
ШшШ о С указ, на президента на 
СФРЮ Иосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

информативната и гра
фическа дейност 
нос в развитието на братст
вото
нашите народи и народности

та на
— тСПШК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА ХХУШ * БРОЙ 1300/1 *

и за при-
и единството между

1 МАЙ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗМИНЕ-. 
НИЯТТР?Д^ОГ1ЪЛНЕНИЯТА НА ЗАКОНА НА сДрУЖЕ-

00-ШММЯ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Н ПО-ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ
Съюзният съвет на Скуп

щината на СФРЮ на 22 април 
т. г. прие' предложението за 
приемане! на Закона за изме
ненията и допълненията на 
Закона на сдружения труд и 
Проектозакона. Предложение 
то й Проектозакона, след воес- 
транни и няколкомесечни ра
зисквания ирготви и на Скуп
щината достави Комисията за 
'Следене и прилагане на ЗСТ. 
Цялостно наблюдавано Проек 
тозамонът представлява уси
лие досегашните верифицира- 
ни политически становища да 
се преточат в конкретни реше 
ния. Те обхващат становища
та, съдържащи ое в Дългосро 
чната програма за икономиче
ска стабилизация и Критич
ния анализ на политическата 
система на социалистическо
то самоуправление и станови

щата на 13-ия конгрес на 
СЮК за идейно-политическите 
въпроои за конституционното 
положение яа работниците в 
разполагането с дохода и със 
средствата за разширено въз
производство, 
решения изхождат и от прак
тиката в осъществяването на 
този закон, когато са забеля
зали слабости определени ор
гани, организации и тела, ко
ито непосредствено са прове
ждали закона, а отделно коми
сиите, които са наблюдавали 
провеждането на закона в ре
публиките 
При изготвянето на предложе 
нието значително място има
ха и теоретичните и научни 
проучвания..на. ппрепечени ин
ституции и на научни работ
ници.

П р ед л ожените

ПРАЗНИК НА ТРУДА
НЕ ВЪВ ГРЪМКИТЕ ДУМИ 
НЕ ВЪВ ШУМНИТЕ РЕЧИ,
А В ЖИВОТА БЕЗШУМЕН 
СИ НАЙ-ИСТИНСКИ, ВЕЧЕН '

*
и покрайнините.

ВСЯКА ДУМА ЗАГЛЪХВА,
ВСЯКА РЕЧ ОТШУМЯВА —
В СВОЯ ДЕЛНИК ЗАДЪХАН, 
ПРАЗНИК, ТИ ПРОДЪЛЖАВАШ.

ВСЯКА НОЩ, ВСЕКИ ДЕН СИ 
В ТОЗИ ДЕЛНИК БЕЗКРАЕН: 
ВЛАК ПО ХУКНАЛИ РЕЛСИ 
СКАЛПЕЛ В БОЛНИЧНА СТАЯ;,

(На 2-ра стр.)

привързаност и вяра в Тито- 
вото непреходно дело и в Съ
юза на югославските комуни
сти.

ПОТНА ДЛАН, ДРЪЗКА МИСЪЛ, 
КЪР В КОФРАЖИ ОБРАСЪЛ, 
ТРЕСКАВ СТИХ НЕДОПИСАН 
НА БЕЗСЪННАТА МАСА. Посрещане н 

изпращане на 
Щафетата 

на младостта

Когато Тито говори...В ДНИ И ТЕЖКИ, И ЛЕКИ,
И ПОД ПРЕСПИ И В ЖЕГА 
ТЕ ПРАЗНУВА ЧОВЕКЪТ.
ТИ СИ С НЕГО И В НЕГО.

Под това заглавие 
ме актуални мисли и изказва
ния на др. Тито — на стр. 5

ф На 4 страница

помества-

ВЪВ ДУШАТА МУ ВЪТРЕ. 
РАЗНОЛИК И БЕЗЧИСЛЕН.
ТОЙ БЕЗ ТЕБ БИ БИЛ МЪРТ'ЬВ, 
ТИ БЕЗ НЕГО — БЕЗСМИСЛЕН.

На 9 страница поместваме 
материали за посрсщашсто и 
изпращането ма Титоаата ща
фета на младостта. В Сурду- 
лица па 21, в Босилеград на 
22 и в |Бабушп1ица и 
•гровград па 23 април граж
даните ,и трудещите сс търже
ствено посрещнаха и изпрати
ла Щафетата на Младостта — 
символ на братството и един
ството на нашите народи и 
народности и още веднаж по
казах;! своята непоколебима

Беседа с Адам Георгиев
V

ТИ СИ ВСИЧКО, КОЕТО 
ТОЙ С РЪКА Е ДОКОСНАЛ, 
СЪС СЪРЦЕ Е УСЕТИЛ 
И СЪС УМ НА МАГЬОСНИК.

председател на Общинския 
синдикален съвет в Димит
ровградДими-

ПРАЗНИК ТЪЙ БЕЗПРЕДЕЛНО 
ВЪВ ЖИВОТА НИ ВРЯЗАН, 
НЕКА ВСЕКИ НАШ ДЕЛНИК 
СЕ СБЕРЕ В ТВОЯ ПРАЗНИК|

Белеят се стада под 
Сува планина...*

— Репортаж за новострояща
та ферма за овце и кози
— па стр. 7

ДАМЯН П. ДАМЯНОВ

ч
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ПО-ЕФИКАСНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

И ПО-ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ
ИСТОРИЯТА НА ПЪРВИ МАЙ

]Т ЧИКАГО ДО ДНЕС Идна от изходните точ
ки при предлагането 
решения за укрепване на 
трудовите отношения е и 
-гази според която сигур 
ността на трудовото отно 

и работното мяс-

съвремешю и фле-к-(От 1-ва стр.) чава
е пбпЛ'1 го орта низ ир ш ш

труд. Ограии- 
намаля-ват вь-

иаИсторията на Първи май, .международния, ден 
на тр /да. започна и Мида-го'(САЩ) през ,1886 година. 
Този ден .стачкуващг,гге фабрични работници е орга- 
низгц анн ДемфЩфации търсели от капиталистите 8— 

ра^ртно.^геме; защита на ^работника: и яовс- 
яб за всички, работници,в снета. Властта кърпа-;

во не гушила демо-нстрацн-ите.' ......... ■
В Парг.ж., на Първия конгрес .на Втория интер 

нацг на.ч 1883 година, бива рошено в чест на мрът- 
в гтс: ,райд;шнци' от, ндочщщнтр, в Чикаго' първи май . 
да се ч.есттгуга, .катр международен ден па работаи- 
ческгта. солидарност. Това бива прието от работни
ческа га класа в целия овят.

В нашата страна първи почнали да празнуват 
Празника на труда работниците в Словения и Хърват 
ско -- 1890 година, а. от .'следващата година и в Бел
град. Първомайските тържества посилц белега на ор 
тонизирана класова борба в капитализма.

на
При изготвянето на сдружения 

предложението и проек- чават се и 
тозакона се търгна от оп- просите за 

.роделевието, чс основите шава чрез референдум ц 
на Системата не ,тря.бва сс определят въпросите 
да сс меняват; напротив, за които ос решава 
те да бъдат изходна точ- събрание на работници- 
ка,! а да сс мети всичко ТС. Повече се афирмира 
очюва, което затруднява- и решаването чрез работ- 
шс прилаганото на Зако- ничеокия съвет, а увели- 

Особено трябва да сс чана сс отговорността и 
влиянието на работници- 

работиикът да бъде тс при избирането надс- 
,същински сУ- ловите органи и се изтък

ва отговорността на тези 
органи в осъществяване
то на самоуправитсдггитс

които ос рс-
часог о

щение
то да се гарантира само 
на онези работници, коп

че х.
па

то съзнателно и качество 
но изпълняват трудовите 
задължения и които със 
собствената работа дават 
принос обществените сре 
дегва 'обществено и ико
номически 
да се ползуват. В Проек- 

значителни ре-

на
мени онова, което прече
ше рационално

'.основен и
бект на стопанисването 
с обществените средства 
и да решава и управлява

средствата за разши- функции.

тозакона 
шения изхождат от изис
кванията и 'нуждите по
вече да' се изостри отго
ворността на всички, ко
ито управляват и разпо
лагат с обществени сред
ства и да се създадат ус
ловия за по-ефикаоно и 
по-рационално ползуване 
га обществените средст
ва, осо-бено на ' онези ко
ито дълго време не се 
ползуват или които недо
статъчно се ползузат.

В областта на самоуп- 
рзвителксто организира
не на сдружения труд 
се обезпечават условия 
за съвременно и флезсси- 
билно организиране вър
ху реални икономически 
основи. Слага се акцент 
върху необходимостта от 
по-широко и по-пълно 
осъществяване на общите 
интереси в трудовите ор
ганизации и се предвиж
дат възможности за раз
нообразни облици на 
мрупрашително 
зиране.

П редложените 
ния и допълнения всъщ
ност имат една единстве- ' 
на цел — така наречена
та Работническа 
туция още повече ,да 
твърда характера си.

С. Стаменкович

със
рспо възпроизводство. Ос 
вен това в Проектозако
на ей предлагат решения, чс общественото имуще- 
с който трябва да укрегг- егво, средствата за ггро- 
нс положението иа работ изводелво и езмоуправле-

основното и 
обществе- 

укрепи 
по-нататъ-

при-
лагане на ЗСТ потвърди,

Десетгодишното

щш
;•

циците в управляването нието са
със средствата", повече влздетвуващо
да се защити общество- но отношение и
1-ото имущество, както и 
да не сс даде 
ноет за държа-вно-собстве- 
ничеоко, 1 бюрократичес- 
ка-тсхнократическо, 
псвоообственичсско 
каквато и да е друго пра 
воЕО-собственическо при 
спояване на обществени
те .средства. С предложе
ните решения се обезпе
чават и създават норма
тивни условия за уокоре- ползуват и постоянно да 
но решаване на пробле- се възобновяват и увели- 
митс- е трудоустрояване- чават. Ще ое създадат 
то, а също така'се вгра- нормативни условия за 
ждат основи за съкразда- установяване и по-широ- 
ване на работното време ко развитие на свободна- 
и за по-голяма отговор,- та размяна на труда, за 
ност в изпълняването на укрепване и по-нататъш- 

- но развитие на отноше
нията в разпределението 

Становищата и опреде- на дохода и на чистия 
ленията за дребното сто- доход и част от от лич- 
панотво и кооперативно- ния доход , по основата 
тб дело заемат значител- на текущата работа да 
но място в Проктозако- има предимство над вои
на. Предлагат се реше- • чки други разходи на ,до- 
ния, с които ое обезпе- хода.

