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Трудът и творчеството
Мярка на ВСИЧКИ СТОЙНОСТИ 1 По-бързо до промени

ПРЕД нас е Първи май — между
народния празник на труда. И този 
пч го посрещаме тържествено. Пос
рещаме го с трудови . резултати и с 
нови задачи, които стоят 
осъществяването на нови трудови 
беди.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ЗА 
ДОХОДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Председателството на Централния комитет 
на Съюза на югославските комунисти на заседание 
то си от 21 април, председателствувано от Видое 
Жаркович обсъди активността върху реализира 
нето на становищата от 24-то заседание на ЦК на 
СЮК за идейно-политическите въпроси по осъще
ствяването на конституционното положение на ра
ботниците в разполагането и управляването с дохо 
да и средствата за обществено възпроизводство.

комунистите. Учредени са делегаци
ите, учредени са общинските скупщи- 
ни. Избирането не беше само фор
мално,., С основание се изнасяха досе
гашните слабости, опити, резултати, 
но и задачи, които ни очакват.

пред нас в
по-

Промените в развитието на стопа- 
обществено-икономическиТрудещите посрещат тазгодиш

ния празник на труда единни в бор-' 
бата за осъществяване на Дългосро
чната програма за 
билизация и решени задачите 
зи програма, въпреки затрудненията, 
да изпълняват още 
по-последователно; без колебание и 
отстъпване. Все по-голям

нството и
те отношения, предвидени с иконо
мическата стабилизация и редица 
други документи, с успех ще осъщес
твим при адекватни решения в по
литическата си система, с които ще 
се преодолее прекаденият нормати- 
визъм, формализъм, бавност и блока 
ди в решаването. Основната цел на 
простора за социалистически, самоуп 
равителни и демократически отноше

Оценено е, че е в течение на активност в син 
дикатите, Скупщината на СФРЮ, Съюзния изпъд 

§1 нителен съвет в другите органи на . федерацията,
— в републиките и покрайнините, както и в сдруже

ния труд върху разработката и конкретизацията 7 
и претворяването, в живота на становищата. Подго Щ . 
твят се

икономическа ста 
от та-

по-ангажирано,

е броят на и съответни промени в законодателната ре 
гулатива и доизграждане на обществения дого- 1 
вор, самоУправйтелните споразумения и самоупра 
вителни общи актове за създаването и разпреде-

организациите на сдружения 
които полагат огромни усилия да из-

труд.

ползуват колкото се може обществото и върху тази осна'
стве лението на дохода.

1ек =
■рее Председателството посочи необходимостта от 

по-решително мобилизиране на Съюза на комуни
стите, синдикатите и всички субективни социалис
тически сили, на първо място,-в обществената ба-. 
за, по-бързо да се претворяват в дело становищата 
от 24-то заседание на ЦК на СЮК, като смцест- 

по-бързо разрешаване 
'осъществяване 

литика и развитие на'Соци- 
самоуправление. Осъществяването 

востепенно значение.

рбия

и самоу !Р'«а напъ.лзге о 1 <:еми и на
стабилизационната 
алистическото 
на тези задачи е. отсшйр’ инид41Ц |бщес ш

Председателството подчерта и необходимост 
та от спешно прилагане и разработка на обществе
ния договор за съвместните основи и мерила за 
самоуправително уреждане на отношенията в съ- 

мерно да се разпредели върху всички щ здаването и разпределението на дохода в СФРЮ,, 
обществени слоеве. И изтеклата из- Щ обществените договори в републиките и покрай- 
борпа дейност в обществено-поли- |р мините, самоуправителннте споразумения и самоу- 
гическитс организации и за делегации Щ Правителните , организации на сдружения труд, 
навред изискваше включаване .на Ц най-късно до началото на 1987 година.' 
млади и способни хора, които да д >.г 7 
поемат обществените задължения.

^о/ятЛЙ1№И|?им,^1шТ1*авно-

с значеи на
же-

ва за по-нататъшно развитие, разши 
раване на мощностите, по-пълно за
емане на работа, по-качествено про
изводство и по-висока производител
ност на труда. С право се очаква, че 
съществуващото^ е,/5аза за 
1нНо развитие на обществено-поли

тическите общности без каквито и 
да било граници върху всички югос
лавски простори, 
от „Свобода", „Тигър", „Пети ссптем- 
бар", „Текстилколор“, „Кощана", 
да бъдат носители на текущето сред- 
носрочно развитие, при пт»лно анга
жиране на всички насърчителни мер 

големите стопански системи да 
градят цехове й неразвитите краища.

ло-натат-/

Председателството изтъква, че е дълг на 
Трудещите сс и гражданите твър- ш комунистите, с активната.си работа, във всичкй. 66.-. 

до и непоколебимо ще водят борба И "котвено-политически организации, в органите на 
срещу всички, които застрашават ■ обществено-политическите общности и в самоуп- 
иашитс завоевания. Решително про ■■ Решителните, органи да водят битка за претворя- 
дъяжавамс по Титовия път. Федерати- И ва,,®г* ЖИВЧ™ «а становищата от 24-то заседаниена цк на с_юк.

Затова се очаква

устойство на нашата 
единствено гарантира равноправие и 
сигурност на всички народи и народ
ности в СФРЮ.

странаякото
Председателството обсъди и някои въпроси 

връзка ,с подготовката на 13-ия конгрески, във на
ш СЮК.

И пред Тринадесетия конгрес па 
СЮК и Десетия конгрес на СКС сеОт голямо значение е и занапред 

да сс води борба за укрепване
самоуправление 

класа с
се претворява в живота коис- 

право да овладее ус- 
от своя труд 

цялостта на дохода.

ПА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ 
ЧЕСТИТ ИМсъществува по-ва- 

задача от идейното и акционно 
Единството трябва да сс

подчертава, че ме 
жнасоциалистическото 

и властта на работническата Първи майединство.
изгражда по всички въпроси от про 
всждансто на Дългосрочната програ- 

икоиомическа стабилизация,
за Косово,дсйствуванс- 

система, борба-

цел да 
итуциоляото 
ловията и резултатите, 
и да решава за
В тази насока е необходимо да се 
сочва развитието на: ЦблокупййФЙ Де
легатска система и да сс съсредоточа 
ва действуването на 
етически сили начело Ос

— международния празник на труда
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОВДЕ ПО-ГОЛЕМИ УС
ПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАШЕТО 
САМОУПРАВИТЕЛНО СОЦИАЛИСТИЧЕС
КО ОБЩЕСТВО. _______ ___
Следващият брой па вестника ще излезпс на 
9 май т.г.

ма за
Платформата 
то на политическата 
та против национализма и по' всички 
съществени въпроси за по-нататъшеи 

социалистическа

на

прогрес ма пашата 
страна.всички социали- 

Съюза па Борис КОСТАДИНОВ
*|М *<•>< )»•«



КЪМ ШЕСТГОДИШН ИНАТА

С ТИТОВАТА 

ПРОЗОРЛИВОСТ 

И ЕНЕРГИЧНОСТ
ИСТИНСКА ПЕРСПЕКТИВА НА

&ЦКЛИ 25 ГОДИНИ ДВ ШЖ 
ИЖЕНИЕТО ИЛ И ЕО В ШШ 

ВГ|'РЗ АЛТИТЕ 
НИ СЕ БОРИ 
ТО ВПИЯ МИГ.
ЮБИЛЕЙНАТА

1у-

Преди шест години почина другарят 
Тито. За смъртта обаче няма да станс ни ду
ма, понеже тя е безсилна пред величието па 
Титовата личност и пред жизнеността на 'Го
товото дело.

СТРА- ЯШ 
ЗА СНЕ- ЦЦ 

И П 
ГОДИ

НА БОРБАТА ЗА МИР Е 
НЬРВАТА ЗАДАЧА 
ДВИЖЕНИЕТО, А ДКЛ \ 
ОТО ПА НЕГОВИТЕ ОС 
НОВОПОЛОЖНИЦИ,
СРЕД КОИТО И311'Т'К 

ИСПОЛИПСКАТА 
ФИГУРА ПА НАШИЯ 

■ МАРШАЛ,
АНА ДА Е НЕПРЕОХ 
ВАШ ИЗТОЧНИК НА ' 
ОПИТИ И ВД1-ХПОВЕ- 
11И Я

Vшш
'■

а■■НА 1 '•Бурното и неизвестно начало на послед
ната четвърт от XX век откри нов голям кръ-

социалнстическа 
посока

В
§ стопът пред югославската

революция. Да изберем правилната 
Щ от кръстопътя относно да открием паб-енгур- 
В ния изход от обществено-икономическата кр ВА

това е повелята на предконгреснитеиза
ни дни. Допреди 6 години такива тежки за
дачи решавахме безпогрешно. Наистина то
гава имахме Тито, неговото визионерство и 
енергнчност. Сега пак решаваме свръхслож- 
на. задача, но нямаме Тито. Имаме обаче не-

ПРОДЬЛЖ

ю трябва да 'участвуват 
всички страни и той да 
обхване

Белград до Хараре 1961- 
1986 с път на последо
вателна борба за мир и 
гр-т на една велика ис 
тина:
реакция и блоковата на- ждународните 
дпревара бяха и са изто ния и развитие. . . Обе- 

на чник на напрежения, динените нации са мяс-
стълкновения и заплахи то, където трябва да се 
за световния мир, а при обсаждат всички съще- 

и целите на отвесни проблеми на съ 
остават временния свят. . , Без

Родено н'ьп вихрите на 
студената война, Дви
жението на необвърза
ните страни още ведна
га възстана срещу не
разумната история 
блоковата надпревара и 
в защита на мира в све
та. Усилията им не бя- нципите 
ха напразни. Светът из- необвързването 
бегна тоталната катас- да бъдат 
трофа, а необвързаните

всички регио 
ни на света и всички

говото непреходно революционно дело, пътя 
ни осветляват неговите завети, имаме и бо
гат опит в борбата ни за социалистическо 
самоуправление, натрупан в периода с Тито. 
В годините след Титовата смърт доказахме, 

В че имаме сили, знания и решимост да вър- 
1 вим неотклонно по оригиналния ни п'т в со- 

по Титовия път.

международната възлови въпроси на ме
отноше-

циализма

Затова, когато на 4 май 1986 година в 
Щ 15 часа и 5 минути застанем в достойнствсна 
Ш права стоика, за да почетем паметта на вели

кия ни вожд и учител, нашите погледи с Ти
товата прозорливост и вдъхновение ще про- 

Щ никват в близките и далечни предели на бъ- 
~ дещетЦ ни.

■■
глас на разу- детант и демократизация 

ма и истинска перспе- на международните от- 
ктива на човечеството, ношения няма 
В това е непреходност- 
та на делото на вели- та. 
ките основоположници 

на Движението, сред ко
ито изпъква 
ката фигура на Йосип 
Броз Тито.

Актуалната световна об 
становка и състоянието в 
редовете на Движението

страни ставаха все по- 
многобройни и по-енер 
гични борци за разведря 
изнс и мирно развитие. 
Пътят на Движението от

укрепва
не на сигурността в све- 

А положителните ре 
зултати в тази насока не 
могат да 

исполине без мерки
на_доверието и 
нско, общо и 
зоръжаване."

■
се замислят 

за укрепване 
за исти 

пълно ра-МЛАДИТЕ ПОМНЯТ ТИТОВНТЕ ДУМИ
• ,,В света не може да 

има мир и 
коренни
на международните 

отноше-

Гитовата мисъл: „Народ, 
имащ такава младеж, не 
трябва да се бои за бъде 
щето си,' днес може би 
е по-актуална от когато 
и да било преди. Ние не 
се боим за бъдещето си, 
но за поход към него са 
нужни нови насърчения 
и ентусиазъм, нужна ни е 
младост. Младостта на 
вчерашната и днешната 
младеж, защото тя е Ти- 
товска.

„Нашата младеж, каза Тито на Ос 
мия конгрес на СКЖ, има голямо до 
верие и уважава придобивките от 
нашата революция. Нищо не може 
толкова да я обезкуражи, отколкото 
когато види, че тези завоевания се на 
кърняват от ония, които трябва най- 
много да ги пазят. Нарушаването на 
конституционните принципи, особено 
в производството, където има 
аномалии, винаги 
младите работници... Голямо мнозин
ство от нашата младеж не е заразе
на с национализъм и шовинизъм, но 
и на нея твърде негативно се отразя 
ват вредните явления в нашия култу
рен живот, в литературата, историята 
и пр. Нашата младеж винаги е при- 
вържена към най-голямата ни при 
добивка от войната — към братство
то и единството. С тази придобивка 
и лозунг ние винаги можем да мо
билизираме нашата младеж..."

спредлят три основни на 
сски в бъдещата дейност без 
на необвързаните стра- ния

стабилност -
измене

ни: опазване на свето
вния мир, борба за нов 
мс* дународен икономи 
че ски

икономически
ния, в които развива
щите се страни са подло- 

порядък и спло- жени на дискриминация и 
на Движението, неравноправие. Неравноп 

Читсвите (заветни) пор- равните икономически от 
учения от трибуната на ношения стават все по-опа 
Шестата конференция сни и са източник 
на необързаните страни во 
в Хавана (1979) 
сигурен

тяване

на но-
изостряне и стъдкно- ■ 

Установяване-и днес са вения. . . 
пътепоказател. то на нов 

икономически 
единственият 

преодоляване 
развойни 

и криза. Това 
ье само на една група ст 
рана, но и на целия свят".

международен 
порядък 

път за 
на акутни 
проблеми

® „Днешният мир пи
то е универсален, нито е 
стабилен.

„С една дума, трябва да имаме е
много
младеж. През всички съдбовни 
оди в по-новата ни

по-голямо доверие в нашата
Постоянно го тепери

история нашата 
партия намираше опора 1 в младежта 
и в това никога не се излъгахме. Със 
свойствения

разтърсват кризи и стъ
лкновения. Подкопава 
надпреварата във

е интерес
го

въор
ъжаване, употребата на 
сила и намеса, задъдбо- 
.чаването

си ентусиазъм младежта 
винаги поемаше най-тежкото, бреме 
и изпълняваше всички задачи, 
се поставяха пред нея, и в освободи
телната борба, и в следвоенното 
граждане на страната."

• Наш траен интерес 
и стратегическа цел е 
по-нататък да афирмира 
ме коренните приципи на 

между- необвързването 
политически

на пропастта 
и раз 

страни, не

които между
виващите се 
равноправието в 
народните 
и икономически 
ния. Особено

развититеразни 
дълбоко засяга из-

и въз ос
нова на тях да укрепва 

солидарността, спло
теността и

оТноше ме„Младежта не обича стагнация 
обществото, тя

в не сме
ем да се примиряваме с 
натрапването

дееспособно
стта на Движението на 

на чужда необвързаните 
чрез Това

винаги търси нещо
ново, където би могла да прояви 
тусиазма си."

ен-
страни. 

са сигурните пъ
тепоказатели на

воля на народите 
военни интервенции. . .Така говореше Тито, . най-люби- 

мият учител на югославските млади 
поколения. А те, младите, помнят не- 

, говйте думи. И искат да се борят по 
Титовски.

нашето
е_ единен Движение» към бъдеще

то. Само така
В света, който 
и в който мирът е не- можем да 

за изграж- 
свят, към ко 

- стремим".

делим, детантът трябва 
да бъде всеобхватен. То 
ва подразбира,

допринасяме 
дането на 
йто сече в не
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ОТ СМЪРТТА нд ДРУГАРЯ ТИТО щ

Огромна вяра в работническата класа 

и работническото самоуправление
Приживе

не на едно място
другарят Тито неведнаж

посочва, че вярва
ромната творческа сила на работническа
та класа' и трудещите се. Примерът на На- 
родноосвободителната борба и социалис
тическата революция са красноречиво до
казателство: целокупната наша борба се 
обляга на широките трудови слоеве и от 
гях черпае своята сила, от която израства 
Народният фронт, като дело на най-ши
роко сплотяване на всички, 
за самоуправителната 
общност на братски - 

От такава замисъл

и социалистически отношения в производст
вото по отношение на обществената соб
ственост, по отношение правата и задъл
женията на трудещите се и — следовате
лно — може и - трябва да се осъществи на 
практика, ако възнамеряваме наистина да 
изградим социализъм". Тези думи, изказа- 

през юни 1950 година от другаря Тито 
в Съюзната скупщина при образложеии- 
ето на Закона за работническо управле
ние в предприятията, са актуални и днес. 
Още повече, когато има тенденции наше
то обществено развитие да се отклони 
от пътя на самоуправителното развитие 
и че уж самоуправлението спъва ускорено
то обществено развитие. Такива мисли 
прокарват заговорииците на „здрава ръка".

На Втората кокферрнция на СЮК дру
гарят Тито между другото изтъкна следно- 

Не се връщаме към някаква „зд: 
рава ръка". Здравата ръка е цялата ра
ботническа класа. Здравата ръка е наши
ят Съюз на комунистите. Но това е онази 
здрава ръка на мисълта, която точно насо 
чва нашето обществено, социалистическо 
развитие. . ." И 
работници са

в ог-

IIИ

които радеят 
ни социалистическа

народи и народности, 
и опити с творчес

ко приложение на марксизма се ражда со
циалистическото самоуправление. Другар
ят Тито постоянно се застъпва самоупра- 
вително организираните трудещи се да упра 
вляват със средствата и условията на тру- 

процесите на обществено възпроизво
дство и чрез делегатската система‘с об
ществото като цяло. Помним думите на 
дргугаря Тито, че „Фабриките — на рабо 
тниците, земята на селяните" не 
къв абстрактен лозунг, но цяла програма 
на социалистически отношения.

С другаря Тито натрупахме самоуп- 
равителен опит от три десетилетия. Наша
та практика показа, че социалистическо-

да с то

е няка-

по-нататък: „. . . нашите 
способни да схванат, че 

имат право да решават по всички въпро
си, които се отнасят до тяхното производ
ство и тяхното битие като работници и 
самоуправители. . ."

Тито знае, че работниците ще го раз
берат. И разбират го. Както и през 1941 
г. Както и през всички следвоенни години, 
понеже също толкова колкото нему е ра
ботническата класа при сърце, толкова е 
и той в сърцето на работниците. Всяка Ти- 
това дума е и дума на работническата кла
са. Всяка Титова мисъл е и работническа 
мисъл. Винаги на държавата и общество-

влението е съставна част на всички Титови 
акции.то самоуправление подтикна процесите 

на премахване на всички облици класово 
владеене, освобождаване на труда и пъл
на афирмация на човешката личност. То 
насърчи творчеството и инициативите на 
народа и даде възможност за ускроено 
обществено-икономическо и културно раз 
витие на нашата общност и ускори раз
ширяването на социалистическата. демо
крация и за преодоляване на бюрократи
чните отношения във всички области на 
обществения живот.

,, .. . Социалистическото самоуправле
ние съдържа в себе си цяла програма на

Оттук социалистическото самоуправле 
ние стана незаменима придобивка на на
шата работническа класа, на нашите наро
ди и народности, основа за по-нататъшно
то изграждане на социалистическата общ 
ество. -Ръководим Се от Титовите думи, че 
нашата революция трябва да остане непо
колебима в коренните определения, хума
нна в настоянията постоянно да разшир
ява пространствата на човешките свободи 
и непримирима към онези, които биха же
лаели да застрашат нейните придобивки и 
я отклонят от нейните процеси.

