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ОТ ПЪРВАТА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ
- ч

I
© За предсе тател на Председателството на СР Съ

рбия избран ИВАН СТАМБОЛИЧ,- за председател 

на Скупщината на СРС БРАНИСЛАВ ИКОНИЧ, 
а за председател на Републиканския изпълните
лен съвет ДЕСИМИР ЙЕВТИЧДелегация па Федерацията 

в Цветния дом дател на Централния ко
митет на СКС, а за под
председател — Вукойе Бу 
латович, досегашен под
председател на Републи
канския изпълнителен съ
вет.

На проведената на 6 
май съвместна сесия на 
новия състав на Скупщи
ната на Социалистическа 
република Сърбия за пред 
седател на Скупщината 
беше избран Бранислав 
Иконич, досегашен пред 
седател на Републикан
ския изпълнителен съвет, 
а за подпредседатели на 
Скупщината — Миодраг 
Богданович, Олга Нико-

ята на контрареволюцио- 
ината дейност на албан
ските националисти и ире 
дентисти.

Делегатите на Съвета 
на сдружения труд за 
свой председател избра
ха Йован Николич. За

На 4 май по повод 6-годшпнината от смърт
та на най-великия син на нашите народи и на
родности делегация на Федерацията посети Въз
поменателния център „йосип Броз Тито". Деле
гацията съчиняваха: председателят на Председа
телството на СФРЮ Радован Влайкович, председа
телят на Председателството на ЦК на СЮК Видое 
Жаркович, председателят на Скупщината на СФРЮ Ц 
Илияз Куртеши, председателката на Съюзния из
пълнителен съвет Милка Планинц, председателят 
на Съюзната конференция на Социалистическия съ- 
Ьз Александар Гърличков, председателят на Съвета 
на синдикатите в Югославия Лазар Джоджич, пред
седателят на Съюза на бойците в 
хайло Швабич и председателката на Съюза на со- Ц 
циалистическата младеж в Югославия Силвия Жу- 

- Риявец. От името на делегацията цветя на 'л
Радован Влай- !

След това, чрез тайно 
председател на Обществе гласоподаване беше из- 
но-политическия съвет бе брана и делегация на СР 
избран Жика Радойлович, Сърбия в Съвета на ре- 
а за председател на Съ- публиките и покрайнини- 
вета на общините — Дра те в Скупщината на Со

циалистическа федерати'ган Николич.

Югославия Ми-

гич
гроба на другаря Тито положи
кович.

НА ВЛАСИНА, НА 18 МАЙ

СРЕЩ1 «БРАТСТВО - ЕДИНСТВО»
езеро на 18Власинско 

се проведат традиционните, 
резервните военни команди- 

Сърбия, Македония и 
названието

Край живописното 
май тази година ще 
15 по ред, срещи на 
ри, бойци и младежта в 
Косово, които се
„Братство-единство".

Домакин на срещите тази 
република Сърбия.

бъдат положени венци и свежи 
цветя на гроба иа-ендарн^испаиеки боец^и

народен геро „ бъдат възкресени спо-
лемия митинг, на о народоосвободителната

- Югоизточна Ор- 
борили партизаните от 

Тези срещи ще бъ- 
удобен момент 

войната, 
между

Десимир йевтичБранислав ИконичИван Стамболичорганизират под
Чрез тайно гласопода- вна република Югосла- 

ване делегатите избраха вия. 
и новия състав на Пред
седателството на Социа
листическа република Сър 
бия.
ще съчиняват: Свстислав листическа република Сър
Божич, Вукойе Булато- бия Десимир Йевтич, до 
пич, Любиша Игич, Шеф 
чет Яшари, Велко Мар- 
кович, Радован Мсджс- 
дович, Александар Мит-

година с Социали- Милош Сипджич, 
Милан Шешлия и Ян 
Ширка.

лич.
етическа Делегатите избраха за 

председател на Изпъл- 
телния съвет на Соцна-

След като
След като изказа думи 

па благодарност за даде
ното им доверие Брани
слав Иконич отделно под
черта, че в Социалисти- 

република Сърбия, 
и в цяла Югосла- 

като трайна и неот-

Прсдседателството

славните дни на
тези предели вмени от

сегашен директор на „14 
октомври" в Крушевац, а

борба, когато в 
бия, рамо до рамо,
Сърбия, Македония и Косово 
дат своеобразен час по история и ^ 
за съживяване на спомен ^ единството

са се
ческа
както за подпредседатели на 

Изпълнителния съвет бя-рович, Зоран Пяпич, Ив
ан Стамболич и Любинка ха избрани: Ратко Буту- 

лия, Радоико Жунич и 
Милутин Милошевич,

След това беше избран 
н новият състав на Репуб-

вия,
ложна задача предстои

заедно против „купаторски с пмч пю чи.

«.«»-
слящи се от други най програма-

културно-художестае куЛтурно-художествс-
та ще участвуват с*м0/[с" ТСУ градовс: Сурдули- 
|>и дружества от сбратимените град с м.
ца, Прищина и Куманов!

на при-преодоляването 
чините и последиците от

Търговчевич.
На първата си сесия 

Председателството на СР 
Сърбия избра за свой 
председател 
болич, досегашен предсе

най-сериозната криза в 
нашето досегашно соци
алистическо развитие, съз 
дадена поради ескалаци-

ЛИ:

изпълнителенИван Стпм- ликанския
съвет от 14 души.



НАС |И У[по СВЕТА
ЯДРЕНАТА ЗЛОПОЛУКА В СССР КАТО ПОВОДЮГОСЛАВСКИТЕ РАБОТНИЦИ В ЗАПАДНА ЕВРОПАПОЛОЖЕНИЕТО НА

Последиците и поукитеНарушават се основните им прова
Интензитетът на радиацията, предизвикана от 

електроцентрала в Чер-
понс-м сътрудничество, 

же се правят опити тези 
деликатни въпроси да бъ' 
дат уредени чрез Оила- 
тсрални разговори. До- 
колкото тези опити не 
дадат очакваните резул
тати, явно ще бгдат посо 
ечни страните и институ
циите им, които погазват

На дискриминация са подложени и числящи
те се към наши национални малцинства в някои 
страни

На започналата през 
средата на април в Берн 
Конференция на експер
ти от европейските стра
ни, САЩ и Канада по въ
проси за усъвършенству- 
ване на контактите меж
ду хора от различни дър
жави представителите на 
Югославия възстанаха 
срещу дискриминацио
нните мерки към нашите 
работници в Западна Ев
ропа. Тези мерки са в ос
тър разрез със станови
щата от Заключителния 
акт на Конференцията за 
европейска сигурност и 
сътрудниечство в Хелзин'

експлозията в ядрената 
побил (СССР), намалява и в света постепенно се 
връща спокойствието. Ядрената злополука сега е 
повод за международно обсъждане на теми от 
жизнено значение за настоящето и бъдещето на 
човечеството. Определят се размерите на после
диците и се прави опит да бъдат извлечени ос
новните поуки от нещастието.

миращи се на временна 
работа в западноевропей
ските страни, трябва да 
се създаде възможност да 
ползуват основните си 
човешки права при под
държането на връзки 
със семействата, родни
ните и югославските ди
пломатически представи
телства. СФРЮ предупре
ждава, че и числящите се 
към наши национални 
малцинства в някои стра
ни са подложени на този 
и други видове дискрими
нация.

Югославските предста
вители подчертаха, че 
драстичните примери за 
нарушаване правата на 
наши граждани досега не 
са изнасяни пред фору
мите на Конференцията 
за европейска сигурност

Сред негативните последици от злополуката в 
Чернобил засега изпъкват две. Това са материал
ните и човешки загуби, които ще окажат отрица
телно въздействие върху стопанските процеси и 
живота в Съветския съюз. Всеки добросъвестен и 
доброжелателен жител на нашата планета не 
може да не бъде съпричастен към съветските хо
ра в тези тежки моменти. Втората е силно и не
нужно изостряне на отношенията в света по ли
нията на съществуващите идеологически и поли
тически конфронтации. Критикувайки Съветския 
съюз за ненавременно и непълно информиране 
на световната общественост за станалата злополу
ка, международната реакция, особено на Запад, 
прави безсмислен опит да „докаже", че социали
змът не се грижи за собствените си хора, а още 
по-малко за останалите народи в света. Безсмис
лието на тези твърдения е очевидно и не трябва 
да се доказва. Всеки обективен човек и не по
мисля да си служи с такива мрачни конструкции. 
Това е само още едно действие на истеричната 
антикомунистическа кампания, обречена на пълен 
провал.

основните човешки пра
ва на нашите работни
ци и на числящите се 
към наши национални 
малцинства, Югославия 
има и морално право да 
направи това, понеже ува 
жава тези права повече 
от всички страни в све
та и в това отношение 
отиде и по-далече от изи
скванията за развитие на 
човешките контакти „ка
то важен фактор на ук
репването на приятел
ските отношения”, кои' 
то изисквания залегнаха 
в заключителния доку
мент от Хелзинки.

ки.
Два приоритета са за

легнали в платформата 
на нашата страна за тази 
конференция. На юго
славските работници, на-

ПРОМЕНИ В АФГАНИСТАНСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ВРЪХ

Наритал вече не е генерален секретар Всяко зло за добро — казват хората. Експло
зията в Чернобил „излъчи" и (най-малко") 
поуки. Сега съвсем сериозно се схваща, че ядре
ните електроцентрали са не само енергийно пре
димство, но и латентна 
Мирновременно ползуване 
е сериозен и сложен проблем, който

двеНегов наследник на кормилото на Народна' 
та демократическа партия (ПДПА) е 39-годишният 
лекар Наджибулах

Тези дни Радио-Кабул 
кратко съобщи, че Баб- 
рак Кармал е освободен 
от поста генерален сек- 
ртар на Афганистанска
та народна демократи
ческа партия поради зд
равословни причини. Кар 
мал обаче е останал да 
бъде председател на Ре
волюционния съвет на 
страната.

тат за „съветска марио
нетка."

За нов генерален сек
ретар на ПДПА е избран 
39-годишният лекар и 
някогашен шеф на тай
ната полиция „КАД" Над' 
жибулах.. Той е от пле
мето Пащу, което жи
вее в областите край гра
ницата с Пакистан. А име 

области се 
съпро

тава на сегашния режим 
в Афганистан.

опасност за човечетвото.
лен секретар на ПДПА 
в навечерието на реша
ващия етап на афганис- 
'анско-пакистанските пре 
говори в Женева също не 
е случайно. Този факт 
трябва да произведе „пси 
хологически ефекти", по
неже Пакистан 
да преговаря с Кармал, 
когото пакистанците смя

на ядрената енергия
става един

от централните въпроси на съвкупното междуна
родно сътрудничество и велико изпитание за съ
вестта на най-отговорните умове 
нста. Защото злополуката в Чернобил

на нашата пла-
вероятно

с най-голямата злополука в мирновременното пол
зуване на ядрената енергия, но не и единствена
та. От 1971 до 1984 година 
на ядрени електроцентрали в 14 страни! От 
можа да се направи извод, че - 
на ядрени електроцентрали трябва 
приемат далеч по-сериозни

нно от тези 
оказва най-голяма

са станали 151 аварии 
товане иска

при изграждането 
да се пред- 

сигурностни мерки.
АФГАНИСТАНСКО-ПАКИСТАНСКИ ПРЕГОВОРИМакар че Кармал наи

стина е болен, в първите 
коментари се твърди, че 
политическите мотиви са 
били решаващи за зами
наването му от най-влия
телния пост в структура
та на афганистанската 
власт. Вйрва се, че той 
няма задълго да запази и 
поста председател на Ре
волюционния съвет. Про' 
мените в афганистанския 
политически връх се до
веждат и във връзка с 
публикуваните преди де
сетина дни коментари във 
в-к „Правда", в които се 
критикуват „пропуските 
на афганистанското ръко 
водство". Обявяването на 
вестта за заминаването на 
Кармал от поста генера-

Ядрените електроцентрали са голяма опас
ност за всяка страна и от отбранителен аспект. В 
случай на воина ядрените 
дат нападани и разорени поРешаващ етап реактори могат да бъ-

много начини: с ра-
крети, терористически акции, ядрени бомби 
За да се осъществи успех, 
бъдат разорени

и пр.
дори и не е нужно даСпоред афганистанското 

ските войски трябва да 
в продължение на 18 месеца

В началото на седмица
та в Женева

предложение съвет- 
се оттеглят от тази страна защитните оклопи на 

те. Достатъчно е да бъдат унищожени 
за разхлаждане. Най-лошото 
реактори трудно или изобщо 
щитят от такива нападения.

В тежкото нещастие.

реактори- 
системите 

е там, че ядрените 
не могат да се за-с представителя на ООН 

Диего Кордовес, са започ
нали „разговор" във връз
ка със 
мент 
проблем

е започнал
седми етап от посредстве
ните

по загубените 
животи и трепета поради големия брой облъчени 
с радиоактивни честички съветски хора се забеля
зват и зрънца на доброто, без които животът би 
бил явление без стойности. Това 
Макар че се

тъгата
афганистанско-па- съществения сег- 

на афганистанскиякистански преговори, 
йто се оценява

ко-
като ре- — оттеглянето е солидарността, 

намериха пред голяма неизвестност, 
много страни предложиха всеки

шаващ за резултата на 
този

на съветските войски. Аф
ганистанското 
ство е изготвило

четиригодишен про- правител- ; 
предло- : 

жение, според което съвет ;: 
ските войски трябва да ; 
се оттеглят от Афганис- 
тан в продължение на 18 ::

вид помощ, 
да се санира повредената електроцентрала 
се помогне на облъчените хора. Облакът 
оактивен йод обедини европейските

за
цес. и да 

от ради- 
народи в стра

ха от ядрената енергия като „зъл господар". Ос
тава надеждата, че тази 
«вена и в стремежите 
безопасно ползуване 
новременни цели.

Пакистанският външен 
министър Сахабзада Якуб 
Кан и шефът на афгани
станската 
Мухамед Дост, съвместно

сплотеност ще бъде про- 
да се стигне до 

на този вид енергия за мир-
дипломация напълномесеца.

СТРАНИЦА 2
Братство * 9 май 1986



ОТ УЧРЕДИТЕЛНИТЕ 
СКИТЕ РЕГИОНАЛНИ СЕСИИ НА СКУПШИНИТЕ 

ОБЩНОСТИ ЩШГ]НА МЕЖДУОБШИН

ЛЕСКОВАЦ

Нови функционери в МРО
а^одафед^

седател е Слободан Янич, делегат от Враня.
Първата сесия на ново 

избраната Скупщина на 
Междуобщинската 
онална общност в Лес-

ССТН в Лесковац, пред
седател на бивши Леско 
вашки окръг, председател 

и председател на 
Лесковац.на СКС

реги- Към Деня на победата1ен на СКОЮ е ста- 
през 1945, а на ЮКП 
К) през 1948 година, 
твувал е в повече 
тежки трудови ак- 

Удостоен е с Орден 
груда със златен ве- 
и с Медал на Леско-

Повелята 

на 9 май
СЛОБОДАН ЯНИЧ 
е роден през 1943 г. 
в Миливойце край 
Враня. Магистър по 
икономически 
ки. В СЮК 
от 1964 година. Ра
ботил е в „Алфа" и 
е бил директор на 
„Металац" във Вра
ня. Бил е секретар 
на СОИ за детска за 
Щита. Избиран е за 
член и секретар на 
ОК на СКС във Вра 
ня. През 
мандат е 
вал длъжността под 
председател на Об 
щинската 
на във Враня.

нау-
членува

Вече 41 години Денят на победата — 9 
май е ден за слава, незабрава и поуки.

Слава за победителите над фашизма над 
най-мрачната идеология в историята на чове
чеството в най-кървавата война на земното 
кълбо. Югославските народи и народности 
се гордеят, че имат право на едно част от 
тази слава, понеже най-добрите им синове и 
дъщери заеха достойно място в ешелоните 
на победителите.

Незабрава за свидните жертви, за знай
ните и незнайни герои, които вградиха живо
тите си в основите на четиридесет и едного
дишния период на свобода и прогрес в света.
И на този Девети май ние в Югославия па
зим скъпи спомени за 1 700 000 жертви на 
фашисткото мракобесие, за безстрашните 
Титови партизанки и партизани — пролетар
ските герои от Кадиняча, Козара, Сутйеска, 
Неретва и многобройните бойни полета на
вред по страната ни. Пазим и пиетата си към 
героите от Източния и всички останали фрон 
тове на борбата срещу хитлерофашизма и 
неговите слуги. Пазим спомени и следим те
хните светли примери, та в света никога ве
че да няма война.

Не забравяме страхотиите на Втората 
световна война, защото те ни служат за 
поуки. И да си имаме реална представа за, 
катастрофалните последици от евентуалната 
Трета световна война. Ако Втората световна 
война ангажира 2 милиарда хора от 61 дър
жави, опустоши 40 страни, отнесе 50 милио
на живота, остави без родители 20 милиона 
деца и отнесе безвъзвратно 17 000 милиарда 
долара, сегашните арсенали, препълнени с 
ядрено, класическо и космическо оръжие, в 
случай да бъдат активирани, ще затрият все
ки вид живот на Земята.