доверието, че 
възмож- шното рзавитие може да 

се обосновава само върху 
тези основи. Този опит 

г.ру- и практиката наложиха в 
или нормативната част да се 

обезпечат условия, с ко
ито работниците да бъ
дат още повече стимули
рани на увеличават дохо
да,' обществените средст
ва по-рационално да се

1 гуру

'V

. Първомайско тържество в Кореница 1942 г.

За вдигането на " въстанието през 1941 година 
значителна ■ роля имало първомайското възвайие на 
ЦК ка ЮКП. В него се говорело за необходимостта 
от създаване на'боен съюз между работниците и сел 
янитз.-ПодЧертавало.‘се, че „ЮКП. още по-упорито 
ще организира и води борба срещу окупаторите и 
слуггте им в страната, срещу раздухването на на
ционална омраза, а за братство между югославските 

■ и вег чки народи на Балканите".
•През ПОН Пър-щ май бил чествуван с още 

по-смели нападения на партизанската войска срещу 
фашистките-врагозе. На 1-май 1945 година частите 
на Ч тзърта армия и на 7—ми и 9—ти корпус на Юго 
слав: ката армия след продължителни .кървави боеве 
осво юждава? Ът германските завоеватели Триест, Го
рица и Тържич. ‘

• Днес е свободна Югославия Първи Май.-е дър
жавен-'-празида..

са-
органи-

трудовите задачи.
измене

консти-
по-

Ст. Станков

50 години от идването на 
Тито начело на ЮКП (СЮК)

■в стачките и агитацията за Комунистичес
ката партия, която се готвила за изборите 
за Учредителната • скупщина. Всекидневно 
е с работниците,
Октомв римската

-говори, им за Ленин и 
революция. Тези дни го 

среща и писателят Мирослав Кърлежа и 
така пише за него:

ТЪМНИЦИТЕ НА 

НОСИИ БРИЗ „Пролетарий, металоработник, 
се -след шест години от Русия, .където 
озовал като толкова 
пленници, и когато 
те... със (своя сив

(5) вързал
се

хиляди наши военно-
Драгиша Радованович се появил в синдикати- 

астряхацоки калпак.Реч във Велико Тройство — 
Бйеловар През първите дни на ноември 1920 го 

дина Брсхз стигнал в девюя роден Кумровец, 
узнал че майка му починала, а баща му 
ое преселил в околността на Ястребарско. 
Йосип намира баща

в чизатвор в
сто (вълнени кичури 
л/ото място на проличавало избледня 

'онетат.а метална петолъчка.
ЗАВРЪЩАНЕТО на Йосип Броз от Ру 

сия в Югославия било дълго и тежко. От 
Омск до Загорйе Броз, с младата си съпру .

повече

той със спокойната 
йчивост на- своите

'си, авторитетна насто
ят огледи вече тогава сюг-си, останал при него 

известно време, починал си и решил да се 
върне в Загреб.

жестливо плевил скоята околност. Другари- 
те го гледали като пътник. пристигнал от 
далечните -брегове н» ленинския конти- 
йент, и които р очите -си видял всичко -оно- 

тотава по синдикатите роман-

га Пелагия Бйслоусо-ва, пътуваД 
от седем месеца. Когато -пристигнал на гра
ницата на Кралство Югославия затворили Йоюип Броз намерил работа в шлоое- 

/роката работилница -на Филип Баум, в Пе-
в синди

ката. Деен е в работническото движение,
го и проверявали както и всички други, ко 
ито -се завръщали от съветска Русия. Ма, за коетотринска улица. -Веднага .се явил

'-^ично -се мелетаело".

СТРАНИЦА 2
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КОГАТО ТЕТ^^А^КС ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ коми

тито Кон ни пречн да 

излезнем от кризата?ГОВОРИ ■ ■ ■
Ф Думата комунист не 

смое да се отделя от де
лото.

Работническата класа, трудещите ое и граж
даните откровено задават въпроса: кой ни пречи да 
излезнем от кризата? Кой в Югославия е толкова си
лен, че с години осуетява преодоляването 
негативни тенденции, 
чески, които все повече застрашават придобивките от 
НОБ, социалистическата 
на Югославия?

Ф Комунистът няма по 
вече права, има тамо по
вече задължения.

Ф Ние ням,а да съжа
ляваме да имаме 100 000 
членове на партията по- 
малко, ако нашата пар
тия бъде сплотена... ако 
комунистите дават при
мер на другите. . '

Ф Конфликт между по 
коленията настава кога- 
то обществото стагнира, 
а младежта няма собстве 
на псропектива.

Ф Н ай-пол ожитсл н и ре 
волюционни свойства са 
упоритостта, смисълът за 
колективен живот и креп 
ка свързаност с народа. 
Когато разполаг^ с та
кива качества, човек е 
способен не само за ге
роични дела във война, 
но и за велики дела в 
ежедневния живот, в сто 
панството и на всяко мя
сто, на което се намира.

ф За тежките задачи 
в изграждането на социа 
лизма не е достатъчен са 
мо ум, необходимо е и 
сърце.

Ф Младежта има как
во да каже и това трябва 
да го прави без . стесне
ние.

на разни 
преди всичко националисти-

революция и интегритета

Тези въпроси на д-р РАДОШ СМИЛКОВИЧ, 
един от 50 участници в двудневните разисквания в 
.Централния комитет на Съюза на комунистите в Сър 
бия, улучват центъра на нашата криза. „Идейният 
пленум на ЦК на СКС показа, че' без всестранен и 
задълбочен отговор -именно на тези въпроси не може 
да се преодолее кризата.

Как членовете на ЦК на СКС отговориха на клю 
човия въпрос?

Не става дума за голяма сила на десницата, ка
за Смшжович, но за нашето несъгласие, което ни обез 
оилва Все още еродира идеологическата и човешка 
коне потенция на мнозина, които заемат отговорни по
стове. Все повече свикваме, с двуличието на ръково
дителите, които едно говорят ,а друго вършат. Спо
ред БОРИСАВ ЙОВИЧ неЬдпнството във върховете 
не е независимо от състоянието в базата. Всяка
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СПОМЕНИ ЗА ВЕЛИ
КАТА НИ СПЛОТЕНОСТ

среда по едим или друг начин оказва отпори, като 
настоява да запази определени позиции и привиле
гии, Затова единството трябва да се изгражда и „го
ре” и „долу”.

Един от най-големите противници на промени
те е догматизмът. Под догматизъм, подчерта. СЛО- 
БОДАН МИЛОШЕВИЧ, подразбираме всичко кон
сервативно в материалното производство, политиче
ските отношения и съзнанието. Догматизъм е и веч
ният стремеж към административен социализъм, но 
и фетишизирането на частната собственост, която и 
в капитализма отстъпва мястото си на други видозе 
собственост. ЛЮБИЦА МАРКОВИЧ счита, че се во
ди лоша кадрова политика. На отговорните постове 
не се избират и назначават способни и честни кадри. 
Съществува монопол над кадровата политика и си
лен фамилиарнзъм, който ни доведе дотам, че от
говорните лица правят крупни грешки в работата си, 
а никой не ги предупреждава. Такива кадри са си 
обезпечили големи привилегии в обществото, погъл
нати са от личните си интереси и мислят, че е добро 
всичко строено от тях. Днес, каза докладчикът МИ- 
ЛЕНКО МАРКОВИЧ, може да се говори за полити- 
чеоки съюз между догматнческо-бюрократическите и 
гражданско-либералните сили против соцналнстичес 
кото самоуправление. Обща платформа им е нацио
нализмът, който при нашите исторически условия от
коле е бил носител на разколи.

Почина другарят Тито. Над 50 хиляди души с 
насълзени очи, като едно гърло, гордо пеят: „Друже 
Тито, ний ти се кълнем. . и „Хей славяни” СВЕ
ЩЕН ЗАВЕТ .ВЕЛИКА СПЛОТЕНОСТ. Войник тича 
край колона от автомобили, бърза към казармата си. 
Един след друг, водачите излизат от колите си, ви
кат го. . . Той влиза в една кола, автомобилът тръг
ва, всички му правят път. СВРЪХРЕШИМОСТ да се 
защитата родината. Стотици хиляди работници и слу
жащи бързат към заводите, мините, учережденията, 
потоци ст хора се сливат в местните общности: „Тук 
сме, ако трябва . . ." Студенти се събират масово в 
общежитията и факултетите: „Разчитайте на нас". 
ДЪЛБОКА ПРЕДАНОСТ към Титовото и наше дело.

Седем години ни делят от тези дни. Наближава 
още един 4 .май. Точно в 15 часа и 5 минути над 
горите и полята на социалистическа самоуправителна 
и необвързана Югославия ше се извие тревожният 
вой на сирените. Една минута като израз на непре
ходна почит към великана на нашата и светозна ис
тория. Миг за вечни спомени за нас и Тито, Спомени 
за великата ни сплотеност. Заради нашето бъдеще.

К. Г.

ф Всички отрицателни 
прояви в областта на на
ционалните отношения 
имат икономическа ос
нова.

