 дин. 
трета награда 900 дин. трета награда 2 000 дин.

СТАТИЯ
първа награда 2 500 дин. 
втора награда 2 000 дин. 
трета награда 1 500 дин.

ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ 
ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИ

първа награда най-малко четири 
втора награда най-малко три 
трета награда най-малко две

След миналогодишно
то представяне на този 
колектив с пиесата „Рим 
ска баня" от Станислав 
Стратиев и хубавите ре
зултати на регионалното 
и републиканско състе-

1500 дин. 
1000 дин. 

800 дин.

на. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:Ст. Н.

1. Право на участие в младежкия творчески 
награден конкурс на „Мост" имат само младежи и 
девойки от училищата, 
ния труд, селските активи, студенти на висши и по 
лувисши учебни заведения до 27-годишна 
граждани на СФРЮ.

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД организациите на сдруже

Оребрагванма добавъчно™ ,ебучеш
телите, така изаученици- 
те. Поради това години 
вече наред

възраст.

2. Изборът на 
творби е свободен. За 
препоръчваме теми за участието 
социалистическото

темите за художествените 
публицинстичннте статииВъпреки че в годишна 

та програма за работа на 
обединеното основно учи 
лище „Георги Димитров" 
в Босилеград, освен редо 
вното обучение, са запла 
нувани и определен брои 
часове по отделни пред 
мети за добавъчно обу
чение, като специална 
форма на обучение за 
задълбочаване и разшир
яване на знанията на уче 
ници, които имат особен 
интерес и склонност към 
отделни предмети. Ня
кои преподаватели оба
че пренебрегват този вид 
обучение. Обикновено 

под претекс, че няма за
интересовани ученици, а 
забравят, че тъкмо препо 
давателят с метода и съ 
държанието на обучение 
то и авторитета си, пря 
ко въздействува върху 
тереса на ученика в даде 
на област.

лената норма за между- 
общинско състезание.

— Налага се въпроса 
за по-съдържателна ра
бота с учениците и при 
това да се ползуват не 
само учебниците, 
други видове учебни по
магала, наръчници и спи 
сания. Тази година 
ример задачите по мате
матика, и голяма част 
физика бяха

от съответните 
самия. Това значи, 
учениците трябва да 
лучават тези списания и 
под ръководството на 
подавателя да се обуча
ват. Разбира се, 
на часовете за добавъчно 
обучение — 
хайлов.

на младежта 
строителство — особено

в
във

младежки 
като теми — 

краища, уча 
и социалистическото

ученици от 
отделни училища не уча 
ствуват на различните ви

връзка с 40-годиишпната на първите
тРУДови акции. Също препоръчваме 
школуването на младежта от нашите 
стието в обществения живот
самоуправление младежта в културния живот и 
самодейностпте, както и във всенародната отбрана 
н обществената самозащита и пр.

дове училищни или пък 
общински състезания. Ра 
збира се не поради 
на учениците и че няма 
талантливи ученици, а за 
рад крайната незаинтере 
сованост и безотговорно
ст на преподавателите по 
съответните 

Това потвърждават 
сега проведените тазгоди 
шни състезания, в които 
не участвуваха , ученици- 
от горнолисинското 
рнолюбатското

но ивина

нап-
3. Творбите трябва 

гарски език — г 
раздел тройка, или

да са написани на бъл-
по възможност на пишеща машина, 

четливо на ръка и да имат свое 
обозначение (шифър). На редакцията трябва 
изпратят по три екземпляра.

по
изключител 

спипредмети, 
и ДО

НО да се
а името на автора с 

точния му адрес и обозначението да бъде написа
но и сложено в затворен плик, който 
трябва да изпратят заедно 
ни за награда.

че
по

авторите 
с ръкописите, предложепреи го- 

училище. именно 4. Записването 
и легенди трябва 
говор (диалект)

на народни песни, приказки 
да се прави точно на народния

сана както хората я пеят или 
трябва точно

Инак, според 
на заместник-директора 
Владимир Михайлов, об 
ща характеристика 
проведените 
лищни и общински 
тезания е, че постигнати 
те резултати не 
видно равнище. Особено,1 
когато става дума за об 
Щинското състезание

думите сподели Ми

Да кажем 
освен

и това, 
останалите 

тезания, в ход са 
готовките за

запичеот разказват. Накрая 
което твппк-п.п — името на лицето, от
години е итпепем3аписана' °Т КОе Село и на колко 

е' <ПРеписаНи творби от книги няма 
вземат предвид за награждаване)/

ин със-досега учи- 
със-

да се посочии под- 
тазгодиш-

ното състезание „Тито__
революция — мир", кое
то тази

да се
Може би 

дица и на 
уреждане на 
самоуправителните 
мативни актове, в 
не се предвиждат почти 
никакви стимулативни ме 
рки както за преподава-

това е после 
неправилно 

въпроса в 
нор- 

които

са на за
година ще се 

проведе на тема: „Мир 
—необвързаност" - 
ниците от У до VIII 
и „Моето
Югославия" за учениците 
от I до IV клас.