то, на техния просперитет гледа с очите 
на работниците. Затова грижата за работ 
иическата класа и развитието на самоупра

ВЕЛИКОТО ТНТОВО ПОРЪЧЕНИЕ: ПАЗЕТЕ БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
Югославските народи отдав- ч-ги няма реч или публично из- 

на знаят, че само с обща борба казване, в което да не изтъква 
могат да се освободят от чужди значението на братството и еди- 
поробители. Затова се стремят нството за общия успех на вси- 
към обединяване на основата на чки югославски народи и народ 
равноправие. Бивша Югославия пости.

1946 година, Конституционния И хората в света Югославия 
закон от 1953 година, Конститу- препознават и за нея най-мно- 
цията на СФРЮ от 1963 година го знаят по това, че това е стра

на, в която живеят различни на- 
Гаранция на братството и 'Роди и народности в съгласие и 

единството в социалистическа и единство, 
самоуправителна Югославия Ти-

и други законни документи.

изневерява тези стремежи. Още на Първото заседание
Тито, най-последователен бо- на АВНОЮ той изтъква: „Тази 

ред за развноправие на югосла- историческа скупщина е 
вските народи, от самото нача-

своята революционна дей- шите народи, . ."
работническа- Като вдъхновител на равноп- 

Югославия може да равието, братството и сдинство-

На XI конгрес на СЮК дру
гарят Тито казва следното: „В 
задълбочаване на равноправие
то и братството на нашите наро
ди и народности също направи
хме нови крачки. Потвърди се, 

Когато и да посещава наши- че самоуправлението и 
тс краища Тито не пропуска на лното равноправие в нашите ус- 
трудещите се по фабрики, на ловил са взаимозависими и неде 
строителните обекти, 'в мините, дими...” 
на полето, а да не поръча: „Па
зете братството и единството, 
понеже това е залогът па наша
та сила, па пашите бъдещи по
беди' и- възможности за самоза
щита", И посочва, че „има още 
опити да сс атакува братството 
и единството от различни стра-

то вижда в солидарната Помощ 
със стопански недостатъчно ра
звитите краища, особено на оне
зи, където живее национално 
смесено население.

дока- 
едипетвото на на-затслство за

ло на
ност, съзнава че
та класа на
осъществи революцията единст- то, вън всички по-важни докумс 

същевременно сс бори пти ма Партията от Резолю
цията на 11етата 
на ЮКП и Възнаписто па ЦК на

нацпона
вено ако конференциянационалнии за равноправни
с™в0аПнайЯГОлс™ияат "борец 'за па ЮКП, с които сс призовават наро

Югославия към вьста- 
СЮК и

За опазваме на братството и 
единството, както и равноправи
ето на всички югославски наро
ди и народности" Тито призова
ва работническата класа и ней
ния аванград СК но с особено 
топли думи се обръща към мла
дото поколение, на което заве
щава да пазят братството и еди 
нетното помежду си „като зени- 

са цата на окото", зеница, която 
оприличава всичко най-скъпо съ 
здадено в продължителни и мъ- 

Тито винаги сочи, чс постоя- чителни борби и в трудните ус-

равноправие, братст- дитс националио
во и единство. Постоянно инсис- 

братегвото и единст- 
като червена ниш та

ние до Програмата па 
Акциопиата програма па Втора- 

конференция па СЮК — пое 
с застъпен принци

тиране на
вото пронизва 
ка целокупното му дело. Благо- ледователно

и път па равноправие на
ските народи и народности и се 

необходимостта от бра- 
И 1)7113 ВСИЧКИ

югослав-него братството 
с изписано на зиа-

' революция, посочва
тство и единство.

дарение на 
единството ии и в(ьтре в страната от страна 

на известни ненародни елемен
ти и от онези хора, които 
заслепени от тесни 
ки и шовинистични идеи..

мената на наглата 
било е и си остава залог па на-
шите победи, успехи и надежди. "б п атств ото ^и единството

Така Тито начело на Парти- вие го. камъ-
ята сплотява югославските н;аро д со„иалистическа
ди под пролетарското знаме на _ д РсзолЮцията иа Първо-
косто със залтни букви е изписа в ^ дСКЛарацията иа Второто 
но братството и единството и ги АВНОЮ, п Първа-
повежда в борба срещу окулато за Дция „а ФНРГО от 
ра и в рволюцията. Оттогава по- |а

местничес-

Югосла-
1гс11 извор на вдъхновение за довия иа изграждане на нашата 
братството и единството — с равноправна и братска общност 
опитът иа Народоосвободитсл- на югославски народи и народ
ната война. пости.
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БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД
Пред редица задължения

общината. Същото, за 
яви той и занапред ще 
се провежда в затрудне 

Поради то- 
добави Такев, необ

ходима е пълна
и мобилност на

Търсн се умело поли- 

теческо ръководене
наНа съвместната сесия 

скупщи 
ново-'

на Общинската 
на в Босилеград 
избраните седемдесет и 

делегати, за нов 
на Общи

ни условия.
яа,седем 

председател
сполте-На 21 април в Димит

ровград се проведе пъ- 
рвата-учредителна сесия 
на новия състав на Об
щинската скупщина. За 
Председател на Общин 
ската скупщина едино 
душно бе избран инже
нер СЛАВА ТОДОРОВ, 
кандидат по технолого 
ческите науки и досе
гашен технически дирс 

' ктор в трудовата органи 
.зация „Димитровград". 
За заместник председа
тел е избран ЙОВАН 
ЕЛЕНКОВ 
пик в пенсия. За предсе 
дател на ИС е избран КР 
УМ ВЕЛИЧКОВ, досегаш
ен секретар на секретари 
ата заобщи рабопд при 
органа на управлението 
Димитровград.

Преди съвместната се
сия на новия състав на 
Общинската скупщина 
се състояха отделни за
седания на трите съве
та на Скупщината, на 
които бяха избрани пре
дседатели и техни заме 
стници. За председател на 

• ОбщестЪено-политичес 
кия съвет е избран Бо- 
ривое Чирич, а за заме 
стник СТАНИКА ИВА
НОВА. За председател 
на Съвета на местните 
общности е избран СИ 
МЕОН КОСТОВ, за за-' 
местник ВЕСЕЛИН ГЕО 
РГИЕВ. За председател 
на Съвета на сдружения 
труд е избран ДРАГАН 
ЗЛАТКОВ, за заместник 
ЦВЕТАНКА МАРКОВА 
За секретар на ОС е из
брана ВЕРА МИЛОВА- 
МИЛАНОВА.

пост 
всички субекти.

Бе избран и нов Изпъ
лнителен съвет от 11 ду 
ши, между които шест 
души са членове по по
ст, а останалите пет са 
представители от орга,- 
низациитс на сдружения

единнската скупщина 
одушно избраха ВАСИЛ 
ТАКЕВ, досега прсдссда 

Изпълнителниятел на 
.съвет на ОС, а за пред- 

Изъщшител- 
Спаско Спас-

ссдатсл ма 
пия съвет 
кон
дела па Службата за об-

ръководитсл на от-
ИАСИЛ ТАКЕВ, с ро

ден през 1945 година в 
Босилеград. Завършил е 
икономически факултет. 
Член е на СЮК от 1976 
година. Изпълнявал е 
повече отговорни об
ществено-политически 
задачи.

труд.щсство счетоводство. За делегати от Боси- 
леградска община в Ск 
упщината на Южномо- 
равската регионална об 
щност избраха: Васил 
Такев, Данка Стоянова, 
Крум Велинов, Пенко 
Найданов, Симеон С. 
Григоров и Миодраг 
Стойкович, а за делегат 
в Съвета на общините в

Новоизбраните делега
ти на трите съвета 
Общинската 
в Босилеград, 
ми сесии избраха

на
Слава Тодоров е роден 

през 1946 година в село 
Радейна Завършил , е 

прородно-матсматичес 
кия факултет. От 1971 
година работи като гех 
нолог в гумарата, а от 
1979 година е техничее 
ки директор на тази тру 
дова организация. През 
1980-81 завършава пос- 
тдипломни студии в Лон 
дон като най-добър сту
дент в групата, за ко
ето получава и награда. 
Активен е обществено- 
политически деец. Полу 
чил е редица признания. 
Член е на СЮК от 1971 
година. ______________

Изказвайки благодар-

скушдииа 
на отдел- 

своиподполков-
замест-прсдседатели и 

пик председатели. За пре 
дседатсл на С'ьвета на ме 

общности е
ВЕЛИНОВ,

Обръщайки се към де 
легатите Такев между 
другото подчерта, че 
четвъртата поред деле
гатска скупщина има осо 
бени и редица задълже
ния, преди всичко ъ, об
ществено-икономическо 
то и стопанско развитие

из-стпитс 
бран КРУМ
селескостопански произ
водител от Долна Лисина. 
а- за заместник 
ДИМИТРОВ, селескос
топански производител 
от Злидол. За председа
тел на Съвета на сдру
жения труд е избран СУРДУЛИЦА 
ПЕНКО НАЙДЕНОВ, ръ

Скупщината на СР Сър 
бия Винко Станоев, ст-

СТЕФАН роителен техник зает в 
трудовата единица за 
експлотация 
Босилеград.

на кварц в 
М. Я.

Стопанството да 
укрепне още повече

ководител на отдела за 
къмгостилничарство 

ООСТ „Слога", а за за- 
РАДОВАН РА-местник 

ДОВАНОВ 
ник в цеха за производ- 
ник председател. За пре 
седател на Обществено-

електротех-ност на-доверието, ново 
избраният председател 
на Общинската скупщи
на Слава Тодоров изтъ
кна, че за тях това е го
ляма чест, защото счи
тат че трудещите се и 
гражданите дълбоко вяр 
ват в тях. Но същевре
менно това е и голяма 
отговорност. Това под
разбира, че трябва да от
говорим на поставените 
задачи.

Новоизбраните 89 де
легати на трите съвета на 
Общинската скупщина в 

е Сурдулииа за председа-. 
тел на същата избраха
МИОДРАГ РИСТИЧ. ди- -------"Г
ректор на Власинскнте

съвет 
ДАНКА СТОЯ-

политическия 
избрана
НОВА, преподавател в 
средношколския обра

зователен 
Караиванов" в Босиле,- 
град, а за заместник ВА 
СКО ГЕОРГИЕВ, работ 
ник в органите на упра 
влението към Общинс
ката скупщина.

център „Иван водоцентрали, за подпред 
седател ДРАГАН ' РИС
ТИЧ, досегашен 
дседател на О 

ССТН. За председател 
на Изпълнителния съвет 
на ОС е избран 
дин Момчилович, подпре
дседател на Скупщината 
на Южноморавската

общност в Ле-

Коста-А. Т.
Миодраг Рнстич е ро

ден в Сурдулица през 
1934 година. Деен е об
ществено-политически и 
стопански работник. По 
лучил е повече общест
вени признания и отли
чия. Член на СЮК е от 
1955 год.

СлаволюО Миладинович, председател на ОСБАБУШНИЦА
ре

гионална
скован.На сесията на новоуч

редената Общинска ску 
пщина на 21 април за пр 
едседател на ОС бе изб
ран СЛАВОЛЮБ МИЛА
ДИНОВИЧ, преподава
тел в образователния це 
нтър „Вук Караджич", за 
председател на Изпълни 
телния съвет — ПЕТАР 
СПАСИЧ, икономист, ра 
ботещ в „Тигър" — вът
решна автогума. Секре
тар на скупщината е от 
началото на 1985 година 
НЕБОЙША РАДОВАНО 
ВИЧ, юрист, тъй като 
дотогавашният секретар 
на ОС ДРАГОЛЮБ ЧИ
РИЧ мина на нова длъж
ност.

ката скупщина, а за не
гов заместник ВИТО- 
МИР РАНЧИЧ завеждащ 
трудова единица „Първи °Тдел”и заседания
май". За председател на те съвета бяха из
Съвета на местните общ . ‘ председатели. За 
пости е избран АЦА председател на Обществе
да*телДв<Еос,швнотоРеучи «бГн ДУШАН КОСТОВ*! 
ли ще „Добринка Богда- ^сегашен председател на 
нович" в с. Стрелъц, а на ос- за председа- 
за негов заместник —. тел на Съвета на сдруже- 
РАДОЙЕ СТОЯНОВИЧ, НИЯ труд ИВАН РАНД 
селскостопански произво ЖЕЛОВИЧ, лекар в Заво 
дител от село Завидин-

пО-ускорено 
- укрепване на стопанство
то в общината с цел съ. 
Щото да бъде по-малко 
зависимо от скъпите бан 
кови кредити, след това 
за стимулирането на про 
фесионалните кадри, ка- 
кто и за пб-ускореното 
трудоустрояване на мла
дите.: Говорейки за рабо 
тата на местните общнос 
ти той подчерта, че граж 
даните трябва да знаят 
къде и колко се изразхо 
дват средствата от мест
ното самооблагане.

материално

Славолюб Миладинович 
е роден през 1950 годи
на в село Сурачево. За
вършил е природомате- 
матически факултет. Пре 
подавател по география 
е в образователния цен
тър „Вук Караджич" в Ба
бушница. __________ ____
ащ клон на застрахова
телния завод „Дунав” (ве 
дно той е и заместник— 
председател на Общинс-

да за лекуване на бело
дробни заболявания, а 

ствеио-политическия съ- ВОИСЛАВ ЙОВАНОВ- 
вет е МИРОСЛАВ ПЕТ- ич. учител от Биновце 
РОВИЧ, икономист, се
кретар в „Лисца", а не
гов заместник е ЗОРАН 
ЙОВАНОВИЧ, 
ст, зает в земеделската

ци.
Председател на Обще

е новият председател на 
Съвета на местните общ
ности.За председател на■ Съ 

вета на сдружения труд 
е избран СЛОБОДАН 
ЙОВАНОВИЧ, завежд-

икономи-
След като благодари 

„Будучност" доверието Ристич говори 
за необходимостта от

на
кооперация 
в Бабушница. М. А. с. м.
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В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В БОСИЛЕГРАД

БАВНО СЕ ОПРЕСНЯВАТ РЕДОВЕТЕ
Години наред, приема

нето на нови членове в 
редовете на Съюза 
мунистите и

ЗАСЕДАНИЕ НА АКТИВА НА КОМУНИСТИТЕ 
— НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В 
ДИМИТРОВГРАД

Липсват оборотни 

средства
редственото производст- приемат нови 

на сто 
членове

членове 
Това обаче не може даво, което е под 50 

от общия брой 
подобрява- на СК. И 

нето на социално-класова 87-те 
та структура в общинска 
та организация на

на ко се каже за първичните па 
организации воще нещо. От ртийни 

новоприети членове организациите на сдруже 
Сью 23 3 1аВ5 г°дина> само ния труд, в които има

«*~Г=Н "™ ”и п~ ~
един от наи-актуалните 'зводство (12 
идейнощолитичееки въп- нски производители и 
роси. Впрочем, създава- мо 8 работника), 
нето на работническо- 
класовото мнозинство 
Съюза на комунистите е

първичните партийни ор- 
Общинският Някои актуални идей- от средния в република- 

но-политически въпроси та с 36 на сто. Разбира 
в стопанисването на тру 
довите организации през 
миналата и началото на

ганизации, 
комитет и останалите, не
гови органи и тела в пре 
дстоящия период трябва

селскостопа-
се, личните доходи са 
различни. В електроразп
ределителното са над 

на ли
чните доходи в републи- 

ред на заседанието на ката и възлизат на 42 
Актива на комунистите 858 динара, но за сметка 
— работници непосредст на това в „Циле" са били 
вени производители, пр само 17 794 динара, 
оведено на 17 април.

са-

още повече да се ангажи 
1 през първите три ме рат върху приемането на 

„ - сеца на настоящата го- нови членове в Съюза на
нгпегни'°т наи-важните ко- дина Общинската орга- комунистите, преди всич- 
сегашнитр ановища- Д°“ низация на СК в Босиле- ко на млади работници.

Резултати в градска община бавно Това дотолкова повече, 
това отношение обаче все опреснява редовете си че укрепването на работ 
още не са достатъчни. То с нови членове. През пъ ническо-класовата стоук- 
ва изтъкнаха повече пър рзото тримесечие са при тура на СК представлява 
вични партиини органи ети само 12 души, от едно от съществените ус- 
зации по време на избо които 6 са младежи, 3 ловия за по-успешното, 
рната активност, а този жени и 3 селскостопанс- влияние на Съюза на ко
важен, за по-нататъшно- км производители. Само мунистите, за развитието

8 първични партийни ор 
ганизации от началото на 
годината досега са 
ангажирали върху този 

идейно-политиче-

в тази година в Димитров- средното равнище 
град бяха на дневен

Стопанските процеси в 
началото на тази годи 
на дават определен оптц: 
мизъм, че стопанисване
то ще бъде по-успешно. 
Застои в производството 
няма. Има достатъчни, 
възпроизводствен матери 
ал. Но онова, което най- 
много недостига на ди
митровградското стопан
ство вече няколко 
дини и в началото на та 
зи, са оборотните средст
ва. Освен „Свобода" поч 
ти нито една друга тру- • 
дова организация няма 
собствени оборотни сред 
ства, а „Циле" и „Братст 
во" в този смисъл са 
най-зле.

Обсъждайки състоя
нието, че през миналата 
година е осъществен съв
купен приход с 63 на сто 
повече в сравнение с 
1984 година, членовете 
на Актива се съгласиха 
че това представяла на
маляване на физическия 
обем .на производството, 
защото инфлацията е би 
ла значително над този 
процент. Това увеличе: 
нйе се обосновава преди 
всичко върху увеличение 
то на цените. Наистина, 
личните доходи минала_- 
та година са значително 
увеличени, но все пак сре 
дният личен доход от 
25 156 динара е по-малък

то укрепване на водеща 
та роля на СК въпрос бе 
засегнат и на неотдавна 

отчетно-из-

на класовото и самоупра 
вително съзнание на тру- 

се дещите се, за по-бързо и 
успешно укрепване на 
процеса на доходното 

ки въпрос. Загрижава фа сдружаване н! 
кта, че между тях само 
една е от организациите 
на сдружения труд, а ос 
таналите 7 са в местните 
общности. Факт е и то 
ва, че десетина и пове
че първични партийни ор

проведеното 
борно събрание на Общ важен 
инската изборна конфере 
нция на СК в Босилеград.

труда и 
средствата и по-нататъщ-« 
ното усъвършенствуване 
и изграждане на самоуп- 
равителните отношения. 
Това е и наш всеобщи па 
ртиен дълг, особено се 
га, пред партийните кон

го--

В потвърждение на то 
ва говори и фактът, че 
от общия брой членове 
на Съюза на комунистите 
в общината (1107 в 61 пъ 
рвични партийни органи 
зации) 235 са селскосто
пански производители, а 
265 работници от непос-

И мат д и мата делегатите

ганизации в местните 
общности, поради мигра- греси. 
цията на младежта, едва 
ли имат възможности да М. Я. А. Т.
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Работникът да стане главен субект и в разпределението
замине по-подготвен. Не 
малки и очакванията му от сре
щата на югославските синдика
ти. — Мисля че е време на кон 
греса повече да се издигне рол
ята и мястото на синдикатите. 
Защото, синдикатът позагуби 
дъх. Считам, че синдикатите не 
трябва да се занимават само с 
обезпечаването на зимнина, как- 
то това правят голямо число 
първични синдикални органи
зации, по с въпроси във връзка 
с преодоляването на стопански 
те трудности. Също така считам, 
чс конгресът трябва да застане 
па становище на работника да 
нс се дава социална помощ. То
ва е излишно, даже жалко. За
що помощ когато и тези срсдст 
ва (които се дават като помощ) 
е заработил той1 Решение тряб- 

се търси във възнагражда 
ваиего според резултатите от 
ТРУДЯ, като преди това на рабо-

Избирането на МИЛАН ЛА
ЗАРОВ, водач на автобус в бо- 

„Автотранспорт", 
конгрес 

югославските син-

чно за една и съща трудова за
дача да се получават приблизи 
телно същи лични доходи.