Тази страшна истина за съжаление се за
бравя от някои победители над фашизма и 
затова днешният свят е бременен с конфрон
тация, стълкновения и опасни надпревари. 
Международната реакция, особено в най-раз- . 
витите капиталистически страни, започва все 
повече да си служи с „почерка" на фашиз
ма, за да осъществи мрачните си цели — да 
подчини и експлоатира независими народи 
и страни. Прогресивните сили в света, сред 
които са и над сто необвързани страни, се 
борят неотстъпно за мир и развитие, но им 
трябват по-силна сплотеност и енергичност в 
борбата за сигурно бъдеще на човека.

Това е повелята на 9 май 1986 година.

в Южноморавски 
[. За председател 
щщината бе избран 
: Стоянович, деле 

гат от Лесковац, а за 
подпредседател Слобо
дан Янич, длегат от ° 
Враня. Председателството 
на Скупщината наброя
ва 16 членове. Съчиняват 
го председателите на об 
щинските скупщини на 
МРО.

На сесията бяха избра 
ни членове на Комитета 
по всенародна отбрана 
и обществена самозащи 
та и членове на Съвета 
за народна отбрана при 
Скупщината на МРО.

В. Велкович

БЛАГОЕ СТОЯНОВИЧ 
е роден през 1928 г. в 
Лесковац. Завършил е 
природно-математически 
факултет. Учителствувал 
е в Косанчич край Бой 
ник и в Манойловац край 
Лесковац. Няколко годи 
ни е бил директор и 
главен и отговорен р> 
дактор на „Наша реч" в 
Лесковац. Бил е депутат 
в Съюзния съвет на Ску 
пщината на СФРЮ, член 
на Председателството на 
МОК на СКС и на Пред- 
сдателството на МОК на

/
изтеклия
изпълня-

скушци-

ковац се състоя на 5 
май т.г. Скупщината на 
броява 78 делегата — 
по шест от всички об-

ниш

Не шие доми, а силна работа
МИОДРАГ ТОДОРОВИЧ 
за секретар на Скупщина 

МРО, МИЛЕ 
ИЛИЧ, за секретар на Се

Равномерното развитие на Нишки регион е 
основните ни задачи, за реализацията на

заявиедна от
която ще положим максимални усилия — 
новоизбраният председател на Скупщината на МРО 
Божидар йоцич

На състоялата се на 28

та на

кретариата за скупщинс 
ки и общи работи и ВЕ
ЛИМИР ЙОВАНОВИЧ за 
секретар на Секретариата 
за управителни и инспек 
то реки работи. Тъй ка
то до учредителната се
сия не бяха пристигнали 
мнения от всички общи 
ни, назначаването на ди
ректор на 
завод за обществено пла 
ииранс с отсрочено.

— Сега ис с време за 
силни думи, каза новоиз 
браният председател на 
Скупщината на МРО ,0о 
жидар й0цич, а е време 
за изиамиране на изход 
от натрупалите се труд
ности чрез силна работа, 
сътрудничество и взаим
но разбирателство. Рав
номерното развитие на 
Нишки регион е една от 

задачи, за 
която

април 1986 година учре 
дителна сесия на Скуп
щината на Междуобщин 

общ-
Ниш бяха избра 

най-отговорните фу 
нкционери. За председа
тел на Скупщината на 
МРО бе избран БОЖИ
ДАР ЙОЦИЧ, доскора- 

на Об-

ската регионална 
ност в
ни

Регионалния

шен председател 
щинската скупщина в 
Ниш, а за подпредседатс 
ли бяха избраиии РАДИ- 
ША КРЪСТИЧ, юрист, до 
сегашен член на Предсс 

Регионал

Божидар йоцич

въз основа на извършени 
тс консултации.!» застана 
на становището, че 
сегашните резултати _ и 

Божидар и0-

дателството на 
ната стопанска камара, и 
ДРАГОМИР ДЖОРДЖЕ- 
ВИЧ, професор, член на 
Председателството ОК 
на ССТН в Ниш.

до-

опит на , 
цич, Радиша Кръетич и 
Драгомир Джорджевич 
са залог, че ще оправ 
даят даденото им дове
рие на постовете, за кои 
то се предлагат.

Делегатите

Междуобщинската
ССТН,

основните ни 
реализацията на 
ще положим максимални 
усилия.

конференция на 
каза СТАНИМИР СТА- 
МЕНКОВИЧ, обоснова
вайки предложенията,

К. Г.
назначиха

СТРАНИЦА I
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ОТ КАИДИДАЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАДОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СК В СУРДУЛИЦА

КОНКРЕТНА ОТГОВОРНОСТ ИЗЛЪЧЕНИ ДЕЛЕГАТИ ЗА РЕГИОНА
ЛНИТЕ И РЕПУБЛИКАНСКИТЕ СОИ

И по време па публич
ното разискваме и ма раз 
тиреното заседанието се 
разисква и за премахва
нето ма бюрократизма в 
СК и обществото. Проце- 

диференциация 
и в това отношение тряб
ва да бъде далеч по-ефи
касен, защото техиобю- 
рократизма пречи на осъ
ществяването на работ
ническото мнозинство в 
СК и па укрепването на 
работническото влияние 
в обществото.

В първичните партий
ни организации в Сурду- 
лишка община през из
теклия месец бе органи
зирано и проведено пуб
лично разискване върху 
проекторезолюциите за 
13-ия конгрес на СЮК и 
10-ия конгрес на СКС. 
Резултатите от това рази
скване бяха сумирани на 
разширеното заседание 
на Общинския комитет 
на СК, което бе проведе
но ю>м края на миналия 
месец.

диференциация. За отгово 
рността критично се ра
зисква и сега, 
по време на общопартий
ното разискване върху 
Проектозаключснията от 
13-то заседание на ЦК на 
СЮК. Именно, за неизпьл 
няваие на утвърдените за 
дачи занапред не бива 
да се търси отговорност 
от всички, в случая от 
никого. В търсенето на 
отговорността не \рябва 
да се спре когато се цги- 
гне до имената на носи
телите на отрицателните 
прояви.

Общинската партийна 
организация изтъкна, че 

проекторезолюциите 
трябва по-прецизно да 
се подчертаят определе
нията за — реформата на 
образованието, връщане
то на кадрите от полити
чески функции на работ
ните си места, създаване
то на възможности за по- 
ускорено трудоустроява
не и въз основа на по- 
малък 
свободното 
на цените и функциони
рането на делегатската 
система. При това всес
транно внимание трябва 
да се посвети на младото 
поколение.

за: срднонасочено обра- 
горско стопанс

иСъгласно договора 
изборните критерии за 
учредяване на 
лнитр, и републикански
те самоуправителни 
щности на интересите 
Общинската кандидаци- 
онна конференция в Бо
силеград излъчи възмож
ни кандидати за делега 
ти в тези самоуправите 
лни общности. Именно, 
съгласно договора през 
този делегатски период 
Босилеградска община 
ще бъде застъпена с 20 
делегати в 9—регионал
ни и с 5-ма в 5 републи 
кански самоуправителни 
общности на интереси
те. От тях 19 ще бъдат 
делегати в скупщините 
(16 в регионалните и 
3-ма в републиканските), 
а с 6 делегата Босилег
радска община ще бъ 
де застъпена в самоупра 
вителни контроли на съ
ответни скушцини (4 в 
регионалните и 2-ма ре 
публиканските).

Според договора, през 
следващите четири годи
ни Босилеградска общи 
на ще има свои делега
ти в регионалните само
управителни общности

зование,
тво, водно стопанство, на 

образова- 
възпитанис, физи

както и региона
ука, основно 
ние и
ческа култура, пряка де 

социална

об
ет на

тека защита,
култура, а взащита и 

републиканските СОИ за: 
наука, за пътища, здрав
на защита, среднонасоче 
но образование и горс- 

Изборътко стопанство, 
ще се проведе на заседа 
ния на скупщините на 
съответните самоуправи 
телни общности.

Освен- това, на Канди 
дационната конферен
ция, председателят на 
ОК на ССТН в Босилег-

Обща характеристика 
на проведените разисква
ния в 53-те първични ор- 
ганиазции е, че в проек
торезолюциите за пове
че въпроси се говори об
общено. Състоянието в 
СК и в обществото е до
бре представено, но с не
достатъчно конкретни да
нни. Затова при крайно
то им приемане би тряб' 
вало да се конкретизират 
с утвърждаване на крите 
рии, с чието практиче
ско прилагане да се раз
дели работата от лентяй- 
ството, което е основно 
условие за по-ефикасно 
провеждане на идейно- 
политическата и трудова

На разширеното засе
дание, па което бе да
дена подкрепа на пред
ложението за състав на 
органите в СКС и СЮК, 
уачетвуваха и представи
тели на останалите обще
ствено-политически орга
низации, Общинската ск 
угпцина, делегати на пред 
«тоящите партийни кон
греси, както и Божидар 
Стоямович, секретар на 
Председателството и Си- 
ма Йованович, изпълните
лен секретар на Пред' 
седателството на МОК 
на СК в Лесковац.

в

рад, Иван Лазаров, да
де и кратък отчет и 
оценка на четвъртите пр 
ред делегатски избори, 
които в Босилеградска об 
щина вече са в заключи 
телен етап и които още 
един път потвърдиха, че 
делегатската система не 
само, че в практика укре 
пва, че тя е наша реал
ност и съставна част на 
нашето социалистическо 
самоуправително общес
тво.

трудов стаж, за 
формиране

М. Я.с.м.
В ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ ПРАЗНИКА НА ТРУДА

КАК ДА СЕ ПОДОБРИ РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБШИНС 
КАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД Връчени награди
Планирането е условие за успех В навечерието на пра 

зника в центъра на гра
да (на платото пред Цен 
търа за култура) бе орга 
низиран традиционния 
привет на празника, в ко 
йто взеха участие 
ве на Културно-художе
ственото 
орги Димитров", солисти 
и вокално-инструментал 
ни състави, както и чле
нове на самодейния теа
тър. Отделен принос 
отбелязването на Празни 
ка даде самодейният теа 
тър който на втори май

ДИЧ от ТО „Братство", 
ПЕТЪР БОЙЧЕВ от Об
щинския съд, СИМЕОН 
МАРКОВ, от „Циле", СП 
АСЕН ВАСИЛЕВ от „Ко 
оперант", ВЕЛИМИР МИ 
ЛОШЕВ от „Сточар", МИ 
ЛАН КАЛАДЖИСКИ ОТ 
Общинската 
МИЛИСАЕ 
ВИЧ от митницата, ПЕ- 
ТЪр АРСЕНОВ от ОВО 
„йосип Броз Тито", МАР 
ГАРИТА СТАВРОВА от 
ГУМАРАТА и ОЛГИЦА 
АНТОВА 
дом. 
майски

Едно от важните усло 
вия за по-добра работа 
на делегатските скупщи 
ни изобщо е действуване 
то на комисиите им, и на 
различните работни гру 
пи и тела. Към Общин 
ската скупщина в Боси 
леград съществуват пове 
че комисии. В зависи
мост от компетенцията 
им те следят прилагане 
то на законните и на пре 
дписанията, както и ре
шенията на скупщината 
си. При това раздвижват, 
разискват и предлагат на 
чини за решаване на въ
проси из областта на дей 
ствуванетр си.

комисии е била различ 
на, .т.е същата е била в 
зависимост от активност 
та на членовете им. Тук 
съществува комисия за 
избор и наименование, за 
отношения с чужбина, за 
обществен контрол, за за 
пазване и подобряване 
на жизнената среда, за 
отличия, за представки и 
жалби, за контролиране 
уставите на 
организации, за прецен 
ка на неподвижими иму 
шества, за уреждане и 
защита на паметни мес 
та от НОБ и предишни 
те войни, за 
бойците и 
валиди и комисия за об 
ществен контрол. В от 
чета се подчертава, че 
едни от тях са често про 
веждали събрания и че 
не е изостанала и актив
ността им. Изтъкнато е, 
че най-активни са комиси 
ите: за избор и наимено 
вание, за 
чужбина, за отличия, за 
представки и жалби и ко 
мисията за контролиране 
статутите на трудовите 
организации. Да припо
мним, с цел да се подоб
ри работата на .комисии

те през изтеклия делега 
тски мандат в тях бе из
брано и по едно профе
сионално лице, което 
също така бе едно от ус 
ловията за по-добра и съ 
държателна работа. Без 
оглед на това до особени 
промени не се стигна. Вс 
ред комисиите, както се 
казва в отчета, има и 
такива които през изтек 
лите четири години не 
са провели пито едно съ 
брание!

члено

дружество „Ге скупщина,
БОГДАНО-

трудовите от Здравния 
Колективни първо 
награди тази го 

дина получиха групата 
преподаватели по физи
ческо възпитание 
новното

повторно се представи с 
пиесата „Зона Замфи- 
рова”.

Доклад по повод Пър
ви май — Международ
ния ден на труда и връч 
ването на традиционните 
първомайски награди бе 
изнесен на тържествено
то заседание на Общин
ския синдикален съвет на 
30 април на което при- 
съствуваха и представите 
ли на останалите общес
твено-политически 
низации и Общинската 
скупщина.

Една от досегашните 
слабости в работата на 
комисиите бе в планира
нето на работата си. Сле 
дователно, без планира
не и работата

в ос-въпроса на 
военните ин училище и еди 

ницата за производство 
на прибор и инструмен
ти в състава на металния

Как действуваха тези 
комисии досега? Струва 
се че отговорът на въпро 
са е още по-актуален ако 
се има предвид, че неот
давна бяха
ви общински скупщини 
и че от действуването 
на комисиите ще зависи 
до голяма степен и це
локупното действуване 
на скупщината. В отчета 
на Общинската 
на за работата през 
теклия делегатски 
дат се казва, че активно 
стта на

ТО „Димитров-на комиси цех на 
град".

По време на първома
ите се свежда на формал 
ност. на^работа от 
чай до случай

слу- 
или пък 

на липса на каквато и да 
е активност. Премахване 
то на тази слабост зана 
пред е едно от главните 
условия за подобряване 
на работата «а 
и на скупщината

йскиучредени но празник много ди 
митровградчани се отзо
ваха на Манастирчето 
на традиционния Първо-, 
майски излет, който 
някои сведения, се орга
низира още 
дина. Манастирчето 
посетено от 
млади и стари димитров 
градчани и през следва
щите няколко 
ни дена.

орга-отношения с
поИзнесе ' го 

председателят на Съвета 
Адам Георгиев, 
връчи награди на следни 
те лица: САВА НОТ- 
ев, зает в гумарата, ЦВЕ 
ТАН ПЕТРОВ,
„Градня", ТИХОМИР МА

от 1920 го-скупщи- който бесъветите 
като

из- множествоман-
цяло.

скушцинските зает вВ. Б. празнич-
1
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НИЗДАЕЦад7!лИЩА’ИВДБАБУШНА11цА ОРГА- Г™™ К0МИТЕТ НА СКС В БОСИЛЕГРАД ЗА ПРОБИТОДО
КУМЕНТИТЕ НА ПАРТИЙНИТЕ КОНГРЕСИ И УСТАВА НА СКС И

Главно еинманяе на 

пронзводстнте проблеми За но-решително и ефикасно действуваме
Многобройните 

нобразни пречки, 
неблагоприятно се отра
зиха и се отразяват в ук
репването

ски акции, с които ще по СКС в Босилеград, Иван 
дтиква и останалите су- Василев, проектодокумен 
бекти за по'качествено и тите всред комунистите в 
целесъобразно стопани- общниата са приети с ин 
сване, за увеличение на терес. При това, почти 
производителността, ук- във всяка първц-гиа орга 
репване на личната и ко низация, комунистите с 
лективна дисциплина и пълна отговорност и твъ- 
пр. Без това, Счозат на РДа решеност трудности 
комунистите трудно мо- те да се преодоляват за

напред, са изтъквали; и 
собствените слабости. 
Още, повече,, че извест
но число първични пар
тийни организации в ме
стните общности и в ор
ганизациите на сдруже- 
ния труд все още не осъ
ществяват водещата си 
идейно-политическа роля 
и не действуват мобили
зиращо в средите си.

В продължение на за 
седанието, на което при- 
съствува и секретарят на 
МОК на СКС в Лесковац, 
Божидар Стоянович, Об 
щинският комитет на СКС 
в Босилеград даде под
крепа на предложението, 
за председател на ЦК на 
СКС да бъде избран Сло 
бодан Милошевич, а за 
членове на Председател 
ството на ЦК на СЮК, 
Душан Чкребич и Ради- 
ша Гачич.

и раз- 
които

Ш1ЦШ1ШШ1Ш11Ш11Ш111Ш1111Ш11111Ш1111Ш1(1]и111[|[1111111Ц11[11Ц11111111111|11111Пт„ПП|11Ш1И11^„п,|||[||||^||||^^^^^
Синдикалната и развитието 

на социалистическото са
органи 

зация в конфекция „Лис 
ца" в Бабушница е набе 
лязала твърде

Въпросите, отнасящи се 
•разп-до създаването и 

ределението на моуправление 
одолеем с 
ствено
гажиране на всички тру 
дови хора и с пълна мо 
билизация на субектив
ните сили. При това е 
необходимо Съюзът на ко 
мунистите да раздвижи 
широка и ефикасна ак
ция, в която ще мобили
зира работническата кла 
са и всички демократич
ни сили решително да 
пристъпят към провежда
не на съществените про
мени в производствените 
отношения, въз основа на 
Дългосрочната програма 
за икономическа стабили

ще пре- 
непосред-дохода, 

както и досега, ще бъдат 
в центъра на 
то. При това, работещи 
те при затруднени 
вия ще получават и аде
кватно възмездие за това.