5. Срокът за изпращане на творби и записа 
умотворения и обичаи за награда е 

Ръкописите трябва да се изпращат 
следния адрес: Издателство „Братство" — 

дакция „Мост"

ни народни 
10 МДЙ 1985 гза учело класматематика, на което с 

изключение на отечество ре-ученици- 
ците от пети клас, други 
те не изпълниха

за младежкия награден конкурс, 
декември № 8. 18 000 Ниш.Кей 29-ти

опреде М. Я.
РЕДАКЦИЯТА НА СП. „МОСТ"СТРАНИЦА 8
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НА 2 АПРИЛ В

ПРЕД ПРОЛЕТНИТЕ ТРУДОВИ 
АКЦИИПосрещанеДна^Съюзната щафета 

' ^йШмладостта
МЛАДЕЖКИ

на Запланувани 

редица акции'"'•■35Тръгвайки 
от Печ 
сетки

тази година 
на път дълъг де- 

(хиляди километри, 
носена с ръцете на 
ди млади нашир от 
шата

че и занапред ще 
вим по пътя който 

определи, 
Щафетната 

дите от

вър-
той

главната трибуна. Тук 
Ще бъде изпълнена подб
рана културно-забавна

ни
хиля палка мла-

страна. Съюзната ще превземаТ^ГмГде
м„Не на 2 аМпЛрил°Траез ^ГнишГ 

Димитровград. Множест- ш
во младежи и девойки и 
граждани на нашия

Пред прага сме на пропрограма, след което 
Щафетата ще продължи 
към Пирот.

В момента

относно за окопаване на 
летните трудови,, младеж- слънчоглед или прибира 
ки акции. На 1 април по не на реколтата, 
традиция започва добро Инак, трябва да 
волният младежки труд. че акциите са масови и 
На кои обекти ще работ- в тях участвуват всички 
ят средношколците от об те 390 ученици и 40 
разователно-възпитател- подаватели. Акциите 

организация „Й0сип организират послелп»^ 
Броз Тихо" в Димитров- лно (по класовеГа поня 
град тази пролет - е въ кога излиза цялото П°"
прос, с които се отнесох лище през елин УЧИ
ме до директора на сред _ Организират грДеН' 
ното училище Милутин други акции РЦеиков. мтт акции — добави

М. Ценков. — Така нап
ример всяка

на

щафета
в ход е по 

дготовката за посрещане 
на Съюзната щафетната 
палка от Димитровград. 
Към Съюзната щафета 
ще се придружат и 
местни щафети от райо
ните па Забърдие и Дол
на Невл“.

кажем.при
село Суково в 11 часа и 
40 минути за 
то обиколи

да, след ка 
гранично-про- 

пусквателния пункт „Гра
дина" и заставата „Иван 
Караиванов", в 12 часа и 
15 минути сс намери на

град,
ще приветствуват Щафе
тата, като символ на при 
ъързаността ни към Ти-

пре
натадве

товото дело, като завет.
А. Т.

иБАБУШНИЦА

Лужннца прнвегетвува щафетната — В годишния план на 
нашето училище са на 
белязани най-малко пет

палка година по 
повод освобождението на 
града провеждаме акция 

залесителни акции в око за почистване на Димит- 
лността на Димитровград. Ровград. Миналата 
През есента организира

Младежта и население- жин хан.
Съюзната

младостта

несс реч Стоян Не- 
шич, председател на Съ
юза на социалистичес
ката младеж в Бабуш-

то на въстаническа Луж 
ница и тази година, как 
то винаги 
април ще

щафета на 
в Бабушница 

ще пристигне към 11 ча
са. В

годи
на засадихме крайпътни 
дървета по

досега, на 2 
излезнат да 

пристига- 
Щафетата на 

Щафетната 
палка младежта от Ба- 
бушнишка община ще 
поеме при Велико Бони- 
нци от младежта в Гад

центъра на. града ница. 
край паметника на ос
вободителите на Лужни

главната ули 
настоящата се 

предвижда окопаване и
хме две акции в местнос 
тта „Верзарска планина". 
Тази пролет 
зираме още три 
акции. Запланувана е съ
що така и една трудова

Ца, а запривествуват 
нето на По този повод, както 

и обикновено,
ца ще се състои мити- йното 
нг на населението от 
Лужннца на който за 
жизнения път и делото 
на др. Тито ще произ-

самоде- 
културно-художе 

ствспо дружество „Мла
дост" ще изнесе подбра
на програма.