ф Единството на наши 
те народи трябва да ук
репва отдолу...

ф Без силна и щаст
лива Югославия не може 
да има силни и щастли
ви федерални единици.

лагия се преселил във Велико Тройство и 
настанил на работа в млина на Самуел 
Полак.

На „Обзнаната" срещу Югославската 
работии ците от

машини и бил познат като работнически 
вожд. Под негово ръководство само за две 
години в Бйсловар станали четири стачки.

Комунистите и работниците от Бйело- 
вар решили достойно да погребат почи
налия Валсита. Жупансжото партийно ръко 
водство определило Джуро Шегович и Йо- 
сип Броз да организират погребението.

Погребението станало на 18 март в Ма 
рковац, родното село на Йо.сип Валента. 
Освен мнопобройните жители на Марковац, 
членовете на семейството и най-близките 
му онодинжници, на погребението приеъс- 
твували и мнозина работници от Бйедовар. 
Идването им било организирано чрез син
диката, така че погребението станало вели 
чесгвена рабопшчоока манифестация.

комунистическа партия 
Загреб обявили генерална стачка. Няколко 
хиляди души излезнали на улиците и де
монстрирали. Йосий Броз е сред тях. С 

речи призива работниците 
борба. Но, вместо да попуснат, кралът и 
правителството на 4 август 1921 година при 
ели Закон за защита на държавата. Забра
нили дейността на Югославската комунис
тическа партия, премахнали правото на ста 
чкуване, суспендирали комунистическите 
общински скупщини и въвели смъртно на- 

тголитичеоки престъпления. Вло

Велико Тройство в своята среда сърде
чно г/риело новите жители — Иосш/ Броз 
и съпругата му. Ценили го поради усърд
ната и всеотдайна работа. За/цото, Броо 
понякога и по 16 часа прокарвал в млина 
попраи/айки стария мотор от 50 конски оили 

, и никога не позволил млинът да опре. И 
покрай това, намирал време да поправя па

напламенни

местните жители разни машини и много 
други неща.

казание за
шило се състоянието и на работниците, за 
щото трудовият ден бил продължен, а над

По това време ЮКП .била в нелегал
ност и Йосип Броз във Велико Тройство 
дълго не можал да създаде контакт пито с 
един комунист.
и дори бил избран за член в Окръжния 
митет за жу.пания бйсловароко-крижевска.

В началото на 1924 година партийното 
ръководство ,в този край .претърпяло годя- 
ма загуба: на 16 март им .починал най-ста
рият член Йосип Валсита. До смъртта си 
работил във фабриката за селскостопански

По-късно направил това,ниците драстично намалени.
,ко-Йосип Броз вече станал трън в окото 

Запомнили го по демопетра 11ачело на погребалното шествие рабо 
тииците носилина полицията, 

циите и
ността в синдикатите. За да нс бъде зат
ворен, Броз решава за известно време да 

Загреб. Посъбрал малкото мизср 
ни неща, които имал, със съпругата си Нс-

венец с червени ленти, 
сърп и чук. Прощално слово произнесъл 
Ьроз. Макар ц тъжен поради прощаването, 
неговите думи били заредени е оптимизъм:

стачкитр. Познавали го по актии-

заминс от
СЛЕДВА
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ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БО
СИЛЕГРАД ЗА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМАБЕСЕДА С АДАМ ГЙОРГИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКА 

ЛЕН СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД

Резултати има, 

но и слабостиПреустройството
още по-богата дейност

основа за
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССТН ИЗБРАН 
СИМЕОН ЗАХАРИЕВсс трудоустроят, да рабо

тят „па парче" и по до
мовете ои и по този 
чии да осигурят допълни 
телии приходи за семей
ствата си.

Следователно цяло сто
панство в общината пола 
га усилия да определи 
о&оето положение (шир. 
„Ниле" търси начини да 
се интегрира с някоя дру 
га стопанска 
цпя). Към средата па май 
обаче СДК (Службата по 
обществено 
1>о) трябва да направи 
анализ за всяка трудова 
организация в овстлииа- 
та на новите мерки и то
гава окончателно щс сс 
знае кой къде сс намира. 
Едно с. ясно обаче: оча
кваме много повече ред 
и работа след това.

С кюн проблеми в момента сс среща Общин
ската синдикална организация в Димитровград 
беседвахме е Адам Георгиев, председател на Об
щинския синдикален съвет.'

брой делегати на отдел- 
заседания изнасят

Проведеното на 17 ап
рил т.т. заседание на Об
щинската 
на ССТН в Босилеград 
мина в две части. Пър
вата част имаше 
характер, къдсто Делега
тите 'отделно

на
ни

конференция свои предложения, а не
мненията и предложени
ята на своите делегации, 

делови Все още не се практику
ва след отделните заоеда- 

вниманис ния и сесии, делегатът да 
посветиха на досегашни- осведомява своята деле
те резултати въ-в функци- гация за взетите реше- 
опирането на делегатска- ния, или пък за съдбата 
та система (с мерки и за- на нейните предложения, 
дачи за по-нататъшно й 
развитие) и на информа
цията във връзка с под- то изтъкнаха в разисква

нията : Любен Костади
нов, Васил Таке®, Иван 
Василев, Мирча Евтимов, 
Живко Младенович, Гонс 
Глилоров, Симеон Заха
риев, Борис Костадинов и 
ДР. са и събирането на 
делегациите, идейно-по
литическата подготовка 
на делегатите и въобще 
на членовете на делега-

В момента най-сериоз- част незаети о построява 
нйят проблем е: при съ- пето на новия цех за лс- 
ществуващите и продсто ка конфекция. Нещо по
ящите оистомни мзмен-е- вече: в тази трудова о-р-' 
ния как ще се съобразят ганнзация цма още сво- 

,и къде ще се намерят ор- бодни моста. Постоянно 
ган-изациите на сдруже- открит конкурс за наби- 
нил труд. Оттук изни-к- ранс на работниците 
ват. и останалите пробле- имат строителната орга- 
ми (о-рганизация на тру- шАация „Градил" ,и зоме

кооперация

орган иза-

Сред трудностите, как-счстоеод-ст-
да и организация на п-ро делената 
изводството, обезпечава
те на средства за акуму
лация, увеличение на.до
хода и запазване, относ
но повишаване на жизне
ното равнище на заети
те), които синдикалните 
организации в трудови 
организации трябва да 
разрешават 
А. Георгиев.

Накрая чухме мнение
то му и за Димитров
град, като „работнически 
град".

— Може да сс нарече 
Димитровград и като „ра
ботнически град", но ус
ловно, защото няма чи
сто работн-ичеока класа. 
Димитровград има около 
б хиляди заети, найнвече 
в „Тигър" —- „Димитров
град" и конфекция „Сво
бода", които и занапред

' сподели

циите, мястото за прове
ждане на заседанията, 
обемистия

На въпроса: какво до
сега Съюзът на синдика
тите с общината, относ
но Общинският синдика
лен съвет, е предприел, 
за да посрещне подготве
но преустройството, той 
заяви:

и не рядко за 
отделни среди не разби
раеми материали и пр. 
Бе повдигнат и въпроса 
кой да свиква делегация
та и кому да се доставят 
материалите, на делегата 
или на председателя на

Симеон ЗахариевАдам Георгиев

„Сточар", но има 
ния да се чака работа в. 
материално по-добре сто
ящите трудови организа-

гствеността на основното 
училище (с акценат за ус 
цеха през първото полу- 

настоящата 
1986/87 учебна година). 
Втората част имаше из
борен характер. Делега
тите избраха нов предсе
дател на ОК на ССТН. В 
работата на заседанието 
взеха участие председа
телят ка МОК на ССТН 
в Лесковац, Живко Мла
денович и Борис Коста
динов, председател на Ко 
мисията за оплаквания 
към РК на. ССТН, както 
и ръководители на обще
ствено-политическите ор
ганизации в общината.

явлз-

годие от— Съюзът на синдика
тите заедно със Съюза 
на комунситите и с всич
ки останали субективни 
социалистически сили ча
стично успя да иззърши 
преустройство 
но-общинска интеграция)

ции. съответната делегация и
пр.'
Когато става

Освен това в рамките 
„Домашно ръкоделие" 
— „Топлинки мотиви" от

полагат усилия да увели- 
чат броя . на заетите. 

Прокупие се откриват Мнозина обаче все рабо- 
огромни възможности за 
всички незаета жени, ко
ито поради една или дру
га причина не могат да

дума за мер 
ките и задачите за по-на
татъшното усъвършен- 

и действуване(вътреш- тят допълнително в сел
ското стопанство и друпа-

егвуване 
на делегатската система, 
отделно за работата 
делегациите, на заседани 
ето бе изтъкнато, че 
необходима много

де.на стопанските организа
ции: „Услуга", „Сточар", 
„Свобода" — отделни це
хове

наСт. Н.
ссе присъединиха 

към към една или друга 
организация. В момента 
е в ход интеграцията ме
жду ТО „Братство" и ко
жарската промишленост 
„Джука Динич" от Ниш.