Това са само

важни за 
дачи в програмата си за 
напред. Е нея преди 
чко са залегнали /адачи 
от Дългосрочната 
ма за икономическа 
билизация — повече 
по-качествено

и всестранно ан-внимание-вси
же да изпълни задачите 
и становищата, набеляза 
ни в проектодокументите 
за Десетия конгрес на 
СКС и Тринадесетия кон 
грес на СЮК. Това меж- 
ДУ другото бе константи- 
рано на проведеното на 
25 април т.г. заседание 
на Общинския комитет 
на Съюза на комунисти
те в Босилеград, на ко
ето, след проведеното пу 
блично обсъждане в пър
вичните партийни, орга 
низации бяха сумирани 
разискванията върху про 
ектодокументите за пред 
стоящите партийни кон
греси (Десетия конгрес 
на СКС и Тринадесетия 
конгрес на СЮК), както и

усло-програ
ста

и някои от 
по-важните задачи, набе 
лязани в програмата на 
синдикалната
ция в „Лисца". Не избро 
явахме всички, но тряб
ва да отбележим, че 
зи трудов колектив с длъ 
жимо внимание се гледа 
на всички въпроси — от 
отпуските по болест и 
възнаграждаването 
ред трудови резултати — 
цо почивката и колектив

производ
ство преди всичко, при 
постоянно намаляване на 
отпуските по болест, пре 
махване на „тесните мес
та” в

организа-

производствения 
процес. Синдикалната ор 
ганизация, както и досе 
га, постоянно ще се бо
ри за въвеждане на пове
че трудова и технолож- 
ка дисциплина и повише 
ние производителността

в то

спо-
зация и по-нататъшното 
доизграждане и развитие 
на политическата систе
ма. Затова Съюзът на ко 
мунистите, като водеща 
идейно-политическа и ор 
ганизирана сила на рево 
люционата акция, зана
пред трябва още по-акти
вно да действува във вси
чки обществено-политиче

на труда. ните посещения на излож 
би или някои спектакли.

И досега ООСТ „Лис 
ца” в Бабушница беше 
колектив за пример, бла 
годарение преди всичко, 
на единството на колек
тива добрата организа
ция труда, което в кра
ен резултат даваше и 
добри резултати по вси 
чки показатели. В цен- 
тра на вниманието как 
то е набелязано в прог
рамата за работа на син 
дикалната организация, 
постоянно ще бъде бор
бата за по-високо качест 
во на продукцията, как
то и взимането на конк
ретни мерки за премах 
ване на причините за по 
ява на некачествено пр 
оизводство. Също така, 
синдикалната организа
ция редовно следи из
пълнението и на физиче 
ския обем на производс 
твото.

А всичко това заедно ук 
репва колективния дух и

проектопредложенията за 
изменения и допълнения 
на Устава на СКС и СЮК.

Инак, както подчерта 
председателят на ОК на

съдействува за по-успеш
на работа на този млад и 
амбициозен колектив 
Бабушница.

в

М. А. м.я.

Имат думата делегатите

НА СЮК ТРЯБВАТ ПОВЕЧЕ РАБОТНИЦИ
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ е 

млад автомеханик в трудовата 
организация „Градня” в Дими
тровград. Роден е през 1954 год. 
в Смиловци. Сега е избран за 
делегат на Х-ия конгрес на Съ
юза на комунистите на Сърбия.

— Предстоящите партийни 
конгреси сигурно ще потърсят 
отговор на редица въпроси в 
обществено-икономическите от
ношения, как да наделеем ико- 
номиичсската криза, инфлация
та, как да се намали незаетост
та. За какво вие, другарю Весе
линов, бихте разисквали на пред 
стоящия конгрес на комунисти
те на Сърбия?

— Ако имам възможност да

си почивка на море и затова и 
на конгреса би се застъпил за 
защита на жизненото равнище 
на работниците. Като младежки 
ръководител от преди няколко 
години е запознат с проблема 
на незаетостта в общината и 
това също е въпрос с който кон
гресът трябва да се позабави.

Нашият събеседник е член 
на СЮК от 1976 година. Активен 
е обществено-политически работ 
ник. От 1977 година работи в 
„Градня”, а досега бе председа
тел на Общинската конферен
ция на Съюза на социалистиче
ската младеж, член на ОК на 
ССТН, на Общинския комитет 
на СК сега е член и на Пред
седателството му, бил е делегат 
на 9 и 10 конгрес на Съюза на 
социалистическата младеж 
Сърбия, председател на Общест
вено-политическия съвет на Об
щинската скупщина, член на ра
ботническия съвет в „Градня”. 
Очебиещо е, че той не е без опит 
в работата на отделни тела, но 
като комунист от непосредстве
ното производство, от базата, 
много добре е запознат с проб
лемите на непосредствените ра
ботници. Това му дава възмож
ност компетентното да говори за 
тези проблеми и на предстоя
щия конгрес на комунистите в 
Сърбия.

Една от първостепенни
те задачи на синдикална 
та организация в „Лис
ца'' е постоянна грижа 
за жизненото равнище 
на работниците. И пок
рай това, че личните до 
ходи в този трудов коле 
ктив са между най-добри 
те в общината, синдикал 
ната организация води 
щателна грижа за жиз
неното равнище на свои 
те трудещи се. Също та 
ка води се сметка и за 
трудовите условия, кои
то след пренасянето 
новите помещения са 
много добри. Дори може 
да се каже, че по нищо 
не отстъпват на трудови 
те условия на конфек
ция „Пт.рви май" в Пи 
рот, която стана много 

чужби

Д. Веселинов

говоря на предстоящия конгрес, 
бих говорил за осъществяване 
на работническо мнозинство в 
редовете на Съюза на комунис
тите. Аз считам, че трябва да 
се осъществи континуирап прием 
на работници в редовете на на
шата партия и то на работници 
от непосредственото производ
ство Факт с, чс през последно 

СЮК иай-

С тях само прикриват отговорно 
стта си деловите тела, работниче 
ски съвети, делегации, форуми... 
Тези слабости водят до там ра
ботниците да нямат възможност 
да кажат мнението си, а и кога- 
то го кажат то не се зачита.

на

Веселинов освен това подчер
тава необходимостта от възнагра
ждаваие на труда независимо от 
това кой в коя трудова органи
зация работи. Пречи му и фак
тът, че в системата на образова
нието най-често се случва деца
та на работниците да се опре- 

за работнически профе-

време редовете на 
много напускат 
броят на новоприетите работни
ци с твърде малък. Защо това 
е така трябва да намерим отго
вор. Според мен това е проб- 

който яоно говори за иеза- 
на работниците. А 

това са бройните за- 
от бройни заседания, 

провеждат в дело.

работници, а
в

делят
сии и обратно. Пречи му и то
ва, че обикновеният работник 
поради високите цени няма въз
можност да прекара годишната

лем, 
доволството
причина за 
ключения 
които Не се

А. Т.
известна у пас и в
на.
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ПОВЕЧЕСРЕША С НОСИТЕЛ НАПЪРВОМАЙСКА НАГРАДА антуалноН лично, и колективно признание ВНИМАНИЕ НА НАШИТОритс резултати, които по
стига, ТОЙ отговори:

— Преди всичко на до 
брата организация в цс- 

След това на другар 
всички ни

казват, че е един от най- 
добрите работници, тру
долюбив, дисциплиран и 
правдолюбив. Той рабо
ти в тази трудова орга
низация от 1964 година. 
От самото начало започ
ва в тапицерския цех. За 
него правенето па кресла, 
кушетки и други мебели 
е почти изкуство, което 
изпълнява е голямо аига' 
жиране и любов.

На 30 април в Дими
тровградска община на 

тържес-
доставят на чуждестра- 

пазари. Оттук и 
обстоятелството, че досе
га почти няма реклама
ции за изпратената про
дукция.

Следва да се отбележи, 
че и реконструкциите и 
модернизацията на про
изводствените цехове, ко 
ито се провеждат или тце 
се извършат през следва
щия период, както и на- 
бавката на нови машини 
имат за цел да се подоб
ри качеството на проду' 
кцията, относно да се пре 
махнат тесните места в 
производството и да се 
произвежда продукция с 
по-високо качество.

В началото на година
та в конфекция „Свобо
да" например е спаднало 
качеството на изделията, 
па затуй веднага са пред

Едип от централните 
въпроси, па продукцията. 
Изделията на „Тигър-Ди- 
митровград", конфекция 
„Свобода" и на други сто 
папски 
година на година във все 
по-големи количества и 
в по-богат асортимент по 
смат към чуждестранните 
пазари. От друга страна 
и купувачите в страната 
всс по-чссто 
честното за решаващ кри
терий при доставките.

За да се подобри каче
ството на произвеждана
та продукция в стопан
ските организации се пре
дприемат различни мер
ки. Преди всичко изос* 
тря се отговорността сред 
производствените работ
ници и на контрольорите 
по качеството. Въвеждат 
се и допълнителни стиму 
лативни мерки на възна- 
граждаване за онези ра
ботници и цехове, които 
произвеждат качествени 
изделия. И обратно: оне 
зи пък, които дават ло
шокачествена продукция 
губят правото на стиму
лация.

Качеството е особено 
важно за твърде взиска
телните пазари в чужби
на. Радващо е, че почти 
всички трудови органи
зации, които изнасят сво
ите изделия, водят строг 
контрол какви стоки ще

традиционното 
тво по повод Първи май 
бяха връчени първомай
ски награди на най-заслу-

ините
ха.
ството между 
и па колективната норма,жилите отделни лица, 

групи и колективи. Меж
ду 12-те наградени е и Си
меон Марков, работник в 
мебелната фабрика „Ва
сил Иванов — Циле".

организации откоято по наше предложе
ние въведохме в наша
та група. Сега имаме въз
можност да си помогнем 
един на друг, 
премахнахме досегашна
та практика, поради не
достиг на материали, ед
ни да работят, а други да 
седят. С такъв начин на 
работа увеличихме коли
чеството и подобрихме ка 
чсството на продукция' 
та. Разбира се с такъв на 
чин па работа увеличих
ме и личните доходи, а 
нормата преизпълнява- 
ме с 20 на сто.

Накрая на въпроса ка
кво представлява тази на
града за него, .той каза:

— Голямо признание, 
което не очаквах. Тази 
награда ме задължава да 
полагам още повече уси
лия за преодоляване на 
трудностите. Зная обаче, 
че сам не мога: тук са мо 
ите другари от цеха и за 
едно можем да постигнем 
доста. Мога с пълна отго
ворност да кажа, че ние 
работниците сме готови 
да работим без да пи
таме за работно време 
и празник само да прео
долеем несполуките.

Васил Колев

а с това

Както е известно „Ци
ле" вече години наред се 
среща с редица сериоз
ни проблеми: недостиг 
на оборотни средства, 
нередовно снабдяване с 
възпроизводствени мате
риали, което пряко се 
отразява върху произво
дството, дисциплината и 
личните доходи на рабо
тниците. Но в та5и тру 
дова организация все по 
вече се чувствува лично
то ангажиране на всич
ки работници, което да
ва резултати.

Онова, което най-рад- 
ва, както посочват в „Ци 
ле", това е съзнанието на 
работниците и ръковод
ството, че само със соб
ствени сили и труд могат 
да преодолеят труднос
тите.

Това потвърждава и 
примерът на Симеон Мар
ков, работник в тапицер
ския цех, който е един 
от удостоените с тазго
дишна първомайска наг
рада. За Марков всички

поставят ка

Симеон Марков
приети спешни мерки, ко 
ито понастоящем се ока 
зват ефективни. С ново 
усвоена продукция (из
работка на „Степс" обу
вки) „Тигър-Димитровгр- 
ад" проникна и на ита
лианския пазар. И тук ка 
то първостепенна задача 
е: да се произвежда ви
сококачествена

На въпроса ни с какво е 
заслужил да получи таз
годишна първомайска на
града, той сподели:

— Тази награда прие
мам като награда на це
лия цех. Мисля, че все
ки от нас би могъл да 
получи това признание, 
защото в момента наисти
на най-добри резултати в 
трудовата 
постига този цех.

Когато го попитахме 
на какво се дължат доб-

продук-
ция, която единствено 
може да бъде конкурент
носпособна на този па
зар.

организация

Неведнаж се изтъква, 
че качеството на издели
ята зависи от висока тру
дова и технологическаБОСИЛЕГРАД: В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ И ПРЕРАБОТКАТА НА ОВОШИЯ И ЗЕЛЕНЧУК

ТРИМЕСЕЧНИЯТ ПЛАН ПРЕИЗПЪЛНЕН С 27 НА СТО дисциплина. Ето защо ор 
ганизаторите на произ
водствения процес ежед
невно саОт началото на делова 

та година цехът за пре
работка и

на сто, а по отношение 
на осъществените 
тати през 
од на изтеклата 1985 го 
дина дори със 75 на сто. 
Именно, 
три месеца от 
в този втори производст
вен цех, изграден в Бо
силеград, въз основа на 
солидарни средства и об 
ществено-икономически- 
те развойни 
Босилеградска община, 
Южноморавски 
СР Сърбия, от запланува 
ните според годишния пр 
оизводствен план 110 то 
на, са произведени 140 
тона готови 
лия, преди всичко 
лия от кромид.

дължни да се 
грижат дисциплината пое 
тоянно да се изостря и 
да се въвежда контрол на 
производството на всич
ки негови етапи.

разно използуване на пр 
оизводствените 
тети и с пълен оборот на 
машините.

от Лесковац е станал ве 
че на здрави крака гово
ри и фактът, че вече са 
започнали 
за обезпечаване 
суровини. В това

резул- 
същия пери-

капаци-сушене 
овощия и зеленчук в Бо 
силеград работи с пълен 
капацитет. И ако начало-

на

да договарят 
на новипрез първите 

годината
— От началото 

дината работим 
ри смени със

на го- 
в чети-

то, т.е. осъществените пр 
оизводствени резултати 

месе-

отно-
шение в ход е сключване 
на договор и с ООСТ „На 
предък" от Босилеград 
за обезпечаване 
тно

Въпреки че място за 
особена тревога няма, тру 
довите организации в Ди 
митровградска 
навреме са предприели ре 
дица

седмично 
един свободен ден. Тряб 
ва да добавим 
в отчетния

през първите три 
ца могат да бъдат няка
къв барометър, реално е 
да се очаква изпълнение 
и на годишния произвол 
ствен план от 450 тона го 
тови изделия. Разбира се 
това Ще бъде осъществе
но, ако и занапред се про 
дължи с такъв темп, от
говорност и икономисва- 
не и ако

общинаи това, че 
период, няма 
по-сериозни

на извее 
количество картофи, 

селскостопанската 
организация от Босилег
рад ще изкупи от 
шека на селскостопански 
те производители 
щината.

допълнителни мер' 
ки да подобрят качество
то на продукцията. А то 
ва е и гаранция, 
постигнат 

об-» делови

хме някои 
дефекти на коитонасоки на машините, а
за сметка на това, 
вини имахме достатъчно 

изтъкна ръководителят 
на цеха, Сотир Сотиров.

Охрабрява и фактът, че 
и с пласмента 
изделия няма

суро- изли-регион и че ще 
още по-добри 

резултати, защо
то няма да се произвеж
да продукция за складо
вете, а за потребители, ко 
ито веднага заплащат.
_____________ Ст.Н.

в

Няма съмнение 
купването на картофи ще 
бъде от особено 
за увеличението на 
мейния бюджет на селск 
остопанските производи 
тели, а от друга страна и 
за ускоряване отглежда 
нето на картофи, които 
твърде добре успяват в 

в раЧмГ; ” Б°““ °бщина. 
„Фармацевтика"

че из-в практика се 
всички други

на сухите 
проблеми, 

макар че на световния па 
зар се явяват

прилагат 
договорени 
вени споразумения.

сухи изде- 
изде- значениепроизвод ст-

се-с подобни 
изделия и други произво 
дители. Инак, според 
мите на Сотиров, 
обезпечени

Инак, производстве
ният План през първото 
тримесечие на настояща
та делова

— Преизпълнението на 
тримесечния производст
вен план имат

преди всичко се 
дължи на добрата 
низация и по отношение 
на изтеклата

суровини догодина по от
ношение на запланувано
то годишно ПРОИЗВОДСТ; 
во е преизпълнен с 27*

края на годината.
Че наистина 

йто работи 
ООСТ

орга-

делова го 
дина, много по-целесъоб

М. Я.
СТРАНИЦА •

Братство 9 май 1986
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ТЪРСЕНЕ НА НОВ ОБРАЗ
А от пътя, трасиран с Програмата му. Като 

класа в се озова на този кръстопът, авангардът на
метала ня паВп,,™ и, приспособяваше прави усилие да излезне от своята черуп-
ването ™ ™I™ И формите на «еИствУ- ка- к°^о около него бе създавана с опор-

ние. И в наи-новия етап на революцията, съзнание искаше да го разкъса на бюро-
когато ефикасността на Съюза на комуни- кратизирани строго 
стите започна да отслабва,

Търси се партия, която не ще обще
ството да държи заковано на постигнато
то равнище и в установените отношения, 
която ще върви към реалните потреби на 
пристигащите, които най-вече очакват от 
бъдещето, а това преди всичко са работ
ническата класа и младото поколение. Не 
удовлетворяването на тези искания може 
да доведе единствено до оправдан револт 
на същите и до задълбочаване на обще
ствената криза.