ще органи уреждане 
такивамладостта. на парка в учи 

лището, където сме 
дили 88 рози в чест на 
Другаря Тито.

заса

акция в рамките на така ИЗВЪНРЕДНИ АКЦИИ 
наречения „зелен план", В димитровградскотоМ.А.

г средно училище през на 
стоящата година ще бъ 
дат организирани 
зънредни (допълнителни) 
акции по

СПОМЕНИ ЗА ПЪРВАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ
и из-

.. пай да дойде, ударни да се дойде“ уреждане 
училищния двор на ново 
го средно училище. По 
този начин учениците пе 
стят значителни средства, 
които сетне ползуват за

на
)9 ■

мням си, че край нас беше Първа да
лматинска бригада, с която се съре
вновавахме и по футбол. Тогава 
бригадата беше и Владимир Беарг 
който сетне стана известен вратар.

Тогавашните условия се били те
жки за работа. Кога ви с било най- 
грудно?

— Какво може да бъде трудно 
на млад човек? Може би моментът, 
логато тръгвахме. После вече бс> 
по-лесно.

С тази песен на уста група младе
жи от Цариброд (днес Димитровгра • 
тръгнали на 24 април 1946 година да 
строят, заедно с хиляди млади 
всички краища на страната, железо
пътната линия Бърчко 
Един от тях е бил Никола Йотов, то
гава двадесетгодишен младеж, 
шлосер в металния цех на ТО „Ди
митровград"

организиране на екскур
зии. Такива акции се про 
веждат за водопроводни 
канали на дължина 
150 до 200 м. за електро 
проводи около 200 м. и 
за приключване на

1

от
от

Бановичи.

градднес ската канализация — 
два канала по 50 м„ отно 
сно 100 м. Освен това
учениците ще работят и 
върху уреждането на учи 
лищното плато и за отве 
ждане на атмосферните 
води.

— Проектите са гото
ви и доколкото ученици 
те се ангажират масово, 
училището ще спести 
значителни суми за орга 
низиране на екскурзии 
за трети и четвърти клас 
— сподели директорът 
М. Ценков. Разбира се, 
предвижда се определени 
средства да се обезпечат 
и с доброволни акции на 
имението на земеделска
та кооперация „Сточар", 
с която традиционно има 
ме добри отношения и 
на които ежегодно уче
ниците помагат — заклю
чи той.х

От първата младежка трудова акция пече 
минават 40 години. Йотов едвам помни всички 
димитровградски младежи, които са участвували 
в моя. По двата месеца, проведени на акцията 
„Бърчко — Бановичи", вечно щс живеят в него 
като скъп спомен, защото това с първият му при
нос в изграждането на страната и първата му сре
ща с нея („Кой е чул преди това за Бърчко?") За
това с бил безмерно щастлив, когато получил по
кана да присъстнува па тържество но повод 5-го- 
дипшипата на акцията през 1952 година. Тогава 
Джуро Пуцар Стари му връчил признание за 
приноса па царибродската бригадирска рота в съг 
става ма бригада „Павле Вошкович" за успешния 
строеж па ж.н. линията.

— До Бърчко пътувахме почти цяла седми- 
ца в товарни вагони" Нашата бригада беше съста
вена от бригадири от Пирот, Бела паланка, Ьабу 

Цариброд. В Бърчко пристигнахме пре 
настанихме в с. Липовац, па

шница и
ди Първи май и се 
около 25 км от града. Ние, бригадирите от Цари- 

шгевника на един селяийп,брод, се настанихме в 
Матея се казваше. Това бе първата смяиа на пър
вата младежка акция и за кревати, одеяла и пр. 
не можеше ни да се помисли. От облекло и обув
ки получихме само по една риза и по едни боту
ши, Охраняваха ни войскови части, понеже 
още имаше прикрити врагове на новото общество. 
Храната беше слаба, но проблема смекчаваха 
ляните, които ни даваха храна колкото бе по си
лите им. Лопата, търнокоп и количка гола бе 
целият ни бригадирски

наваксвахме

все

сс-
— Гордея сс е бригадирското си време,

щастлив съм, чс десетки хиляди бригадири продъ
лжават нашето дело — казва Йотов — Жал ми е 
обаче защо днешните бригадири не ни викат на 
срещите си. Толково много бихме могли да им

алат. Ио всичко, което ме 
със силния си ентуси- 

повечени достигаше, 
азъм. Съревновавахме сс 
ще направи, дори тихо 
кой да не ни усети, и