по-го-ДИМИТРОВГРАД ляма активност. При то
ва отделни делегации, 
преди всичко тези в ме-' 
стните общности, се нуж
даят от по-голяма помощ 

Като говори за досега- от съответните, професи- 
шния опит и работа на 'жални служби в общеет- 
делегатската .система, до- вено-лолитическите орга 
сегашният председател низации и общности. Бе 
на ОК на ССТН Стамен- поздигнат и въпроса за 
ко Пенев, във встъпител- избиране па съвместна 
ново изложение

Как ще празнуваме 
Първи май

. От друга страна, тру-, 
доустр-ояването на незае
тите в общината п-остоян

Чествуването на Меж
дународния празник на 
тРУДа в 
ще започне на 29 АПРИЛ

■стие на ученическия ду 
хов оркестър, който 

Димитровград ■ -пропара-ди-рат в -града и
щс

но е в центъра на внима
нието на Съюза на син- е тържествено заседание 
дикатите и на останали- на- Общинския синдика- 
те обществени сили. Тук лен съвет. Тук ще бъдат Димитро-в", 
следва да отбележим, че връчени първомайските 
за незаетите е п-олуви-оше .награди: емблеми, дип- 
и-виеше образование, чи- ломи и .благодарствени 
ято квалификация не съ- грамоти, които ежегодно 
ответствува на потребно- дава ОСС. На също-то за 
стите - на

щс изпълни няколко то 
н«и на трибуната. Участ
вуват още КХД „Георги 

а участие 
ще вземат и културно^ 
худ оже-ств е ните д руже ст 
ва при ТО „Димитровгр
ад" и ТО „Свобода". Ще 
бъдат изпълнени 
юционнй стихове и песни, 
п-осветени на Първи май.

делегация и 
две съседни местни общ
ности;

между
другото подчерта, че де
легатската система,
го вече тринадесет, годи- о продължение на за
пи на практика ое потвър -седанието, което имаше 
жда-ва е видими .резулта- изборен -характер делега
ти в осъществяването на ' тите след като приеха' 
утвърдените . принципи ^
При това обаче съществу преДЛ0Же«ието на Коми- 
ват и известни проблеми, 0ия- за .ка‘ДРо®и 
които по един - или друг и Председателството и 
начин опъват .пълната й след като се определиха 
афирмация. Между дру
гото той добави, ч-е деле
гатите не са осъществили 
трайно взаимоотношение

делегат за

коя- в

ре-волстопанството-, 
трудно може да ое наме
ри работа. 3,а останалите 
незаети (без ивалифика- . дарствени 
ция и със -средна профе-

седание ще бъдат връче 
ни и републиканските пр 
изнания, ,както и

въпроси
благо--

На 1 МАЙпризнания на 
синди-Кални организации, 

сио-нална подготовка) ра- , откликнали се в акцията 
бота има. Важно

в ранните 
утринни часове ще ое ор
ганизира излет до Мана 

е при за мемориалния , комп- старчето" а' на' 2 'МАЙ
в. леке „Сремски фро-нт". самодейният театъо Хои

На 30 АПРИЛ пред кул . сто Ботев" ще рстризира 
турния център ще. ое съ- ко-м-едията „Радован Тре- 
стои традиционната пър ти".

за явно гласуване, .едино
душно за нов -председа
тел избраха Симеон Заха-тов-а да изтъкнем, че - 

общината всеки втори тру 
доер-п-особен жител 
ет. Конфекция 
да" абоорбира

риев, дългогодишен обще 
ствен-о - политически и 

програ- стопански деец.

съе своите делегации. От
делни делегации все още 
нямат - изготвени 
ми за работа. Не малък

е за- 
„Свобо-
г-оляма комайока програма с уча

• /
Ст. Н. М. Я.
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НОВА АКЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ Е СУРДУЛИЦЛ чавлтЕтопЙаНзакуСскГИ рлбот,шци поплу-

СЛАВА ЗА НЕЗАБРАВА НЯМАТ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 

ПРИГОТВЯНЕ НА ЯСТИЯ
Започва събиране на 

действия на партизанските 
политическите

материали за въоръжените 
части и за дейността на 

организации, санитетската служба, 
партизанските работилници и народната власт в НОБ

фашистката борба на на-- 
селението ст този край. 
Първата книга, „Хроно
логия на войната и рево
люцията", излезе от пе
чат през 1974 година, а 
седем години по-късно 
Йован Манасиевич изда
де монографията „Те па
днаха за свободата". Ми
налата година, в чеог на 
45-годжпнината. от избу
хването на антифашист
кото въстание, бс издаде
на книгата „Сурдулица в 
НОБ". Сега Съюзът на 
бойците раздвижи нова 
акция по събиране на ма
териали за въоръжените 
действия на единиците на 
НОВЮ и за дейността па 
полптичоаките организа
ции. саиитетоката служ
ба, партизанските работи

По инициатива на Об
щинския отбор на Съю
за на бойците на послед
ната сесия на Общинска
та -скупщина в Сурдулица 
бяха сформирани Коор
динационен отбо-р от 11 
и Издателски 
9 членове за

Недостатъчно (с оглед цените), но почти всички 
организации, колективи и общности в Босилеградска 
община отделят средства за топла закуска. Но, тъй 
като повечето от тях нямат помещения за приготвя
не на ястия и за закуска, , работниците 
купони па съответна парична стойност, които 
ползуват в ресторанта и магазините на „Слога".

народната власт в съвре
менните условия. Но въо 
ръжените действия на па
ртизанската войска и по
литическата дейност на 
КЖП, СКОЮ, АФЖ и' 
органите на народната 
власт пс могат да бъдат 
предоставени на произво
лна обработка и разрабо
тка, както напоследък се 
случва в югославската ис
ториография и публицис
тика, и затова предлага
ме да бъдат формирани 
органи, коит.о да органи
зират тази дейност и вър
шат обществена верифи
кация на резултатите й 
— заяви пред общински
те делегати председате
лят на Общгенсккия от
бор на Съюза на бойците 
Любомир Трайкович.

Сурдулищките 
досега издадоха 3 книги 
за НОБ, които действи
телно представляват цен
ни свидетелства за антн-

пелучават 
сетне

-съвет от 
издаване на 

книги и други публика
ции, в които ще се обра
ботват теми от Народоос 
вободителната борба и со

За топлата закуска, ко
ято има оообе-но значе
ние не само за здравето 
на работниците, но и в 
процеса на работата и в 
запазването на жизнено
то равнище, често рази
скват първичните синди
кални организации и ос
таналите обществено-по
литически и самоуправи- 
телни -сили в организаци-

пла закуска се приготвя 
в столовете на организа
ции за над 800 работни
ци. С откриване на соб
ствени столове въпросът 
успешно реших,а работни 
ците в цеха за производ
ство на чорапи, в цеха за

циа лиетическата револю
ция в Сурдулишки край.

— Ние, бойците, оце
няваме, че много ценни 
опити от най-славния пе
риод в и-сто-рията на юго
славските народи и наро
дности трябва да бъдат 
защитени от забравата и 
да получат съответна те
оретическа 
затцото имат огромно зна 
чение за концепцията на 
всенародната отбрана и 
обществената самозащи
та и за действувайето на

сушене на овощия и зе
ленчук, в строителната
организация „Изградня1’, 
-в Гороката секция, а от

йтс на сдружения труд, 
трудовите колективи и об-

в общината. В обществените дейности’ и 
работниците в Здравния

лници и органите на но
вата народна власт. Оча
ква се пълно щности 

това отношение същест
вуват няколко трудности, 
всред които: почти всич-

ангажира- 
не на секциите на бой
ците от прославените пар 
тизански бригади, на на
учни. -културни и просве
тни дейци и на младеж-

разработка. дом. Работниците в оста
налите обществени дей-бойци

ки организации и колек- 
' тиви нямат достатъчно Н|>сти и в -стопанските ор 
-средства за тази цел, а ганизации 
по-веч-ето от тях нямат „Услуга", „Слога" и „Ав- 
-по-мещения й -съоърже- 
ния за приготвяне на яс-

„Напредък":та.
К. Г.

тотракспо-рт" получават
„ купони на стойност оттия и за получаване на

закуска. Вследствие това, 
работниците вместо заку
ска по-лучават купони на 
съответна парична стой
ност, конто сетне ползу
ват в ресторанта и мага
зините на търгов-еко-го-с- 

организа- 
Разбира 

когато

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУДИМИТРОВГРАД 
(СФРЮ) И ДРАГОМАН (НРБ) 300—400 динара дневно. 

Едно число от тях купо
ните ползуват в ресторан 
та (разбира се 
щане) или пък в магази-

Подписан протокол за 1987 година с допла-

На 14 април тази годи 
на в Драгоман — НРБ е 
проведено заседание на 
комисията за крайграни
чно сътрудничество и ко 
мисията за гранични съ 
бори от Димитровград и 
съответната комисия към 
Общинския народен съ
вет от град Драгоман, 
на което е обсъдено край 
граничното сътрудничес 
тво между споменатите 
две крайгранични общи
ни през 1986 година. На 
заседанието е уточнена и 
програма за сътрудничес

тво през 1987 година и мен на стоки, стопанско 
потписан протокол за и, научно-техническо съ- 
граничните събори през трудничество в крайграни

чннте общини от двете 
страни.

сътрудничество -На заседанието е под
писан протокол, в койтб 
с уточнено, че през 1987 
година ще бъдат прове- 

' дени три гранични събо 
ра и то: в Димитровград 
па 14 юни, край ссл-о До 
лпи Криводол на 5 юли 
и в Драгоман на 27 сеп
тември.

ните когато средствата
за топла закуска се пре- 
върщат- в средство за 
търговия и ко-гато слу- 

за жат само за запазване на

тилничароката 
ция ..Слога", 
се, най-зле е 

средства
съшата.

Оценено е, че програ
мата за 
през 1985 година успеш
но е реализирана. Изтък 
яато е, че е необходимо 
разширяване на 
:кото сътрудничество, ко 
сто е намерило своето мя

няма
целта па няма пито заку- жизненото равнище.ска, нпто купони, какъв- 

Центьрато с случаят в 
за култура. ТЪРСИ СЕ РЕШЕНИЕ

стопан-
— Трудностите ще про 

дължат все докато не ре
шим въпроса във връзка 

една
кухня, в коя-

ХРАНА ЗА НАД 800 
РАБОТНИЦИ

сто в споразумението ме 
жду Съюзният изпълни
телен съвет из Скупщи
ната на СФРЮ и прави- 

ИРБ за об-

Срсдствата, конто сс от с изграждането на 
делят за топла закуска обществена 
наистина не -са големи, 
даже са и малк-о ако се 
имат -предвид цените на 
хранително-вкусовите из
делия, Средно по зает в 
общината те едвам въз
лизат към 400 динара 
дневно. Там къдсто рабо
тниците имат свои столо
ве е тези -средства се 
приготвя закуска, мака-р 
не не винаги тя може да 
бъде иърпокачоствена. Въ 
нр-о-е г обаче дали може 
Да се говори за топла за
куска когато работници
те получават купони. Без 
оглед усилията па Съюза 
па синдикатите работни
ците ирез деня да полу
чават топли ястия, така
ва „топла закуока” полу
чават повечето от работ
ниците в общината.