Има ли някой въпрос, така 
да се каже специфичен за сдру
жения труд в Босилеградска 
община който заслужава по- 
широко внимание? — Сигурно 
е, че има. Един от характерните 
е развитието на сдружения труд 
в изостаналата Босилградска об 
щнна. Сдружаването на труда и 
средствата тук дойде до цълна 
изява. И занапред е необходи
мо стопански организации от 
региона, републиката и по-ши
роко да откриват стопански 
обекти в Босилеградска община. 
С това не само че ще укреш)а 
струженият труд, но на дело 
ще сс потвърждава и политика
та на Съюза на комунистите за 
националното равноправие.

— Въпроси за разискване има 
много, казва Лазаров. Работни
ка интересува всичко — от про
изводството до инфлацията и 
жизнения стандарт. Считам че 
най-важното е: работникът да 
стане главен субект не само 
създаването на дохода, но и в 
разпределението му. Сега 
малко влияе върху разпределе
нието. Всякак, топа ще бъде ед- 

главните теми на конгре 
В. Божилов

са

силеградския, 
за делегат на Десетия 
на Съюза на
дикати още веднаж потвърди ка 
чествата му на добър човек, ра-. 

. ботник и самоуправител. На сре 
щата на най-високо 
на югославските

равнище 
работници той 

работницитеще представлява 
от Босилеградска община,

— За първ път ще бъда делс 
Радва ме, чсгат на конгрес.

на юго-ще бъда на конгрес
работници. Радва 

и това, че хората имат доверие 
в мен, всичко

меславските

това ме вълнува,
чувствувам и 

спо-
Милан Лазаровно същевременно

отговорност
и подчертава, че

по-голяма 
деля Лазаров 
щс даде принос в работата на дач
конгреса.

ия — Лазаров става първият по
за столицата. От тогава все

той с постоянен „гост" на Д®до сега
ка всички попътни градове до.

Знаят го много хора.Оказваното му доверие за де 
легат бе повод 'да узнаем

този труженик.
В С. Ри

Белград.
Виждаме го как с уважение 
отнася към пътниците си,

как те му пожела- 
път. .. Тъй като

и пе се тиика сс даде възможност да ра 
боти и разбира се, да заработи 
— подчертава нашият събесед- 

г0 пик, изтъквайки че и Десетият 
Босилеградска конгрес на югославските синди

кати трябва да се застъпи за про

какщо повече за 
Роден е преди 45 години

трудовата му книж- 
има 27-годиш-

им помага, 
ват добър 
знаят не само в

качево, а в
ка е записано, че 
ен трудов стаж. В автотранспорт- 0бщипа, по и хора от община- 

Босилеград

в

всжданс в дело иа становищата 
на ЦК на СЮК във връзка с ос-

тойстолицата и отговорносттаорганизация впата
вече работи 23 го дини,
21 година като водач на 
Когато бе открита рейсовата 
ния от Босиилсград за 
— почти преди две

та до
му като делегат, както той каз
ва с още по-голяма.

от които 
автобус

ли- 
Белград 

дссстилет-

ъществяваието • на конституцио
нната роля иа работника в раз- 

да пределеиието на дохода, по то
на отЛазаров се готви за конгре

са, желанието му с на него са.
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........................ „П^РВИ МЛЙ" — зл първи млй

Най-младият нолентив в Лужница
поддържат, така че работим почти без зае 

Сред работничките тук младее доброОт три години насам и Бабуш нишка 
община, или както обикновено е известен 
този край, Лужница, работи и трудова еди
ница на „Първи май" от Пирот, която съ
що наси името на европейски известната 
конфекция „Първи май".

В първата година този колектив наб
рояваше едва стотина души, предимно де 
войни, свършили предварително курс по 
шиене и кроене, .или текстилни технички.
В течение на само две години — този ко
лектив нарасна на 380 души. „Първи май" 
в Бабушница произвежда предимно за из
нос: за пазарите в Съветския съюз, Гер
манската демократична република и ня
кои други страни. Досега рядко се е случ
вало да стигат рекламации, макар че тек
стилната промишленост търси високо ка
чество, а потребителите от ден на ден са 
все по-взискателни.

— Някак си държим крачка с изисква 
нията на времето — казва бригадирът в 
следобедната смяна РАТОМИР ТАСИЧ. 
Често се търси за кратко време да бъде 
усвоен нов модел, но нашите ' работнички 
са сръчни и бързо се приспособяват. Голя- 

. ма помощ ни оказва и сложната организа
ция „Първи май" в Пирот, пращайки ни 
навреме специалисти и друга помощ. 
Инак, приятно е да се работи в колектив 
в който работят хора до 29-годишна въз
раст. Лесно се разбираме... По-сръчните по 
магат на ония неколцина, които по-трудно 
усвояват производствените изисквания...

СЛАВИЦА СТОЙЧИЧ, 30-годишна ра
ботничка е една от най-добрите. Ето как
во изтъкна:

— Тук работя от две години насам. 
Аз съм от работничките, които изпълняват 
нормата си със 160 на сто.

Средно заработвам от 46—50 000 на ме

, той.
другарство и разбирателство.

Сред най-добрите работнички с и 24-го 
СНЕЖАНА СИМОНОВИЧ, коятодишната

макар и бременна, редовно изпълнява но
рмата си със 130 па сто.

— В нашия колектив владее другарс
тво. Инак, нс бих могла да постигам така

другарки,добри резултати. — Към ония 
които често отиват в отпуск по болест ра- 

им напомняме, че от тях за
пи. И в главно нами-

зговарямс и
виси и стимулацията 
рамс разбирателство...
СТИМУЛАЦИЯТА ИГРАЕ ГОЛЯМА РОЛЯ 

Мнението на Снежана Симонович из
останалите наши събесе-

— Покрай моята — извършвам 
няколко допълнителни операции — 
Славица.

казва
пълно споделят и 
днички. Една от тях, СЛАДЖАНА СТАНО- 
ЕВИЧ изтъква:

— При изпълнение на нормата от 100 
на сто — получаваме и стимулация от 25 

сто. И аз съм сред работничките, кои
то редовно изпълняват нормата си със 130 
—160 на сто. Как постигам това? — не пра-

подобни, а

/
ОТПУСКИТЕ ПО БОЛЕСТ — ДА СЕ 
НАМАЛЯТ

Ако нс бяха отпуските по болест, кои
то в „Първи май" и песа голям проблем, 
но все пак нарушават ритъма на производ 
ството заетите в този най-млад трудов ко
лектив в общината биха заработвали и по- 
високи лични доходи.

— Наистина има дни, когато и по 5— 
6 работнички отсъствуват. Тогава е трудно 
бързо да. се установи необходимия ритъм 
на производство, защото се случва поняко 
га работничките, които заместват отсъству 
ващитс — да нс са в състояние бързо да 
се приспособят към производствения про
цес. Това засега ни създава известни за
труднения, но напът сме да го разрешим 
— споделя ДУШКА ЙОВАНОВИЧ, една от 
малкото жени—ръководителки в производ-: 
ствения процес в бабушнишкия „Първи 
май".

па

вя застои, излишни паузи и 
покрай моята операция отвреме—навреме 
визмам и друга работа. Аз считам, че мо
жем да работим и още по-добре и да пос
тигаме още по-хубави резултати — казва 
Сладжана.

Славица Стойчич, 
вич, Сладжана Станоевич и Душанка йо- 
ванович са само неколцина сред най-усърд- 
ните и трудолюбиви работнички в най-мла
дия колектив в Лужница. Както те и още 
мнозина други преизпълняват редовно про 
изводствената си норма, произвеждат 
сококачествени 
май" от ден на ден си завоюва нови пазари 
в страната и в Европа.

Трябва да отбележим и това, че през

Снежана Симоно-

ви-
изделия, с които „Първи

— Аз се грижа за доставката на ма 
териал на цялата смяна — казва Душан
ка. Освен посочения вече проблем с от
пуските по болест — други проблеми ня
мам — казва Душанка. Мога също да ка
жа, че и машините редовно и добре се

сеца. изтеклата година трудовата единица на 
..Първи май" в Бабушница е сред най-ус
пешните през изтеклата производствена

Матея АНДОНОВ

— Как постигате това, 
предвид, че в „Първи май" производството 
е поточно?

ако се има в

година.

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ НА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

Градня» разнообразява дейността си»
СТРОИТЕЛСТВОТО е отра- дина ще строи „Градня". Строи ще изпълни землищни работи за адня"

съл в стопанството, който през се овцеферма в Боровско поле около 3 милиона на пътя Трън- средства, относно
последните няколко години не на стойност от 130 милиона ди ски Одоровци — Звонци, както хното изграждане. Така напри-
е. в особено завидно положение, нара. За нуждите на новото зда и за около 2 милиона на пътя мер от 16 милиона за строител- 
причината (онази основната и ние на средното училище ,,й. Б. Белеш — Боровско поле. ството на резервоара от 500 ку-
обективната) е: ограничаване на Тито" се строи котларница, коя- Предвижда се и договорено бика1 „Градня" кредитира 6 ми 
инвестиционното строителство, то ще едзува около 4 милиона е и изграждането на други обе- лиона, овцефермата в Боровско

А това означава по-малко обек- динара. Още през миналата го- КТи от комунално-битово естес- поле с 20 милиона и т.н. Това
ти, които се строят и по-мал- дина започна доизграждането тво: трафпост с мощност 110/35 едновременно
ко работа за стоителите. на хотел „Балкан", две трети от К\У

участвува със собствени
кредитира тя

представлява не-
на стойност 65 милиона заменим

И в строителната трудова ор капиталовложенията са усвое- динара, резервоар на районния на строителств^на^аз^ичнГобе
ганизация „Градня" са почувст- ни, а както се предвижда същи водопровод с вместимост 500 кти в Димитровградска община
вували това. Дейността на тази ят ще Оъде предаден на употре куб. метра вода на стойност 16
трудова организация съпътствува ба за Деня на победата над фа- милиона динара, за нуждите на
още редица обективни труднос шизма. Стойността на този обе Електродистрибуция (гражи
ти: цените на строителните ма- кт възлиза около 120 милиона то и пр.) на стойност около 10
триали няколкократно се увели динара. милиона,, амбулатория
чават през годината, - някои ма Особено сътрудничество „Гра Невля за около 8 милиона, 
териали за различни видове ин- дня" развива с Югославската Ща в същото село за 5 милиона
сталации трудно се намират на народна армия, за чиито пот- Динара и прочие,
пазара, все по-голяма част от реби строи няколко обекта
дохода отива за съвместно и об- стойност 
що потребление.

Накрая трябва 
в състава на Техническата 
тези дни приключва 
цех за промишлени електропещи 

долна който цех съвместно изграждат 
„Елка" от Араджеловац и „Гргр 
дня". След предаването му на 
употреба асортиментът 

„Градня"
вече ще се разнообрази. Докол- 
кото се 

„Южна ползване

да. кажем, че 
база 

строежа напла-

в
по-

на про- 
още последва да се отбележи, 

„Градня" участвува в 
ството и

на че дукцията вот около 100 милиона строител- 
в чужбина чрез строи- 
обедиенение 
Именно в НР Бълага-

динара.
реализира плана за из-Строителите от „Градня" оба 

че имат богат опит в 
ството на обществени 
жилищни 
битови обекти и това до голяма

В първното стоителство „Гра телното 
строител- дня" години наред също дейно Градня”. 

здания,
на андезита във „Вър- 

падина" „Градня" ще. произ 
материали за

ла
участвува. За настоящата годи- Рия участвува в строителството, вежда 
на трябва да се усвоят около 78 на строителни обекта, в тази го 
милиона динара за стоителствц дина на една жилищна сграда, а 

не то на пътя Смиловци —- Изато- на една са останали довършител- г 
острота вци_ относно отсечката Изатов- ните работи, 

ци — Вълковия. Първоначално 
Да споменем някои от обек- ще се изразходват 25, а 

тите. които през настоящата го- още 12, милиона! Също

сгради, ' комунално- пътното
стоителство.

От казанотостепен им е помогнало да 
почувствуват 
намаляване

личи, че в „Гра 
полагат усилия да се над

делеят сегашните 
заслу- дности и

дня"с пълна 
на строителството. временни тру

да продължи предишни 
ят темп на интензивно развитие.

Стефан НИКОЛОВ

Онова, което може би 
сетне жава да се изтъкне, е обстояте- 
така лството, че в редица обекти „Гр
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Наши
чК а р а п а пи иа

села СУРДУЛИЦА

Победител е Долно Романовци
южната“4^ евпИПИЧИ° планинско село в

ГаРувенН4И„ГсСОГо°ЛеС:и—2 1^ТГ ^
рГнааГорноЧТлъОТ НеГ° 6 -масино

лакашка община в СР Македония Р 
Село Караманица 

тара, от която 1282 
и 26

В тазгодишните „СРЕ 
учас-

20 000 динара получи йе- юзът 
лашница и трето и 10 000 
динара — Мачкатица.

„Срещите на селата" 
организират Общинск
ата конференция на Со-. 
циалистическия съюз, Съ

на социалистичес 
ката младеж, самоупра- 
вителната общност за ку 
лтура и Народният уни
верситет в Сурдулица.

ЩИ НА СЕЛАТА"
твуваха 9 села 
жица, Горни Топли дол,
Чурковица, Долно Рома 
новци, Масурица, Ала- 
кинци, Сувойница, Йе- 
лашница и Мачкатица и 
извън конкуренция 
състезаваше КХД „Ром" ДИМИТРОВГРАД 
от Сурдулица. Съревно

Бо-

С.М.ко
се

има площ от 1308 хек-
хектара необраб™ема “ло0?3^™"

ктаоГ 0°СТ “ 852 И В обществена' — 456 хе 
ктара, От тези площи 412 хектара са пасища, 
454 ха гори, 308 ливади, 92 ектара са овощ
ни градини и т.н. Земята в мерата на Кара
маница е неплодородна.

Най-старият караманичанин 92-годишни 
ят Саве Стойков за

Предложения за Първомайски 

награди
ванието ставаше в изгра
ждането на комунално- 
битови обекти, в разви
тието на селското сто
панство
художественото 
ство.

и в културно- 
творче Общинският синдика 

лен съвет в Димитровгр
ад вт^з основа на пред
ложенията от трудовите 
организации, на заседани 
ето от 21 април, прие ре 
шение за присъждане на 
тазгодишните Първомай
ски награди на най-зас 
лужили лица, групи и 
колективи. Отделни Пър 
вомайски награди тази 
година ще получат: Сава 
Нотев, зает в ТО „Димит 
довград", Цветан Пет-, 
ров, от „Градня", Ти
хомир Мадич, от ТО 
„Братство", Петър Бой
чев, зает в Общинския 
съд, Симеон Марков от 
„Циле", Спасен Васи
лев от „Кооперант", Ве
лимир Милошев от „Сто 
чар", Милан Каладжийски 
от Общинската с купщи- 
на, Милисав Богданович 
от митницата, Петър Ар 
сенов, преподавател в 
ОВО „йосип Броз — Ти- 
то", Маргарита Ставрова 
от ТО „Димитровград" и 
Олгица Антова от Здрав
ния дом.

Колективни Първомай 
ски награди ще получат 
преподавателите по фи
зическо възпитание при 
основното училище „Мо 
ша Пияде" в Димитров
град и единицата за про 
изводство на прибор и 
инструменти в състава на 
металния цех при ТО 
„Димитровград". Награ
дите ще бъдат връчени 
на традиционното търже
ство по случай Празника 
на труда под 
„Привет на

На заключитлното тъ
ржество на 14 април в 
Сурдулица се представи 
ха участниците в култур
ната дейност на селото. 
Бяха провъзгласени и по 
бедителите. .

Победител в тазгоди
шните „Срещи" е Дол 
но Романовци, село не
далеч от Сурдулица. Жи 
телите на Д. Романовци 
са построили Културен 
дом, асвалтирали пъти
ща,
резултати са 
нали и в развитието на 
селското стопанство. Д. 
Романовци получи и па 
рична награда от 30 000 
динара. Второ място и 
парична

своето село казва: „Ка
раманица е много отдалечена от Босилеград 
в което има много малко хора, понеже се 
изселиха. В много къщи почти няма хора. Се
лото някога се славеше с прочути миньори... 
Училището вече е закрито, 
крихме през 1927 година — даскал Ристо ,Ву- 
ядинович учеше тук 70 деца — казва Стой
ков. През 1950/51 година в Караманица се 
учеха 76 деца.

а когато го от-

Дядо Саве Стойков ни разказва, че в 
турско време селяните се събирали в местно
стта „Чукар" над Софтерска махала, а по-къс 
но оброчището се пренесло в м. „Шиянка".
В синора на Караманица .някога имало чере
ши, и др. овошки.

КАК БИЛИ СЪЗДАДЕНИ МАХАЛИТЕ?
През време на турското робство тук ид

вали бежанци от Егри паланка, Тиквешко и 
др. места, за да се скрият от турските на
силници.

название 
празника", 

което ще се проведе пред 
Центъра за култура на 

. 30. април. На — Първи 
май на Манастирчето 
край Димитровград и та
зи година ще бъде орга
низиран ■ традиционният 
Първомайски излет, в ко 
йто ще вземат участие * 
художественото дружест
во „Георги Димитров" и 
членовете на Културно- 
вокално-инструментални 
групи и солисти на наро 
дни и забавни песни.

а забележителни
постиг-

награда
Първоначално хората тук си правели ма 

лки колибки, покрити със слама, отглеждали 
добитък,. Изсичали горите, за да създадат 
ви по които сеели ръж, ечемик и др. зърне- 

култури. От едно или две семейства са се 
разклонили всичките махали. В Каменска ма 
хала някога живеели Геша, Цвея и др., в Па 
дишка — Ангел и синовете му Пеша и Мите, 
в Селишка махала сред първожителите бил 
Велин, в Ристина — Груя и Милан, в Златано 

— Златан, който бил момък при някоя 
си баба Миля, която дошла тук от Цървени 

Махала Станойкова настанала от Ста- 
а Марянишка

СУРДУЛИЦАни

Приключва
пролетната

сеитба

ни

А. Т.

В Сурдулишка община 
, тези дни приключва про 
лтната сеитба. Както е 
планирано, през настояща 
та пролет трябва да бъ
дат засети 1789 хектара, 
както и през 1985 годи
на. Най-големи площи, 
560 хектара, ще бъдат за
сети с царевица, а 
с картофи, 300 хектара с 
ечемик, 180 с овес; след 
това 90 хектара с тютюн 
и 10 хектара с ръж, пре 
димно п планинските ра
йони.

века Б ’1
град.
нойко и Марика,
Груя, Илия и др; Рсчанска 
Иван, докато Гаринска създали 
те Софтерска — Павел, който по-рано живс- 

„Павлово кучище", края ко
йто имало и малка воденица. В Караманица 

тесни селски сокаци, а за пренасяме ма 
стоки служат главно кокс и шейни, 

със слама. В това се

основали 
Станойко и 
Здравко и Ми За ло-хигиеничен т

Един от по-сериозните проблеми, който 
напоследък се явява в Бабушница е отглеж
дането на домашни животни в най-тесния гра 
дски район. И покрай това, че съществува ре 
шение на Общинската скупщина, с което се 
забранява отглеждане на овце, кози, свине и 
други домашни животни и птици. Поради на 
рушавансто на това общинско решение, през 
изтеклата 1985 година съдията за нарушения 
с имал съствени 10 заявления от този вид.