Отворените списъци и повечето канди
дати за всички функции, акционните кон
ференции които ще приемат задължител
ни заключения, поради ефикасността нам„' 
лен брой на членовете на централните ко
митети, единствено решаване на мандата, 
обезателно между конгресите да се прове
ждат конференции на СК, на които ще се 
оценява дотогавашната работа, даването на 
потребните права и задължения на уни
верситетските конференции, наблягането 
върху постоянно откровен диалог с най- 
широките слоеве, са дълг, че пред всички 
важни решения да се консултират всички 
членове, прецизиране на задачите, произ
тичащи от Принципите на демократичес
кия централизъм... Есичко това са 
боти, които вече са извършени и които 
по добър начин подготвят терен, върху ко
йто и Тринадесетият конгрес на югослав
ските комунисти — подобно на някои от 
предишните, на които например ЮКП 
прерастна в СКЖ или бе съществено про
меняна ролята на СК в политическата си
стема — ще може да сложи основите на 
необходимата трансформация на Съюза 
на комунистите.

С бремето, което носи на плещите си 
и с отворените вентили, които черпаят 
революционната енергия на СК инак не 
би можал да отговори на потребите на 
революцията. Добре бн било когато оста
налите републикански конгреси биха ус
тановили плодотворно общуване с вече 
проведените партийни срещи когато с не
що биха и обогатили посочените идеи.

вангардът на работничската 
Югославия постоянно

национални партии.успоредно с
челните теоретици и политици и работни
ческата класа посочи, че са потребни опре тРалният комитет на СЮК направи като 
снявания и в теоретическата плоскост и в вгРаДи в Заключенията от 16-то заседание 
политическата работа. голяма част от исканията изнесени в общо

партийната дебата. Но многобройните про 
агубата на челните революционери, блеми, които този орган се опитваше да 

а сетне и обществената криза, която най- реши и трудностите, които бяха окупира- 
напред се изрази чрез драматичните ико- ли цялото общество плюс твърде разпро- 
номически трудности и решимостта на оне- страненият опортюнизъм и тежкото бреме 
зи, които се полузваха с обществените при 
вилегии да не позволят никакви промени, каха в друг план утвърдените революцион- 
спряха потребните изменения. Това, раз- ни задачи, 
бира се, доведе до хлъзгане на Съюза на 
комунистите към периферията на събития
та, караше го да „пактува” с държавата 
или по други начини да губи позициите

Крачка напред от това положение Цен

на догматичното съзнание все пак изтлас-

Втората крачка, към партия от моде
рен тип, която ще отговаря на потребите 
на потомствата на онези, които я създава
ха се прави с усилияа на партийните кон
греси и конференции, които се, провеждат. 
Макар че за това няма предварително съ- 

В такава обстановка към средата на чинен план, за основното със същите думи 
юни 1984 година Централният комитет на бе проговорено на състоялите се досега 
СЮК, на 13-то си заседание реши да раз- конгреси и конференции на СК. 
движи общопартийна дебата за осъществя
ване на водещата роля на СЮК и за ук
репване на идейното и акционното 
единство. Последва осеммесечна публична 
дебата, в която всички проблеми бяха на
речени със същинското си име, а работни
ческата класа до Съюза на комунистите,

си на водеща сила, а с това и авторитета 
и доверието в работническата класа.

ра-

На посочените срещи като отговор на
тежненията към самоудоволствие и чувст
вото, че се може сам и на самозваните за
щитници на националните интереси, търси 
се по-голямо идейно и акционно единство 
на СЮК и последователно уважаване на
принципите на демократическия централи-, 
зъм, търси се реафирмацмя на моралния 
образ на СК; решително разграничаване с 

На всеки горе долу политически гра- онези, които са залутали в СК или са тук 
мотен човек тогава стана съвсем ясно, че преди всичко заради лична полза; търси 
приемственост на революцията може да се се скъсване на съюза с държавата, а СК 
обезпечи само ако бъдат променяни пре- по-здраво да се свърже с работническата

решения, класа и оттам да черпае своите идеи, сила

особено на ръководствата му отправи мно
жество искания и предложения.

институционалнивъзмогнатите
авангардът започне собствената си ре- и направляване,- търси се прецизно и не- 

конструкция. Догматически самозадоволси прекъснато утвърждаваме на отговорност- 
СК, който би бил за всяко решение на дър та и плубичио оценяваме на работата на 
жавните органи, който опортюнистически всички органи и отделни хора; търси се и 
и неутрално би наблюдавал процесите в постоянеи диалог и подслушване на иска- 
обществото или би искал Да™ определя да най-ШИрокитс слоеве, преди вси-
с бюрократическите си методи неизоежно 
би скъсал тази приемственост и

ако

Миливое Томашевичотклонил чко затова да им сс иде насреща.

Хроника
Така мислят работниците

сдружения труд на съюзно равнище сигурно би било по-добре. 
(Павле Йованович, металик в „Прецизна механика" Белград)

Промяна на неспособните
покрайнините. Достап.ч:но са „ещо да каже аа себе
,,, Р»—™ «а»!Бел™»)

Работническият интерес
„е искат пито могат 

класа. Със съвета

Да съм делегат на конгреса не зная за какво преди всичко 
бих говорила. Казала бих, как у нас все още трудовите условия 
са тежки, макар че е по-добре отколкото по-рано. Много, много 
неща бих желала да сс променят. А преди всичко би трябвало да 
сс променят хората, които не са способни за работата си, които 
не изпълняват това което казват. Когато се нещо каже — трябва
да сс осъществи,

(Дара Михаилович, счетоводител в „Инос Белград")има всс повече, 
работническатаКариеристите, а такива 

да застъпват интересите
па

на



2 Комунист

ПРЕЗИДЕНТА ЙОСИП БРОЗ ТИТО6 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА
революционните придобие 

общество и в не
то на
ки на нашето 
прекъснатото траене на югослав 
ската революция.

В своята революционна ра
бота Тито никога не се застъпва 

за прибързано решаване на 
проблемите, нито лък някога ми 
слеше че е лесен пътят до побе
дата. Винаги изхождаше от реал 

тежнения. Оттам

Никола Любичич, член па Председа
телството на СФРЮ, Титов съратник 
от военната и следвоенна рсволюцион 
на работа, се отзова на молбата на 
„Комунист" по случай годишнината 
от смъртта на президента Тнто да 
каже нещо за неговия лик, непосрсд 
ствеността му, разбирателството за 
хората, за ръководителя и стратега 
на нашата революция.

шс

ните социални 
често и 
свят 
ската

изтъкваше, че „старият 
— светът на капиталистиче- 

експлоатация, светът на 
нации, светът йаобезправени 

бюрократическо отчуждаване на 
излишека на труда —

обществената сцена. Не
не слиза

леко от
обходими са изтрайност, револю 

непоколебимост, храб-ТИТО КАТО РЕВОЛЮЦИОНЕР, ВО 
ЕНАЧАЛНИК И ПОЛИТИК БЕ ВИ
НАГИ РЕАЛЕН В СЪБЛЮДАВАНЕТО 
НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА, ТОВА 
ЧУВСТВО НА РЕАЛНОСТ ВНАСЯШЕ 
В ДУМИТЕ И ДЕЛАТА. И ТОГАВА 
КОГАТО БЕ ТЕЖКО, ВЯРВАШЕ В 
СИЛАТА НА РАБОТНИЧЕСКАТА 
КЛАСА, ТРУДОВИТЕ ХОРА. ВИЗИО 
НЕРСКИ ОТКРИВАШЕ ПЕРСПЕК
ТИВИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИ 
ТИЕ, НО НИКОГА НЯМАШЕ НЕРЕ 
АЛНИ ОЧАКВАНИЯ.

ционна 
рост и 
една след 
ват позициите които са от инте
рес на работническата класа". 
С тази революционна непоколе 
бимост, храброст и последовател 
ност бе пропито целокупното Ти

последователност, е цел 
друга да се придоби-

тово жизнено дело.
ОПОРА ВЪРХУ РАБОТНИЧЕС
КАТА КЛАСА

Облягайки се върху работниче 
ската класа, на югославските на 
роди и народности, решително 
застъпвайки техните интереси, 
Тито винаги бе неуморим в съз 
даването на все по-изгодни ус 
ловия за осъществяване на ръко 
водната роля на работническата 
класа в югославското общество, 
за постоянно развитие и укреп
ване на равноправието, братство 
то п единството на югославски

ТИ10ВА1А МИСЪЛ Н ДЕЛО-ПЪГШШАТЕЛ 

НА СЕГАШНОТО И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
те народи и народности, за все 
по-голяма сигурност на СФРЮ и 
за нейното самостоятелно поло
жение в света. Заради всичко 
това Титовото дело стана ценно 
и за народи извън Югославия и 
наследство на трудовите хора 
и народи в целия свят, които се 
борят за обществен прогрес, 
мир и независимост и равнопра 
вие, в условия на блоковата раз 
дяла на света и водене на поли
тика от позиция на сила. Ни
кой като Тито не зачиташе пра 
вото на всеки народ на самооп 
ределение и равноправно поло 
жение в международната общ
ност; на него бяха дълбоко чуж 
ди каквито и да е облици на 
империализма, хегемонизма и уг 
нетяването. Затова е и нормал
но, че Тито като революционер 
и държавник бе ценен и уважа
ван на всички континенти и вси

АКО ПОВТОРНО СЕ НАМЕРИМ В СИТУАЦИЯ ДА СЕ БОРИМ 
СРЕЩУ АГРЕСОР ЗА СВОБОДА НА СВОЯТА СТРАНА ТОГАВА 
ТОВА ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ТАКА УПОРИТО И УМЕЛО КАКТО 
ПРАВЕХМЕ КОГАТО ТИТО КОМАНДУВАШЕ С НАШИТЕ ВЪО 
РЪЖЕНИ СИЛИ, ЗАЩОТО НЕГОВИТЕ МИСЛИ И СТАНОВИ 
ЩА СА СЛЯТИ В НАШАТА СИСТЕМА ЗА ВСЕНАРОДНА ОТ
БРАНА И ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА.

Югославия, всички нейни тр5 
дови хора и граждани, от най- 
младите до най-възрастните, на 
шестата годишнина от Титовата 
смърт на 4 май, точно в 15 часа 
и пет минути край машините си 
във фабричните зали, на полета, 
в училищата, в казармите и гра 
ниците, на улиците, железопм--

създадат съвместна държава — 
общност на равноправни нации, 
в която свободата на всеки на
род и на всяка народност е пред 
положение и сила на 
единство. Тито също така бе и 
израз на потребите на самата 
Партия за преодоляване на дъл
гогодишните 
ри, неединството, фракционерст- 
вото и, преди всичко, сектанство 
то и да тръгне по път на силно 
свързване с работническата 
са и трудовите хора, по път на 
решителна революционна бор
ба. Тито се яви 
борец за интересите 
риата в изграждането на негова 
та авангардна организация.

черти това бяха об
ществените обстоятелства, които 
създадоха историческо, класово 
и национално пространство за 
явяването на човек какъвто бе 
Тито. Преди всичко бе образец 
на революционер, държавник и 
военачалник който, облягайки се 
върху активността на Партията 
на работническата 
Рода, смело меняше обществено 
то положение и обстоятелствата, 
и когато на мнозина

тяхното

жения и онези класи, които 
промени на обществото са 
борили с прави средства и 
пътища, които са съответствува- 
ли на дълбоките съзнания 
тината, която произтича от обе 
ктивните потреби... Никакви обе 
ктивни условия сами по себе си 
не могат да изменят общество
то ако човешката мисъл и съзна

за
се вътрешни раздо-
по

на ис
кла

като автентиченните линии ще застанат и мирно, 
достоинствено, в най-голяма ти
шина и с най-дълбока почит ще 
почетат паметта на най-големия 
син на тази страна, на нашия 
Тито, на революционера и визи 
онера с когото завоювахме най- 
гблеми победи в нашата най-но
ва история. Изминаха точно шест 
години откакго този същ май
ски ден престана да тупти голя
мото Титово сърце, 
лик завинаги остана в нашите съ 
рца и мисли. Това Ще бъде още 
един обет, че непоколебимо 
следователно ще продължим Ти 
товия път.

Титовият жизнен път 
вото революционно 
ючителен начин

на пролетанието не станат съзнателен тво
рец и носител на промени. И об 
ратно, побеждава само В късионова дви 
жение което е способно да съб, 
людава Потребата и в нея да 
търси изходна основа за револю 
ционни промени. 
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ПОТРЕ 
БИТЕ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ НА 
РОДИ И НАРОДНОСТИ

Тъкмо тук започна великата 
Титова роля в историята на ра 
ботническата класа

чки го признаваха като световен 
гражданин. Малко са държавни
ците като Тито, които уважава
ха и обичаха милиони хорд на 
г-шчки меридиани. Той и да е 
имал

Неговият

класа и на- противници и те не можа 
ха да не го уважават. Затова не 
говото дело, неговият 
тет и

и народите 
на Югославия. Защото, Тито бе 
онази водеща творческа личност 
на нашето революционно работ
ническо движение, която Югос
лавската комунистическа партия 
въоръжи с най-високи съзнания 
и средства, които й обезпечиха 
успехи и победи.

Тито бе олицетворедние на 
потребите на югославските каро 
ди и народности да осъществят 
вековните ой стремежи, т.е. да

и по
автор и- 

благородност никога няма 
Неговото име и

се струваше 
че те не могат да се променят. 
1ази Титова особеност да изчезнат, 

дело ще живеят прз вековете. 
Защото, Тито е личност 
ято говори историята и който я 
създаваше, тъкмо поради това за 
Щото бе проникнал в нейните за 
кани и потреби.

Тито е нареден всред най- 
военачалници 

истиорията на войните. Трайна е

и него- 
дело на изкл произтича 

ше и от неговата убеденост, че 
силата на работническата 
са и на народа е неизчерпаема 
и че те желаят докрай да се 
йорят за осъществяване на прог 
ресивните обществени цели. То 
ва е онова

потвърждаваха 
Марксовия тезис, че обществени 
те обстоятелства

чрез кокла-
създават хора, 

но че и хората създават общест
вени обстоятелства. Защото, 
вестно е, че света наистина са 
могли да менят само онези дви-,

из-

върху което Тито значителнитевинаги се облягаше вв развитие
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заслугата му, че доказа 
ността за ВТ-ЗМОЖ- Титп

водене на успешна пант Кат° въРховен комен- което и сам се е борил — беше 
в оръжена борба и срещу някол- героичъ^ШС образ_ец яа Деблест, оонова на голямо доверие на 
кократно по-силна окупаторска жлмвпг** И На най"голяма издър- трудовите хора в Тито и нашето 
сила. Неговите политически и гтгт» Т В ОСЪ1цествяването на ръководство и най-голямата си- 
стратегиечски идеи и практиче- ивениЯГИЧеСкКИТе цели- т°й е ла в борбата за независимост и 
ските решения в тази област ста въохп Н С °езсмъРтната_слава на самостоятелен път на развитие, 
наха собственост на всички наро- соелг-^еН комендант. който непо- Тито тръгваше от Марксовото ра 
дй, които се борят за свобода и пите ВекН° ръков°Деше с едини- збиране, че новите обществени 
независимост или се бранят от нт я В- рорбата и който е ранен отношения трябва да бъдат соб- 
външен натиск и агресия. В това той °иното поле- Никой като ствено дело на работническата 
се състои неговият принос към коит”6 6 пренасял на хората с класа и трудовите хора. 
борбата на народите за цялостно чевпъ С6 6 срещал и разговарял, Новото обществено-икономи- 
освобождение. д р стината на Убежденията в ческо положение на трудовия чо-

Тито бе дълбоко мислеща ли- ш ВИ оптимизъм- Често говоре- век и самоуправлението на ра- 
чност. Преди да вземе решение те6' 46 прорлемите и трудности- ботниците в производството ста- 
винаги всестранно преценяваше н ° К0ИТ0 се сРеЩал, са укреп- наха основа на революционните 
конкретните условия и съблюда- нпгИ нег0вата сила и решител- промени и в политическата сис- 
ваше не само близките но и дъл м/ Да Ш решя- Ако се е СЛУ4' тема. Именно, и в този револю-
госрочните последици на новите Д3 МУ Се обръщат х°Ра сло ционнен етап на работническата
начинания. Той води твъпде те ВЯ1!1 °Т ^РУД1100™. не се е случ класа и трудовите хора е необхо- 
жка война решавайки проблеми ни Д3 "е °И заминат охРабРе- дима държава, но не като отчу- 
които налагаше съвременната т„™ „ ждена и командваща сила над
практика, а и всекидневните таю реп м своето “зимхума™ият б° Работническата класа и трудови-
тичесски проблеми съблюдаваше ната надвием К0И™ Г Т6 ХОра' 3 кат° държава коятов „алеи пп-пшптга А аше ната наДвиси с хуманност. Ни- отмира, т.е. като инструмент на

р ра егически то в наи-суровите военни обстоя- самоуправлението и защита на 
’ ^ 1 ите на Челокупни- телства той не е забравял най- това самоуправление. Тито реши

р ц 1 нни промени. Той благородните връзки на човеч- телно се застъпваше за все по- 
така пост пваше защото във во- ността, които трябва да бъдат за непосредствено 
ината влезе като изграден ре- пазени. Известна е неговата би- трудовия човек в осъществяване- 
золюционер, защото познаваща тка за ранените. У нас, съвреме- то на властта, от въвеждането на 
научните закономерности за во- нниците и у бъдещите поколе- съвета на производителите в ску- 
дене на война и революция, па ния, за вечни времена ще остане пщинската система, чрез играж- 
затова проникваше по-дълбоко в в спомените неговият импера- дането на комуналната система, 
онова което настава като непо- тив: че нито като човек, нитока- до днешната делегатска система 

действител- то върховен комендант не може като същина на социалистичес- 
Затова в Титовото дело в и не иска да остави ранените ката самоуправителна демокра- 

цялост са слети тео- без защита. Със същите хуманни ция и беше инициатор за въвеж 
ретическият подход към война- съображения беше инспирирано дане на принципа за колективна 
та и воденето на войната на пра- и неговото благородно отноше- работа, решаване и отговорност.