1

то да се приготвят ястия 
за работниците, които ня
мат свои столове — каз
ва Василка Петрова, пре
дседател на Общинския 
синдикален съвет в Боси
леград. В това отноше
ние решение 
няколко

А. Т.тслството на

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В 
БОСИЛЕГРАД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ 
НА ЗСТ

ПОДГОТОВКА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ се търси в 
казвапосоки,

111: за целта да се при
способи някой съществу
ващ обект, обект да из- 
градн „Слога", която да

запия „Босилеград”. Веъ 
щ-гю-ст, заседанието има
ше подготвителен харак
тер е цел членовете па. 
Председателството и Г1 о 
литачеоюия актив както 
и председателите на пър 
ви-чните синдикални ор
ганизации, по обстойно 
да сс запознаят със зап
лануваните изменения 
и при тона дават принос 
в публичното обсъжда
не-в своите организации.

М. Я.

тези дни ще обсъди и 
утвърди Съюзният съвет 
па Скупщината на СФ
РЮ. След тона те ще бъ
дат нуонати на публично 
обсъждане, което според 
утвърдения срок трябпл 
да трае до края на юли.

С основните 
пия и допълнения 
копа на сдружения труд,
ярисъствуващитс запоз
на Велин Стоичков, юри
ст, понастоящем секре
тар в Трудовата органи-

На 16 април тази го- 
Босилсград се 
разширено за

дина -в 
проведе 
седание на Председател
ството на Общинския сй 
ндикален съвет, на което 

членове

поеме грижата за обще
ственото храпспс или пък 
оргаиизацщгге да сдру
жат средства за изграж
дане на кухия като при 
това си приспособят и 
помещения 'за

сектор за нолучавпне на храната.
в общината работят око
ло 2240 работници, а то-

присъствуваха и 
на Политическия 
и председателите на пър 

синдикални ор-

актив
измене

на . Завичнитс
ганизации. На него 
разисква за предложени
те ироектоизменения 
допълнения на Закопа на

се
столоваи В обществения

сдружения труд, които В. Б.
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ГОРИТЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕТО 11 ЮжиоморАвски РЕГИОН ДАНКЛ ГЕОРГИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА РС В 
ТО „ДИМИТРОВГРАД"!Повече да се изявят местните акции РЕШЕНИЯТА НА РС 

РЕШЕНИЯ НА БАЗАТА
В тринадесетте общини 

хиляди хектара 
н пасища. Ако 
градиранн

резултати обаче асе още 
пс -съотвстствуват па ну
ждите.

.Особени трудности в 
залесяването ос чувству
ват в частния сектор. Го- 
раните и селскостопански 
те производители не са в 
състояние да изпълнят за 
дачата докрай. Изход сс 
търси ,в залесяването изо
бщо повече да бе органи
зират мюстнй трудови ак
ции. Обаче и тук трябва 
да ое' премахне одпа тру
дност без оглед, че 
местните трудови акции 
в материален омисъл\ са
МНОГО ПО-СВТИНИ ОТ С1ЦОЗ- 
1ШТС, ВСС ОЩС ДОКраЙ НС 
с решеп въпросът за вла 
ганс на обществени сред
ства в частния -сектор.

С решаването на този 
въпрос и с организиране
то ма -повечето местни 
трудови акции, както и с 
по-голямото 
на горяните, горските ор
ганизации и регионална
та СОМ за горско сто
панство резултатите си
гурно пс ще изостанат. С 
тоьа не само, че ще ук
репва горското стопанст
во като една от перспек
тивите’на региона, но ще 
се създават условия и за 
други цели: за увеличена 
популация, на дивеча,, за 
развитие на ловджийст- 
есто. туризма и пр.

в региона има около 52 
терени и иеползуващи ниви 

към това се добавят площите е де-. 
10РИ (около 70 хиляди ха), които трябва 

‘ \ подменят е нови и ако се продължи е досегаш-
я темп па залесявано под въпрос е Дали до 2000-та 

одина регионът ще бъде без голини. Очаква сс освен

ерозитщ

В найч-оля-мата трудо
ва организация в Дими- РС имат. точен -преглед 
тровгрздока община „Ди- за проблемите, по които 
митр-оюград", на 10 април 
е учреден
съвет на трудовата орга- но и материалите, върху 
низация. За пр-едоедател които се разисква, така 
па* РС е преизбрана Дан- че доста време преди за- 
ка Гсорписва. Това бе по- седанисто на РС сс запо- 
вод да напра,вйм кратък знати е проблемите и

имат възможност да кои. 
— Понеже и в мина- султират базата. Реше- 

лия мандат сТс били па- нията се приемат еъглас- 
чело на работническия по законните разпоред

би, което е и единствено 
правилно. Де то.ча е та
ка говори и фактът, че 
досега пито едно реше
ние на работническия съ
вет не е оспорено от съ
дебните органи.

— Избрани сте повтор
но на тази отговорна длъ 
жяост. Ще мените ли не
що, в работата си?

— Считам, че работни
ческият съвет в ТО „Ди
митровград" през мица- 
лия период е работил до
бре. Отделно бих изтък- 
кяла, че един път месеч
но на заседанията на РС 
сме имали на дневен ред 

работата през 
изминалия месец. Що се 
отнася до промени в ра
ботата, мисля 
обширните материали, 
седанията на РС трябва 
да бъдат по-чести, поне
же по този начин и ефи
касността ще се подоб
ри.

този начин членовете на

съюзните трудови акции голям принос да дадат 
н местните. разискват. Освен това те 

работнически получават иреждовсмсн-П,рез настъпващото 37,8 на сто от тсритория- 
бригадцрско лято на те- та м.у. От целокупните те
риторията на Южво-мо- зи площи около 105 135 
равски регион ще рабо- ха са обществени, а -ос- 
тят само бригадирите на таналитс са » .частния ос- 
СМТА „Власнна", докаго ктор. В СР Сърбия без 
досегашната СМТА „Вра- покрайнините • под гори 
ня.’ тази година но ще ое намират 31,8 на- сто 
бъде организирана. Запла 
нувано е бригадирите ■ в 
Бооилеградска и част в 
Сурдулишка община да

разговор с нея.

от територията й, и спо
ред тези показатели ре
гионът ос числи към ио- 
богаткте краища с гори. 
Картината обаче е по
им а-квд ако сс имат пред
вид деградираните гори 
(около 70 хиляди ха) и 
ерозивните и нололзува- 
щи площи и пасища. За-

и.»ш
залесят около 1000 ха го
лини. Имайки предвид, 
че в полупланинските -кра 
шца в региона има око
ло 35 хиляди ха неползу 
ващи ниви и пасища, ка
кто и около 17,5 хиляди включваметова през последните дс- 
ха ерозивни терени на го- - сетина. години бяха по
рените стопанства лед въ 
прос е дали регионът до 
2000-та година (до когато 
СР Сърбия трябва да бъ
де без голини) няма

.ложени уоплия и залесе
ни над . 27 хиляди хекта-, 
ра голини, от кощго око
ло 8370 ха в частния сек
тор. Повечето от повърх
нините в частния сектор, 
залесиха младите .герани. 
От залесените- площи в 
обществения сектор най- 
много залесиха бригади
рите на СМТА „Влаоина” 

„Враня” — 
12 500 ха. Тези усилия и

т
да

1има ерозивни терени. 
.-Още повече ако се има 
предвид темпът на зале
сяването и акциите, копи
то се предприемат в то
ва отношение.

• ■ /* А

Данка Георгиева
ст*"»т за

В региона под гори се и СМТА 
намират 237 760

съвет в трудовата 
низация, 
к>о можете да кажете вър
ху кои въпроси най-мно
го е работил работничес
кият съвет през това вре
ме?

о-рга- 
най-компетент-ха, т.е. че поради 

заТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ

30 милиона за изследвания — През изминалия дву 
годишен период работни
ческият съвет в ТО „Ди
митровград" е провел 33 
заседания, на които е ра
зисквано по 
роси от -съществено- зна-

-2Г — Каква е активността 
на членовете на РС, от
делно на 
него?

Трудовата 
експлоатация на кварц в 
Босилеград, която 
панисва в 
СОСТ „Електробоона" от 
Яйце, вече няколко

единица за интересите за геоложки 
изследвания и Фонда за 

сто- насърчаване развитието 
рамките на на икономичеоки нераз

ред тримесечните им ре
зултати (запланувани са 
около 3600 тона, а са из
вадени около 4000 тона), 
заплануваното годишно- 
производство на кварц 
ще бъде реализирано. ' 
Още повече, -ако се има 
предвид, че първите три 
месеца не са най-подход
ящият -сезон за експлоа
тация на кварцовите -за
лежи.

комунистите в
всички въп-

Цялостно гледано 
членове-

-Бптите краища, а о-стана- 
го- лите от собствени източ- 
де- ници. Изследвания ще се 

вършат в Паралово — Па 
за - раловски, рид, Босилег- 

изследване на нови квар- рад — местността „Прес 
През нас лап", Ресен, Гложйе 

Белут.