ел в местността

390има
товари и
Много къщи са покрити

: изчезнало дървеното рало.
СЛАБИ СЪОБЩЕНИЯ

ло последно е

има електрически ток.
геоложки из-Днсс Караманица 

В 1966 година бяха направени 
селото беше прокаран път.

к’*‘М Крива паланка, по не
Сигурно е, чс нарушителите са много по

вече, по засега комуналният инспектор е със
тавил само 10 акта. Но има и една акция про 
ведсиа в тази насока. На два пъти в органи- 

ловджийското дружество в Бабуш- 
масово избиване

Според думите на пред 
ссдателя пя щаба за 
пълиснис на плана по про 
легна сеитба 
Иванович, за 90 на сто 
от предвидените площи 
за засяване с пролетии- 
ци са обезпечени качест
вено семе и 
торове. На 40 от площи 
те с извършена предва
рително дълбока зимна 
оран.

В пролетната 
щс участвува 
мият брой селскостопанс
ки машини.

следвания и до 
Прокаран с и пътят

С """може би и поради непристъпността т

гдец^РЗДичевци^Скопйе,°Куманово, Сурдули

ца и другаде.
И по-рано хуксе= Р№- ,

я самите бланка. Тази,
в сандъци и я карализа ' била „рекар- 
руда, съдържаща олово“ ^оии за Скопие. 
гаиа КрИВасГро време щателно да бъдат

ловно-цинковите залежи край Кара 
оловно да донссе разцвет иа иа-

из-

Спетозар -
зация на 
цица с било организирало

които представляват съ-па скитащи кучета, 
щинска напаст, дори и в центъра на града.

Налага- се занапред да се вземат по-сери
озни мерки, защото домашните животни, а 
особено скитащите кучета, могат лесно да 
предизвикат някоя епидемия, която ще стру
ва много по-скъпо.

Копаели.
изкуствени

Трябва да се взимат навременни мерки 
на хигиената в града, защото сега 
на по-тошш дни, и опасността от 

М. А.

сеитба 
и иеобходи

Очаква се в 
изучени
маница, която може 
селението от този край.

за спазване 
е идването 
иехигиената. е по-голяма.ЕВТИМОВСтоян С. М.

СТРАНИЦА 7

1986Братство * 25 април



I ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯСРЕШИ И РАЗГОВОРИ

Наученото да се прилага в живота |
Милорад ГЕРОВ

Смоза па комунистите м 
сс преодоляват снцеству 
ващитс затруднения 
рбата със затрудненията.

В теоретичната 
на нашия курс получих- 
ме редица нови полезни |

Емил ВЛАЕ13, е един от
:глушателитс на десетия 

Регионалната :в бо :випуск на 
политическа школа в 
Ниш. Този млад препода

:
част

ватсл по география, в 
момента без 
работа, сподели тези дни 
)а значението на идейно-

постоянна Който т'рси щастие голямо 
Нека е светкавица 
Нека носи сърп и чук на рамо 
И звезда по пътя на човек.

се- {познания, отнасящи 
до промените в политиче 5
ската система на социа- *

и ек!:

!политическата подготовка
листическо самоуправление и конкрет | 
мото й свързване е практиката в орга 
иизацмите на сдружения труд.

— Считам, че занапред трябва | 
па младите кадри да сс дава още по- : 
широк цтт за да могат по-лесно да • 
дойдат до работно място, за да могат | 
па дело да се покажат.

Наученото и школата —
Влаев може да бъде от голяма- полза 
в практическото действуване.

членове на Партията за 
активност и борба за по

па младите Който иска слънцето да води, 
Нека бъде съвест и съдба.
Нека бъде верен глас народен. 
Па прогреса — гръмката тръба!

всекидневна 
нататъшно развитие на социалистичс 
ското самоуправление у нас.

— Мога свободно да кажа из 
т*кна Влаев — че Регионалната поли 

голяма полза.

.1
:

Който иска тържество и слава, 
Нека е на братството ни щит. 
Нека думи и дела сплотява 
И остане комунист честит!

:тическа школа е от 
Тя много ни помогна в марксическото 
ни образование и убеден съм, науче-

във
!
:ното тук, ще ни бъде от 

всекидневната ни работа. Чрез сказ
ки, консултации и разисквания в тру
довите организации ние стигаме

полза изтъква

до
:политическа 

видове
нови познания и опит. 

Това нещо нн даде
Чрез регионалната 

школа, както и чрез другите
идейно-политическо издигане се 

осъществява на дело замисъла на др.
нсведнаж изтъкваше, че

МАРИН МЛАДЕНОВвъзможност 
занапред нашата работа да издигнем 
на още по-високо равнище 
Влаев.

наказва
Тито, който 
комунистите за да .могат да привличат 
масите за своето дело, трябва да знаят 
посече, трябва да бъдат по-издигнати и

— Особено бих . искал да изтъкна 
— казва Влаев — обикол- 

сдружения
практиката
ката на организации на 
труд където така да се каже на място 
се запознавахме с развитието на

подготвени.
са- :М. А.стремежа намоуправлението и със

ГОЛЯМ УСПЕХ НА »30НА ЗАМФНРОВА« В ПИРОТ
• КВАЛИФИЦИРАНЕ ЗА „СРЕЩИТЕ НА ДРУГАРСТВОТО НА РАБОТ 

• НИКОЛИНКА РАНЧЕВА СПЕЧЕЛИ ПЪРВАНИЦИТЕ ОТ СРС”
ТА НАГРАДА ЗА ЖЕНСКА РОЛЯ

целият ансамбъл, набро яне, за което свидетелст- 
вуват поканите от Блаце 

ха допринася и доброто и Прокупие да гостува
ме там с тази пиеса. Ра

Шуми, шумо шарена!
Шумол шищи нз шушкава шума.

Хубавата традиция пр 
одлъжава: самодейният
театър „Христо Ботев" 
при културния център „25 
май" в Димитровград с 
пиесата „Зона Замфиро- 
ва" от С. Сремац твърде 
успешно се представи на 
регионалния преглед на 
самодейните театри в Пи
рот. Нещо повече, спо
ред обективната оценка 
на пиротската публика, 
изпълненито на димит
ровградските самодейци 
е най-успешната пиеса, 
която тя възнагради с 
бурни аплодисменти.

Инак тазгодишният ре 
гионален преглед на са
модейците се проведе .в 
две места: в Пирот и До 
левац. В Пирот се състе
заваха четири самодейни 
колектива, един е учас 
твувал извънконкуренция 
и са изпълнени три дете 
ки представления, или об 
що в съревнованието уча 
ствуваха осем представле 
ния.

ЯЕащ 35 души. За успе-
из шуплиз орех шурка шнкер. 
Щурее щастлива широта рошава. 
Щракат щъркове щрокавн.
Шляе се шоп по ридища, 
шарена сол оди шака руча, 
шантави псува шамии н дечища, 
шумящи шушулки чушка,

сценографично решение 
на Димитър Илиев и 
Методи Петров, както 
и участието на оркестъра проявиха. Заслужава по 
на културно-художестве
ното дружество „Геор
ги Димитров" при кул
турния цнтър.

збира се и този път от
делни наши самодейци се

хвала изпълнението на 
Николина Раичева, (в ро 
лята на стрина Дока) коя затиска шишенце сьс кълчища. .. 

Из шумата шумар шари 
зашумена шопкпня да завари, 
шантава щерка във шушонн, 
шалаво шопче със бонбони, 
шийката нейна щастлива 
със шира шнром да нашари. . . 
Шуми, шумо шарена! — 
шепне шоиът на шу;мата. 
Щръкнали шушулки

то спечели награда за 
най-добре изпълнена жеи 
ска роля.

С Алексич изрази за
доволство и от дебютант 
итс Лидия Панайотова, 
Владая Божич, Илия Ми 
лаков, Любча Иванов, 
Станика Иванова и Ми
ни Зарков, които също 
проявяват сериозност. 

Следователно Димитров
град няма основание да 
се страхува за . младото 
попълнение — театрални 
самодейци.

шумят. 
Шилести шипци блестят. 
Шавне по блатище 
Шевне шамия

шавар. 
нади ридар.

Шишкав шаран по реката шляпа. 
Шурка чешма със топки 
Шалаво

5
шес.

Николиика Ранчева
— Подготовката на пи 

есата не бе особено про- ние на „Зона Замфирова" 
дължителна — само око- в Димитровград се

тоя на-23 април, а ще се 
репризира на 28л. април 
и 2 май в рамките на че

хоро щурее поди брес. 
„Шилеже на шарен шиш пищи. 
Шашав

Премиерното Уизпълне
шестак ходи между шопи. 

Шантава шуренайка 
Шуро шарка 
Ръмжи жужел 
заире жълтее

5със- 5 вищи.
СЪС шурная. 

нади връщник, 
в лесков шиник.

със жара шари, 
из жълти ридари. 

за шега не знае, 
тгт Д° гуша дошла. ,.
Шесторна прежда точи_ твойга 
Щастива шопска шопка шурка.

ло месец и половина — 
сподели С. Алексич — 
но благодарение на усър
дната и сериозна работа- ствуването на първомайс- I 
на самодейците, които ре ките празници. С тази пи | 
довно се откликваха на еса димитровградските са | 
репетициите, за сравни- модейци ще гостуват и • 
телно къс период успях в НР България — гр. Дра 
ме сериозно да се подго- гоман в рамките на гра- 
твим. В резултат на това ничното сътоудничество. 
е успешното ни представ Ст. Николов — В. Колев

Според думите на пос
тановчика, който едновре 
менно изпълни и ролята 
на Хаджи Замфир, СЛО 
БОДАН АЛЕКСИЧ, ди-

Майкя шилежарче 
шумят говедари 
Щейтан-щръклявица 
душата шеговитамитровградският колек

тив е действувал твърде 
монолитно и

:
!за този ус 

пех са заслужни всички,
хурка.

■
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1515 година ХЦП

Белград, 25 април 1986

КОНГРЕСИТЕ НА СК

ЯСНА ОРИЕНТИРОВКА
и

в историята на СЮК конгре- на продуктивността на 
сите имат. голямо значение. Те общест- за изпълняване за задачите. По- практиката, обществената крити- 

следователиата акция на Съюза ка с обществената творческа 
на комунистите не може да се" ция> чувството на 

относно осъществява без личен пример 
комунистите 

свързаността им с трудещите

_ вения труд и на по-ясната, от-
винаги влияеха върху обществе- носно по-хубавата перспектива на 
ните процеси,- разбира се, защо обществото 
то отразяваха интересите на 
ботническата

ак
I отговорност 

за цялостта на революционнотокато цяло,
ра на всеки отделен 

класа и желанията него. 
хора. Само така Всички тези задачи ще

становища можаха да жем успешно да осъществим са разлика на различията в мирог- твата между 
станат онази жизнена сила, ко- мо с всестранното ангажиране на 
ято преломно влияе върху обще Съюза на комунистите 
ствените събития.

труженик в и залагане на и движение, с отделната инициати
революционната перспектива 

мо- относно с техните интереси, без с реалната оценка на обстоятелс
се, ва,на трудовите 

техните социалистическите
леда им и т.н. и други сили.

и на вси 
чки негови членове. Затова Ою Нашето място не е само на Това са акценти, които заедно

^ на Зът на К0МУнистите, като орга- събранията, нашето място и на с множество други се изявиха 
~ На к°мунмстите в Слове- низирана сила на революционна- шите активности трябва да бъ- ' разискванията и заключенията на 

1 ое зад лбочено анализирана та акция трябва активно да дей дат Първенствено сред трудови Десетия конгрес на СК в Слове 
нашата обществено-стопанска и ствува във всички обществени те хора, в самоуправителните ор ния. Конгресът сам по себе си 
обществено-политическа обстано акции, което може да подтиква ганизации, в Социалистическия разбира се не може да промени 
вка. Да посочим на многоброи- и идеино направлява. Преди вси съюз. Затова не са достатъчни са обстоятелствата в обществото, 
ните противоречия и дълбоките чко трябва активно да сътруд- мо голяма готовност и пожерг- Може, обаче, да даде ясна ори 
причини на сегашните проблеми, ничи в изнамирането на конкре .вование. За това е потребна и 
Взехме становище към всички тни решения. Без творческа ини постоянна оспособеност. И с та- 
най-важни въпроси за по-нататъ циатива и отговорност Съюзът

И на Десетия конгрес в

ентировка на активността, при 
което многобройните открити 

не са винаги само отра 
жение на обществените слабос
ти, но на неговото преобразова
ние във висЩ обществен етап, а 
може и в регресия, ако би се 
оттеглили от фронта на борбата 
за социалистическата перспекти
ва в развитието по самоуправите 
лен път.

зи цел в Съюза на комунистите проблеми
шното развитие на социалистиче на комунистите трудно може голямо значение придаваме тък-
ските самоуправителни обществе- да изпълни задачата на двига- мо на постоянното- идейно-поли-
но-икономически и обществено- телна сила в революционното пре ,„ - 1 4 ^ тическо оспособяване. Обачеполитически отношения. Прие- образование.
хме главните задачи на комуни- Затова всеки комунист тряб- на идеино-политическото оспо 
тите в обществената стабилиза- ва да бъде човек с ясно съзнание собяване, което свърза терито- 
ция. Важно насърчение в това за целите па своята организация рията на марксизма с практика-
отношение за нас представляват и въоръжен с конкретни знания, та _ науката със знанието, кое- 
Дългосрочната програма за ико за да може да осъществява тези то 
номическа стабилизация, дългос- цели както на работното си мяс- 
рочните и средносрочните раз- то, в обществено-политическите 
войни планове. Критичният ана организации, делегациите, в са- 
лиз за действуването на полити моуправителните общности на 

система, съдържащ всич интересите и другаде. Революци
отношение 

обстоятелства и

оспособява комуниста за бо
рец, да бъде в състояние самос-

Изток Винклергоятелно да свързва теорията и

ческата КОНГРЕСИТЕ НА СКопределения за онно критическото 
об към сегашните

ки съществени 
по-нататъшното развитие на 
ществено:стопанските отношения проблеми в обществената прак

тика изискват и критично отно
шение на Съюза на комунистите Ключовият въпроси на политическите отношения.

Това се отнася и за съдържание
по-нататъ към собствената си активност ка 

постоянна и обективна про
то и направленията на 
шното материално и социално ра кто и Когато на 22 април около 500 ка": в тази република (като не

що ктичсскитс решения делегати и гости сс събраха на достатъчно развита) икономиче

—.«■*-»•»™ г „«.*
,ТеГ™ГГ -шштт щшжтт ЙГ - “Г.™“” КВГ. '”а."Гз.ГЛ

шшт»г„= » —; зягг гиягиавг:
дали сме спос-ш | ' |ПЦ1,П ня пгн0„ю период и за утвърждаване на за- висока зависимост от вноса,- сто

преодоляване на сегашни- в _ работа па нашата ор Дачи за предстоящия период. То панството е презадължено (с 1,9 
обстоятелства и да * ‘ ^ сфикасността и вли ва същевременно бе и възмож- пъти повече в сравнение със стра .

янието на всеки комунист, кои- иост за своеобразен синтез и пре чата); много го „задушват" ва-
,'п ге основават върху собствс- ‘‘лед па един по много неща из- лутните разлики, лих.вите, крат-

имаме ли воля за ю сс _ П из кому- ключителко сложен и бременен косрочните кредити и големи де 
положителен, ния_му ир ^ отношение с трудности период в дейността лови загуби — особено през по

нички проблеми в общест- -а СК, характеризиращ сс с ос- следните две години. Въпреки
„ОТО свързаността му с иитере- тра икономическа криза, много големите усилия за стабюшзира- 

от ситс' на всички работници, мо- слабости " действуването на по- нс на стопанските процеси, пос-
01 син, «ек I ТП(|Я„я литическата система на социали тояиио намаляваха размерите на

има и я попепенир бваие на материалната му осно дукт, производителността на тру
направляваща сила 9 ® ва и ССрИ031Ш слабости в дейно- да и степента на ползуваме

ушс имаме единствено то му нсич! ‘Ичо стта на ръководствата и орга- мощностите. И в тази част на
при условие ако всеки своите за ново да ''^"Хо сс в огдслни низациите на СК. югославските стопански простори
дачи, своята част от отговорно- °™ап(Л°'бва да обръщаме по Всички известни крупни про- силно сс чувствуваха дезинтег-
ст изпълни ангажирано, последо сред . • ‘ ' пропускане блеми, които през изтеклия чети рационнп процеси, липса на
ст, изп ля- облягаме въ посоката па вят ра и м опу и шен псриод характеризи здрава и единна стратегия на сто

:Г° ПР обществото, раха състоянието в Югославия и папско развитие на страната; тру
1и и д 'изкореним с актив- дейността аа СЮК, бяха същсст М"° и бавно сс преодоляваха 

И ;;-осттТ‘ на всеки 1 комунист и с вени белези и на състоянието в ртикуляр.,етичните, статистичес- 
издигакето на отговорността му Черна гора, ио с една „нритур- (На 2-ра стр.)

верка на собствените сили и празвитие.
Всички тези задачи още както е запи

шият отговор
ни за
те изострени 
почнем по-храбро да ирсмахва- 

развойни промс натрупалите се
тиворечия, и 
това, е само един:
В това ни уверяват и първите ко

и пости къмнапред 
резултати в ло-це-

нкретни крачки 
гнатите вече
лееъобразното стопанисване, 
плащането на дълговете, 
ждането на стопанските

отсла увеличение на обществения про
активно да

насти и т.н.

вателно и срочно с 
рху собствената творческа сила. 
Така ще засилим нашата о ще 
твено-иконом-ическа позиция 
ще допринесем към по-качестве
ното стопанисване, увличението

па



а Комунист
КОСОВО ПОЛЕ

ст на Сърбия, а някаде между 
тях са оценките от съюзни рав- 

Нашите събеседници отАКО НЯМА НАДЕЖДА... нища.
Косово поле тъкмо в тези разли 

виждат иай-голяма бариера 
за акциите, които трябва да се 
раздвижат не само в тяхното мя 

цялата покрайнина за 
на нсалбанската

ки

ВСИЧКИ искания на сърби- но решавали. Отделни забележки тийни длъжности. В местната об 
те и черногорците, които през отправят до сърбите и Черногор щпост, разбира се, рабогя ез- 
изтеклите дни се чуваха на сьб ците от тези ръководства, И не платно. Следователно, своята ка

риера изграждам на работното 
„Житомлин". Но ня-

сто, но и в 
да може 
от населението да се 
равноправни 
в Косово.

част 
създадат 

условия за живот
ранията в косово поле и в Бел само в разговора с нас, но и на 
град, може да се кажат с две ду събранията, състояли се неотдаа си място в
ми — търсим равноправие, л на в Косово поле, тс ясно каза кои искат да мс изхвърлят от
трябва да се признае, че това ха това и търсеха тяхното смсн борбцта, да мс дисквалифицират,

биваше явапе. Добавят, че тези сърби и защото се залагах в Косово ло-
чериогорци са от „върховете" на ле всички проблеми — от гра-

Твърдят също така, че оценки 
те от отчета, които направи ра 
ботната

равноправие с години им 
отнемано. Това което на тези 
срещи им отговориха- покрайнин местната общност, общината и доустррйствспитс до политичее-

покрайнииата и досега били от- ките — да се решават без на- 
„базата”, а тя тиск и не „на бърза ръка".