постоянно кой 
ставахме сутрин рамо, ни- 

отивахме на трасетсо. Спо
разкажем

Алскса Ташков
Ст. И.
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БОСИЛЕГРАД
ПОЧИВКА НЕ СЕ ПОЛЗУВАТ ЦЕ-СУБСИДИИТЕ ЗА ГОДИШНА 

ЛЕСЬОБРАЗНО На края от пет-една 

самоуправителна 

общност
Поне солидарността да не изостане

колективи това пак няма 
че всички ня- 

цякак

низации и
да направят. Ис само,

възможности за това, но 
закостенея практиката тези срсдс- 

сс изплащат през март, значи 
пред почивките и па

Субсидиите за годишна почивка, 
материално да облск- 

заслужилата
предназначени 
чат прекарването на 
почивка, т.е. е които в тази акция да

мат
си
тва да
много по-рано 
всички по една и съща сума. По то
зи начин те представляват само към

иссе гьргне с организиран подход, 
се ползуват целесъобразно. За разли
ка обаче от преди няколко 
сега е и трудно изцяло да изиграят 
ролята си. Да припомним тези субси-

лица личните си интере
си бяха издигнали над 
обществените. Все пак 
публичното обсъждане 
и подписването на самоу 
нравителиото споразумс 
ние за обединяване на 
досегашните самоуправи 
телни общности на инте
ресите: за основно обра
зование и възпитание, фи 
зическа култура, култура, 
социална и детска защи 
та в една самоуправител
на общност е една скуп
щина и с една обща слу 
жба потвърдиха оправда 
ността на тези, които се 
застъпваха за този вид 
обединяване.

Инак, скупщината Ще 
наброява 56 делегати, ко 
ито ще бъдат излъчени 
от вече учредените делс 
гации в местните общ
ности и организациите 
на сдружения труд.

В течение на изтеклата 
седмица местните общно 
сти и организациите на 
сдружения труд в Боси- 
лсградска община под
писаха самоуправително 
споразумение за обедин 
яваие на петте самоупра 
витслии общности на ин 
тсреситс от обществената 
дейност в една самоупра 
вителна общност. Очаква 
се самоуправителното спо 
разумение да приемат и 
делегатите на трите съвс 
та на Общинската скуп
щина на поредната съв
местна сесия.

С това ще бъде решен 
този, в последно време, 
актуален въпрос. Казва
ме актуален затова защо 
то в проектопредложени 
сто за това колко самоуп 
равителни общности за 
напред да останат и кои 
да се обединят, щмаше 
различни мнения. При 
това отделни отговорни 

«В»:

години

увеличен личен доход.
Макар че решението за това как 

тези средства ще се разпределят *чс 
вземат работниците, които се и най- 
компетентии за това, 
изплащането на тези средства 
ръка и па всички еднакво” 
виква, т.е. повдига и други въпроси. 
Трябва ли например (и бива ли I) по 
една и съща сума от средствата за 
субсидии да получат и тези с по 30 
и повече хил”ди динара по член в до 
[чакинството и тези,

ръба па сгзистеицията? Отговорът 
обаче не може да бъдс положителен. 
Отговор търси и въпросът дали под 
една мярка да се сложат старите и 
болни работници, особено онези с 
професионалните заболяваиия и ко
ито работят на тежки работни мес
та и онези на които не е необходима

или

средно възлизат на око-дии по зает 
ло 20 хиляди динара. Разбира се, там

балаи-къдсто след заключителните
струва се, че 

„на 
предиз-

цел.
кодек

си са отделени средства за тази 
Има обаче и организации и 
тиви, които във фондовете за съвме
стно потребление не са могли да от-

бъдатделят средства и които 
,,принудени" да се откажат от тях. С 
оглед обстоятелствата в областта на

ще

цените с тези средства е даже труд
но и да се пристигне до морето, а 
и дума да не става за прекарване на 
част от почивката.

живеяткоито
па

Без оглед огромните цени, които 
се предлагат при прекарването на 
почивката на море и материалните 
трудностите, които се изправят пред 
„обикновения" работник, Съюзът на 
синдикатите се застъпва тези средст
ва или част от тях да се сдружват и 
да се ползуват за организирано пре
карване на годишната почивка. Без 
оглед на това обаче в повечето орга-

почивказдразно-рекрсационна 
балнеолечение, например, 
ността, ис бива да изостане. Тя и до
сега нс ни беше чужда.

Солидар-

В. Б.
М. я.