чение за трудовата орга
низация. А това

активността на
са преди те е била задоволителна, 

всичко осъществяване на Тъй . като болшинство 
месечните и

дини отчита добри 
лови резултати и отделя 
значителни средства са

годишни пла 
нове на производство-, и 
разисквания ло. оконча
телната оавяосметка. Не 
по-малко 
били - 
разрешаване

комунисти, то техните ста 
н-овища винаги са реша
ващи.цови залежи. и

тоящата година, както 
ни уведоми ръководител 
ят на трудовата единица. 
СИМЕОН ГЛИГОРОВ, 
за тази цел са запланува 
ни около 30 милиона -ди 
нара, от които 60 на сто

— Вие сте дипломиран 
инженер-технолог. Нами 
рате се на работно мяс
то главен -технолог за ра
звоя и качеството на про 
дукцията. Доколкого ни 
е известно единствена сте 
жена председател на ра- 

сме- ботнически
• е Вашето мнение, кога

то става дума за заегъпе- 
ността на жените в ра
ботническите

интересни саМиналата година 50-те 
заети в трудовата едини
ца в Босилеград са изва
дили над 14 000 тона ква 
рц. През настоящата пък 
година са запланували ко 
яичествотр на извадения 
кварц да надмине 16 000

и разискванията заКогато говорим за де
йността на тази на жилищ

ните проблеми на заети
те в нашата .организация,
или пък

трудова 
единица, не бив,а да не 
добавим и факта, че тя 
дава голям принос в раз 
решаването на комунал
ните проблеми в отделни 
местни общности. Неря 
дко мощните й машини 
разширяват махленски и 
селски пътища. През из 
теклата година, работе
ха в село Дукат, Назъ- 
риц-а, Ярешшж, Белут и 
Гложйе, а през изтекла
та седмица помогнаха на 
„Напредък" в почистване 
то на запустели площи и 
пасища, за да’бъдат изо-

за опред-ецяне 
цените на нашите произ
ведения. Разисквали 
за капиталовложенията,

- за разни самоуправител- 
споразумения, а също 

така и върху -разни 
кове и

ще -бъдат обезпечени от 
Републиканската самоу- съвет. Какво

ПЦ

ис- съвети и 
другите самоуп-равителни 
органи?

-възражения на
заетите.

— До коя степен ре
шенията на РС (работни
чески съвет) са 
ния на базата 

’ влиянието на

Нашият работниче
ски , съвет има 19 члена, 
от които 9 са жени, ко
ето съответствува на стру
ктурата на заетите. Това 
се отнася и до останали
те самоуправителни орга
ни, така че в това отно
шение може да бъдем на 
пълно доволни.

и реше- 
или пък 

ръководни- 
решава-те структури е 

що?рани' и превърнати в из
куствени ливади. Материали 

дани-ята яа РС подготвят 
съответните служби, кои
то и

за засе-Тази
практика няма да 
късваме — обещава Гли- 
горов.

пре

дават образложения 
-на самото заседание. ПоМ. Я.

А. Т.
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НА ПОСЕЩЕНИЕ В НОВОСТРОЯЩАТА СЕ ФЕРМА ВЪВ В. БОНИИЦИ

Белеят се стада под Сува планина ■■■
Хубшвп с пролетта в

прегръдките на Сува ггпо. иил кс>Мплек:с, Земята е 
кина з село Велико Бо- „Се “коло Фермата, така 
нинци край новата ФРП- няма Да ««аме почти 
ма за овце и кози, която • *^акви транспортни раз- 
се строи тук от 1943 „о” г °1ОД изтъква Илич. 
дяна. Тук в сърцет - ил „ а ии осга!ва и да обез- 
планиката, която някога вчим не°б*одимата ме- 
щедр-о е давала паша за “ЗДМ за обработка

. двадесетина хиляди овце — -■ еМяТл' "Рибиране на 
и няколко хиляди говеда 
днес поради миграция на 
населението едва ли
към 1000

обезпечи и необходими- тисто в изостаналите кра- — Нямаме в план та
те кадри. Освен сегашни- ища с този въпрос сами къв обект. Такта има в 
‘ге овчари Станислав Ма- трудно ще се оправим — Пирот и Димитровград 
р'И1НК01Вич и Станко Нов- изтъква Илич. — казва Илич. С „Агро-
кович от Оетатов-ица, Сло Не само в „Слога”, но комбината'/ в Ниш има- 
бодан и Профир Голубо- и в металообработващия ме договор 'за доставка 
вич. от Завцодинци и Ра- цех на „Балкан”) който . на мляко. Ние \ ще по- 
ддвое Мйлич от Бре стол също се намира във В. строим само малък пункт 
дол щс трябват още Бонипци, е трудно да се за събиране .на мляко,

което всеки де.н ще се 
превозва до Ниш; кьдето 
има голям ' млекоирера- 
ботвателен пункт. Ние

има
отаце в частна 

собственост. Но затова 
пък кооперация „Слога” 
е рошила да 
богатите

Ч.:; Щ ще се насочваме към про 
Н изводство на мляко, месо 
Щ и вълна 
Щ В настоящия момент фе- 
Щ рмата във В. Бопинци 
Ш има към 400 агнета. В 
Щ скоро време трябва да 
В бъдат предадени, като це- 
Я , ката на агнета до 15 кг 
т живо тегло е 1650 дина-

Ц казва Илич.използува 
пасища, а Сува 

оставените 
имоти в мерата на Оста- 
товица, Брестов

планина и
.-«■ 

' .дол. Дол 
Мало и Велико Бон-ннцц 
за да изгради модерна 
ферма за 2300

*ч,
1 Щ,3

овце и 50а ра.кози.
— Понастоящем 

1200 овце, защото, 
виждате, още строим но
ви „паюильони” 
деля Драган Илич, 
ктор на „Слога”, 
взехме в нашата 
ния, която 
Вукадин Тодорович, 
ждащ селско стопанство 
прл Общинската скупщи
на в Бабушшща, Мио- 
драг Вуйчич, 
по пазара и аз.

Инак фермата във В. 
Бонинци се попълва със 
сзърлижко-пиротски ов
це, които добре понасят 
тукашния климат.

— Тази година ще при 
ключим с първата фаза 
на фермата. — казва Д. 
Илич • и добавя: — След 
няколко години тя ще 
•.'рябва да се разширява, 
защото пасищата по Су- 
ва планина си стоят не
използувани. а и земята 
в околните села не с& об
работва, а се превръща в 
пасища...

имаме
както

Д. ИЛИЧ; Трябва да се използуват хубавите за
реколтата. Ето, обезпечи
хме и 150 милиона дина
ра за основни и 120 ми- 

-лиона динара за оборот
ни средства 
Илич.
КАДРИТЕ — ПРОБЛЕМ 
НОМЕР ЕДНО

До края на юни насто
ящата година . фермата 
въз Велико Бс-нпнци тря
бва да бъде готова. Дра
ган Илич изцяло е погъл 
кат ст мисълта как да

овцевъдството условия...
задържат млади специа
листи, ' защото няма ра
бота за женска работна 
ръка, младите хора не 
искат да останат тук — 
далеч от градовете, без 
развлечение и забава...

— спо 
дпре 

който 
компа- 

съчинявахме

петима-шесгпима овчари.
— Овчари някак ще 

намерим, обаче трудно 
ще намерим агрономпо- 
левъд, ветеринар, или по
не ветеринарен техник 
(засега услуги на ферма
та върши Ветеринарната 
станция в Бабушница) и 
др. Специалисти —: казва 
Илич. Ако не успеем да 
получим средства за де- 
фицитарни кадри от Фон 
да за насърчение разви-

заве казва

МЛЯКО ЗА НИШ ...
Край новата ферма за 

овце и кози във В,-Бенин 
ци няма да се строи. и 
пункт за преработка на 
мляко.

инспектор

Дохато обикаляме стро 
ещите се „павильони” 
Драган Илич ни обясня-

Матея АНДОНОВза:

СЛЕД ЗАБРАНАТА НА ДВИЖЕНИЕТО В ЖДРЕЛОТО НА ЕРМА— Ето, този обект ше 
служи за „баня" на овце 
те. Вода за фермата сме 
взели отс. Остатовлца Са 
мо за строителната част на 
за строителната част на 
фермата ше бъдат израз-' 
•содвани над 200 милио
на динара казва Илич и 
добава, че - финансиери 

Бел
град, Фондът за насърча
ване развитието в стс-пан 
ски изостаналите краища, 
който дава безвъзвратни 
средства и банкови кре
дити.
ФУРАЖ НА 500 ХЕКТА
РА ПЛОЩ

Слава Тодоров. На основ 
ния въпрос, дали може 
да се' премахне решение
то за забрана на движе
нието, отговорът изоста
на тъй като това е в 
компетенция на репуб
ликанския комитет за дви
жение.

ОЩЕ РЙЙЛКО ТЪРПЕНИЕ
ф Група на Геологическия институт от Белград 

посети ждрелото
На 17 април тази годи

на в Димитровград 
проведе интересна среща 
между председателите па 
Общинската скупщина и 
Общинския 
избрани

' на чФгири местни общно
сти — Трънски Одоров- 
ци, Куса врана, Искровци 
и Петачинци 
от 7 март тази година с 
в сила извънредно поло
жение поради 
.в ждрелото на река Ер
ма.

стигу-г в Белград на 17 
април пристигнаха група 
геолози, които веднага 
отидоха в ждрелото. Тях
на задача е да изучат 
ждрелото от геологичес
ка гледна точка и да пре 
дложпт възможни реше
ния.

началото на март тази го- 
се дина, са проведени реди

ца заседания и този рро- 
блем е „дигнат"- на репу
бликанско равнище, Като 

комитет и резултат от това са по-
прсдставитсли луч.снито 90 милиона ди

нара, за конто най-веро
ятно делегатите па Об
щинската скупщина ще 

в които приемат решение същи
те да се използуват за 
асфалтова настилка на 

срутване ,споменатия път от моста
край село Власи до I Ти
ган-опеки манастир. Също 
така от Геологическия па Общинската

Пряко свързан с • пътя- 
е н проблемът със снаб
дяването на 
местни общности. Макар 
.че и по този въпрос има- . 
шс остри забележки, кон
статирано с.