И без прецизна сметка, с пра 
неотдавнашните срещи в Косово по може да сс каже, че от локу

шеиието на контрарсволюцията, 
през изтеклите пет години, за Ко

група на Съюзния 
вст на Скупщината на

--- послужат като добра ос 
от която би призтекла ед

еь-
СФРЮ

ските, републиканските и съюз
ните функционери, 
случай влива надеждата, чс щс

може да 
нова, -
на единствена югославска оцен 
ка за състоянието в Косово. За 
радвало ги и това, че този 
чет веднага бил публикуван, за 
разлика от няколко други отче
ти на работни групи (от югослав 
ски състав), които много бързо 
след написването им бивали про 
възгласявани за „държавна тай 
на" или „строго секретни", а се
тне без каквото и да е обяснение 
бивали „бутани в чекмеджето".

във всеки делени от
особено била видима иа

се осъществи искането им.
Обаче, дали в това вярват и поле и Белград, 

жителите от Косово поле? от-Един от критикуваните е и 
— Ясно е, че вярваме — ка- Милинко Пантович, председател сово разискваха множество пред 

зва Веселин Маслорарич, боец ма Акционната конференция иа седателства, скунщини, комисии, 
от Първа пролетарска бригада. Съюза на комунистите в 16-та мс- комитети, отбори..., чс се прие-

множесгво заключения,а сега председател на Съюза на стна общност в Косово поле. маха 
бойците от Народоосвободител- — Критикуват ме, чс съм ка становища, платформи... Но все 
ната борба в Седемнадесета мес рмерист, подъл, албанофил... ка още за Косово няма единстве- 
тна общност в Косово поле. — зва Милинко Пантович. Работя на, югославска оценка. Лесно се 
Защото, ако не би имало наде- в „Житомлин", организация със откриват поне три вида тези оце 
жда, било би зле. След туй-, вяр- седалище в Светозарево. Имам нки: покрайнински, които бяха 
вам и затова, че в неотдавнашни добра заплата, по-голяма от та- „по розови", от онези, които би 
те избори на отговорните функ- зи на мнозина на отговорни пар ха се казали в „по-тясната" Н. Мисини, Р. йоветичча-

111!!11!!1!1111!1;№11!!111111111111!11!1(1!11111!1Н11ШШ1ШШ]|1Ш!11ШШШ1111!Ш!!Шции постъпиха мнозина по-мла- ' .л
ди, умни и прогресивни хора.
Вярвам, че сърбите и черногор
ците тук може свободно да жи 
веят и поради обещанията, кои 
то ни дадоха покрайнинските, 
републиканските и съюзните фун 
кционери. Обаче, ако това не се 
осъществи — ще бъде голямо, 
зло не само за нас тук в Косово 
поле, но и за цялата покрайни* ® стопанско 
на, за цяла Югославия. Особено <такива са и черногорските) осо- 
бих изтъкнал, че така не мисля бе“° 'Разорителна бе вълната на

инфлацията, обезценявайки

Ключовият въпрос
условията за работа в обществе- ствуване на 
ните дейности.

(От 1-ва стр.)
ките и технобюрократически яв
ления и отпори. В изостаналите

комунистите в по-
дълъг период.

Тези резултати са още по- 
значителни, понеже са осъщес-В такива условия и рамки де 

йствува Оюът на комунистите 
в Черна гора. В центъра на дей
ността на партийните ръководст 
ва и организации се намериха 
три ключови въпроса: борба за 
стабилизиране на стопанските 
процеси, слабости в действува- 
нето на политическата система

отношение краища
твени, както вече казахме, при 

трудни обстоятеизключително 
летва. Това, разбира се, не озна
чава, че не е могло да се - рабо
ти много по-добре и да се пос
тигне много повече.-Все още е 
остър разрезът между договори 
те и практиката, между норма
тивното и действетелното. Бав
но и непоследователно се водят

не-само аз, но и всички мои родни- прекъснато всички усилия на 
- обществените' фактори за пови

шаване жизненото равнище на 
трудещите се и за разрешаване 
на актуалните въпроси в произ
водството, развитието и трудоу
строяването на млади. В такива 

вместо да се намаля
ват, се увеличаваха и социалните 

„ разлики в обществото и разли
ките в развойното равнище ме 
жду отделни краища на Чериа 
гора, което затрудни решаване 
нето на актуални въпроси в со 
циалната политика. Поради сла
бата материална и социална ос
нова, се изостриха Противоречи
ята и негативните тенденции в 
идейната сфера на обществото 
разни националистически, граж
данско-либерални и догматично- 
бюрократически сили действуват

ни, другари, съседи... струва ми 
се всички жители в Косово поле.

Събеседник ни бе и Вукашин 
Йованович, скоювец от 17 годиш 
на възраст, боец в Косовския ба- 
талион, а сега секретар на орга 
низацията на Съюза на комунис 
тите в 16-та местна общност в Ко Условия-

и борба за укрепване на акцио- 
нното и идейно единство на СК.
Тези въпроси изискваха 
мални усилия за изнамиране на много акции; има много верба-

лизъм и критики за сметка

макси-

насово поле.
— Аз не само че

решения и за откриване на раз
войни перспективи, особедо в 
материалната сфера на обще
ството.

други, но не и за сметка на со
бствените 
Нарастна

Разбиване на автаркията (сто в ^К и демократическият
страна на- членовете

вярвам, но 
и твърдя, че ще бъде по-добре. 
Така казвам, защото виждам, че 
се връща съзнанието за

слабости и грешки, 
критичното съзнание 

натисговор
между хората в Косово поле, ко 
йто показаха в Народоосвободи- 
телната борба. Това бе въстани- 
чески край. Ние бойците, 
нас останаха тук около 400 души, 
имаме голямо влияние и авто
ритет сред младежта и заедно 
ще спечелим борбата 
врага.

ск от 
по-високо 
ност, но съвсем 
тинска

запапската, 
турната и пр.), битка за повече 
и по-качествено 
увеличение на

политическата. кул-
единство и отговор- 

малко има ис- 
диференциация и от-

производство.
а от износа, по-пъл

но ползуване на стопанските мо говорност. 
щности,. битка за съзнанието, че 
кадрите, знанието и облягането 
върху собствени сили

:
В конгресните моменти най- 

големи грижи създава фактът, 
че ее изостря положението в 

ски изход от кризата това бя стопанството, бързо расте инфла 
ха основните насоки в дейност
та на Съюза на

срещу са истин
Да изтъкнем, че някои офици все по-открито и по-агресивно. 

ални оценки за посочените съб 
рания на сърбите и 
те в самото

цията и се трупат деловите за- 
Когато започна предкон- 

през изтеклия период. Централ- гресната дейност, обещахме кон 
пият комитет, на СК в Черна гресите да посрещнем с по-доб 
гора отбеляза и добри резулта- ри рзултати. Затова пред конгре 
и в предприемането на ефикас- сните делегати и новоизбрани- 

мерки да ^-се защити об- те ръководства с цялата си сери
сооотвеност (кон- озност изпъкна ключовият въ-

уп. -г6 водиха в прос, от разрешаването на кой-
Улцин Будва, Тиват и дру- то най-много
ги общини); да се установят

обществено-икономически
ношения в

Макар че тежка и сложна е 
черногорци общата картина на състоянието. 

Косово поле и в общественото развитие не изос-
комунистите губи.

Белград, както и за 
им в Белград на

отиването тана: тази картина има и свет- 
с ли детайли. През изтеклия пери 

републиканските и съюзните фун од са построени Лили модернизи 
кционери,

разговор
ни

жителите от Косово рани и реконструирани) • 
поле не приемат. Преди всичко, стопански обекти: в инвестицио- 
онези, че са националисти, че нната политика е 
„някои външни сили" ги нагово-

важни ществената

прекратено престижът
но на Съюза на комунистите в об- 
от ществото: как да се сложи край 

електР°стопанството на кризисния
та тЧъГо1Гя°Рпа;„ТУРИЗМа- ВЪНШНа трябва да се направи, та час по
оелели по пят ките' да се оп“ "ск°РО да излезем от кризата? редели по-рационално развитие Евентуалните 
на здравното и образователно- 
възпитателното дело. И в кул
турната сфера бе изградена 
йно-политическа

зависиизграждането на крупни капаци- 
рили на този акт, въпреки че тети, които гълтат големи пари, 
имало опити на емисари да

ви
ги за да се мине към

използуват за свои цели.' Твърд- на по-малки 
ят, че за това сами решили и’ че ция на същите в по-изостанали 
единствената цел им била да из- общини; построени са нови 
несат своите неволи,

изграждане 
цехове и дислока- период и какво

ту-
неточни предвиж 

Дания и илюзии ще бъдат мно
гократно вредни и опасни.

които ор- ристически обекти (Черна гора 
ганите и ръководителите в Косо днес разполага със 140 000 легла 
во поле, Прищина и покрайни- в обществения и частния сек- 

години скривали или бав- тор); значително са подобрени иде
основа за дейната с

Матия Новосел



Комунист 3
ДЕЛЕГАТИ ЗА 13 КОНГРЕС НА СЮК
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ХЛАБАВИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ОТ ТРУДНОСТИТЕ НЯМА ДА ИЗТТРЧнрм 
НИЧАВАНЕ, УСЛОВЙО КАЗАНО Н М 
НА КОМУНИСТИТЕ - 
ПОДПОЛКОВНИК

БЕЗ ОСТРО РАЗГРА 
- КАЗВА КЕ“3АЛЧ!;?РА«"„0,НД С1ЮМ

ворност чрез анализ на причини 
те за настоящето кризисно поло 
жение да начертае насоки на деи 
ствуване и разгърне Перспектива 
Съюзът на комунистите да ьъзьър 
не доверие като авангард на ра 
ботническата класа и носител 
на социалистическото развитие в 
страната.

Посочете един въпрос (проб
лем) върху който Съюзът на ко
мунистите до Конгреса би тряб
вало да обърне най-голямо вни
мание.

— По мое мнение за Съюза 
на югославските комунисти в 

настоящия момент няма по-важ

ГЕНЕРАЛ- '*
шш ■е IВ«. ™Г“°"Т"аД1д«е„бг- з —

“‘«"„"й”,0'“1" о,,г“и п “*ш'гюТ;
в многоброините научни изслед следващата 
вания се изтъква недоволство 
качеството 
„базата" и 
мостта тази връзка 
честа, а взаимните

,1*Ш \

I штпричина за лошото
от качество на връзката на „база- 1» 

„ между та" с „върха. Сегашните акцион- Щ 
..върха' и необходи ни и организационни облици на Ц 

да бъде по- свързване и -форми на действу- Щ 
явления зна ване не отговарят на потребите Ц 

ително по-големи. Първият вън на СЮК. Да вземем например Я 
рос, отправен към нашия събе амортизацията и разпокъсаност- Я 

гласеше: какво трябва та на първичната организация на Ц 
да се направи членовете на СК СК в организациите на 
и работническата

на връзката
к т

седник.

,* * ^сдруже
класа по-реша ния труд, трудовите, самоуправи 

ващо да влияят за „формулира- телни, общности на 
нето" на политиката и работата и местните 
на ръководствата и контактът ме в научните, културни, школски и справя в новите исторически ус- 
ЖДУ тези два „пола" да бъде по- университетски и други, инсти- ловия и обществените предиз- 
чевръст и качествен?

ь:а задача от укрепване на иде 
йното и акционно единство в 
СЮК. Единството трябва да ук- 

с* репваме и изграждаме върху
интересите Ри защо Съюзът на комунистите 

общности, на село, е в дефанзива, защо трудно
всички въпроси за провежда
не на Дългосрочната програма

туции и пр. — па тяхното свър- викателства, защото предимно се за икономическа стабилизация, 
зване 'с твърде хубавите връзки спиРа върху „производството" Платформата за Косово, функ- 
на организиране за общинския на Резолюции, анализи, заключе- ЦИонирането на политическата 
комитет .на СК на практика по- ™я' всъщност върху форумна ра система, борбата срещу национа 

слабости и предиЗ бота и вербални призиви за ре- лизма и пр. и на тези въпроси 
волюционна акция, а се колебае да Се обезпечи пълна отговор

ност на комунистите за осъщест 
вяване политиката на, СЮК. С 
други думи, трябва да премине- 
ме от думи към дела. В теорията 
и практиката трябва да реафир- 
мираме моралния и трудов лик 
на комуниста. От натрупалите се 

на проблеми и в самия Съюз на ко 
мунистйте няма да можем да из 
лезем без по-остро и по-широ
ко разграничаване, условно ка 
зано, без чистенето на СЮК. 
Въпреки че за това говорим ве

— Точно 
бъдем доволни

е, че неможем да 
от качеството на

връзките между първичните ор- каза редица
ганизации на СЮК и неговите вика проблеми. В условията, ко 
органи („базата" и „ръководства гато за един общински комитет и СП°Р° преобразява обществе- 
та"). Неефикасността на връзк.: на СК акционно и организацион 
те в двете направления сигурно но се „връзва" средно около 500, 
е една от основните причини на а някъде и двойно повече пър- 
съвкупната пасивност и недоста- вични организации на СК труд- 
тъчната акционна оспособеност но може да се говори за единст 
на СЮК.

ните отношения, решава класо
вите и социални проблеми и не 

’ обезпечава хармонично и стабил
но развитие на самоуправление
то. Не можем да бъдем доволни

такадействуване на общинска- само от отговора, че това е
защото днешната степен 
борба между самоуправлението. 
от една страна и бюрократичес-

вено
С публичното разискване вър та организация на СК и за влия

13 нието на общинския комитет
за работата на първичните орга 
низации на СК. В организации- 

разискване на те на сдружения труд, от основ-
положението

ху Проектозаключенията от 
заседание на ЦК на СЮК този 
факт съвсем ясно е потвърден.
В публичното 
„крака" се повдигна' целия СЮК, ната до сложната, 
благодарение
че е приложен необикновен ме
тод: всички членове на СЮК е

ките, политократически й етатис
тически сили от друга страна. 

Какво би трябвало да се на- 
и прави и промени за да се пре

късне със съществуващата прак-. 
тика и СЮК да бъде по-ефика
сен? Убеден съм, че на този въ
прос отговор ще даде 13-ят кон 
грес на СЮК и мисля, че в тази 
насока подготовките за Конгре
са се провеждат. Причини за оп
тимизъм има, защото обективно 
сме способни да преодолеем об 
ществеио-икномичсската криза и

организиранена акционното 
свързване все още е по-неблаго
приятно, защото са скъсани ор-

че дълго време все пак правим 
малки крачки. Обаче, от истори 
ята на нашата партия твърде до 
бре е известно, че винаги 
били по-силни без онези с кои-

именно на това.

верификацията га.низационните и акционни връ- 
Много зки. Подобно е и в единствени;-

смеучаствувал във 
на политиката на СЮК. 
са причините за незадоволител- те продукционни системи.

След това, с (форумна работа 
резолю

то не сме успявали да осъщетвя 
ваме задачите и целите на СЮК. 
На 10 конгрес другарят Тито 
каза: „Всеки истински комунист 
трябва да действува творчески 
и мобилизиращо, трябва да се

ното качество на връзката между 
ръководствата и базата. Посочил се произвеждат редица
бих НЯКОИ; ОТ ТЯХ. ции, анализи, заключения и ста 

практика по-новища, които на 
връхностно сс провеждат и към

организации хлабаво открием перспектива за по-нататъ бори като революционер за на- 
шио развитие; Съюзът на комуни

— Непоследователното про
веждане и осъществяване на де
мократическия централизъм в Сь тях много 

комунистите и съпротив сс отнасят.
дейст- покрай другото с резултат

връзки с базата ^ 
класа. Органи-

Такова състояние предък на нашето социалистиче 
стите се с определил проблеми- ско общество. Който за това не 
те да решава опиранки се вър 
ху собствени сили и на начин, 
с който по-нататък ще демокра-

юза на маленията на единственото
вуване на СЮК от позициите на прекъснатите 
Федерализма, даже и унитариз- работническата

позициите на феде те на СЮК би трябвало

бе решен, не му е мястото в Съ
юза на комунистите. Винаги съм 
смятал, че за една революцион-много

се тръгва от 
рализма, 
единствения 
ва от позициите на

П повече ла бъдат мо-упорити и по- тизира отношенията и укрепва ца парТИЯ не с от решаващо зна
ппелгюиемчиви в предприемане- Югославия като самоуправигелна чение числото на нейните чле-

коикретни мерки и ностъ социалистическа общност на ра- цове а неговата чевръстина, ка-=~ш шш щштто с отговорността, или идсиио- 3™’ 3 тяхиото „сизп* работническата класа. Този път«»■*—...-... зп «гс: агк
централистическите гендеиц ■ ' забслежки към Съюза на ко
диалектическото единство на чс ие осъществява които не могат да се преодолеят
частите и цялото частите сс про “ отатсл.,0 и ефикасно сво- ако СЮК с единствен и сплотен
тиволоставят на «ялото и по то ™следоватика „ стан0Вища. Кои с работническата класа и народа.

стига до ерозия на за това и „а„„0 би В публичното разискване въ
. И вместо ла УКР“1; са"р да Се направи (промс- рху документите за 13-ия конг-

на ПК на СЮК, с гряо! д практика да се рсс комунистите са длъжни да
„ ' „е а „ СК в своето дейст ги допълнят със съдържания, чи

„„ "Р„а1С да бъде по-ефикасен? сто изпълнение щс обезпечи по
пе- вуване д д иричииите за не' голяма съвкупна ефикасност на 

последователното провеждане по- СЮК в съгласие с обществените 
послсдов становищата на потреби и искове. На 13 конгрес

на СЮК сс пада голямата отго-

даже и унитаризма.
СЮК често сс тръг

частичните то на

Б. Вучетич

най-го то. които са ясен пътепоказател, 
чс няма така трудни ситуации,

зи начин сс
единството
вамс ролята
което би сс потвърждавал като
най-висш идеен и полиг

I СЮК, с начина на
всрифиикачия 

старта определяме,
това пс е.

център на 
говата 
реса в
тралният комитет 
ре е, че на 13 конгрес на

Коиг- 
чс Цен

Поб литиката и
СЮК в СЮК. Не с просто да сс отгово-

на
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ВРЕМЕ НА КРИТИЧЕСКО ПРЕИЗПНТВАНЕ
I

голяма група (соколо десет 
може би и

хил-НАИЗВОДИ ОТ БЕСЕДАТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР 
КП НА ИСПАНИЯ С ДИРЕКТОРА НА МИРО „КОМУНИСД

ТРЕТА СИЛА

110-яди членове, а 
малко), обаче за кае това е важ
но, защото говори за явлението 

определени си-
позициитс масе хлъзна към

десницата и така престана да 
бъде представител на 
лна

па връщане на 
ли в КП на Искания, които при- м 
надлежат към част от историята Ц 
й. Следователно, 
партията е добро, в пея е пости щ 

вътрешно единство. Орга- 
пизираме редица събрания с дру 

малки групи от левицата, е 
да постигнем

зппчитс-... КП на Испания е готова 
да работи върху възобновяване 
то на левицата, която силно се 
изяви на референдума, а която 
се стреми да се учреди в значи
телна сила. Това е тежка задача, 
защото трябва да се обедини за 
сега разединената разновидна 
левица. Нашата идея е да разд
вижим инициатива за учредява 
не на органи на равнището на 
провинциите, областите и на на- 

, ционално равнище, около ко
нто би могли да се обединят ра- 
зновидните левичарски сили, на 
конто трябва да се обезпечи по
литическа платформа, така че 
крайно разединената левица да 
има по-голямо влияние върху 
националния живот в страната. 
И това става нужност, толкова 
повече защото Социалистичес
ката партия напълно се хлъзга 
към десницата, оставяйки с то
ва празно пространство; при 
това широките слоеве ляво 
ориентирани избиратели вече не 
смятат Социалистическата пар
тия като свой представител. За
това е необходимо да се офор
ми друга сила, която ще стане 
представител на този значител</1 
слой.