■ Конкурсът е открит до попълване на рабо 
Комисията за трудови отношения на свидетелство, свидетелство за завършения 1тното място. Молбите в срок от 15 дни се 
ООСТ „Напредък" в Босилеград дава факултет училище, удостоверение че неЯдоставят до Ко.мисята за трудови отношения

са под следствие и удостоверение че са в ' на ООСТ Аптека „Босилеград" в Босиле- 
евиденцията на нетрудоустроените.
Молбите трябва да се доставят в срок от 

за приемане на един изкупчик за работа 13 Дни от деня на публикуването до Конку
рсната комисия на Трудовата общност на 

учи- Секретариата за общо управление и обще- 
лище, III степен професионална подготов- ствсни дейности към ОС в Босилеград, 
ка за отглеждане на говеда, свине домаш
ни птици или IV степен техник-животно-

град.

ООСТ Здравен дом в Босилеград дава
на терена за неопределено време. 
УСЛОВИЯ: средно селекостопанско

за приемане на две стоматоложки
„ за работй в здравни станиции.

вЪД- Основната организация на сдружения труд УСЛОВИЯ: Медицинско
С молбите за изпълняване на предвидени- Здравен дом в Босилеград публикува 
те условия в обявата, удостоверение да не 
са под следствие, кръщелно свидетелство, 
както и удостоверение от СОИ за трудоус
трояване се доставят в срок от осем дни за приемане на лекар по обща практика за 
на адрес: ТО „Босилеград" — Общи служ- определено време — до завърщане на ра
би в Босилеград. ботничката от отпуск по майчинство.

сестри

училище — обща
насока, насока за стоматоложки сестри 

. за зъботехници, едногодишен 
п издържан професионален изпит. Молбите 
с доказателства за ипълняване

или
Комкурс трудов опит

на условията 
в срок от осем дни от деня на публикуване
то се изпращат до ООСТ Здравен дом в Бо- 
енлеград.

УСЛОВИЯ: Освен общите условия предви-
Конкурсната комисия на Трудовата общно- Дени със закона кандидатите трябва да из- ООСТ Лптека „Босилеград” в Босилеград 
ст на Секретариата за общо управление и пълняват и слеДните специални условия — дава 
обществени дейности към Общинската ску- завършен медицински факултет, издържан

задължителен лекарски стаж и 
професионален изпит.

пщина в Босилеград публикува издържан

Конкурс за приемане на един фармацевтичен
условията се изпращат на адреГоОСТ зТ „„Г®0™ В Г°рна и Долна Любата за 

“Ъ-ане на слеДните вакантни места: равен ДОм в Босилеград Конкурсът е от- УСЛОВИЯ '
1) Шеф на местната канцелария в Назърица Г\г\гт л птп/ л с „ У V. е от УСЛОВИЯ
2) Шеф на местната канцелария в Горна °Я-С АПТЕКА „Босилеград в Босилеград
Любата. публикува

Молби с доказателства техник
нео

: кандидатите трябва да са завъ
ршили средно фармацевтично училище, да 

• са завършили стажански трудов
опит до една година, да не са осъждани, те

опит и
КонкурсУСЛОВИЯ: Полувисша училищна 

вка-икономическа или управителна насока 
или среда училищна подготовка — гимна- за приемане на един фармацевт — 
зия, икономическа или управителна, издъ- в Аптеката в Босилеград за 
ржан професионален изпит и най-малко ед- време, 
ногодишен опит. Ако кандидатите нямат 
трудов опит и професионален изпит 
бъде приет и кандидат без тях.
С молбите кандидатите доставят: кръщално

подгото-
лесно и психически да са здрави. Обявата 
е открита осем дни от деня на публикуван?стажант 

неопределено то.
Молбите се изпращат до Комисията за тру
дови отношения на ООСТ Аптека „Босиле 

кандидатите трябва да са завър град" в Босилеград, 
ще шили фармацевтичен факултет,

осъждани и да не са под следствие, телесно 
и психически да са здрави.

УСЛОВИЯ
са В посочените обявида не и конкурси още едно 

условие: некомплектувани и неподадени в 
срок молби няма да се разглеждат.
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Шизическа ЦДтура,,С/пфр(т; МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
-БАБУШНИЦА ЛИГА ПИРОТ-ДИМИТРОВГРАД

Успешен^старт на „Партизан“ЛИГА
„СТРИП"

Бабушница,
(БАБУШНИЦА) - 
23 март 1986 г.

„ПАРТИЗАН"(ЖЕЛЮША )1:1 (0:1)

свали на 

келене" „Радннчкн"
лтатът е реален, поне
же двата отбора има
ха по едно свое полув
реме.