. са: Агробанка

споменатите
Дошли па срещата мо

же би малко и с изостре
ни нерви, някои дори да 
•и,реят и -невъзможното, 
представителите на отсе
чените четири местни об
щности поставиха редица 
въпроси, на -които отго
вори председателят на 

скупщина

че повече 
става дума за безотговор
ното поведение на мага- 
зпнерите н лични прищя- 
вкц на отделни хора, от- 
колкото за лошо снабдя
ване. Данните,

Кооперация „Слога" на
време се е погрижила да 
обезпечи за новата фер
ма фураж-на база. Вече 
е създала комплекс от 
500 хектара, които вече 
се уреждат, като една 
част ще сс засява с ца
ревица за силаж, а оста
налата — с люцерна, чер 
вена детелина и др. тре-

които по- ' 
сочц директорът на „Тър
нокоп" Васил Георгиев, 
казват че например в ма
газина в Трънски Одоров 
чп има стоки за почти 
100 стари милиона дина
ра, а това значи

Досегашната акция 
разрешаване 
Р-244 от Суково до Двои
ци с правилно водена и 
така трябва Да 
жи, е основна 
ция и заключение от спо
менатата среща, органи
зирана но искане на спо
менатите местни общнос
ти. А досегашната акция: : 
водена от най-отговорни- I 
тс хора в общината, дава | 
първите резултати, 
то е известно, слсд срут
ване

пътяна

продъл-
констата-

ВССКИ
мсоец -по 2,0 също стари 
милиона организацията 
плаща лихва на залежа

ли.
време ще— В скоро 

създадем още един ком
плекс от 300 хектара. По
чти без проблеми. се на

ли стоки. Може би в мо
мента 
било

нещо и да не е ' 
в род, по такова не

що се случва и в града.
Как- .нагодихме с жителите 

околните села за включ
ване на нивите им в на- на скалиста маса в Мигеи братство 10 стр. 7 А. Т.
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МАЛЪК ПЪРВОМАЙСКИ ПОРТРЕТЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ИА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ТРЯБВА ДА 
ПРИКЛЮЧИ В СЕПТЕМВРИ Т.Г. На постоянно дежурствоЕлектрически тон във вснчкн села ти току-Щ» легнала 

започнала 
не, са ме повикали от ро
дилния дом сггеищх». Ни
кога ис съм отказала да 
дойда. И никога това не 
ми с

иликомисията заКогато да нотяя яде-та мрежа (още 6 км).
За новата електричес

ка мрежа (3,5 км) в Стрс- 
набагаони

Заключението на Из
пълнителния 
Скупщината на С.Р Сър
бия, според което елек
трифицирането на исслс- 
ктрнфнциранитс селища 
в Републиката трябва да 
приключи до края на го
дината, в Сурдулишка об
щина най-вероятно ще 
бъде реализирано пред
срочно. На проведеното 
в първата половина на 
април съвместно заседа
ние на ръководствата на 
обществено 
ките организации и 
щинеката 
Сурдулица бе направен 
договор тази дългогодши 
на и изключително важ

на комунално-битова ате- 
, ция да бъде завършена 
до края на .ееп+ември т.г.

Това трябва да бъде 
радостна '■вест за летели
те от Долни Топли дол,, 
Стрезимировци. Бигвър- 
джа, Ново село, „Ксба- 
пови" (Клисура), 4 божи-- 
шки махали („Дедиччша", 
„Романова”, „Велкова" и 
„Деянова") ,и две махали 
в местна общност Кис-

призн.а- 
ггри Общинския син

дикален съвет разисква 
върху предложенията за 
първомайски награди, чле 

обикновено дава
ха свое мнение само за правя, 
кандидати които позна- награда за мене, 
пят, което ще рече най- раждането е успешно и 
често за предложените от щастливата млада майка 
своята трудова организа- ми каже от сърце „благо- 

За ДЕСАНКА ЛУ- даря ти, акушерко". Ма-
зная колко бе-

ггрисъждале па
ни ясъвет на

зимировци са 
стълбове и кабли. Очак
ва ее мрежата да бъде било тежко да Йа-НОвСТС Няма но-голяма 

когато
завършена в първата по
ловина на юли. До края 
на август трябва да бъде 
п рока раи дал екоч I р ов о д 
(13 и<м) и да бъде постро
ена електрическа мрежа 
(11,5 км) в Битвърджс. 
Построяването на 25-ки- 
ломстропа електрическа 
мрежа в Ново село тряб
ва да приключи до .края 
на септември.

В рамките на електри
фикацията на клиоурска- 
та махала „Кебапопи" до
сега с прокаран далеко
провод па дължима 10 км 
п с построен трафопжт. 
Остава да бъде построе
на електрическата мрежа, 
Чиято дължина възлиза 
на 5,5 км. Краен срок: 
ссптсмгри. За слектриф.и- 

мтровград до Нсзля, на кацията на махалите „Де 
дължина колкото позвол дичина", 
язаг средствата събра- „Велкова" и „Деянова" 
ни по тези начин. Пред трябва да. бъде прокаран 
вадено е също така раз- далекопровод, на дължи

на 9,5 км (досега са за- 
организа-. вършени 2,8 км), и да бъ

дат построени 2 трафо- 
Част от средства поста и 12,5 км слектри- 

та ще бъде използувани 
но главно за н за пътя от Моинцн до 

Вълновия, на който тези 
дни трябва да започнат
работи с участие на Юго и електрическа мрежа от 
слаЕСката народна ар- 

народ, помогни си сам та мия. Свой принос в изг-
ч другите да та пзмог- раждането на тази пътна електрификацията 
нат и в Димитрсвгрздс- насока ще дадат и мла- 
ка община е подето но- д:.гге, организирайки за

ция
кар че не 
бета пъова съм изкъпа-ВЯЦ:
ла и ден днешен в таки- 

момсити съм най-ща
стлива, казва Деса с глас, 
който трепери, а в очите 
й проблясва сълза.

В Д, Топли дол мина
лата година бе построен 
далекопровод (5 км), тра- 
фочтост и 2 там електри
ческа мрежа. До средата 
на май трябва да бъде 
довършена електрическа

политна ос-
Об-

на

скупщина в

— Не! Никога несъм 
се рязка яла, че съм из
брала тази професия.

Говорейки за Дсса не 
може да не се спомене, 
че тя с дългогодишен ак
тивен
тичсски деец. Член е на 
СКОК) от 1944 година, 
сво“зременно политичес
ки секретар на Околий
ския комитет на Народ, 
пата младеж, председател 
на Общинския синдика
лен съвет през 1956 го
дни?. председател ка ко
мисията по зтсаз'опаз
ва-"’ . . Сега, когато до 
пенсиониране 
още няколко години. Те
са със съшия ентусиазъм 
работи акушерската си 
работа и още е активна 
в организацията на бой
ците. Щастлива, че тази 
година е носител на ди
плома на пърпвомайска 
награда (досега два пъти 
е предлагана, за това), зл- 
шото това е своеобразно 
признание за 32 годиш
ния й трудов стаж без 
нпто един ден отсъствие. 
Тоаа е награда за „поето 
янното й дежурство", ка- 
кто казва за своята ра
бота тя.

ДИМИХВ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТИЩА В 
РОВГРАДСКА ОБЩИНА

върху 
собствени сили

обществено-поли-

С години назад за пъ
тищата в Димитровград
ска община се говори ка 
то за „рак—рана", за ко 
ято няма лекарство, огно 
сно доътатъчно пари. На
истина, факт е че - по-ши 
роката общност и досега 
даваше значителни сред
ства за развитие на тази 
община, 
строеж на стопански обе 
кти, а най-малко или по
чти нищо за пътища:

И както казва нашият

„Романова",
Дссанка Лугсич

КИЧ соаче предложение
то е прието единодушно 
без разискване 
всички я познадат! Как и 
да не, когато става дума 
за леля, Деса, най-стара 
та, кай-опитната, най-до
брата, най . .. акушерка, 
която вече 32 години не
прекъснато работи в ро
дилния дом в Димитров
град, Тази дребна, прика
злива п ьииаги в движе
ние жена, родена л Таън 
ски Одорозци, която за 
родилките винаги има 
блага усмивка и майчин
ска грижа, от 1955 годи 
на, когато завършиш сре
дно акушерско училище 
в Белград, е на „постоян
но дежурство".

— Не помня, пито съм 
водила сметка колко пъ-

полагащите механиза
ция трудови 
иии да се включат в ак
цията.

нея

ческа мрежа (досега с по
строен 1 трафолост и 4 
км електрическа 'мрежа). 

Далекопровод от 10 км

остават

4 км трябва да бъдат по
строени в рамките на 

на ма
халите „Троокач" и „Ку- 
чишняк" в село Киевац.

За заключителния етап 
на електрификацията са 
необходими 470 милио
на динара. Около 300 ми
лиона ще се отделят 
сдружените средства 
соилдарността. докато Фо 
ледът за насърчаване раз
витието на изостаналите 
краища в СР Сърбия Ще 
отпусне 170 милиона ди
нара. Сърболюб МИКИЧ

от
на

А. Т.