част от избирателите.

Рсъстоянието в
ВРЪЩ/ШЕ В КП МА ИСПАНИЯ

гиато
. . . Искам да изтъкна и след

ното обстоятелство; именно след 
референдума, все 
приливът на нови 
ИКП, особено младежи, и паша

щ
гиио-голям с
надеждата, е тях 
спогодба за съвместно настъпване__________ :____ г

.членове в

ПРИПОМНЯМЕ ЗА МИНАЛОТО

— Прогерсивнитс сили във вашата спрана оказаха, как-
отпорто подчертахте, през тридесетите години първия мощен 

срещу нахлуването на фашизма. Заедно с тях бореха се прогре- 
хора от много страни, а между тях — което с гордостсивните

изтъкваме — и множенство югославяии. От това време измина по
ловин столетие. В този период нашите югославски „испанци" бяха 
организатори и носители на антифашистката борба и па нашите на 
роди. Другарю Иглесиас, колко и днес е запазен този прогресивен 
дух на Испания '36? Какво значение днес има лозунгът: „Но паса- 
раи!", отправен към революционните сили й света?

— Казах, че Искания и нататък е страна, където левицата 
и напредничавите сили имат голямо значение. Обаче, тези сили 
трябва напълно да се изяват, още ги натиска неотдавнашното 
минало. Ние сме страна с особено -чер га. Именно, за разлика от 
другите европейски страни, където битката се води срещу въшни 
завоеватели, в нашата страна се водеше гражданска война. То
ва остави дълбоки следи. Новите поколения малко позабравиха 
историческото минало на Испания. Същото трябва постоянно да 
се припомня. Защото, народ който не помни своето историчес
ко минало не може да има и бъдеще. Откъде идва явлението на за
бравяне на историческото минало? Това е своеобразна 
самоотбрана. Хората, просто, не искат да споменават мина
лото. Уверих се, че например, Франция или Италия освен идео
логията обедини и борбата срещу фашизма. У нас не е ?ака. 
Например, Толяти от цялото италианско общество е признат и 
приет като антифашиист. В стана на преминаване на демокрация 
ние трябваше да запазим нашия антифранкизъм. Антифашизма 
дори не можахме и да възприемем. Това е съвсем ясно, тъй като 
гражданската война остави дълбоки следи, които 
да се заличат. Това изтъквам, защото тези обстоятелства 
и множество други, и нататък спъват пълното развитие на прогре
сивните сили.

ЗА РОЛЯТА НА КОМУНИСТИ 
ЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

. . . Мисля, че е важно всич
ко, което днес става в Съветския 
съюз, в Китай, с всички нюанси 
и разлики.

. и това, което 
партии. Защото, с повече или по 
-малко решителност, в почти вси 
чки партии се върви към крити
ческо ' преизпитване. Това може 
днес всякаде да се 
Миналата година бях в 
Върнах се оттам доволен; 
рих се, че там се преизпитва съ
стоянието и размисля за много 
нови работи. Редица събития

Изглежда ми важно
става в другите

С една дума, двупратийната 
система след референдума, до 
известна степен е накърнена. Ма 
кар че парламентът, сенатът и 
скупщинските камари и натат
ък в основи остават поделени 
между двете големи политичес
ки сили, в общетвото възникна и 
третата
гласове. Двупартийната система 
в обществото е разбита. В кул
турата, стопанството и в остана
лите области Испания е твърде 
разновидна страна и безсмисле

забележи.
Куба.

уве-

със седем милиона в
трудно може 

както
как-ксмунистическнте партии, 

то в Съветския съюз, така и 
Китай, в Куба, а ако към това 
добавим и другите 
отделно Съюза 
комунисти, който винаги имаше 
собствена политика и бе спосо
бен с прозорливост да 
големите

в

партии, а 
на югославскитеНо, в нашето общество, действително 

ресивен дух, който споменахте. Този 
сили в Испания.

живее този прог- 
дух тачат напредничавитено е съществуването на само две 

големи партии. Това е . изкустве
но натрапено, 
основите испански 
Дори и испанската десница 
може да се интегрира в 
единна формация, защото, ос
вен

противно е на 
особености. съгледа

проблеми пред които
следващите избори. Възобно- се изправя светът, може да

левица, с надяваме на положителни про- 
които на комунистичес

ките партии и на работнически

те та партия 
по-голям

започва да има все на- 
престиж и доверие. И вяването

занапред сме изправени ^ пред ясни становища, не може да се мени, 
сложения проблем действува- постигне само със систематично 
пето на групите на Галего, от залагане на ИКП, но с обедине- Те 
една и тази на Сантяго Карильо, ни усилия на всички сили на ле- 
от друга страна. вицата. Такова е днес състояни-

Неотдавна стана едно значи
телно събитие

сеедна на мощната
консервативната десница, 

действуват и партиите на наци
оналистите, Баскийската, Ката
лонската и

движения в Европа биха да- 
отново да бъдатли възможност 

носители
други, които взаим- 

съществено се различават. 
В един момент Социалистическ-
но на политически иници 

мястото и нтиви. Важно е сега тези проце
-ето в испанската левица и напъ
лно са определениЛистер и него

вата група се върнаха в Кому- ролята на Испанската комунис- 
нистическата партия. Това не е титечека партия.

ката партия интегрира 
най-близки сили.

всички 
но след това си да продължат, да не 

спряни.
бъдат

Комунист дания на вестник „Комунист" Влайко Кри- председател Драгиша Павлови* 
вокапич, изпълняващ длъжността помощ- • Адреси на оелакпиитп „•> ВИЧ'
риелавГЛвауВчеетиИч, отгоСни реда- и

и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон 627 7йГ Р БУ рд "Лвнин 6. 
(Сърбия), Редже.п Хайрулалу (Кооово), • Издава Издателска точтт».
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- „Комунист" тРУДОва
шец (Словения), Мирко Михалевич (Хър. • Печата 
ватско). Мания Новосел (Черна гора). Кал- 
ман Петкович (Войвадшга).

• Председател на Издателския
Комунист" — на изданието за СР Сър- 
и^Д-^Боцан

ник
• С Указ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист^ е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

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

• Урежда единна редакционна 
- в&н и отговорен редактор на

организация

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

словенски,
езици, а в съкратени 

унгарски, словашки, 
ЦЦдадиашаси вямпи *

ОТНОСНО
латиница), 
бански г 
български,
оуои

македонски и ел-съвет наколегия: гла- 
в си чки из-

издания на 
румънски,заместник
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ПОДГОТОВКАТА НА 
ГАДИРСКО ЛЯТО ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ БРИГАДИРИ ЗА „БРИ ИМАТ ДУМАТА ДЕЛЕГАТИТЕ'86"

Към висока трудова форма Очакваме
кови

за бригадири 
ка на

и единство" 
че срокът с 

кандидати
още сега надминава 100 • Закал- 

местните трудовиакции

да „Братство и единст
во" пак ще работи в 
Социалистическа репуб
лика Словения. Този път 
ще участвуваме на съю
зната младежка акция 
„Горично '86". На път в 
Словения трябва да тръ 
гнем на 23 юли 
ви Гигов..

• Какъв е интересът на 
младежите и девойките 
в Димитровградска общ 
ина за отиване на тази 
акция? Има ли достатъ 
чно кандидати?

— За разлика от други 
среди, ние никога не сме 
имали, а и днес няма
ме проблеми да набе
рем достатъчно брига
дири за бригадата. Ин 
тересът на младежта в 
нашата община за бри
гадирския труд 
ъкна Делча Гигов — бе
ше и остана изключите 
лно висок. В подкрепа 
на казаното ще приведа 
само едно сведение: ма
кар че срокът е до 15 
май, броят на записали 
.те се 'кандидати за брига 
дири още сега надмина 
ва 100!

Ф При такава конку- 
оформяването 

на бригадата наистина 
не е лесна задача...

— Вярно е, но ние ра-’

записалите се решения
заВ юбилейната 

на доброволния
година 

младеж- 
труд в нашата стра

на димитровградските мл 
адежи и девойки, най-

тазгодишното бригадир
ско лято?

— Димитровградската . 
Младежка трудова брига- проблемитекн

зая-

Павле Ивановсъвестно 
поредното
„Бригадирско лято", 
почналата подготовка ни 
бе повод за разговор с 
ДЕЛЧА ГИГОВ, 
седател на Комисията за 
доброволен младежки тр 
уд към ОК на ССМ в 
Димитровград.

• На коя съюзна мла-

се готвят за 
си участие в Босилеград ската мла- републиката и, ако му се 

деж, не се двоуми много - удаде възможност, за ка
при избирането на свой

За-
кво би говорил, Иванов 
сподели: „Не само от младелегат за предстоящия 

младежки конгрес. Пъл
но доверие оказаха 
ПАВЛЕ ИВАНОВ да 
застъпва на предстоя
щия Единадесети конг
рес на Съюза на социали 
етическата младеж на 
СР Сърбия. И не случай обществено-икономичес-

пред- дежките, но и от остана- 
на лите конгреси, които се 
ги проведоха и които'ще се

проведат ние, младите, 
очакваме много. Преди . 
всичко нови решения за

дежка трудова акция ще 
работят
ските бригадири

натрупаните въпроси от
днмптровград- 

през но се определиха за 
го. Павле Иванов, който 
понастоящем работи ка 
то майстор за поддържа

не- кото и стопанско положе 
ние. Това дотолкова пове 
че, че съдбата на младите 
е неделима от съдбата 

не на машините в цеха за на обществото ни. Аз съм

Делча Гигов изт

Въпреки че кадровата политика у нас е 
предмет на остри критики, избирането на 
Делча Гигов (преди две години) за председа
тел на Комисията за доброволен младежки 
труд е хубав пример на сполучливо кадрово 
решение. Гигов е закален бригадир: участ
вал е в 6 съюзни младежки трудови акции!

За пръв път участвува на СМТА „Крагу- 
евац '76" и става ударник. Същата година от 
нва и на СМТА „Ниш". Третата му акция е 
„Сисак '82", Две години по-късно отива на 
СМТА „Лозница". Същата година е и член 
на щаба на СМТА „Пирот". Миналата годи
на работи на СМТА „Посочйе".

производство на чорапи, е 
един от по-добрите рабо 
тници. Преди това Ива
нов също така бе между 
по-активните младежи в 
младежката организация виждаме решения и за 
в Горна Лисина, където нашите проблеми, т.е. пр 
е роден през 1960 година, облемите на младежта. 
Завършил е машинно-те- А това преди всичко са 
хнмческо училище в Сур проблеми свързани с ико. 
дулица. Член е на Счо- номическото положение 
за на комунистите от 197.8 и обществената афирма- 
година'. Ция на младите поколе-

Като примерен труже- ния. 
ник й младеж, Иванов Иванов изтъкна, че 
по повод 40-годишнината ако му се удаде възмож- 
от победата над фашиз- нсст да говори на кон- 
ма и освобождението на греса, ще се спре на про 
страната ни участвува на блемите и възможностите 
военния парад в Белград, на селското стопанство — 
Той марширува в третия отрасъл, който много обе 
ешелен, съставен от тери щзва, а съвсем малко се 
термални поделения от ползува. Това дотолкова 
всички републики, което повече, че в него Иванов 
за мего бе незабравимо вижда значително смек- 
гъбитис. Затова участву- чаване на проблема с не 
нането си на младежкия заетостта, доколкото ус- 
копгрес на СР Сърбия, пешно и навреме се раз- 
както подчерта той, ще решат редица комунал- 
бъде второто, а се надява но-битови проблеми, пре- 
мс н послелнто му нспов- ци всичко отнасящи се 
торпмо събитие. - цо селския живот, между

На въпроса ни, какво тях и коренни промени в 
очаква от топа най-висо- културно-забавния живот, 
ко младежко събрание в

уверен, че след конгреси 
те дългоочакваните ико 
номически и стопански 
промени ще започнат да 
се осъществяват. В тях.

реицмя

душно си пожелаваме та 
нива „тежки" задачи и 
за други видове младе
жка дейност. В същност 
нашият проблем е от 
съвсем друго естество: 
как ла обезпечим уча
стие па съюзни младе
жки акции на още една 
или две бригади от на
шата община, за да из
пълним голямото жела

на^ миогобройиитеI :»;с
младежи и девойки да 
опитат бригадирския жи
вот.

ф Подготовката ви за 
„Бригадирско лято 
започна. Как е конци- 
пирапа тя?

— Ог предишните го
дини имаме една хуба
ва практика да израща- 
мс на съюзна трудова ак 
ция само бригадири с 
висока трудова 
и съзнание, 
ъщсствихмс високи ус
пехи па акците и 
целихме 
бри гади реки признапия. 
Така ще бъде и сега. За 
да повдигнат па най-ви
сока стенен трудовата

'86"

М. Я.
ТрудОБА АКЦИЯ НА БОСИЛЕГРАОШЕ ЕДНА 

ДСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ форма 
Затова и ос

ДИМИТРОВГРАД

40 000 фиданки на 200 декара Фериапен влак за Нукровецспе- 
многобройнитози начин са залссс- 

нови 200 декара голи
поГоранската' бригада на 

център В чест на Девети май' 
— Деня ма победата над 
фашизма, предстоящите 
партийни и младежки ко 
нгреси и Деня на младо 
стта около 120 младежи 
и девойки — ученици и 

дови акции. Кандидати- заети ■ ще посетят Ку 
те с най-добри р^зулта мровец и родната къща 
ти в1 тези акции . ще ма Тито, и останалите 
имат открит път към знаменателности на. Кум- 
бригадата — каза накрая ровец. На връщане мла- 
Гигон. Васил Колев I дите от Димитровград

ще посетят Цветния дом 
в Белград.

Организатор на похода 
и тази година е Фериал- 
ният съюз на Димитров 
град заедно с фериалци- 
те от Пирот. По този на 
чин на 9, 10 и 11 май в 
Кумровец ще се намерят 
около 7000 млади от Пи
рот и Димитровград.

и иобразователния 
„Иван Караиванов" н Ьо 
силсград, нрез миналата 

ОЩС ед

и ерозивни площи.
И този път 

секция, от фонда си 
разширяване

основа иа труда, ще 
Образовател-

Горската
за

си' форма, кандидатите 
за бригадири ще работ
ят иа повече местни тру

седмица проведе 
на трудова акция в 

„Прсслап".

ма материалмсст
Спо магаността отдели на

център 150 000-дина- 
щс бъдат из- 
за: екскурзии.

иа директо-думитеред ния
рц, които 
ползувани 
посещения 
бедни ученици.

секция вра на Горската 
Босилеград, която бе ор 

акцията, уч 
окоганизатор на 

ениците са заседали 
ло 40 000 млади борови 
и аришови фиданки, и

и награди на
А. Т.М. Я. 4
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАДПРЕЗ 1986 Г. В ДИМИТРОВГРАДТРУДОУСТРОЯВАНЕТО

Ще се намалят ли 

незаетите?
С активността 

изпълнява ролята си
дейности.обществените 

Както • изтъкват в общио
пия за приемане на ста
жанти и новите мощнос
ти иа „Свобода", митни
цата и още някои трудо 
ви организации, както и 
непълното ползуваме на 
съществуващите м о щ п о е 
ти, Основната общност 
за трудоустрояване е за* 
планувала през 1986 годи 
на в Димитровградска об 
щипа да бъдат настанени 
ни работа 436 незаети. От 
това число 250 трябва да 
бъдат па новооткрити ра 
ботии места, а останали
те на местата па тези, ко 
нто се пенсионират или 
по друга причина напус 
кат работното си място. 
Също така в това число 
трябва да бъдат приети 
107 квалифицирани ста
жанти за неопределено 
време, а 30 с полувисше 
и виеше образование. Им 
айки предвид, че 60 на 
сто от незаетите са жени, 
то планът за трудоустроя 
ване на незаети през та 
зи година предвижда по 
ловината от запланувани 
те да бъдат именно же 
ни. Около 90 на сто тряб 
ва да бъдат настанени в 
прякото материално прои 
зводство, а останалите в

През последните и*' 
колко години броят иа 
незаетите на територия 
та на Димитровградска 
община постоянно се 
движи около 900. През 
последните две години 
Основната общност на 
интересите за трудоустро 
яване настояваше значи 
телно да намали това. 
число обосновавайки пла 
новете си върху съществу 
ващите мощности и очак 
ваното пускане на някои 
нови. Но през 1984 са на 
станени на работа само 
195 незаети, а през мина 
лата 1985 само 171, кое 
то представлява 60—70 
на сто от заплануваното. 
Тези основни данни го
ворят, че плана по тру 
доустрояване през послед 
ните две години не се ре 
ализира според плана, а 
тово значи че и не намал 
ява броят на незаетите. 
Това нещо налага орга
низиран подход към то 
зи проблем и ангажира 
не на всички субекти при 
разрешаването му.

Изхождайки от нужди 
те на трудовите органи
зации за нова работна 
ръка, законните задълже-

година, спонастоящата 
ред думите на секретаря 

организацията, Зоран

Общинската организа
ция на Червения кръст в 
Босилеград с около 3500 
активни членове, 
ито над 60 на сто са пи
онери и младежи, отдел 
но внимание посвещава 
и в областта на социал
но-здравното възпитание. 
В това отношение разли 
чнитс видове събирате
лно-солидарни и хуман
ни акции ежегодно сс 

допълват
И СЪ-

пастта, за реализация 
този сравнително амбици 
озен, но същевременно, 
н реален план, необходи 
мо с ангажиране иа вси 
чки субекти и, което с 
още по-важно, много 110- 
синхроиизирана акция в 
тази насока на същите су 
бекти.

иа
Таков, вече са реализира 
пи или пък са в етап на

от ко-

рсализиранс.
— В организация на 

Червения кръст досега 
се проведоха училищни 
тс състзания по оказва
не на първа помощ на 
болни и повредени и по 
спортна стрелба с възду 
шна пушка. В ход са 
подготовките за общин 
ското състезание, за кое
то от най-добрите ще 
бъдат формирани общин 
ски отбори за регионални 
тс състезания. Освен то 
ва Общинската органи
зация на Червения кръ
ст през първото тримесе
чие на настоящата годи 
на 10 застрашени лица 
даде помощ във вид на 
храна, а на 44 във вид 
на облекло. В ход са под 
гстовките за провеждане 
на курсове за домашно 
лекуване и първа помощ, 
а тези дни -/(е проведем 
и няколко сказки за зна 
чението на кръводарява
нето, което в нашата об 
гцнна все. още не дава 
задоволителни резулта
ти — заяви- Такев.

Основната самоупранц 
телна общност на инте
ресите за трудоустроява
не тези дни плана си с 
доставила иа

разширяват и 
с пови активности 
държания. Ведно с това 
Общинската организация 
на Червения кръст, съвме

всички
трудови организации и 
общности, на Обще- 
ствено-полйтическите ор
ганизации 
ти и

стно с други организа
ции, компетентни за то 
ва, особено внимание по 
свещава и върху възпи
тателно-образователната 
подготовка на своите чле 
нове. Именно, чрез раз 
лични видове активнос
ти членовете на Черве
ния кръст в Босилеград 
се обучават за защита.