сти на революционния авангард 
няма социалистическа револю
ция. Поради това във всички ета 
пи се застъпваше за идейно и 
политически единствена партия, 
чевръсто организирана и борчес 
ка сила, способна да води рево
люционна борба. Това е партия 
най-чевръсто свързана с работни 
ческата класа и трудовите хора, 
с всички демократически и про
гресивни сили. Изводи от необ
ходимостта за съществуването и 
действуване на такава партия Ти
то донасяше от характера и це
лите на социалистическата рево
люция, която не свършва с на- 
родоосвободителната борба, 
представлява траен процес, все 
до осъществяването на нейните 
исторически цели. За Тито Съю
зът на комунистите, преди всич
ко е авангард на работническата 
класа, която със своята съвкуп
на активност осигурява работни
ците наистина да станат истори
чески субекти на общественото 
преобразявате, т.е. освобожде
нието на работническата класа 
да бъде нейно собствено дело.

Тито заснова външната поли
тика на социалистическа Юго
славия. Неговият личен принос 
в основаването, развитието и по
дема на необвързаната политика 
е неизмерим. В моментите на 
най-опасните международни кри 
зи, предвиждайки направлението 
на съвременните процеси с из- 
тънчано непогрешимо чувство на 
революционер и визионер, той 
изнамираше най-добри отговори 
за непосредствени и дългосроч
ни задачи в борбата за равнопра 
вно международно сътрудничес
тво. Тито стана творец на нова 
политика, политиката на необвър 
зването, което го направи най- 
изтъкната фигура в необвърза
ното движение и в съвременния 
свят. В неговия мироглед необг 
вързаната политика не означава 
само противопоставяне на глоба 
лната блокова разединеност на 
на света; в нея се съдържи ис
кът за усъвършенствуване на 
сътрудничеството и разбирател
ството с всички държави върху 
принципните основи на миролю
биво съвместно съжителство, по 
лптическо и икономическо рав
ноправие. Поради това тя е по
ложителна политическа платфор
ма на възможен и исторически не 
избежен процес на преовладава- 
не на блоковото разделение, в ин 
терес на човечството като цяло.

Титовото дело е важен фактор 
за стабилното международно по
ложение, независимостта и без
опасност на нашата страна днес 
и в бъдеще. То е трайна основа 
на отношенията в нашата соци
алистическа самоуправителна 
Югославия и Съюза на комуни
стите към света. В следенето на 
Титовата политика в междунаро
ден план — работническата кла
са, трудовите хора, народите и 
народностите на Югославия ви
ждат единственият възможен из
бор за нас. Този свой избор 
трябва решително да пазим и за 
щитаваме с всички средства на 
суверенна страна и независима 
революция. В това Титово голямо 
дело е залегнал и гарантът на 
нашето бъдеще.

а

включване на

средствена военна 
ност.
компактна

етика. ние към пленниците.
Във всички човешки отноше- Титовата историческа заслуга 

за последователно осъществява
не на принципа на национален 
суверенитет и равноправие на 
народите и народностите, репуб
ликите и покрайнините в наша
та многонационална общност. 
Това е, както говореше Тито, и 
основата за по-нататъшно укреп
ване на братството и единството, 
социалистическата солидарност и 
укрепването на нашата самоупра 
вителна общност.

Сред големите придобивки на 
нашето общество е и Ти

товата концепция за всенародна
та отбрана и обществената само
защита, която извира от общест 
веното битие на нашата самоуп
равителна система оживотворя- 
вайки Марксовата идея за въо
ръжен народ. Тази концепция 
обезпечава най-широко участие 
на народите в подготовката и 
воденето на всенародна отбрани 
тел на война, ако ни бъде натра
пена, все до окончателна побе
да. В днешния свят, чиито мир 
с изложен на много опасни из
кушения, трябва с още по-голя- 
ма решителност, последователно 
по-иататък да разгръщаме Тито
вата стратегия за всенародна от
брана, именно върху основите, 
които той с положил.

В Титовата 
стратегия Партията, т.е. Съюзът 
на комунистите заема едно от 
централните места. Неговият бо
гат революционен опит го укреп 
па в убеждението, че без воде
ща роля на комунистът не може 
успешно да развива историческа
та самоактивност на работниче
ската класа и най-широките ма
си на трудещите се. Тито гово
реше, че без насочващи дейно

С гениална далновидност Ти
то винаги на време създаваше и ния Тито беше човек, другар и 
по-нататък развиваше военната приятел. У всеки човек, стар и 
организация, приспособявайки я млад, па и у най-младия вижда
на нови условия на водене на вой- шс личност и се отнасяше с ува- 
на. Благодарение на това, ние жение. За него същинско каче- 
можехме да се бием с далеч по- ство на нашата армия и нашите 
добре въоръжен и числено по- въоръжени сили бяха и остана- 
голям враг и редовно от борби' ха другарските взаимоотноше- 
ти да излизам като победител. ния, другарство сред командири- 

Оттам днес и казваме, че зна- те и войниците. Той често изтък 
на Титовите научни и ваше, чс дисциплината, военната 

не се организираност, безупречното из 
пълняване на заповедите на на-

чението
практиечкеи постижения
ограничава изклюичтелно на она
зи война която водехме под не- чалника са безусловените качес-

пъл- тва на Армията. Но, в същото 
всички бъдещи време подчертаваше, че другар;

човешки взаимоотноше-

говото ръководство, но имат 
на важност и за
ако повторно бъдем в ситуация ските 
тежки дни, ако дойдат. Затова ния на това не противоречат, а

много допринасят за съзнателна
та военна дисциплина, организи
раност и изпълняването иа запс-

да се борим срещу агресор за 
свобода на нашата страна ние 
това ще правим така упорито и 
творчески като това 
когато Тито командуваше с въор

правехме ведите.
Югославия под Титово ръко- 

изостаналанеговите водство, от малка и
балканска провинция, като полу 

монета за
ъжените сили, защтото 
мисли и становища са сляти

зЦ всенародна колониална страна
отбрана и обществена самозащи-

НАЙ-ХУМАННИЯТ БОРЕЦ НА сили, се е яями д0 равиище- 
СВОЕТО ВРЕМЕ ™ «а 'Социалистическа страна,

В Титовата ^нцепция за все- телн^ ^ р рав.
народна борба е застъпена не д народи, с изтъкнато
гацията на окупаторската сис - и авТиритет в междуиаро-
ма на врага. Той е точно пред общи0ст, с развити произ-
видял, че врагът, колкото и да Д ии сили, снажна индус- 
е силен, не може „да седи на , ^ модорно селскоСтопанско
байонсти" и че никога не мо ' оиЗВОдство, е вътрешна чевръ 
да има достатъчно сили Да тина и КОхезия, чиято обществе
противопостави на народ,_ го снова и същност представял
за борба и съпротива. Той е фор системата на социалистичес- 
мулирал стратегическото «ача кото самоуправление.
от най-гол ям о естетство: ако

в
нашата система

та.
самосъзна-

революционна

■»-*»»«-
освобо 'нрва косто трудовият човек

свой интерес и за

дсм принудени да 
ределсна територия, ще

по-голяма и по-дим друга, още 
значителна.

с видял като
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ВЕЛИКОБ1-ЛГЛРСКИ РЕЦЕНЗИИ
ЛАЗАР ДЖОДЖИЧ:

СЪС САМОУПРАВЛЕНИЕ 

КЪМ ИЗХОД ОТ КРИЗАТА По старата схема
на ма-лтгзггккгкд

възможно да се изгради пре- е извършена едвам след Втората 
нова България..За световна война, тоест в социалис

тическа Югославия,

собствената си ак-— Една от най-важните ро- торитста «а 
ли на Съюза на синдикатите и ция, с класовото си съдържание, 
нашето социалистическо самоуп- с последователността, упоритост- 
равително общество е активност- та и храбростта си върши иати- 
та, с която се създават условия, ск и съломява отпорите на иеоб- 
че работниците и работническа- ходимите промени, водещи к'ьм 
та класа да станат господари изход от кризата, 
над общественото възпроизводст 
во и нейните интереси и 
ние да бъдат решаващи на всич- те на Съюза на синдикатите ще 
ки равнища в управляването и се търси да водят такава актив- 
решаването. Следователно, може мост, с която ще се обезпечи, 
да Се каже: колко Съюзът на че рабоницитс в сдружения труд 
синдикатите с активността си да бъдат действителни носители 
успява да обезпечи работниците на решенията за самоуправитсл- 
да решават за условията и ре- ното организиране, планирането, 
зултатите на своя труд, толкова инвестициите и останалите въп- 
успешно осъществява своята об- роси на общественото и матери- 
ществена роля в последователно- алното развитие. Ще се търси в 
то развитие на социалистическо- решаването за всички въпроси на

материалното и общественото ра

не е
породена 
тези думи на Димитров, написани 
в така нар. московско писмо до 

комитет на Българс- 
КП, па 28 септември 1944 го-

В София отдавна и във всяко 
обстоятелство от приемането на 
така наречената априлска линия 
в 1956 година, се дава подкрепа 
на всичко, което има и най-малко

Най-

Затова па Десетия конгрес на 
влия- ССЮ от организациите и органи Централния 

ката
дина, днес в София, никой не же
лае да си спомня.

Съдържанието на този и подоб- антимакедонско значение, 
ни документи, каквото е писмото актуалното постконгресно поръ- 
на Централния комитет на БКП чение, изразено в списанията Во 
до Централния комитет на югос- енноисторически сборник и „Ис- 
лавските комунисти от 2 ноември торически преглед , е в това, че 
1944, в което се казва, че българ- се твърди, че населението във Ва- 
ската партия и народ „най-топло рдарска Македония, винаги кога- 
приветствуват новата македонска то условията му позволявали, „из 
държава” в рамките на федерати- тъквало българската национална 
вна Югославия, вече цели три де- самобитност" — „принадлежнос- 

години тта къ.м българската наг|ия". Сто- 
рили би македонците това и сега 
— поръчва се от София —когато 
би им било позволено.

то самоуправление.
Днес оценяваме, че самоупра- звитио винаги да се изхожда от 

влението е в застой, че сме из- класовите единни и автентични 
правени пред сложни проблеми интереси на работниците, 
в материалното развитие и прео 
доляването на икономическата

сетилетия, а последните 
все по-горещо, в „научните" со
фийски трудове се оценяват ка
то „голяма грешка" на тогаваш
ното българско ръководство, наче
ло на което бе Димитров.

криза, че се проявяват дезинте- 
грационни процеси и затваряния. Неотдавна проведеният софий

ски конгрес избегна да се зани-че се засилва полицентричният 
етатизъм и подобно. Всъщност 
всички проблеми и произтичат 
от това, че работниците не ре
шават, съобразно своите права и 
задачи, залегнали в Конституци
ята и Закона за сдружения труд.
Защото, ако решаваха работни
ците, не би се случило да им 
остава все по-малко доход, не 
би бил обезценен производител
ният и творческият труд, не би 
се живело тежко от труда, а 
обогатявало без труд, не бихме 
имали такава обществена орга
низация с безчет СОИ, предста
вителства, успоредни институции 
и служби и огромен чиновниче
ски апарат от ОСТ до федераци- шаването на въпросите трябва 
ята, не бихме имали затваряния да бъде по-храбър и упорит в 
в ООСД републики, покрайнини активността си и безкомпроми

сен в исканията си за Последова-

Вместо немилосръдното унищо- мава с националния, а отделно с 
жаване на българския шовинизъм, македонския въпрос, ако не се 
който всъщност най-горешо се пренебрегне фактът, че това е за 
изявява към македонците, все по' легнало в „априлската линия", чи 
-немилосръдно и безкрупулозно ято победа на самия конгрес бе 
се изявяват тенденциите на възо- много споменавана и славена. То- 
бновения великобългарски шови Еа което Конгресът премълча, пр- 
низъм. Не само че се повтарят яко е оживено в списанията, чии- 
старите претенции, но това се съо то страници чакаха набрани в пе- 
бщава почти с неизменените фо- чатниците, така че веднага след 
рмулацни. срещата в София да бъдат пусна- 

_тп в оборот.
Най-нови поводи за тези разго

вори даде печатената миналата Съществуването на един народ, 
година книга на Костадин Пале- на неговата култург* истерия и 
шустки и всичко онова, което с езек’ никога не зависеше от доб- 
месеци става около нея. Съдържа- Рата поля на когото и да е, пък и 
нието на всички тези акции — са- настояванията на София не може 
мата книга, януарийското интер- да изличат от действителността 
вю с нейния автор и най-сетне ре макед°нчите и всичко онова, 
цензиите, неотдавна публикувани ги определя като народ. Как, оба 
в двете челни софийски научно- че' София замисля да развива съ- 
-политически списания — е мо- трудничеството с Югославия и да 
тивирано със стремежа да се отре- се боРп 33 стабилност, разбирате- 
чс съществуването на македонци- лство и мир на Балканите — за 
те като народ и да се докаже, че което декларативно се 
македонците всъщност са — бъл- ~ успоредно с отричнето на един 
гари. Това дето македонците, 
хната история, култура и език съ
ществуват, София приписва на

Съюзът на синдикатите в ре-

коетои т. н. Просто казано, 
причини за обществено-икономи телно осъществяване на консти

туционната позиция на работни-

главните

ческата криза, пред която 
изправени, са недостатъчно раз- ка в Разполагането и управлява- 
витото самоуправление и изтлас- нето с Д°х°Да и целокупното об- 
кването на работника от решава- Ществено възпроизводство. Само 
нето.

сме

така ще спечелва доверието и 
подкрепата на работниците. Вяр- 

говори, вам, че Десетият 'конгрес на 
че и Съюзът на синдикатите ка- ССЮ ще постави твърди задачи 
то наи-широка организация на на своите членове, организации 
работническата класа още не е и органи . . .

изяснява

Това същевременно цял съседен народ и с непрекъсна- 
лроявяване на претенции 

една съседна страна? На този въ
прос от София трудно 
очакваме логичен

ТЯ'
тото КЪМ

национализма на ЮКП, 
на СЮК. На Югославия, 
най-новите рецензии, 
натиск върху България да произ

можем да 
и убедителен

относностанал обществена сила, 
съществено влияе върху промя
ната на състоянието, която с ав-

която (От първомайското 
пред Танюг, „Комунист" 
и „Рад")

интервю според 
се приписва отговор.

М. Йжукич

Комунист дани* на вестник „Комунист" Влайко Кри- 
вокапич, изпълняващ длъжността
ник

председател Драгите Павловия 
• Адреси на„ помощ-

главен и отговорен редактор Бо-

Дубравко Цурач(Босив
?р«жеДпР .
шец (Словени*), Мир™ Хал^ 
ватоко). Маги* Новооел (Черна горГ) 
ман Петкович (Войводата) ’ “**■

• Председател на Издателския „
„Комунист" - на изданието за сГ Оъ^ 
бия_д-р_Богда5_2^?фуНО»ич

„„ „ Редакциите: за всички издания
на „Комунист" Площад „Маркс и Внголс" 
11 Белград, телефонна централа 335-061. 
дом на редакцията на изданието за СР

2лРХ б”.7^ЛГРаД’ Б™РД "ЛвЯЖ!"в-
Издава Издателска 
„Комунист".
Печата

• С Ущ Президента аа Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист" е от- 
**чен с Орден братство и единство сьо 
златен венец.

• Директор на Издателската______ трудова орга-
аизахрея „Комунист": Витомнр Сударски. 
Гдавех и отговорен редактор на всички

трудова организаци*

се е четвъртък на сърбохърватаки 
относно хьрватско-сръ баки (кирилица и 
латиница), словенски, македонски м и 
оанега» езици,
български,

кедавня на „Комунист": Влайко Криво-

• Урежда редакцн! колеги*: гла- 
и отговорен редактор на воички из- а а съкратени яздения

. унгарски, словашки, румънски,
и чалвансии вала.