В „Партизан" най-доб
ър бе Кръста Митов, а 
срещата 
Милован

^ В първия кръг 
пролетния

те бяха далеч по-добри, 
създадоха

през
полусезон в няколко го-

междуобщинската 
болна лига футболисти
те на „Партизан" от Же 
люша успяха да . спече- Иванов успя 

една точка в Ба-

фут лови положения, но не
успяха да ги реализии- 
рат. Обаче в 30 м. Емил

отлично води 
Димитриевич 

от Пирот. Във 
кръг „Партизан" 
ва в Пирот, където

срещу „Танаско

„А. БАЛКАНСКИ" 
ПАЛЕ) 3:1 (1 ;о)

да доведе 
„Партизан" във водачес
тво. Във втората част 

ненадейно 
застана, което домаки 
ните използуваха и усп
яха

—-РАДНИЧКИ" (ТРУ- ЛЯТ
бушница в 
отбора

втория
госту-

дуел срещу 
„Стрип”.

недо стигаше и 
шяха да до- 

точка.
част гости- тата.

Димитровград, 23 март 1986 г 
тър „Парк"

Още „Партизан"Спортният цен- 
времето сдън- 
Г олмайстори:

Станое- 
в 60 м. (2:1) 

Съдия на 
добър.

малко 
желюшани 
несат

щетеренът тревист, 
чево, зрители над 500 души. 
Борислав Манолов в 28 м. (1 ;о) Горан 
вич в 55 м. (1:1), Зоран В. Христов 
и Борислав Манолов

играе 
Раич". .и втората 

В първата
да изравнят резул- 

Общо обаче резу Д.с.
в 75 м. (3:1). 

Томислав Ко-вачевич _ БОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ" ПРЕД ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОНсрещата:

В пролетния полусезон със 

трите проблеми
„А. Балкански” Мил

ко Соколов 7, . Никола 
Найданов 7, Зоран 
Христов 8, Милован То- 
дорович 7, Новица Але 
ксов 7, Славча 
ров 7,

но не успяха да 
гнат голове. 

Домакините

пости-
В. първи от 

криха резултата, и то от 
днес най-добрия играч
Борислав Манолов. Той 
с глава отправи топката 
под напречната

Димит- 
Борислав Мано

лов 9, Александър Ста
нков 7, Кръста Кръст
ев / (Снниша Иванов), 
Драган Дончев 7 (Емил 
Петров).

Един от основните 
води, който може да се 
направи 
проведените три, в рамки 
те на състезанията за Ку 
пата на Югославия, фут
болни срещи е, че фут 
болистите на „Младост" 
от Босилеград 
вени посрещат пролетния 
полусезон на настоящото 
Футболно първенство на 
междуобщинската футбо
лна дивизия Враня 
група „А”. Това яСн0 
лича на футболната 
ща с „Индустрийски" от 
Владичин хан, която 
тдавна се проведе в Бо
силеград и в която футбо 
листите на „Младост" бя 
ха иадмграени във всич
ки елементи на футболна 
та игра. Просто казано 
не показаха почти нищо, 
с което може да се оча
ква по-добра и резултат
на игра, а ведно с това 
и по-добър пласмент на 
края на първенството. И 
съвсем няма да бъде пре

из- калено ако кажем че с 
такава игра, надали ще ус 

въз основа на пеят да задържат пози
цията, която осъществиха 
през есенния полусезон 
— 8-мо място на таблица
та. Още повече, че боси- 
леградските

неподгот през пролетния полусе
зон 7 пъти ще гостуват, 
а 6 пъти ще бъдат 
кипи и че все още отно
шенията между отделни 
футболисти не 
дно равнище.

Георги Георгиев —- тре
ньор, — Наистина проле 

нео тният полусезон непод
готвени посрещаме а то
ва се дължи преди всичко 
на обективни причини. 
Но имайки предвид, че и 
останалите футболни от
бори не са много по-под- 
готвени от нас и че разпо 
лагаме почти със същите 
футболисти, които игра
ха и през есенния полу-

на отбора — Място за без 
покойство
футболна среща не тряб
ва да бъде предмет за 
оценяване. Считам, че 
първенствените 
че покажем

греда
и изненада 
гостите. Втората част за 
почна също с надомщие 
на гостите. През 
период те

Еднавратаря на няма.

този в
Във втория 

митровград ските 
олисти победиха 
ния
от Трупале, и то благо- 
дарение на твърде 
вижния
лов, който отбеляза 
ефектни гола и „свали 
на колене” гостите. „А. 
Балкански”, който все 
още е далеч от истинс
ката си форма, а и след 
миналоседмичното 
ражение в Бела пала
нка доста страхуваше от 
тази среща. Знаеше се, 
че отборът на „Радни- 
чки” е доста качествен 
и опитен отбор. Самата

изравниха 
резултата в 55 м. Едва то 
гава

срещи 
съвсем дру

га игра и че края на пър
венството 
между първите пет отбо-

кръг ди- 
футб футболистидомакините се се

пнаха и в 60 м. 
никът Зоран В. Христов 
чрез свободен 
разстояние повече от 20 
м. отново донесе на сво- 
я тобор водачество.