и общнос- 
други обекти, с

цел да могат да следят 
провеждането му в дело, 
т.с. провеждане на необ 
ходимите активности за 
неговата реализация. А 
дали планът цялостно щс 
бъде реализиран и списъ 
кът на незаети преполо
вен, зависи от факта да 
ли предвидните мощнос
ти ще започнат с работа 
тази година или не.

не само на здравето си, 
но и за опазване на 
околната и жизнена сре 
да. В това отношение 
редица задачи и активно 
сти, запланувани в прог
рамата за работа презА. Т.

Разбира се и тази годи 
на, както и досега, спо
ред програмата си за ра
бота Общинската орга-, 
низ? ция на Червения 
кръст ще бъде носител

ПИОНЕРСКА КРАЧКА В ЕМАНЦИПАЦИЯТА НА КОСОВСКИТЕ РОМИ

Първо телевизионно предаване на ромски език
на акциите между които: 
Седмица за борба срещу 
туберкулозата.

Всяка неделя от студиото на Телевизия Прищина с 
телевизионно предаване на ром ски език не само у нас, но и в Европа и света

излъчва „Англунипе", първото
Седмица 

на защита. на децата в 
движението. Седмица на 
солидарността и пр.

Ромите в Социалистическа ав
тономна покрайнина Косово пра 
вят първата си крупна крачка 
в еманципацията на своя език и 
култура. Отпреди два месеца от 
студиото на Телевизия- Прищи
на всяка неделя се излъчва „Ан
глунипе", първото (петнадесет- 
минутно) телевизионно предава 
не на ромски език не само у 
нас, но и в Европа и света. Тези 
факти, а също така и първите 
успехи на предаването недвусмис 
лено потвърждават, че това пи 
онерско начинание наистина е 
голям напредък в живота на 
косовските роми. Затова и пре
даването е получило названието 
„Англунипе" — напредък, про
грес. Към това трябва да доба
вим, че по вълните на втората 
програма на Радио Прищина вс
яка събота се излъчва тридесет- 
минутно предаване на ромски 
език.

те от Прищина и други места в 
Косово. Инициативата е полу
чила подкрепа от отговорните 
лица в ТВ-Прищина и от поли
тическите структури в града. В 

двама про- 
журналисти-роми. 

Един от тях е Желко Шайц, 
йто между другото подчертава 

— Историята бе сурова към

ромите. Номадският живот не
им даваше възможности за кул
турен, социален и икономически 
прогрес. Дотоклова по-важни
са първите ни крачки в еманци
пацията на собствения ни език Председателството 
и култура. Държим 
желанията на зрителите, но още 
повече за

Да кажем и това, че 
неот-

за давна раздвижи и иници 
атива за провеждане на 
нова акция. Именно, в

редакцията работят 
фесионални сметка

ко-
усъвършенствуването 

на езика ни, който допреди
колко години нямаше ни собс- съдействие със Здравния 

експе- дом. Центъра за социал

: -
НЯ-

твена граматика. Освен
рименталния опит в Прищина, 
нашият

иа грижа, 
мощ и др. в течение на

правовата по
език не фигурира в учи

лищата и се изучава доста 
ргадизирано. Академикът Раде 
Ухлик написа първия сърбохър- 
Еатско-ромско-английски
ник с 15 000 думи и 45 000 
нонима, които 
ват за богатството на 
език.

нео- годината се проведе 
Ция „Трудов

ак-
уикенд на 

село", който занапред да 
има- традиционен харак
тер, а по повод 11 май 

Деня на кръводарите
лите

реч-
си-

достатъчно каз- 
ромския

е запланувано иПървото ромско 
онно предаване безспорно 
даде голям принос 
ето на

телевизи- тържествено заседание,ще
на което на многократниза развити-

езика и културното изди кръводарители 
гане на ромите в САП Косово 
Затова и

Редакцията на първото теле
визионно предаване на ромски 
език е формирана по инициати
ва на многобройни културно-ху 
дожествени дружества на роми-

бъ-ще
дат връчени различни при 
знания, грамоти и значки.не ще съмнение, че 

„Англунипе" ще доживее 
кръгли годишнини.

много
М. Я.
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НАШЕТО КУЛТУРНО, НАСЛЕДСТВО

Софроний Врачански в Забърдне С цел да насърчи и подтикне талантливите 
младежи и девойки от българската народност към 
творческа работа в областта на литературата, пу
блицистиката 
ния и
„Мост" по повод Деня на младостта

и записването на народни умотворе- 
народни обичаи в нашите краища, списаниеМежду книгите на Смиловския мяп

книга беше купена през обявявадияк грешнима рукама"
Групата от 

ващй се през Младежки
награден
конкурс

ентусиазисти, интересу По-ясно
нашето културно минало ^откриване МН°Г° светски 
на Калето при с. Гоиндол 
малки

казано: в поученията има
елементи, свързани с 

онова време и с тогавашните, прак
тически потребности. 'Например, за 
крадците казва

, и ДРУГИ по-
находища),, попадна неотдав

на върху една исторически и литерату 
рно твърде ценна книга, запазена 
книжния фонд на Смиловския 
стир Св. Кирик и Юлита. Става дума 
за известното произведение НЕДЕЛ
НИК, написано 
стий език от

следното „кой от
крадне чуждая овца, четири да во- 
здае за тую". Като изтъква човешки
те добродетели, той

в
мана- така ги подреж

да: мужество, мудрост, правда, чисто 
та. Съвсем в духа на възраждането, 
когато мъжеството е било на цена, а 
не примирението! И той, както 
късно сс провиква Вазов, иска „да се 
работи", че без работа нищо 
ва! (Съвсем в духа на проповедите на 
Доситей Обрадович). Да 
и това, че „Неделник" е писан на 
„простий

„на Болгарский про 
смиреннаго Вратчанска-

го Епископа СОФРОНИЯ". С 
думи авторът е Софроний Врачанс
ки (1739—1813), те. поп Стойко Вла- 
циславов, възрожденец и 
нец, епископ и книжовник, 
будител и дипломат, „един от първи 
те книжовници на българската лите
ратура на 19 век" (Б. Пенев). Този 
писател, познат на всички учащи се 
по произведението си „Житие и стра 
дание грешнаго Софрония", беше пр 
одължнтел на делото, завещание от 
Отец Пасий, беше пропагатор на иде 
ите на Доситей Обрадович. Известен 
е като пръв преписван на „История 
славяноболгарская", като пръв бълга 
реки повествувател, като борец за 
„прост болгарски език” в тогавашни
те български черкви и училища.

За следните видове и жанрове:по-други
не ста- СТИХОТВОРЕИНЕ

първа награда 1 500 дин. 
втора награда 1 200 дин. 
трета награда 900 дин.

просвеще-
народен

повторим

болгарски език, 
хоратиме ний" (Езикът на „Неделн
ик" е много близък

каквото
РАЗКАЗ
първа награда 4000 дин. 
втора награда 3000 дин. 
трета награда 2000 дин.

до нашия народ
ен език, до нашия местен, шопски 
говор! (Това е съвсем естествено тъй 
като Софроний е бил епископ във 
Враца, пребивавал е във Видин, а 
книгата е печатана във Влашко, в 
Римник (където са печатани и много 
сръбски книги). „Неделник" се смя
та за първа печатна книга в новобъл
гарската литература. Печатана е 
през 1896 година в .1000 екземпляри, 
широко е разпространявана, дори и 
между българите в Америка. Книгата 
е издадена благодарение помощта на 
богатите българи, живущи тогаЕа въд 
Влашко- За печат е дадено около „де 
сет хиляди гроша"!

Върху последната страница стои 
ясна приписка със следното съдържа
ние (което малко нормализирахме): 
„Сия книга наречена йеваигелие 

толковно, купи го поп Павел от с(вс1 
ти Николая маловски манастир за

СТАТИЯ \ •
първа награда 2 500 дин. 
втора награда-2 000 дин. ‘ 
трета награда 1 500 дин.

ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ 
ПЕСНИ, ПРИКАЗКЩ И ЛЕГЕНДИ
първа награда (за четири текста 1 500 дин. 
втора награда (три текста) 1 000 
трета награда (два текста) 800 дин.

Нашият НЕДЕЛНИК е сравни
телно добре запазен. Съдържа 265 ли
ста — 530 страници. Страниците са 
чисти, четливи и само върху някои 
има петна — капки от свещи. Припи 
ски върху страниците няма. Има дъ
рвени корици обложени с кожа. Кни 
гата.своего рода Поучително еванге
лие, съдържа предговор и 94 слова 
(беседи), наредени според кръга на 
годишните 
състои от
ван от тълкуване- и поучение, 
ученията авторът не засяга само ре 

въпроси. Там има поуче 
семейния и обществен живот.

дин.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. Право на участие в младежкия творчески 

награден конкурс на „Мост" имат само младежи 
и девойки от училищата, организациите 
жения труд селските активи, 
и полувисши учебни заведения до 27-годишна въ 
зраст, граждани, на СФРЮ,-

2. Изборът на темите за 
творби е свободен. За публицистичните 
поръчваме теми

на сдру-
студенти. на висши

празници. Едно слово се 
библейски разказ, послед 

В по

художественитесказаиие слово и за душе полезни ра 
боти. Купи га в 1819 месец март на 
8 ден. Писах аз Тодор дияк грешни- 
ма рукама".
22 I Д р Марин Младенов

15% ^"Р АлексанДъР Гигов

статии пре
за учестието на младежта в со

циалистическото строителство — особено във вр 
ъзка с 40-годишнината на първите младежки тру
дови акции. Също Препоръчваме като теми: шко
луването на младежта от нашите карища, участи
ето в обществения живот, младежта в културния 
живот и самодейностите, както и във всенародна
та отбрана и обществната самозащита

3. Творбите трябва да са написани на бълга 
реки език — по възможност на пишеща машина, 
раздел тройка, или четливо на ръка и да 
епос обозначение (шифър). На редакцията трябв 
да се изпратят по три екземпляра, а името на 
автора с точния му адрес и обозначението да бъ
де написано и сложено в затворен плик, който ав
торите трябва да изпратят заедно с ръкописите, 
предложени за награда.

лигиозни 
ния от

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИ-ОТ ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ НА 
ТРОВГРАД и пр.

Подобрена е работата на съдебните
органи

имат

в работата което 
даде възможност своята 
роля да изпълнява

Конституцията

ките от преди няколко 
години. И тук е изтъкна
то, че за напълно прео- 

проблеми- 
тс трябва да сс разреш
ат още някои кадрови и 
технически проблеми.

Освен отчетите на съде 
бийте органи ма послед 
ката сесия па Общинс
ката скуШцина бяха об 
съдени и приети отчети 
те на службата за обще 
ствеио счетоводство, ип 
спскцията учебното дело 
и други органи както и 
техните планове за рабо

за рабо- 
Общинския съд

мостРазисквайки
тата на 
делегатите на ОС

подчертаха, че 
годи-

в 4, Записването на народните песни, приказки и 
легенди трябва да се прави точно на народния го
вор (диалект) в даден край, ,в който е записана на
родната творба. Тя трябва да бъде изворна, записа
на както хората я пеят или разкапват. Накрая тря
бва точно да сс посочи името на лицето, от което 
творбата е записана, от кое село е и на колко го
ни е.. Преписани творби от книги няма да се 
вземат предвид за награждаване).

5. Срокът за изпращане на творби и записа
ни народни умотворения и обичаи за награда е 
10 май 1985 г. Ръкописите трябва да се изпращат 
ца следния аДрсс: Издателство „Братство" — Реда
кция „Мост" — за Младежкия награден конкурс, 
Кей, 29-ти декември ** 8, 18 000 Ниш.

Редакцията на сп. „Мост"

доляваис маунисон с 
и закона. През изтеклия 

Общинският съдпоследната
подобрена значи 

ажурността за 
на отделни

през 
на тя е период 

е осъществил извънред- 
сътрудиичсстпо СЪС 

вътре-
телно, -в 
разрешаване 
углавни дела.

изтъкнато, че през по 
Общинск

по
Секретариата на 
шиите работи, Окръжния

На сесия
та е
следно време в 
ия съд 
кадровият 
че сега 
япие 
чки
него се поставят, 
ъществяването на 
та функция този орган 
е имал

съд в Пирот, както и с 
обществения прокурор и 
обществения

напълно е рошен
правоза-такавъпрос

съдът с в състо- 
да разрешава 

задачи, които пред 
В ос 
своя-

Постигнати сащитник. 
качествени промени , и ввси

съдията 
По

работи 
премахнати пропус

работата иа
та.нарушения.за

сс,ефикасно 
и са

А.Т.
пълна независи-
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гра!)евинарГра^еЬинар
ро. босилеград

С ДЕЛОВИТЕ ЕДИНИЦИ В БЕЛГРАД (улица Дублянска 2, 
(011) 444-1Г15 И В НИШ (улица Брачс Игиятович 19. 

тел. (018) 40-237)'
НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ 

ЧЕСТИТЯТ

РО БОСИЛКГРА/Г
г.з.

ГРАЬЕРИНСКЕ РАДО В Е 
■ Тел. (017) 87-016 ■ /Киро реч. 64130-60* 2848 
Дуб.ъинска 2 Тел. (011 444 1115

I ИЗВОДИ СВЕ 
17540 Босилеград ул. 7. 2уяа 34-а 
Прелстовишптво Београд улица

граждани и на деловите си лартнь-на всички трудови хора и 
орител. в общината и страната::: и т ичест::

: Първи майПразника на труда — 1 май ::
!

с най-хубави пожелания за по-нататъшно сьтрудни 
чество.

НАШИТЕ ДЕЛОВИ ЕДИНИЦИ СЪС СВОИТЕ РАБОТНИ
ЦИ И КООПЕРАНТИ УСПЕШНО ИЗВЕЖДАТ ВСИЧКИ 
СТРОИТЕЛНИ, СТРОИТЕЛНО-ЗАНАЯТЧИЙСКИ И ИНСТА 
ЛАТЕРСКИ РАБОТИ В ОБЛАСТТА НА ВИСОКОТО И НИ
ЗКО СТРОИТЕЛСТВО И ЕНТЕРИЕРСКИ РАБОТИ НА ТЕ
РИТОРИЯТА НА СФРЮ. ИЗПЪЛНЯВАМЕ И ВСИЧКИ ПОД 
ГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СПЕШНИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ.

С оглед качественото и бързо изпълняване на работите 
„ГРАДЖЕВИНАР" има бройни делови партньори и средно 
около 200 инвеститори-организации на сдружения труд, ин
ституции и обществено-политически организации.

постижения и благоденствиепожелавайки им високи трудови 
в Титова Югославия.!

3
ШПНОЕЬЕНТНАГГЕ

СУРДУЛИЦА

На всички трудещи се в страната 
и на Сурдулишка общинатрудещите се и гражданите от

ЧЕСТИТЯТ
ГАДИЛ ОРГЛШ13ЛЦШЛ К011ФЕКЦШЛ

ЩЗС&ХУ&ТУЪъ
\^мУУ-ОВГРАд7 СЛ НЕОГРАННЧЕИОМ СОЛИДАПфМОДГОВОРА1рШ1»У ООУР а

ООУР „МЛАДОСТ" - ПРОШВОД1ЬЛ СЛ II, С. О.
ДИМИТРОВГРАД - М. ТНТА 100

Първи май
с пожелания за вестранен напредък в изграждане-

самоуправление у нас.то на социалистическото 
Едновременно им пожелава лично щастие и висо
ки трудоби победи.на всички свои потребители,

на работниците в своята организация,
на гражданите и трудещите се от общината и страната

ТРУДОВА ОРГТНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД”

с основните си организации на сдружения труд: „СЛОГА", 
„УСЛУГА", „НАПРЕДЪК" и „ИЗГРАДНЯ"

ЧЕСТИТИ

май
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА: 
Всички видове мъжка, дамска и детска конфекция. 
Изделията на конфекция „СВОБОДА" се отлича
ват с модерна кройка и съвременен дизайн.
Искате ли да бъдете модерно облечени — търсете 
изделията на конфекция „СВОБОДА"!

честити

Международния 

Ден на труда
на трудовите хора и гражданите, 
на деловите си партньори 
в общината и страната
с пожелания за големи трудови дела на работните места и 
в личния живот и всестранен прогрес на социалистическата 
ни родина80ШТ ШВ1)8ТКПА СШМЕШН РК012У0ВА

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД"
на всички свои работници, 
на трудещите се от общината и страната

ЧЕСТИТИ
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

на деловите си приятели, 
на трудещите се и гражданите 
в общината и странатаПърви май

...
като им пожелава високи трудови победи в изгра
ждането на социалистическо самоуправление у нас. 
„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД" ПРОИЗВЕЖДА: 
различни видове спортни обувки, гумени профили, 
широк асортимент метални изделия.

&щ честити!

Първи май
като им пожелава многобройни обществени и лични трудо
ви успехи в борбата за икономическа стабилизация и по-на
татъшен прогрес на социалистическа самоуправителна и не
обвързана Югославия.

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР „25 МАЙ" в ДИМИТРО 
ВГРАД
на самодейците,
на всички граждани и трудещи се

общината и страната
ЧЕСТИТИ

Първи май
с пожелания за още по-високи завоева
ния и трудови победи, в строителството 
на нашето самоуправително социали
стическо общество

ХКлОЗТГГЕЬЛЗКА ОКСАХ12АСПА ОТМГОЙЕЖХЗ ВАБА 
/' ТЕБ. 84-067, 84-068 — 21КО КАС1Ш 02801-001-432

- ВАВ08МСА
В

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГОСТИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

ПървнЦмай
„Църни връх" ви предлага хубави ястия и питиета в заве
денията си в Бабушница, Бела паланка и Ниш!
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ТРУ БЕЛГРАДРГАЙИЗАЦИЯ "ИВО Л0ЛА РИБАР" -

ЧАСКДТ1С А
общинският Синдикален съвет
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕ- 

' ЖТА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ-№

на своите работници от целия колектив 
най-сърдечно 06 °Т СТРаНаТа и СУРДУлишка община

ЧЕСТИТИ

ТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ НА ТРУДОВИЯ НАРОД 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

В СУРДУЛИЦА
на всички трудещи се и граждани 
в страната и Сурдулишка община

ЧЕСТИТЯТ1 май 1 май
като им пожелава лични високи трудови победи 
и завоевания в изграждането на социалистическо
то самоуправление 
„МАЧКАТИЦА" ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове 
намиращи

с пожелания за лични трудови успехи и високи
трудови завоевания в социалистическото строителс
тво

високолегирани стоманени лагери, 
широко приложение в рудодобива, 

циментовите фабрики, млинове и прочие.

ВГВРАУАУНЬ/^ 
1Я ВГЕРА\А^0Н!5Ч

Гра^евинска РО Димитровград

Ш КОМ РАЗ Строителна ТО

на всички строителни работници, 
на гражданите и трудещите се 
от Димитровградска община и страната

ЧЕСТИТИ
V® Л1С051.АУиА

ООСТ „БАЛКАН" — ДИМИТРОВГРАД 
на всички граждани и трудещи се 
в общината и страната 1 май

ЧЕСТИТИ като им пожелава високи трудови завоевания в ст
роителството и в изграждането на социалистичес- 

, кото самоуправление у нас.
„ГРАДНЯ" строи евтино, модерно и качествено 
всички обекти от обществено 
жилища.