МАЛЪК ПОРТРЕТ
ДИМИТРОВГРАДЗаработи повече 

от всеки зает ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ПРИКЛЮЧВА
След подобрение на вре 

селскостопанските
тентната служба на Об 
щинската скупщина, 00 
СТ „Нишава" и „Коопе- 
рант", които са и главни 
организатори на тази ва 
жна селскостопанска ра
бота. Според сведения

Това значчи, че са създа 
дени всички .необходими 
условия за успешно про
веждане на сеитбата. Еди 
нствено, което загрижава 
е фактът, че. не се слага 
достатъчно

мето
работи в Димитровградс- 
ка общинаГЕОРГИ ИВАНОВ е 

каз-
и не повече прекъснати 

поради продължителните 
валежи, отново са в 
лен разгар и 
лючват. Именно, селскос 
топанските

от осем кра- 
33 да може добре да 

ги гледа и 
има полза

единственият, както 
ва, „чист” селскостопан-

ви.
пъ-иаистина да 

от тях. След 
завърши строежа на 

къщата в Градини 
намерени да купи 
ходимата
за ооработване на земята, 
която сега плаща, и ако 
се укаже

ски производител в 
Градини. И един от най- 
младите. Роден г 
1942 година и макър, 
завършил средно (медици 
нско училище и има зва
ние болногледач, отдавна 
е напуснал професията си 
и се определил 
ско стопанство. Заради 
чистия въздух, както

село вече прик изкуственакато
е през 

че е производите- 
засеят 

култури в 
срок —

има 
необ- 

механизация
ли побързаха да 
пролетните Основната организация на 

труд „Кооперант" в състава на „Сточар" и 
тази година ще раздели част от добива със 
сдружените селскостопански производители.

сдружения
най-оптималния 
до Първи май, използу 
вайки и празниците за 
привръшване на сеитбата. 

От заплануваните 1200

нужда готов е 
да приеме двама работни
ка, които да имат всички 
права както в

Именно, по приключителния баланс за 
миналата 
динара
сдружените селскостопански производители 
като разлика между аковтната цена, по коя 
то те са предавали своите произведения на 
„Кооперант", и окончателната. По този на-

за сел-
година отделени са 325 милиона 

предназначени да се разделят наче- хектара на частния сек 
тор вече са засети почти 
90 на сто от площите с 
царевица. Ечмик, и овес 
са засети на площ от 
130 те, 300 хектара на 
частния и 95 на обществе 
ния сектор, а сеитбата на 
картофи напълно е завър 
шена. След празника за 
почна усилена сеитба и 
на останалите пролетни 
култури като слънчоглед, 
царевица за силаж, люце 
рка и т.н. Значителни 
площи са засети с фу
раж за добитъка, особе 
но на обществения сектор 

Както и досега провеж

сдружениясто казва, и защото това 
обича. ТРУД. „Считам че ще има 

дори и да де-След | само една 
„държавна служ- 

окончателно се оп-

за всички.
година 
ба",
ределя за селското стопа
нство. С 2,5 ха обработ
ваема площ, 
оре, половината е с изку
ствена трева, Георги или 
както съселяните му ви
кат Гоша, сега отглежда 
4 крази и 4 телета, десе
тина овце, четири кози 
п друг дребен добитък. 
Той е един от редовните 
млекоснабдители на дими 
тровградчани. Всяка сут
рин с колело идва в гра
да и донася „тазе" мляко

лим излишък на края на 
годината. А младите ако 
искат да заработят тря
бва да се възпитават та
ка да се определят сами 
за селско стопанство. Мла 
дите в нашето село 
ботят селскостопански ра 
боти но струва ми се с не
достатъчен интерес. А от 
селското стопанство, от 
животновъдството, има на 
истина полза, защото се-

чин се осигурява участието на сдружените 
селскостопански производители в разпреде 
лението на дохода съответно осъщественияполовината
оборот.

ра-

та от споменатите служ 
би сеитбата се провежда 
нормално, като при това 
са обезпечени достатъч* 
но семена и изкуствена 
тор, а и механизацията е 
сравнително добре снаб 
дена с резервни части.

тор, което може отрица
телно да се отрази вър
ху добивите. Според изка 
званията на селскостопан 
ските производители еди 
нствена причина за това 
е високата цена на мине 
ралната тор.

дането на пролетната се 
итба се следи от компе-в много димитровградски 

къщи. Една част дава и 
в „Кооперант". Има в 
„Кооперант" евиденция, 
казва, от която може да се 
види, че преди няколко 
години е бил между пър
вите по предадено мляко. 
Вярваме му имайки пре
двид едрите, буйни кра
ви, които сега отглежда и 
каквито винаги е отглеж
дал. От млякото винаги 
може да останат по 3—4 
стари милиона, някога и 
повече, чиста пара, а къ
де е останалото-телета, 
агнета. Когато е напус
нал работа определил се 
за отглеждане на кози. 
По късно ги продава на 
селскостопанската трудо
ва организация. Сега, ко 
гато козарството пак е на 
цена, има намерение в 
сътрудничество с „Коопе 
рант" да започне отново 
да се занимава с козевъд- 
ство. Много е гто-рента- 
билна козата от овцата,

А. Т.

НАШИ СЕЛА — ЖЕРАВИНО

СЕЛО С ДЕСЕТИНА ДОМАКИНСТВА
Снабдяването също така е проблем, 

който години вече наред измъчва жи
телите на това село и който ежегодно 
все повече се изостря. В селото открай 
време няма магазин, а най-близкият 
им магазин в село Голеш, който по
ради крайна безотговорност на мага- 
зинера не се знае кога е отворен, а 

кога затворен. Също така ва
жен проблем е здравеопазването. Здра
вната станция в Долно Тлъмино е 
отдалечена от селото им около 15 км, 
а те стари не са в състояние да отиват 
толкова. Поради това както, подчер
та Милков, не е лошо ако поне един 
път месечно лекар или пък медицин
ски техник обиколят селото им. Това 
дотолкова повече, че мнозина от те
зи стари хора се нуждаят и от разго
вор.

Село Жеравино заема най-южната 
част на Босилеградска община и по 
броя на домакинствата е най-малкот'0 
село в общината. Понастоящем, има 
само десетина домакинства, преди вси
чко по двама в напреднала възраст. И 
както ни уведоми црсдседаталят па 
местната организация на Социалисти
ческия съюз, който ведно е и деле
гат на Общинската конференция па 
ССТН в Босилеград, Мите Милков, над 
десет години п селото не са чули дет
ски глъч. Затова нс без основание 
Милков казва, чс селото им с остана
ло без младост. От 4—5 години насам 
селото с електрифицирано, по и това 
пс помогна млади да останат в селото.

— Останахме по двама, рядко в 
някоя къща по трима и това няма чо
век под 55 години.

Естествено, че при това и комунал
но-битовите пи проблеми остават не
разрешени.

Ето например вече няколко годи
ни полагаме усилия да построим п’тя 
от Караманица до селото да бъде го
ден за съобщения, но ш-т със старци 
прави ли се — казва председателят на 
местната организация на Социалисти
ческия съюз в селото.

През настоящата 
подчерта Милков, в местната общност 
са запланували акция за уреждане и 
ограждане на селските гробища. Но и 
тази акция на дали щс успеят да до
ведат до края.

Георги Иванов

лото е близо до Димит
ровград и всичко може 
да се продаде на пазара", 
самоуврсно изгч<ва Го
ша. Самоуверен е, с пълно 
право, и когато казва, че 
заработва всеки месец но 
вече от всеки зает в сдру-,
жсиия труд.

Гоша намира време и 
общсствеио- 
активности.

други 
иолитичеки 
Член на СЮК от 1963 го
дина, бил с, 4—5 години 
председател па младежка
та организация, до мина 
лата година секретар на 
първичната организация. 
Сега е член на делегация 
на неедружните

за

Въпреки че жителите са в напред
нала възраст, все още. повече от тях 
са селскостопански производители. По
чти всяко домакинство отглежда по 
десетина овце и две до три крави, а 
двама—трима отглеждат и по повече.

дава повече мляко, по
вече ярета и млякото е 
по-здраво, казва Гоша 
добавяйки, че селско сто 
панство без животновъд
ство не става. „В него е стопански 
бъдещето на селското сто ли и член 
панство, особено в наши- тслството 
те краища. Според него, комитет 
който иска с това да се тровград. 
занимава, трябва да от
глежда нс по-малко от 4

сслско-
Председателя на местната органи

зация, а както подчерта той и остана
лите му съселяни тревожи факта, че в

производите- 
на Прсдседа- 

на Общинския 
па СКС в Дими-

годипа, както

последно време се чувствуват някак си 
забравени. В случая солидарността 
трябва да дойде до пълна изява.

М.Я,
А. Т.

СТРАНИЦА 7
■ • .мЛ> ■I

Братство * 9 май *986



ТВ#КУЛТ В РА В
ПЪРВОМАЙСКА СРЕВДА С ПРОС-НЕТЕН ДЕЕЦБОСИЛЕГРАД :

С обич към професията си
найот Тодоров също та 
ка с
тс и всеотдайни просвет 

работници. За него 
да научи ученика, да му 

любов к^м кни

учителската професия е ед-АД Безспорно е, че . 
най-благородпите, и една о твърде отговорпи

този, които
между трудолюбиви

на от
тс професии. Разбира се доколкото

съзнателно и изцялоНейко о икнимаян кворум ниотдадесе определи за нея, 
сили и възможности. 

Учителската професия,
ЗА НОВ СЕКРЕТАР БЕ НАЗНАЧЕН ВАСИЛ НИ 
КОЛОВ

На 28 април бе прове 
дено учредително заседа
ние на новоизбраната 
скупщина на новооформе 
ната Самоуправителна об 
щност на интересите за 
образование, култура и 
физическа култура в Ди 
митровград. За председа
тел на скупщината бе из 
бран ЗОРАН ТРИЧКОВ, 
а за заместник председа
тел ЛЮБИНКА СТОЯНО 
ВА. Избрани бяхй и 1чле 
«овена! Изпълнителния 
отбор на скупщината на 
Самоуправителната общ
ност. Това са САША ДИ 
МИТРОВ,,' (председател 
ЗАГОРКА, ДЖУРОВА,

МИЛА БАСОВ, ДЖУРА 
ДЖУРОВ, ЛЕНКА ТО
МОВА, ДРАГАН ДЕН- 
ЧЕВ, й АЛЕКСА,’" ТАШ
КОВ. За гделегат в репуб 
ликанската СОИ за култу 
ра бе преизбран СЛОВО 
ДАН АЛЕКСИЧ, в РСОИ 
за образование бе. А изб
ран АЛЕКСАНДЪР ПЕТ-

вдъхнови 
гата и да му създаде тру 

навик и при това да 
го насочи към по-нататъ 
шния живот, т.е. да му 

към света, е

изисква трудолюбие и скр 
омпост. С други думи, ка
зано, личност, която с 
всички свои качества и 
човешки стойности, може

РОВ, а в РСОИ за физи 
чсскй/ култура ДЖУРА 
ДЖУРОВ.

дов

отвори път 
превъзходна задача.

— Децата за мен са 
най-голяма радост. Вс 

тях съм най-щастлив.

В унисон със станови
щата на Координацион-, 
иото тяло за кадри при 
Общинската конфсрсн- 
ций\ на ССТН, )| |въз ос
нова на разискванията в 
останалите обществсно-

да плияе върху правил
ното формирапс па мла 
дитс поколения.

Един от тези с и ПА 
НАЙОТ ТОДОРОВ, учи
тел в горнолюбатската 
махала Колчина гарина. 
Първите две години и то 
ва в началото на учител 
ствуването си, за които 
си спомня, били трудни, 
много деца, около 70, а 
той сам и неопитен, но 
любовта към професията 
и децата надделяват, пре 
карва в село Диманце — 
Кумановска община. След 
като отбива военната си 
повиност, от 1959 година 
е учител в тази безсъмне 
ние най-голяма махала в 
Босилеградска община. 
Инак, роден е през 1932 
година в село Назърица.

На въпроса как толко 
ва години е останал да 
живее и оаботи в махала, 
когато мнозина негови 
колегии са променили и 
по няколко села, Тодо
ров сподели:

ред
отделно когато ме запит 
ват за едно или друго. 
Обичам работата и еже 
дневно настоявам да вне 
са в нея нещо ново. И 
сто и след 29 години не 
ми омръзна, някак стру 
ра ми се, че трябва още 
повече да работя. Едно 
обаче ме тревожи. Ня
как си, училищата ни 
на село са забравени от 
субектите които тряб
ва да Ср грижат за рабо 
тата в тях. Ето аз ползу

политически организа
ции и Общинската скуп 
щина, за нов секретар на 
Самоуправителната общ
ност за образование, ку
лтура и сЬизическа кул
ту рц бе «азначен досега
шния* директор на ос
новното Цучилище1 „Мо- 
ша; Пияде” в Димитровг 

ВАСИЛ НИКОЛОВ.

Панайот Тодоров

раздялата ни ще бъде 
трогателна.

Че наистина Тодоров 
просто се е сродил е ме 
стното население от този 
край говори и факта, че 
не само че учителствува 
вече 27 години, но и ви 
наги е между първите и 
във всички комунално-би 
тови акции. Тодоров е 
един от организаторите 
за изграждането на но
вата училищна сграда. 
Между най-дейните е и 
в акцията по електрифи 
кация на махалата. Орга 
низира и активно участ 
вува и при свързването 
на махалата с годен за 
движение на камиони 
път с Горна Любата и 
регионалния път Босиле
град
Поради това местното на 
селение го има като свой, 
всички го обичат, уважа 
ват го и затова за него 
всички имат само похва 
лни думи.

Във възпитателно-обра 
зователната дейност Па

рад
Да споменем на края 

и това, ч4 първото засе
дание на скупщината 
СОИ за образование,, 
култура и физическа ку 
<1тура сд проведе 1при 
„тясно" мнозинство от 
само един—двама делега- 

А. Т.

вам все още онези насна
ледни средства и .учили 
щен инвентар от преди 
20 и повече години, 
възпитателно-образовате 
лната

а

търси
отдел

програма 
нови съвременни, 
но сега когато училища 
та ни са електрифицира 
ни. сподели Тодоров.

Да кажем и това, 
за трудолюбието във въз 
питателно-образователна 
та си дейност и за усър 
дието в комунално-бито

ти.

СЪСТЕЗА-БОСИЛЕГРАД: ОТ ОБЩИНСКОТО
ОКАЗВАНЕ НА Ш>РВА ПОМОЩНИЕ ПО че

Висоаи рецптат» «а победителите
лище, на трето ученици
те от горнолюбатското с 
600, на четвърто с 480 то
чки отборът на долнолю- 
батското основно учили
ще и на пето с 330 точки 
отборът на бистърското 
основно училище.

На 26 април т.г. в Бо
силеград се проведе об
щинско състезание по ок 
азване на първа помощ. 
И този път състезанието 
се проведе в две катего
рии. В едната се състеза- • 
ваха ученици от осми 
клас на основното учили
ще (от всяко подведомс
твено уичлище по един от 
бор), а в другата катего 
рия, ученици от първи и 
втори клас на образова
телния център „Иван Ка 
раиванов".

В първата категория на 
първо място с общо 895 
от 900 възможни точки 
се класира отборът на 
босилградското основно 
училище в състав: Горда 
на , Кирилова, Миряна 
Христова, Мирета Мил' 
чева, Катица Димитро
ва, Силвана Арсова и Да
ниела Ковач. Те, ще 
бъдат представители на 
основното училище „Ге
орги Димитров" от Боси 
леград на регионалното 
състезание, което ще се 
проведе към края на май 
във Враня. На второ мя
сто със 785 точки се кла
сира отборът на горно- 
лисинското основно учи

— Като млад човек 
тук, от местното населе 
ние бях извънредно доб 
ре приет. Отнасяха се 
към мен като че ли съм 
техен, израстнал всред 
тях. Това нещо просто 
ме свърза с тях и няма 
какво да крия, ако живо 
та наложи да се разде- 
ля с тях най-вероятно.

вото изграждане на сре 
дата където вече 27 го 
дини действува, минала 
та година Тодоров бе от
личен с най-високото об 
щинско признание — Ос 
мосептемврийско публи 
чно признание, което 
му присъди Общинската 
скупщина в Босилеград 
_____  М. Я.

Весна кобила.

В категорията средно-, 
школци на първо място с 
всички възможни 900 то
чки се класира отборът 
от втори клас в състав: 
Драган Стоев, Сладжаиа 
Костова, Воислав Божи
лов, Руска Такева, Ясми 
на Василева и Валентина 
Александрова, които съ
що така ще участвуват на 
регионалното състезание, 
за което датата и място
то допълнително ще бъдат 
уточнени, 
първи клас 
точки.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪр в БОСИЛЕГРАД
ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ С ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ

Съгласно на СР Македония — Ско 
пие.

годишния 
План и програма за рабо 
та, а въз основа на изис-

те посетиха и черквата 
„Свети Наум”. На връ
щане за Босилеград на
правиха Престой от ня
колко часа в столицата 
на тази братска републи
ка, като при това разгле
даха града.

Средствата за екскур
зията обезпечи училище 
то от специално предназ 
н чения фонд за тази 
цел и всеки ученик да
де още по 2500 динара.