отлич- 
отбор „Раднички” ще посрещнемзащит-

ра.дома-удар на
Раденко Захариев 

Друго няма 
жа. Факт е, че

под
Борислав Мано какво да ка- 

имаме си- 
и възможности за 

по-добри резултати. Сти 
га, ако всички преди вси
чко ние футболистите 
пълняваме задълженията. 
И още нещо: и тези от 
управата трябва да бъдат 
по-енергични по някои въ 
проси. Мисълта ми е, че 
трябва да играят тези, 
които наистина футболна 
та игра играят с любов 
и отговорност, а не само 
заради това, че мислят 
че без тях „Младост" 
няма да бъде „Младо
ст".

два са не зави
липро

сре-Крайният резултат 
(3:1) постави Манолов в 
75-ата минута след из
вънредно проникване и 
още по-добър удар. До 
края на играта домаки
ните имаха още две въ 
зможности, но Драган 
Дончев не успя да ги 
оползотвори.

из-
по-

В следващия кръг на 
30 март т. г. „А. Балкан
ски" гостува в Първа 
Кутина, където ще се 
срещне с отбора „Буду 

Д. Ставров

игра това и 
Гостите играха по-добре 
в полето на терена и съ
здадоха две 
тови голови

потвърди.
сезон, реално е да очава- 
мс през пролетния полу
сезон по-резултатна иг
ра. Разбира се състезани
ята за Купата ни бяха до 
бра проверка и в течение 
на първенството отделни 
недостатъци ще премах
ваме.

Борис Тасев — капитан,

стопроцен-
положения. чност". Инак, пролетният полу

сезон започва на 30 март, 
а в първия кръг „Младо
ст" на свой терен посре
ща отбора на „ППРО” 
Враня от Враня.

СПОРТНА С ТРЕЛБА

Състезание „Най-добра димитровградска 

местна общност" М.Я.

С оглед нуждите, а въз основа на чл. 168 и 
170 в Закона на сдружения труд и чл. 6, 8, 
13 и 28 в Правилника за трудови отношения. 
Кадровата комисия на ООСТ ПТТ съобще
ни» във Враня дава

март 1986 г.Димитровград, 16
ция мри Съюза на инва
лидите на труда от Ди- 
митровгради и стрелчс 
ската дружина „Грани
чар". В неделя на 23 
март 1980 година в стре
лбището в спортния цен
тър „Парк" ще се про-

район. Второто място зае 
отборът на РСУП, дока- 
то на
класира I отбор па 
Димитровград, също I ра 
йон.

центърВ спортния 
„Парк" се състоя състе
зание под название „Най 
-добра димитровградска 
местна общност" по спо 
ртна стрелба — възду
шна пушка серийно про 

Участвуваха

Обяватретото място сс 
МО за приемане на ЕДИН РАБОТНИК НА ГИ

ШЕ за неопределено време на работа в еди
ницата на ПТТ в Босилеград в качеството на 
стажант.
УСЛОВИЯ; IV степен образование,
ПТТ училище, насока ПТТ експлоатация, 
средно икономическо училище или гимнази». . 
Молбите сс подават в срок от 8 дни. Изби
рането на кандидат ще сс извърши до 12 ап
рил 1986 година. Непълни и закъснели мол
би н»ма да се разглеждат. Молбите се изпра 
щат на следния адрес: ООСТ ПТТ съобщс- 
иия, Враня (до Кадровата комисия).___________

класиранеВличното
най-добри б»ха: па пър 

Гошаизводегво.
6 отбора: от три местни; 
общности от самия Ди
митровград, МО Лукави- 
ца (женски състав) и 
РСУП.

среднопеде регионално състе
зание (квалификация за 
републиканско 
ние) в 
душна

Глиго-во място
СЪС 156 т., па второ 

Глигоровров
място Евлоги състсза- 

дисциплина въз- 
пушка и писто- 

за инвалидни лица.

146 т. и иа трето 
Иванов

със
Борисм»сто 

със 142 т. лст
В отборното класиране 

първото
отборът на местна 
пост Димитровград —

Очаква се идването на 
повече отбора от регио-

Д. Ставров

състезание успс- 
Комиси 
рекреа-

Това 
шно организира 
ята за спорт и

място спечели 
общ- на.I
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шч®Р • сатира • забава
В джунглата се срещат 

две маймуни:
— Щастлива съм 

има така добри синове. 
Мога да сс гордея е тях. 
Едната е в зоологическа-

г НАЩЕНСКИ ИСТОРИЙКИ че

Нлн баня, нлн мотика Иде арън дънта градина, а другата в 
Цирка!