1 май значение и частни

с пожелания за високи трудови победи в изгражда
нето на социалистическото самоуправление у нас. 
„БАЛКАН" предоставя на ползуване своите заве
дения за организиране на частни и обществени уве
селения и други тържества.

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, 
ОБЩИНСКАТА СКУШДИНА,
ОБЩИНСКИЯТ- КОМИТЕТ НА СК,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН, 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ

Босилеградв

ЧЕСТИТЯТ

■ ЦЕХ „25 МАЙ" — СУРДУЛИЦА

на всички свои работници,
на трудещите се от общината и страната
най-сърдечно

1 май
на всички трудещи се и граждани в общината и страната, 
като им пожелават всестранни обществени и лични постиже
ния и щастие, както и нови завоевания във всенародната бор
ба за възход на социалистическата ни родина — наша и Тито- 
ва Югославия.

ЧЕСТИТИ

1 май КОЖООБРАБОТВАТЕЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„БРАТСТВО" В ДИМИТРОВГРАД 
ма всички трудещи се и граждани 
от Димитровградска община и страната

ЧЕСТИТИ

високи трудови победи и лич-като им пожелава 
но преуспяване в живота 1пгт,т1.г,.
ГАЛЕНИКА" — ЦЕХ „25 май" —• СУРДУЛИЦА 

ПРОИЗВЕЖДА:
1 майкато отличен топлинен,МИНЕРАЛНА ВЪЛНА

огнеупорен изолационен материал, нами-звуков и
ращ широко приложение в строителството с пожелания за високи трудови победи и лично 

щастие на всички работници и трудещи се 
„БРАТСТВО" е производител на кожа, намираща 
широко приложение в кожообработвателната про
мишленост.

'/ЗДЕРДИНИЦ/ГзЛДЕПРЕРАБВрТКЦА НА ЗЕЛЕНЧУК
ТРУДОВАТА 
И ОВОШИЯ

БОСИЛЕГРАД

т ич С С Т И

На всички граждани и трудещи се честита1 май 1 май
и Босилеградска община и 

победи и раз- като им пожелава още по-големи завоевания в социа
листическото самоуправление.хора и граЖ^а"“^Сиови трудови 

самоуправление
на трудовите 
страната с пожелания за
цвет на социалистического

СТРАНИЦА 13
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ЗДРАВНИЯТ ДОМ — ДИМИТРОВГРАД 

на всички граждани и трудещи сс
ЧЕСТИТИ

1 май
с пожелания за високи трудови завоевания в стро
ителството на социалистическото самоуправление С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ 

ТРУД „КОМУНАЛАЦ", „ПЕКАРА" И „8 МАИ" .— ТЪКА
ЧЕН ЦЕХОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН С'ЬВЕТ,

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА ПА КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 11А СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
и ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА в 

Б а 0 у ш и и ц а
Честитят на всички трудещи сс и граждани

ЧЕСТИТИ

Първи май
като им пожелават високи трудови победи в соци
алистическото строителство у нас.

Празника на труда — 1 май ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В ДИМИТРОВГРАД 
на всички граждани и трудещи се

ЧЕСТИТЯТ

с пожелания за още по-хубави резултати в развитието па 
социалистическото самоуправление и изграждането на 
страната

СОСТ„ ЕЛЕКТРОБОСНА" — ЯЙЦЕ 
ТРУДОВАТА ЕРИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 

БОСИЛЕГРАД 
на всички трудещи се и граждани 
в Босилеградска община и цялата страна

ЧЕСТИТИ

Първи майМеждународния Ден на труда
като им пожелават 
граждането на социалистическото самоуправление 
у нас.

високи трудови победи в из-с пожелания за високи завоевания във всенародната борба 
за разцвет на социалистическото ни самоуправително 
общество.

„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ" — ЛЕСКОВАЦ 
ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „ЧАРАПАРАГ Д БОСИЛЕГРАД

на работниците и останалите

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
‘--V- •

трудещи се 
деловите си партньори и приятели и на 
всички

„ИНЕКС СТОЧАР”
граждани в общината и страната'1 .ДО .> .

ДИМИТРОВГРАД
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД- 
„КООПЕРАНТ", „НИШАВА”, „ТЪрГОКООП" И ПРОФЕСИ
ОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ 
на всички труженици от село,
на гражданите и трудещите се от общината и страната 

ЧЕСТИТ ЯТ

честити

Първи май
пожелавайки им безброй колективни щ лични .трудови успе
хи и всестранен възход на социалистическата самоуправите-. 
лна демокрация, в Югославия.

1 тай САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ 
ЗА
КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ЛНА ЗАЩИТА и ДЕТСКА ЗАЩИТА И 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

В СУРДУЛИЦА
наШсър“щюУДеЩИ С6 В СТРаНаТа И оби<ината

НА ИНТЕРЕСИТЕ

като им пожелават високи трудови победи и заво
евания в изграждането на 
моуправление.
„КООПЕРАНТ" организира 
изводство на частния сектор и изкупува всички 
скостопански продукти 
„ТЬРГОКОП” снабдява населението 
дове търговски стоки.

социалистическото са-

селскостопанско про
сел

с всички ви-
ЧЕСТИТЯТ

Първи майПАМУКОВИЯТ КОМБИНАТ — ВРАНЯ 
„ЮМКО" — СУРДУЛИЦА

на трудещите от страната и Судрулишка община 
свои работници

като им -
циалистическото
благоденствие

пожелават високи
строителство

иа всички трудови победи в со- 
и лично щастие и

ЧЕСТИТИ
НАЙ-СЪРДЕЧНО

./'АВТОТРАНСПОРТ”

и на всички 
]®^.0бщина-и страната

— г БОСИЛЕГРАД

трудещи се и граждани в Боси-
1 май на пътниците си

у.

с пожелания за високи трудови победи 
ване в строителството на 

. „ЮМКО”
и преуспя-

социализма у нас 
— СУРДУЛИЦА ПРОИЗВЕЖДА-

Гн?^МбГаЛОса3атъМрсГ 4 базарите у"”'

чужбина.
Искате

ч е е т и т и

Първи майнас и в

изделия™ н^ ”<0”! ^ ° М°ДаТа тьрсете с пожелания за 
обществения

многобройни 
живот и успехи във всички области на 

ТРУД и за лично Щастие.СТРАНИЦА 14
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Шизическа култура САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ НО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИ 
ОНАЛНА ЛИГА — ГРУ 
ПА „СЕВЕР”

Трето поредно поражение Трудовата организация за дистрибуция на 
електроенегргия — Лесковац, ООСТ „Южна 
Морава” — Лесковац, клон в Босилеград 
дава

„12 ФЕВРУАР” (НИШ) - „АСЕН БЛЛКАНСКИ"2:0 (0:0)

теренът <каленИЛ„ ^ "ГГ“вре^тГ™43" 
ВИТО, зрители 100. Голмайстори-■
НОВИЧ (65 м.) 1:0 
М.) 2:0.

ста нервна и остра, па 
основателно по 

картона, 
повече.

Дъждо- 
йовица Злата

Жъ °Т Ду3г,а и Милан йм«ич (78

у: ноГ>=-0/гг..,^:
съдията 
каза три жълти 
а можеше и за приемане на: 1) един ОТГОВОРЕН РЪКО

ВОДИТЕЛ и 2) един КАСИЕР за работа на 
гише и на терена-.
УСЛОВИЯ: Под 1-средно електротехническо 
училище, енергийна насока с двегодишен 
трудов опит, а под 2 — средна професионал
на подготовка (IV степен) с едногодишен тру
дов опит.

Квартира не е обезпечена, а личният 
доход е според Самоуправителното споразу
мение за разпределение на ЛД, Обявата е 
открита осем дни от деня на публикуването, 
а кандидатите трябва да доставят на горния 
адрес следните документи: молба с къса био
графия, диплома за завършеното училище и' 
удостоверение за трудовия опит.

С това поражение фут 
болистите на „А. Балкан
ски" значително

Сь-
влоши

ха своето положение на 
таблицата за„А. Балкански”: Милко 

Соколов 7,. Никола Най 
денов 7, Синиша Иванов 
Л Милован Тодорович, 
7, -Новица Алексов 6, Сл 
авча Димитров 6, Борис- 

7. Бобан

играта , бяха равностоен 
съперник, а на 

по-добрият

временно 
предстоя- 

неус-
класиране и вмоменти Щите срещи всеки 
псх

и против
ник. Отборът „12 феб- 
руар" този път игра 
бо, почти

е опасен.
сла- В следващия кръг д 

Балкански" ще се сре- 
април в Ди- 

отбора 
Княжевац, а 

на 2 май също в Димит 
ровград

на създадено 
голово положе

ние и само благодаред- 
ие на слабия

лав Манолов 
Манчич

то едно
Щне на 276, Александър 

Станков 6, Кръста Кръс 
тев

митровград с 
ИМТ отсъдия Жи

7, Синиша Димит
ров б (Зоран Ц. Христов)

Алексинацвич от 
лиха две. 
чки. Именно той

спече
скъпоценни то ще се играе 

мача срещу „Хемичар” 
от Прахово.

пода
ри дузпа на домакини
те, която те

Футболистите 
ен Балкански” 
яха и третото 
но поражение 
ния полусезон. В пос
ледния ■ кръг те бяха по
бедени от водещия отб
ор във временното кла
сиране на трупата — от 
бора „12 фебруар" от 
Ниш с резултат 2:0.

на „Ас- 
прегьрп- 
С1т поред 
в пролет

ТЪЖЕН ПОМЕНоползотво- 
и откриха резулта- 

„Асен Балкански"
риха В събота, 10 май 1986 година се навърша- 

ват 40 дни от преждевременната и трагична 
смърт на нашия мил син

Пионерският състав 
в по

та.
на ,,А. Балкански” 
следния 
Пирот от

има няколко зрели го- 
преди

и след водещия гол, но 
и този път пролича тя
хната неефикасност. Ос 
обено идеални 
ния има и най-добрият 
голмайстор на „А. Бал
кански” Борислав Мано
лов. Самата игра бе до-

кръг загуби 
„Раднички” с

влови положения

резултат 4:1.

Единствено 
на „А.

юношите 
тазиБалкански”положе Тодорнеделя успяха да побед

ят и то в Пирот с резу
лтата 5:1 отбора на „Пъ 
рчевац".

Димитровградчани пр 
ез по-голямата част на Колев
МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А” ЦопеТрето гостуване и 

трето поражение студент от II курс на полувнешето ПТТ учи
лище в Сараево

„Железничар" (Вр. баня) : „Младост" (Босилеград) 
2:1 (0:0)

отбор използува две от 
своите голови полжения, 
а босилеградските само 
едно, по и ако бс среща 
та завършила с равен ре 
зултат, нямаше да бъде 
нереално, попе по голо
вите положения.

На този ден в 12 часа ще посетим него
вия гроб па димитровградските гробища и 
ще положим цветя н залеем гроба му със съ 
лзи.

В малко по-добра, 
колкото предходните две 
футболни срещи, футбо
листите на „Младост” от

което е резултат на рав
ностойна игра, потвърж
дава това.

Инак, първото полувре 
ме премина в надхитрява 
не на двата отбора е мал 
ко надмощие на домаш
ния отбор. Футболистите 
на „Младост” по-голямо 
внимание бяха съсрсдото 
чили «ъм защитата па 
своята врата, отколкото 
да атакуват към вратата 
но домакините. За разли 
ка от тях, футболистите 
на „железничар” по-чес
то атакуваха . към врата
та на Д. Младенов, но 
за разлика от предишни!

този път той

от-

Гсройски загина нашият мил Цоле опи
твайки се да спаси непознат човек от придо- 
шлата река Мнляцка в Сараево. Желаейки 
да помогне и направи най-хуманно дело той, 
безкористно жертвува своя живот на 23 го
дишна възраст.

Изчезна завинаги нашият обичан Цоле, 
нашата гордост и утеха. Оставяйки ни вечно 
да тъгуваме, с гордост и почит ще пазим 
благороден неговия лик и ще го носим в сър
цата си.

ОПЕЧАЛЕНИ: баща Милко, майка Любин- 
ка, брат Драган, чичо Петър, стрина Анка с 
децата, вуйчовци Глигор и Ценко със семей
ствата си, стрина Тодорка с децата, чичо Бу 
димир със семейството си, лели Ерина и Бо
яна със семействата и останали миогоброй- 
ни родини, приятели и комшии.

Босилеград, претъпряха и 
трето поражение. -В недс 
ля, на 20 април в четвър 
тия кръг на пролетната 
част от тазгодишното ф.у 
тболно първенство те за
губиха с резултат 
футболистите гга 
зиичар" от 
пя. Всъщност това бе тре 
то поредно гостуване и 
трето поражение в про- 

Но въ

Този път „Младост" иг 
ра в следния състав:
Д. МладсиЪв, Д. Златков, 
В. Тасев (капитси), Г. 
Иванчоп, В. Тасев, 13. Вой 
ноиич, Р. Захариев, И. Ма 
иасиевич, 13. Чипев, И. 
Раигелов и 3. Младенов.

В следващия пети кръг 
„Младост" на спой те
рен щс играе с футболи 
ските па „Индустрийски" 
от Владичии хан — от
бор от когото босилеград

2:1 от
„Желс- 

Вранска ба-

летния полусезон. 
преки поражението, в иг 
ратз на "босилеградските 
Футболисти, като че ли те срещи 

бе по-сигурен п намеси- ските футболисти иеотда 
вна в Босилеград загуби
ха в срещата за югокУ- 
пата.

се чувствува известен на те си.предък. Самият резултат 
от 2:1 и факта, че първо 

завърши 
голове,

Играта през второто 
бе по-добра и 

Домашният
полувреме
резултатна.

то полувреме 
без отбелязани

М. Я.
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Черпил кумашинът..
I ] у\ Еднуш да се зберемонякое време се видяли на пазара в 

Звоици, кумът ударил на извинение, 
че то, наложило се да го няма, но пак 
се договорили кога отново да дойде 
кумашинът, да търкулнат прасето...

Влашанинът дошъл, но домакинът 
мак „го нямало".

Като разбрал номера, влашанинът 
взел, че заклал прасето, и го въртел, 
па ръжена. По едно време „пристиг
нал" и домакинът и като видял, че 
прасето вече е готово, нямало на къ
де, започнал да се радва...

Един ясеновделец и един влаша- 
нин, иначе кум и кумашин, дълго 
време се договаряли кумашинът, 
влашанинът, да 'дойде на гости в Ясе
нов дел. Но ясеновделъц вссщазтакал 
със свиждането. .'Веднаж рекъл:

Кумашине, )дойди тогава и тога
ва, насрочили деня, в който влашани
нът трябвало да дойде. Влашанинът 
се пременил, понесъл си ракийка и 
други подаръци, както му е редът и 
хайде, хайде — та в Ясенов дел. Ка 
там — кум го няма... Отишъл някъде.

А били се договорили ясеновде- 
лецът да заколи прасенце, да пригот
ви мезе, да си погостуват по нашенски.

Тъй като го нямало домакинът.— 
Влашанинът си отишъл. Когато след

I.

Дойде и тия дън — Първи май. Празник 
на койи истина най-млого се радуйемо. По 

-градовете демек по фабрийете, нсма да се 
работи и неколко дъна. И това нейе лоше за 
ши. Свак че си планира куде да отиде, при 
кога; некойи че йду по викендицете, че из- 
върту на ръжъш прасенце или ягашце.

А еве кво ми пише бая Тодосия оди Ту- 
довицу, кико че буде при шега, на село. За 
тия празник че дойду свата деца — и од 
Скопйе, Белград, Ниш, Димитровград. Че 
дойду сви ещо некойи онака се не сечаю де
ка на село смо остали сами с бабичкуту. Све 
си имаю работу. Тия дън, дико що сви зна- 
йемо, се празнуйе за оди работу. Сви че се 
зберемо, че закол>ем най-големото ягше, 
че будемо ордия — 4 синове, толкова снайе 
и свак че доведе по едно—две деца, и ка по
гледнеш — кико йедно мало гоейе. И мадо 
ми йе ка се тека зберемо, пише ми бая Тодо
сия. Па нийе онака и не може да се збере
мо сви на куп. Све некой има по-важну ра
боту, а я и бабата залуду завикуйемо да дой
ду сви да се договоримо ако може некико да 
се организую, та и нийе под старе године да 
се не мучимо толкова...

Ама са нели че буде празник, знам де
ка пак по тия въпрос нема да може да го
воримо. Ако я поставим тия въпрос бабичка
та че почне да трепче. Знайе дека може да 
се изроду и у караше. Ещо свака оди .снайете 
(синовете и не може да дойду до реч) 
не да се измъциня кико при ши нема места), 
а прибрали би ни още одма)... И тека — 
му одславимо кико що приличи: ягше имам, 
пиво има у задругуту, сиренце и др. мезелъ- 
ци има и тия неколко дъна — че се овесели 

’ й наша ижа, че се увражу деца. Я ми па 
мило дека ми дооде, ещо има комшийе на 
койи и за тия празник децата Ьи забоваре, 
него дойду и почну да се ръпчу кига некой 
оди старците нестане...

А за договорат куде че причекамо. Са- 
да ми йе да могу да излезнем да видим 

ка моите синове и снайе остарею — па да 
Ьи видим.

А сй да празнуйемо — а после ка се 
разотиду, с бабето че натискамо работу, 

колко можемо, ещо селската работа не чека. 
Мора да се работи.

После седнали, съпругата на ясс 
новделца приготвила и мезенце и ку 
мъ-г и кумашинът добре се угостили...

й. Миланов

СТ ТЗМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕа X} Съпруг упреква жена
: СИ: .

— Ти никога няма да 
се научиш да 
равновесие в бюджета. 
Винаги ми искаш пари!

— Но, скъпи, аз внима
вам много...

Трудът побеждава всички неща.

I -тшлТфШ ч
^.Цялата, история не е нищо друго освен съз- 

: "• даване на човека от човешкия труд,
5 | , ..........Маркс

•
Баща на славвата и щастието е трудът.

{ \ " ’ Омир постигаш
«... Щй’1 ■ : и г1.ИГ)

— Да., но защо нико
га не успяваш да свър
жеш двата края?

Еврипид

| -Който си работи нивата не мисли да прави
: %

*
:

зло. — О, напротив!.. Успя
вам. Но никак не съумя
вам да завържа възела!

Цицерон че поч-' •
Работата, която вършим с желание, 
болката.

- : лекува че!
Шекспир

Като отива при дъще
ря си, бабата 
внук да плаче.

— Татко

Работи, сине! Старостта ще те пита къде е 
била младостта ти. намира

Сръбска и мама 
скараха — хълца детето.

— О, та това не е чак 
толкова сериозно и не би 

: трябвало да се тревожиш.

се
Дървото се слави с плода — човекът с

! труда.
Руска моI • .. ,

Не се страхувай от тежък труд, страхувай се 
: от леки разговори. Да не се тревожа... лес 

лно-' е да се каже.1 Мама', 
нарече татко тъпак, а та 
тко каза на мама, че е 
глупачка. Ако

Китайска

|’ Трудът развива нашите способности, а безде-ш» 
: лието ги унищожава.

! •."М СВИ•
това е вя 

рно, то какъв съм аз то
гава?

X. Ман

>,к< . ти спи,::
. '■) /I'

ШШЕШ1. ЪШат
I,7 г ■» ............. • СнабдяванеВЕСТНИК НА БЪЛ
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