Няма съмнение, че ек 
скурзията и подобни на 
нея са от голямо значе
ние за по-задълбочено ов 
ладяване на теоретично
то обучение — т.е. за по-

В Щип те посетиха 
текстилния комбинат „Ма 
кедония", основната ор 
ганизация на сдружения 
труд „Метална”, 
работи в

кванията, учениците 
отблизо да се запознаят 
с производствените про
цеси, през 
дмица учениците от 
ти клас е няколко

по

миналата се- която
Отборът на 
спечели 835

тре рамките на ме 
„Тито" от 

и фабриката за
талния завод 
Скопие

препо
даватели при средношко 
лекия образователен це 
нтър „Иван Караиванов” 

Босилеград, проведоха 
научно-обра

зователна екскурзия в 
СР Македония. За 
дена третокласниците от 
Босилеград

произвеждане на електри
чески^ крушки „Селена".
В Дойран между 

разгледаха 
езерото, а в Прилеп Тю
тюневия комбинат 
торическото

Да кажем, че органи
затор и тази година, как' 
то и досега бе Общинска 
та организация на Черве 
ния кръст, която

в друго-тридневна то града и

три и ис- 
градче Круна вси

чки отбори присъди спе
циални 
писма.

шево, където 
паметника на загиналите 
патриоти за свободата на 
македонския 
Охрид, освен

посетиха ня 
колко индустриални 
вити градове, между ко
ито: 'Щип, Дойран, При
леп, Охрид и столицата

.разгледаха
благодарствени раз-

народ. В 
че разгле- 

града и езерото.

успшно свързване на тео 
рията с практиката.М.Я.

даха М. Я.
СТРАНИЦА 8

Братство * 9 май 1986



ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТАМИТРОВГРАД
В ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” В ДИМИТРОВ 
ГРАД„Наша младост"

информация
като основна Интерес за 

предстоящите 

конгреси
В образователно-възпи 

тателната организация 
„йосип Броз Тито" В Ди- 

. митровград покрай мно
жество секции,

Цел да се подобри 
ството и да се 
рат повече 
сътрудничат 
особено - 
след година—две 
емат бюлетина

каче 
ангажи- 

ученици да 
бюлетина, 

по-млади, които 
ще по 

в свои ръ

на учениците_от ОВО 
Димитровград 
риката

в
чрез руб 

„Портрети на 
ученици" във всеки брой 
представя

вученици
те издават и свой инфор
мативен бюлетин „Наша 
младост". Издаването на 
същия е под непосредст
вен контрол на комисия
та за информиране 
Акционната конференция 
на Съюза на

ученици, В образованието и въз 
питанието на учениците 

образователно-възпита 
телната организация „й0 
сип Броз—Тито" в Дими 
тровград значителна ро
ля играят извънучилищ
ните активности, особено 
тези които организира 

Акционната конферен
ция на Съюза 
листическата 
училището. Тези активно 
сти се провеждат посред 
ством съответните 
сии, сред които е комиси 
ята за идейно-политичес
ко образвание и инфор
миране.

В училището отделно 
внимание се отделя вър 
ху идейното възпитание 
на учениците което е и 
съвместна част на образо 
вателно 
процес, казва председа
телят на тази комисия 
ДРАГАН СТЕФАНОВ. Ка 
кто и предишниите годи
ни така и тази при Ак
ционната конференция 
на младежта работи по 
литическа школа като 
най-значителен вид на 
идейно-политическо обра 
зование в училището. 
Тя дава голяма възмож

ност на учениците да се 
запознаят с Проблемите 
и резултатите на проце
са на социалистическо са 
моуправление, основни
те характерности в раз
витието на нашето обще 
ство и политическата ни 
систма. Тази година кур
систите на тази школа 
отделен интерес са проя
вили за предстоящите па 
ртийни конгреси и зна
чението им за идейното 
и акционно укрепване 
на редовете на Съюза на' 
комунистите. Освен по-

които постигат 
дни резултати в образо 
вателния процес.

извънре
вце.

Миналата 
дина са 
тази

учебна
печатани 6 броя, 

толкова веч^ са се 
намерили сред 
те. До края на 
та трябва да 
още два броя, с тираж от 
около стотина 
ра. Бюлетинът съдържа 
12 стандартни рубрики.

го-
Владан подчертава 

гажирането на
ан-при

всички, 
които са в състава на ре 
дакцията.

читатели-
година-

излезнат
социалисти- но за сметка 

на това недостига 
подкрепа от

ческата младеж.
имКакто изтъква председа 

телят на тази 
Владан Любенов, четвър
токласник, работата на 
споменатата комисия се 
отчита само чрез издава
не на 
бюлетин, 
е, чр тази година бюле
тинът качествено е подо 
брен, а' като резултат на

останалите, 
учили-

на социа-комисия, егземпля- преди всичко от 
Щето. Най-често

помощта само да е

младеж в
се слу

чва
повече от които са с ин
формативно-забавен хара
ктер, а поместват се и 
литераурни творби на 
учениците. Посредством 
бюлетина ср отбелязват

на думи, така че за да 
напишат 

на матрица 
плаща машинописка. По 
мощта
конференция на младеж 
та, а също и общинската 
е щедра, но все пак

коми
Ср текстоветеинформативния 

Обща оценка редакцията
литическата школа в ра
мкитеАкционната на Акционнатана
конференция двама уче 
ници от образователно- 
възпитателната организа 
ция посещават републи

всички значителни дати 
от историческо значение, 
а достатъчно място се от 
деля за останалитр акту 
ални теми от всички об
ласти на науката, култура 
та и ежедневието. Тряб
ва да се спомене, че ин 
формативният бюлетин

това е увеличеният инте
рес сред учениците. Още 
в началото на 
е оформена редакция, в 
чиито състав са двадесе
тина ученици от 
всички паралели!. Въве
дени са нови заглавия, с

в
рамките на възможнос
тите (които са скромни). 
Всичко това значител
но се отразява на качест 
вото на бюлетина.

годината канската политическа шк 
ола. В рамките на идей
но-политическото образо
вание обсъдени са и пред 
конгресните материали.' 
В този своеобразен въз
питателен процес особе
на помощ оказва Общин 
ската конференция на О

възпитателния

почти

А. Т.

СРЕШИ

Вдъхновява го славното нн минало юза на социалистическа
та младеж в Димитров
град.

гаха — отговори Стефа
нов.— За да обичаш родината си, трябва да 

знаеш историята й — казва Драган Стефа
нов, най-успешният димитровградски 
деж в съревнованието „Тито — революция 
— мир"'

А. Т.
Какво с мнението ти за 

Шампионната на знани
ята „Тито — революция 
— мир"?

— За да обичаш роди
ната си, трябва да знаеш 
историята й. Това изрече 
ние най-добре отразява 
ролята и значението 
Шампионата. Това с шко 
ла, в която задълбочено 
сс запознаваме не само 
с нашата история, но и 
с пашата политика на со

Боснлеградчанн на СМТА 

Ннш'86"
мла-

На регионалното сърев 
нование в рамките на 
Шампионата на знанията

11
Босилеградската младе 

жка трудова бригада 
„Босилеград” през нас
тоящото бригадирско ля 
то ще участвува в Съюз- 
зната трудова акция 

„Ниш — 86". Бригади
рите и бригадирките от 
Босилеград, с още някол 
ко бригади от страната 
щс участвуват в третата 
смяна. Както ни уведоми 
председателят на ОК на 
ССМ в Босилеград, Иван 
Борски, те ще работят въ 
рху разширяване и сани
ране на автопътя и уреж
дане па града. Инак, на 
младежката трудова бри
гада „Босилегдарад" от 
Босилеград това ще бъде 
седмо поредно участие 
на съюзни трудови ак
ции, от които босилеград 
ските бригадири сс за
връщаха с редица брига

дирски признания, пох
вали и грамоти. Няма съ 
мнение, че и Съюзната 
трудова акция „Ниш — 
86" ще им бъде още ед
на възможност за спечел 
ване на различни брига
дирски отличия и приз
нания.

на„Тито
мир", което се проведе 
на 26 април в Куршум- 
лия, представителите 
димитровградската 
деж се класираха на шес 
то място. С 52 от 60 въ 
зможни точки Драган 
Стефанов зае четвърто 
място в индивидуалното 
класиране. Това е втори 
ят висок успех на Стефа 
нов в тази своеобразна 
идейно-политическа шко- 

поколе-

революция

на
мла-

циалистичсско самоупра
идеалите навлснис, с

нашата социалистическа 
Освен това, Председателят на ОК 

на. ССМ в Босилеград, 
Иван Борски, ни уведо
ми . и това, че в рамките 
на подготовките бригада 
та, съвместно с останали
те младежи и девойки, 
Ше участвува на няколко 
местни акции, преди вси 
чко на акции по залеся
ване и уреждане на жиз 
йената и трудова среда в 
Босилеград и околност
та му.

революция, 
съревнованието е и вели
ка школа на другарство
то п приятелството сред 

поколения. Това

Драган Стефанов
толкова висок интерес за 
историята?

— За това са „винов-
младите 
другарство е по-важно от 
точките, от първото мяс-ла на младите

пия. На миналогодишно
то регионално съревнова 
ние той зае трето 
сто с още шестима със 
тезатели.

мини" преподавателите
история Адам Георгц 

Асен Коцев, който 
води секцията ни по 

Освен че 
голяма обич 

история иа

то.по Как се чувствуваш след 
отличните ти резултати 
в съревнованието?

— Сега зная колко го 
богатство

св и 
сега
история, 
вдъхнаха 
към славната 
нашата страна, те ме на
сочиха към най-ценната 
литература в тази област 
и непрекъснато ми пома

мя-
ми

Драган Стефанов е от 
личен ученик, който ми
нава за талантлив мате
матик, химик и физик. 
Затова най-напред го по 

него

лямо духовно
донесе топа Лсъревно 

накрая
ми

заявинапие 
Драган Стефанов. м. я.В. Колов

питахме откъде У
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Г СЛМОУПРнВИТЮШлТА УБИШ-аМ.1 НА ИНТЕ
РЕСИТЕРЕСИТЕ йО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА 1 < СОИ- 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАР АНТНИ РАгОРКИ 
МЕСТА

Ч(.векът и приро^ш:* ДИМИТРОВГРАД

НА ТО „АВТОТРАН-Май-месец на чистотата ТРУДОВИЯТ СЬВКТ 
СПОРТ" В БОСИЛЕГРАД ДАВА

Обяваграда единодушно бе при 
сто от присъствуващитс.

> Всс пак за да сс провс 
дс в дело тази акция и 
тя да не остане само 
През мсссц май, посрсдс 
твом Социалистическия 
С1'ЮЗ, Основното учили
ще и Образоватслио-въз 
питателната организация 
много повече откоЛкото 
досега трябва да сс дей 
ствува, за да мени пове
дението на гражданите и 
учениците в поддържане 
на чистотата в 
„Комуналац" сигурно 
пропуски в своята рабо, 
та, но 
чистачи 
да почистят

Изтъквайки това Тодо
ров има предвид нечисто 
тата, която в през после
дно време цари в Димит 
ровград. Своевременно, 
е одобряване посрсщиа-

Седемнадесетите „Май
ски срещи" на народа и 
народностите в СР Сър
бия наближават. Оста
ва още двадесетина дни 
до започването им, а ор 
ганизаторите усилено се 
подготвят за по-успеш
но провеждане на същи 
те. Тези дни Организа
ционният съвет за прове 
жданк на срещите прове
де договорно заседа
ние с представители на

за приемане на:
1) Три коидуктори за 

до три месеца,
2) Един перач — подмазвач 

за неопределено време.
Освен общите условия предвидени в за- 

кандидатитс трябва да изпълняват и 
следните: под 1) — да са завършили средно 

се намират в свиденцията

определено време

стажант

ти от гражданите, конте
йнерите за боклук стана
ха обект на обща крити
ка. Вместо да събират бо 

на й-ч е

копа
научилище и да 

СОИ за трудоустрояване, а под 2) да са 
завършили средно селскостопанско училище 
—■ квалифициран автомеханик или квалифици 

намират в евиденцията

клука те станаха 
сто място за подпалване 
на празни кутии. Кошни
ците за отпадъци по ули 
пата са повече от полови 
мата без дъно, значи меу 
потребими. Учениците по

раи шлосер и да се 
на СОИ за трудоустрояване.

С молбите кандидатите трябва да доста- 
слсдните документи: диплома за завър- 

училище (под 1), т.е. дипло- 
подготовка (под 2),

организациитрудовите
връзка с финансира 

не на тазгодишните „Ма 
йски срещи". Както изтъ 
кнаха представителите на 

организации

града.
има

във
вятвреме на голямото ме

ждучасие за половин час 
разхвърлят по 
улица на 
та хартия 
шоколад и друго, така че 

„Комуна-

шеното средно 
ма за професионалната

свидетелство, удостоверение да не 
за отбита во- 
от СОИ за

трима—четирма 
едва ли могатглавнататрудовите 

сдруженият труд и този 
път е готов да окаже не 
обходимата помощ в раг

кръщелно
са под следствие, удостоверение 
енна новиност, удостоверение 
трудоустрояване и лекарско удостоверение.

Обявата е открита осем дни от публику
ването. Молбите с необходимите документи 
се доставят на адрес: Трудова организация 
„Автотранспорт" Босилеград, Ул. „Георги Ди
митров" — 13-а (до Комисията за работа и 
трудови отношения).

Некомплектуваните и неподадени в срок

онова, кое
то нашата култура в то 
зи смисъл може да нап
рави. А за изказване на 
гостоприемство не е дос
татъчно само да нахра
ним гостите от осем раз 
лични града, които ще 
дойдат и да и им обезпе 
чим легло. Израз на ис
тинско гостоприемство, а 
още повече огледало на 
нашата всекидневна кул 
тура, е и изгледът на на 
шия град. Защото най-си 
лно е първото впечатле
ние. Затова чрез доброво 
лни акции на младежта 
и учениците, чрез профе
сионално ангажиране на 
„Комуналац" и всеки жи

хиляди парче 
от банички.

злични видове.
— Провеждане на „Ма 

йските срещи” 
винаги е било успешно и 
сигурно, така ще бъде и 
тази година — 
представителят на „Ти
гър" Слава Тодоров. Но 
какво става с подготовки 
те на самия град, какво 
се прави за неговият по- 
хубав изглед.____________

чистачите от 
лац" едва ли успяват до 
утрешния ден да съберат 
всичко това. При това ко

досега

нтейнерите не сс празнят 
редовно, така че положе 
нието вместо да се подо 
бри,
се влошава, 
предложението май ме
сец да бъде провъзгласен 
за месц на чистотата в

изтъкна

впечатление е, че 
Затова и молби няма да се разглеждат.

Комисията за трудови отношения на 
„Напредък" в Босилеград дава

оост

за приемане на един стажант за неопределе
но време
УСЛОВИЕ: Средна училищна подготовка — 
IV стпен професионалност.
Молбите за изпълняване на предвидените ус 
ловия в обявата, удостоверение да не са 
под следствие, кръщелно свидетелство, както 
и удостоверение от СОИ за трудоустрояване 
с данни въз основа на които се утвърждава 
предимство при трудоустрояването, кандида
тите в срок от осем дни от публикуването 
на обявата трябва да доставят на адрес: 
ТО „Босилеград" — до Общите служби.

22исма на читателт
Волята им а закон

На 15 април т.г. в 16 часа тръгнах със съп
ругата си и с един младеж в магазина в село Рай- 
чиловци (поместен в кооперативния дом) да си 
взема един чувал брашно. Количката която пока
рах обаче върнах без брашно. Излезе че такава 
била волята на продавачките, които имат свой 
аршин в изпълняването на общебтвените задъл
жения. Ето какво се случи.

Стигнахме пред магазина и видях че вътре 
седят двама мъже и пият бира. Когато се хванах 
за вратите единият от тях стана и ги заключа от 
вътре. Продавачките не казаха нищо, а този що 
заключи вратите каза: „Причакайте малко, прие
мали стока и я разпореждат"! Повярвахме му и 
се отбихме в една къща срещу магазина да при
чакаме. Открих лъжата обаче когато след малко 
видях как продавачката Роза изпраща детето си 
което било при нея в магазина. Тръгнах след нея, 
убеден че ще си взема брашно. Тя, като видя че 
и аз бързам към вратата, без каквото и да е 
да ми каже, ловко ги затвори и заключа отвътре. 
Нищо друго не ми остана освен да се върна там 
където бяха по-рано, „при съседа.

След малко време обаче видях, човек че 
излиза с чувал брашно от магазина. Пак се завър
нах. Вратите обаче на магазина пак бяха зключ- 
ани. Така чаках напразно два часа Когато попитах 
ще ми дадат ли брашно другарката на Роза запо
чна да „стреля" с обидителни думи: — Няма да 
ти дадем брашно щом като си толкова безобра
зен. Ако, искаш брашно ела утре! Разбрах, че 
това е закон на двете продавачки и си заминах.

Такива сделки тук са чести. Не веднаж се 
случва да се отнасят като че ли това е тяхна соб
ственост. В организацията им (ООСТ „Слога”) ни
що не предприемат. Цената на тази безотговор
ност, разбира се, заплащат купувачите. И докато 
тези прадавачки работят както си искат в списъка 
на СОИ за трудоустрояване в Босилеград квалифи 
цирани търговски работници чакат работа.
Кирил Зарев, учител в пенсия с. Райчиловци

тел на града, трябва да
покажем и докажем, че 
Димитровград може не 
само през май месец, но 
и постоянно, да бъде чи 
ст и привлекателен за 
всеки, който го 
път.