— Това не е нищо! — 
маймуна.

едно босилсградскоПрез центъра на
село вървял нашенец е магаре. Срещнал 
селският поп и веднага започнал да го гълчи:

■—■ А бе, Страте, големи грехове ще 
имаш. Не виждаш ли, че магарето ти не мо
же да се опре на единия крак?

— Виждам, виждам, дядо попе, и зато- 
мъкна по пътищата. Водих

го
казва другата 
Моят син играе в Тарза 
новите филми. ..

си Наближава дън кига има све да буде 
кико требе. <

Мислим на нашете работе. Нема да
има запошлява!ье преко везе и прииятелство. 
Че буде тека: кой йе пръв на ранг-листуту, 
кой има най-много поени, демек кой най-до
бре изпълнява условията, тия че се вати на 
работу.

Журналист пита жена, 
надминала стота годи-

ва се мъча, та го 
го на преглед при ветеринарните 
ей ги долу, край реката, инжектират свине и

доктори,
па.

— Имате ли някакви 
грижи?

говеда.
Па нсли и затова ковкурсат йе конкурс 

— конкуренция на способности и знаае!
Тегая нема да има негодуванье. Истина, 

сви койи траже работу, би обичали они да 
буду примльени, ама ка виде дека нема ники-

— Е, каква болест му намериха, Страте?
— Раматис, дедо.
— И какъв лек му предписаха?
— Или Баня Ков.идяча, или мотика „ди-

Не. Откакто най-
малкото ми дете е в до
ма за остарели и 
мощели
мг.м никакви грижи!

изне-
лица, вече ня-келяча”.

Записал: К. Г. кво шушлявен»е с конкурсите — никой нема 
да се сърди.уV. Щом има правдина, що се каже и чове-

__ — Време е да помис-
лпш малко и за брак, 

— дъще моя. На твоите го 
5 дими аз бях отдавна ом-
• ъжена. . .
: Да, благодарение на
• мене, мамо!

щипа!ПИ МЪАРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Надам се и задру!)ете да се сете на 
су дале кредити оди „зеленият план" че Ьи 
подокну са у орагьето, та побърже да се по
оре све що йе предвидено. Нели ка су под-

коиа
НЕ ОСТАВАЙ длъжен на приятеля си.

Азърбеджанска
писали уговор за машине що су узимали, су 
се обавезали тея машине да користе найве- 
че за полюпривреду, а не да си 
песък, цимент и дърва... а за оран>е — ако 
стигну!

РЪКА, която дава, ще получи. прикарую
Каракалпакскл — Татко, мога ли да 

чета стрипове в леглото?
— Добре, но само до- 

като не заспиш, и нито 
минутка повече!

КОГАТО в къщи дойде гост, не поглеждай 
часовника.

Иде дън кига и нийе по раднете органи- 
зацийе, и у производау, и по администраци- 
йе, че почнемо повече да работимо, що се 
каже че прилегнемо на работу од сабале до 
обед. Нема у радно време да 
гРаД да си завърщавамо работе. Че манемо 
работното време да идемо да 
лото и до торник увечер да валимо убавку 
Сузану, а у среду да 1)у кълнемо и пцуйемо 
ещо не вади бройеве кон требе.

Оно кога одари Сузана му нейе 
ама, недн ретко угаджа. У торник увечер ни
йе на иляде чекамо бъш нашете бройЬе да

излезну 
Ама ама

Тайска

— Нехранимайко, 
къв, ако ти бях баща, ти 
би получил пердаф!

— Ха, ха, ха! Ако ми 
беше баща, ти би миел 
съдове в кухнята. . .

та-
. . .АЗ СЪЗДАВАМ дружба с малцина, но за
това пък и скъпя.

излазимо по

уплачуйе-Маркс

БАРУТ и огън не дружат.
Азърбейджанска лоше.

СЪЕДИНЕНИТЕ нишки могат и лъв да удъ 
ржат. погоди, а оно само десетина души 

късметлийе, а 
време!

Амхарска ония се омусимо...

И с конкуренте све че буде у ред.
И с пол>опривреднете 
че започнемо да работимо повече и по-

БЕЗ СГОВОР няма и свобода. машине също, иСърбохърватска сви
добре. . .

А и Сузана сви че юг одари — уторник, 
НА ПЪРВИ АПРИЛ!

АПРИ-ли-ли.

ДОБРИЯТ приятел е по-сигурен от скала.
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