нанесе
А. Т.

ИЗ СОИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ В БОСИЛЕГРАД

Оказва и материална подкрепа
В икономически изос- 

Босилеградска 
община един от пробле
мите, за чието решаване 
са неободими 
вни акции, е

обезпе-
здравна

миналата

увеличава числото на но 
вотрудоустроените, тя об 
ръща внимание и отде
ля значителни 
за „подобряване на мате 
риалното състояние" на

трудоустрояване 
чава безплатна 
защита. През 
година такава защита са

таналата

средства
всекидне
голямото

ползували около 400 ду 
ши и за целта тази СОИ 
е изразходвала 780 хил 
яди динара.

В СОИ

число нетрудоустроени ли 
ца. Понастоящем 
цито на Самоуправител 
на/га общност на 
сите за

известно число нетрудоус 
троени, 
около 300

Сега напримерв списъ
нетрудоустрое 

ни майки получават по 
8500

изтъкват, че и 
занапред ще обезпеча
ват средства за матерна 
лна помощ на онези не-

интере- 
трудоустрояване 

се намират имената на 
около 950

динара на 
.е. по 50’%

месец,
от загаранти 

раният личен доход в об 
щината. През

души. Спо- 
През нас 

работа 
получат най- 

нови работни

трудоустроени лица, кои 
то изпълняват законни 
условия за това. При то 
ва тук са обезпечени и 
средства за преквалифи
циране на известно чие 
ло нетрудоустроени, кое 
то е едно от условията 
за решаване на пробле 
ма. За целта средствата 
и досега не бяха под въп 
рос, но организациите на 
сдружения труд не проя
вяват интерес за това.

В. Б.

ред плановете миналататоящата година 
трябва да 
малко 200

година са заплатени над
хиляди динара на 14 

души на които не по своя 
вина е престанало

700

ци.
тру

довото отношение, а кои 
ито са имали най-малко 
деветмесечен

Освен това 
СОИ съвместно е общест 
вено-политическитр. и са. 
моуправителни сили в 
организациите на сдруже 
ния труд и е общински
те обществено-политиче 
ски организации и с 
ОС полага усилия да се

че тази

трудов стаж 
или 12 месеца с прекъс 
ване. Моментално това
право на материална под 
крепа получават 
души. На голямо 
нетрудоустроени СОИ за

двама
число
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работническо-спортни игри — среша
НА ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЕЛЕКТ 
РОСНАБДЯВАНЕ НИШФУГЬОЛ: мьжд у регионална ЛИГА

Охрабрява ГРУПА „СЕВЕР" Димитровград бе домакиниграта, и резултатът
центъп п „'~’’ИМТ”КНЯЖЕВАЦ4:1(2:о)

времето слънчево, зрители около ^ОоТ* Тревист' 
майстори: Александър Станкт, 1°°° души- Гол- 
ган Дончев в 40 м. (2:о), Небойт^ г (1:0)' Дра 

(2:1) и Борислав Манолов в 7Чм ^ок“лович в 
(4:1). Съдията на срещата Воислав И 83 М'
Ниш — добър. лав Маркович

След три поредни 
ражения, футболистите 
на „А. Балкански" 
деля на 27 април 
бележиха убедителна по
беда над отбора „ИМТ” 
от Княжевац с резултат 
4:1. Победата можеше да 
бъде далеч по-убедител- 
на да бяха

"А- БАЛКАНСКИ'
Вече пета година по със 120 т.Спортният

И в „най-електроразп- 
електрос- ределителна" дисципли

на — КАНЕНЕ НА ЕЛЕ 
гион се срещат на спорт КТРИЧЕСКИ СТЪЛБОВЕ 
ното поле и премерват победи отборът от Ди 
сили по шест дисципли
ни, и то по: футбол на 
малка врата, тенис на 
маса,

ред всички трудови ор
ганизации по 
набдяване от Нишки ре

играта в свои 
ощр два

Ръце и с 
гола на Борис 

лав Манолов показа кой 
е по-добрият отбор. Са
мата игра бе нервна, 
което свидетелствуват че
тирите

70 м.

за митровград, пред отбори 
те от Пирот и Бабушни- 
ца. Инак най-добър бе 
йовица Ристич от Ниш, 
следван от Гоша Глиго-

от
жълти картона.по Серията голове започна 

Централният нападател 
Александър Станков 
ИТО от 10 
принуди

И играта 
градчани и, постигнатият 
резултат сякаш оповести- 

че „А. Балкански" 
влиза във формата си и 
Че в продължение на със 
тезанията могат да се оча 
кват по-добри новини.

Следва да се отбележи, 
че и пионерският и юно 
шеският състави постигна 
ха победи. Пионерите в 
Димитровград победиха 
отбора „1 май" от Пирот 
с резултат 10:0, а юноши 
те победиха в Пирот до 
машния отбор „Единст
во” с 2:1. С тази победа 
един кръг преди края на 
първенството спечелиха 
първото място в лигата.

шахмат,на димитров- спортна
стрелба (мъже и жени), 
пикадо за жени и каче- ров от Димитровград.

Тази дисциплина се съ 
стои в следното: напълно

в не-
кот.г. за-

м. далечина 
на капитулация 
на гостуващия 

покачи ре

не по електрични стъл
бове.

ха,
вратаря 
отбор. На 2:0 
зултата Драган Дончев^с 
красив

Участвуваха 8 отбора и 
следните

екипиран 
най-бързо да сложи „ко 
тки", да се

електротехник
са постигнати 
резултати: изкачи

. електрически ст^лб, про- 
ПО ФУТБОЛ НА МАЛ бие дупка, завърти чаш 

КА ВРАТА

наУдар. В продъл-стрелците на 
домашния отбор по-съоб 
разителни.

В самото начало на 
мача домакините прос
то изгаряха в огромното 
си желание за победа, та 
ка че нищо не им се уда 
ваше. Отборът от Княже

жението на играта се 
повтори началото. Дома
кините първо място 

спечели отборът от Про- 
купие.

ка, слезе, свали „котки
те" и дотича до съдийска 
та маса. Всичко това 
електротехниците успяват 
да завършат за минута и 
половина.

Целта на тези игри е 
да се излъчи отбор за 
републиканско състеза: 

ние, което ще се състои 
на 21 май в Нови Сад. 
Всички похвали за орга 
низацията на състезание 
то .заслужава колективът

никак да заигра 
във финишаят, както 

на първото полувреме. И второ от Пирот 
и трето от Алексинац — 
ООСТ „Бетонерка".

В ШАХМАТ:
тогава в 70 м. студен
душ: гостите чрез лявото 
крило намалиха резулта
та на 2:1, с което сериозно

1. Ниш, 
2. Алексинац и 3, Алекси
нац (ООСТ „Бетонерка").

В ТЕНИС НА МАСАвац се показа като соли 
ден отбор, нито за моме 
нт не помели да се пре
даде. Така се игра през 
първите 30 минути.

предупредиха 
те, че не ще 
се предадат. Обаче отто 
гава, па до края на 
ча, „А. Балкански" взе

домакини 
лесно да класирането на отбори

те е следното: Ниш, Пи 
рот, Димитровград.

В СПОРТНА СТРЕЛ 
БА (ЖЕНИ) най-добри 
бяха нишлийкитр с 39 7т. 
пред пиротчанки с 92 т.

личното класиране 
най-добра бе Лиляна Ма 
ркович от Ниш със 145 
точки. ПРИ МЪЖЕТЕ от 
борно класиране: Дими
тровград— 584 т„ Ниш 

554 и ООСТ „Бетонер 
ка ' — 443 точки. В лич 
ното класиране най-до
бър бе Гоша Глигоров 
със 169 точки.

В ПИКАДО (жени) по
беди отборът от Ниш с 
335 т. пред отбора от 
Пирот (328 т.). Най-доб
ра бе Гордана Марко- 
впч от отбора на Ниш

ма-
Д. Ставров

на електроразпределите 
от Димитровград, кои
то тази манифестация ор 
ганизираха без нито ед 
на грешка.

Инак всеобщ победи
тел на това състезание 
бе отборът от Ниш с -51 
точка, като получи 
па. По-нататък

МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А"

Три гола за три минути в

„МЛАДОСТ" (Босилеград) — „ХАЙДУК" (Прешево) 8:3, (2:2)
Времето слънчево и подходящо за игра. Зрители 
около 150 души. Голмайстори за „Младост" В. Чи 
пев в 1 минута, 3. Младенов в 40, 70, 71 и 73 ми 
нута и Г. Иванчов в 83,а Чемал Камери в 6 мин.
Орхан Нурхия в 10 и Фатими Шачири в 75 мину
та. Съдия на срещата М. Аризанович от Масу- 
рица.

След три поредни по
ражения, футболистите 
на „Младост" от Босиле 
град, в неделя в шестия 
кръг се представиха с до 
бра и резултатна игра.
За това отделна заслуга 
имат и футболистите на 
„Хайдук", които също се 
представиха с добра иг 
ра. Те играха отворено 
от първия до последния

ме завърши наравно — 
2:2. Домашният отбор по 
веде с 1:0 още в първа
та минута, когато В. Чи 
пев отблизо улучи цел
та. Но, радостта на до
машните футболисти, : и 
на любителите на фут
бола в Босилеград бе 
кратка. След 5 минути Ч. 
Камери излъга Д. Младе 
нов и изравни резултата. 
А в 10 минута с гола на 
О. Нурхия, отборът на 
„Хайдук" поведе с 2:1. 
Пет минути пред края на 
първота полувреме, 3. 
Младенов отбеляза хубав 
гол и изравни резултата.

ку-
класира 

нето изглежда така: Пи
рот (39 т.), Димитровград 
(26), Прокупие (26), Алек 
синац (24), ООСТ „Бето- 
нерл.а" (22), Куршумлия 
(12) и Бабушница (8 точ
ки)..

съдийски сигнал, просто 
нито един миг не се за 
доволяваха с резултата. 
Целта им бе от игрище
то в Босилеград да се 
завърнат поне с една то 
чка. Това обаче не им 
„позволи" лявото крило 
на домашния отбор 3. 
Младенов, който за три 
минути отбеляза три гола.

Инак, първото полувра

Димитър Ставров

ТЪЖЕН ПОМЕН
Изминаха ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от трагичната смърт на нашата мила и нико
га незабравима

ЗорипаДвадесетина минути от 
второто полувреме преми 

приОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР, / В БОСИЛЕГ ПераВ равноправнанаха
игра, а след това 3. Мла
денов за само три мину- 

отбеляза три гола. Сс

РАД

Турнир по футбол на малка врата
„Иван Караива-

от Димитровградти
га вече изходът от среща 

изветеи. 
В 75 минута Ф. Шачири 
отбляза и трет гол за го 
стуващия отбор, а на 7 
минути пред края Г. Ива 
нчов постави крайния ре 
зултат от 6:3.

център 
нов". На турнира учас 

- 20 отбора, по 
или двама от всяка 

След твърде 
интересна и добра игра, 
най-успешни бяха два от 
бора от Ш клас. Имен- 

във фииалето сс срс 
отборите на Ш-2

В Босилеград, сред уча 
щата (се И останала /мла
деж, футболят на, малка 
врата от година на годи. 
нА (става все по-популя- 
рон. Това потвърждават 
и многобройните състе
зания. Тази пролет, по 

Общинската 
Съюза

та беше вече
Времето минава, 

но никога не ще за 
личи спомена по 
нея.

твуваха 
един . 
паралелка.

На 11 май 1986 година в 11 часа ще по
сетим венчото й жилище в димитровградски
те гробища и ще положим цветя. Каним бли
зки и познати да ни сс придружат.

Да сведем глава пред нейната памет! 
Опечалени:
майка Цена, баща Георги, сестра Тодо
рка, братя Златко и Тодор и останали 
миогобройни роднини

но седмиВ следващия
босилеградскитс фу 

гостуват на

почин на 
конференция на 
на социалистическата

проведе

щиаха
и Ш-1 Победи отборът 

3. Ва
кръг 
тболисти 
„Младост" от Йелашница, 

отбор на

мл
Ш-1 в състав: 

силев, С. Антанасов, Е- 
Стоянов, И. Стойнев, Д.

Т. Трайков.

наадеж, вече сс 
един турнир, а в чест на 
Международния празник 
на труда — Първи май, 
подобен турнир се про
веде и в образователния

а юношеския 
„Челик" от Сурдулица.

Тодоров и
м. я.М. я.
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Унмьр • сатира • забава
Някои хора особено се 

срамуват от подлостта, 
ако не им се удаде слу
чай да я докарат докрай.

Миниатюри
ЗА ПОКЛОНИ — няма забрадени зони.

ПОСТРАДА от приемането на големи дози хубави 
прогнози.

НАРИЧАХА го драги, докат^си размениха облаги.

ТЯ ГО ПЛЕНИ с красотата си, а го унищожи с ха
рактера си.

ТАКА отместиха на разбитите окови — от тях при
готвиха наковалня.

•
НЕНАВИСТТА на зайците не разваля апетита па 
лисиците.

СЛЕД като изгрее нова звезда, все някой ще пре
дрече нейния залез.

ЖИВОТЪТ е море, в което без подводница по- Ц 
тъваш. ^

АВТОРИТЕТЪТ се изгражда и е наследствен мате- |> 
риал...

Нашли чалъматСлед поредна семейна 
разправия съпругата се 
обръща къс съпруга си:

— Къде ми беше глава 
та, когато се съгласих да 
сс омъжа за теб?...

— На моите

• 0 •

Тия дни улезе у нас комшия Сретен, дъ-
рпав със сцепене обуйе.

_ дйде _ рече он на сииатога — да ме
возиш до аутобускуту?

— Що ли йе това? — почнемо да се чуди 
мо с бабуту? Дали Сретен нейе мръднул... 
Защо йс текъв дошъл! ? Истина, нийе смо ко 
мшийе и народничави, ама...

Тека си нийе баеомо док синат се върну 
— Защо бре, сине, Сретен текъв оди — 

едва га дочекамо нийе.
—Полъка бре... све че ви кажем за- 

поче синат. Немой да се чудите и после он 
натену све ни расправи.

Това беше У четвъртак. У четвъртак иде 
аутобус од Ниш за Истамбул...

Немого да чекам повече, ама се диго та 
и я на аутобускуту да видим кво се 
тамо. Имаше и що да видим.

Сви койи беоше дошли — кой от коега 
по-дърпав и по-бос. Поче да се кръстим:

— Па дотова ли дередже га докарамо? 
Па кво че помисле турците за нас. Истина, 
500 године су ни държали Под ногу, ама па 
не смо дотам гърчави... И поче да правим 
калабалък. И ететига едно момче дойде да 
ми обясни:

гърди,
скъпа . . .

Мъже философству-
ват:

— След жена и авто
бус няма смисъл да се 
тича.

— Особено когато в 
автобуса пътува и жена 
ти...

Р.Д. 1 — Истина ли е това, 
което чух? Бил си на мо
ре с жена, която Плаща
ла всичко?

— Да, още на тръгва
не ми взе портфейла.

прави

№1 тМЪДРОСТТА ПРГЗ ВЕКОВЕТЕк
Жените се отнасят с пренебрежение към 

онези, които ги обичат и обичат тези, които 
ги пренебрегват. Ловец, върнал се на

скоро от Африка, предла 
га за продан маймуна:

— Тя е истинско чудо! 
Пуши като човек, кърпи 
чорапи, пие кафе, играе 
с мен на карти...

— Но щом е толкова 
дресирана, защо я води
те на синджир?

— Защото от снощна
та игра на карти ми дъл
жи 40 франка.

Сервантес

Мъжете се проверяват в часове на опас
ност.

Шилер — Сакън бре друже... Защо правиш ка
лабалък... Нека си путую кой с кво има. Що 
те брига дека иду за Истамбул голи и боси. 
Нели дооде тука да напълне аутобусат...

— Аааа — теква ли йе муката!
И после разбра защо се чини това. Чо

веци пойду одома голи и боси що се каже. 
Дори мнозина допду с кола до аутобуску
ту и после само се увлечу у аутобусат. И 
тека — до Истамбул. Ка тамо — растърчу 
сс по продавнице — купую фармерице, ко- 
шулйе, едно друго... Облечу и по неколко 
одела, та че църкну по пут оди жегу... Наба- 
ве си и оди обувбе тамо, разбира се по-йев- 
тнне...

Маймуната в очите на майка си е газела.
Арабска

Магарето и в лъвска кожа ще познаем 
по гласа.

Езоп

Човек, който желае да бъде уважаван, е 
длъжен да уважава всички. — Защо тези актьори 

непрекъснато вдигат теле
фона, след като в пиеса
та изобщо няма 
нещо?!

— Суфльорът е болен 
и подсказва от дома си.

Кант
таковаУ човек с къс ум езикът е обикновено

дъл»г.
Аристофан Разбра и я са куде йе чалъмат на туя 

работу — ама късно. Стар 
срам да се влачим дърпосан и бос по аутобу 
ейе, а не знам дали могу и да издържим на 
толкова дълг пут...

съм вече и меАко се боиш — не говори,- ако си казал, 
не се бой. Шеф на отдел пита но 

вия си сътрудник:
'— Защо вчера не дой

дохте на работа?
— Дойдох, но нямаше 

никой...

Арабска

Като барабан: глас силен, а вътре празен •
Арабска :
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