В НИШАВА КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

Действуват н рибарите, и бракониерите
Преди две седмици опо

ргно-риболовните друже си да се занимават с ри- 
„Нишава от Дими- бовъдегво 

тровград и „Пасгръмка”

во, по-инакво начинание. първи път местна младе- 
Именво, тези дни запо- 

■ чна да се реализира до
говора от заседанието на 
стопанскололитйчеокия
актив на общината, сет- вече са работили 
не внесен в самоуправите събота за тази цел. 
лно споразумение, кое- Това обаче не е доста- 
то вече са подписали »си тъчно за изграждане на 
чки трудови организа- главните. пътни насоки
ции в общината. Опора- в общината, но е доста- количество на територия- 
зумението предвижда от- тъчно като оановен и за 
Деляне на две надници начало известен принос 
(една през първото, и ед 
на през второто полуго
дие) за .строеж на пъти
ща. Точно е предназна- 
-чено средствата да се из 
ползуват за пътя от Ди-

готовността бракониеритепотвърдиха си я гле
дат" и досега спортните 

и със спортно рибари нямаха по-големи 
рибарство. За разлика от

жка трудова акция през 
май. Някои трудови ор 
ганизации, като „Свобо
да" и „Димитровград", от Пирот набавиха 2400 

една. кг риби (златен караш и 
линяк-риби, 'които не се

ства

успехи в усилията в ре
ките да има повече риба 
и риболовът да служи 
само за спорт и раззле- 
'чение.

Но, напоследък .дяво
лът" дойде. В деня кога
то рибарите пускаха ри
бите в Нишава, в реката 
край Крупац трима бра- 
ковиери хващали риби 
със сърмке. Орещу тях 
ще бъдат предприети за
конни мерки.

преди няколко години ко 
гато между тези две дру
жества съществуваше съ
перничество сега опортни 
те рибари от тези друже
ства могат да хващат ри- 
би на територията

та на Димитровградска те общини, 
община юа пуснати 600 

при съответните финан- кг, а останалите край се- 
оови институции и Фон- ло Крупац и в р. Ерма те ДРУЖества се стараят в 
да'за подтик развитието край Държина, по-точно Реките да има достатъч
на .изоставащите и край- край махала Комйе. С то- нс> Риби, бракониерите се 
гранични Общини.

срещат често в тази част 
на реката) и пуснаха гй 
в .река Нишава. От това

на две

Обаче докато даортни-

ва начинание даете дру
жества всъщност на дело

стараят да им затрудня
ват работата. Всъщност иА. Т.

А. Т.
Страница а

Братство * 1 май 1987



■й! Ц ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия У Брой 1566 година ХЬУ

СЕ

Белград, 1 май 1987

г
ДАВАНЕ НА ОТЧЕТ

н ик ой
на комунистите т”!™!“ КОЛКО В СъЮза Работата на всеки член на общинския ко тролната функция на ЦК на СЮК, относно 
новшца решения Ич Т''аКЛЮЧеНИЯ' С‘а МНТеТ' ВЮ1Ючителн° и .на председателите, неговия дълг произтичащ от Устава да 
оше не га пмп»™ 11а Ги мн°т°' едни .секретарите и изпълнителните секретари, оценява активността на централните коми 
тигат «сггипргтв фзии. ДРУтн вече прие- Има може би известен формализъм и схе тети на СК в републиките, на локрайнин- 
е етна от ппт яването на заключенията матизъм в тези. оценки. Но, тов,а което тря ските комитети на СК и на Комитета на ор 
комунистите ВНИТе слабости на Съюза на бва да се внедри като практика, а много ганизацията на СЮК в ЮНА. Във функ- 

2 ' , е важно и потребно е — „базата" да се ция на тези активности разбира се е и за-
то защо с цялата ои сериозносг- се изясни .за активността на най-отговорните юпочението за свикване на конференция 

налага въпросът: колко и Как първични- партийни функционери на средата па тра- на СЮК
те организации и органите на СК оценяват снето на мандата им. Въз основа на тези та година, 
своето ангажиране върху провеждането на 
заключенията? Те са длъжни най-малко ве 

• днаж

в първата половина на следваща-

Обаче, практиката за даване на отче- 
където най-често

разисквания, както впрочем и в изтеклите
години, и този път бе утвърдено, че опре- ти «е - е заживяла там 

годишно критично да разглеждат делен брой членове на комитетите не са се и приемат — в първичните организации 
съвкупно деиствувлне, следовател се ангажирали върху осъществяването на на СК. Някъде се касае за неспособността 

но и активността на всички членове отдел становищата, които са приети от тези или на секретаря на първичната 
но в 'осъщеетвяването на

своето
организация

заключенията, по-висшите органи на СК. С установената на СК, но и за опортюнизма на цялата пър 
Истинският начин по който трябва да се изборна процедура те. са отстъпвали мяс 
дава сметка са отчетите за работата. Само тото си на други. Една тажав.а-практика ня ло членове. Критиката и самокритиката — 
въз

вичиа организация или на по-голямо чис-

основа на тях може да се изграждат кои по-рано доживяваха твърде болезнено, като метод на работа, чрез който най-лес- 
оценки за активността на членовете на СК, Сега, обаче както се уверихме неотдавна и но се стига до ясен преглед какво е осъще 
без разлика на това коя обществено-поли на разширеното заседание на Общинския ствено от договореното — още липсват в 
тическа, самоуправителна и делова функ- комитет на СКМ в Щип, на което засада- много първични организации на СК. Няма 
ция заемат. Това е и пътят за по-лесно ут- ние за всеки от 43-мата членове бе дадена вито конкретно задължаване, така че не 
върждазане на отговорността и откриване конкретна оценка, верифицирана и в пър- може да има и контрол над изпълняване 
на процесите на идейно-политическото вичните организации на СК (четирима са на задачите; Затова е и нормално част от 
разграничаване. Даването на отчета тряб сменени поради .неактивност), всичко про- членовете да остават бездейни и незаинте 
ва да се разбере като съставна част на из тече без непотребна драматика. 
граждането на демократични отношения. Чувствувайки потребата от по-често да пост.
Нормално би било името и активностите ване на отчет. Централният комитет на 
на всеки член да не се намират на опреде сЮК преди, два месеца прие заключения, 
лени листи и по времето когато не са в които задължават всички първични ор- изправени и проблемите, пред които се на

гаяизации и органи на СК да съгледат сте- мираме търсят далеч кооперативно дейс- 
кемунистите в Македония пента в осъществяването на 'решенията и твуване на СК, лишено от фразеология и

задачите на ХШ конгрес на. СЮК. Бе оцене конформизъм. Даването на отчет динами-
се зира активността на СК, помага постоян

но да бъде в курса на проблемите, а не те

ресозави, без достатъчна самоинициатив-

Даването на отчет е потреба. Времето 
в което живеем, кризата пред която сме

ход изборите.
Съюзът на

все по-често преразглежда осъществяване-
партийните заключения на всички но, впрочем^ че бавно и нерешително 

равнища. Така през изтеклия месец общин- осъществяват тези решения, 
ските комитети дадоха отчети за едното- и отклоняване от утвърдената 
дишната си работа Под лупата на члецо- на СЮК. Председателството на ЦК на СЮК лага за някое друго време. Това допринася, 
вете в първичните партийни организации тогава бе задължено конкретно .да утвър- чс на света да се гледа с постоянно отворе 
се намериха отчетите на тези органи и ди кои задачи и защо не се осъществяват ни очи и теза което не струва да се проме 
както се прави вече няколко години то-, и за това да осведоми Централния коми- ня всекидневно, 
зи път на обществената сцена бе оценявана тег на СЮК. Търси се да сс заздрави кон

то на
че има дори

политика Да ос натрупват и решаването им да се от

Зоран Савески
■У

тнте н делегатите в Общинската 
скупщина и в Самоуправителната 
общност на интересите за жили 
щно строителство, да раздвижат 
акция аа разясняване на всички

Нишка разпродажбаЖИЛИЩА

на Общин- жилища на частни лица по цена. 
Съюза на кому- която с била по-малка от реална

А на

на спои служещи но цена, зна
чително по-ниска от пазарната.Работната група

ския комитет на
нистите в Ниш след шестмесеч- та стойност на .жилищата.

работа изготви обширен съвместно, заседание :па' прсдос- 
матеоиал" за който веднага тр дателепгата. иа .ОК на СКС и па 

ябва да сг каже, че не удовлет- ССТ.Н и Общинския синдикален 
всички членове на Общинс съвет, което било проведено мре 

неотдавна ди- заседанието па Общинокии 
В комитет, се чули и мнения, че 

обществени жилища са били про

кумо-продажби с обществени хн 
куцаха духовете в Ниш и създа- лища. Покрай това, комитетът

сред прие и редица други заключения 
11. за по-усичорено и по-ефикасно 

разрешаване на проблемите 
жилищното строителство в Ниш,

има

Бончки тези „сделки" раненина
доха голямо недоволство 
гражданите. Възбудено бсШо 
съдебно дело, което вече стигна 
и до републиканския съд. На ия-

вори
кия комитет, когато в

ТОЗИ ВТлПрОС.разискваха по

5 «да. “ ■= я&гл
ЯШС^-О лошо положение, но да зи купо-нродажба се прани афс- 
разлвижи идейно-политическа ак ра, която нанася голяма „реда 
тивност за създаването па предно на града, 
ставки зя по-нататъшно раззи 
тис на 'гази област и в община- Тук трябва Да напомним и 
та като пяло" Обаче някои уча това, че „Комунист" писа обшир 
стници в разискванията на засс- по за тоои случаи, чс от иача- 

иа ОК на СКС доказва- • лото на 80-те години самоупра- 
ха че има основание за оценка виталната общност за жилища 
прбатата и на бившия състав на на частни лица били продадени 
«^управителните общности ня около 000 обществени жилища! 

™ * строи- Съш)о така и Общииоката окун-
„челии хора" щипа продала „известно число 
" обществени - обществени жидища", предимно

колко пьги се издаваха и анули
раха присъди, а ,1) течение е об- А проблеми в тази област 
жалваме иа делотчх Затуй иа за- много: основните 
содаписто па ОК па СКС имаше 
искалия, н които се търсеше от 
всички членове па Съюза иа ко

организации 
иа сдружения труд нямат ясно 
дефинирана дългосрочна жили
щна политика, финансиранетомуимститс, конто но такъв начин 

са се разпореждали с жилища, на жилищното строителство в 
Да дадат отчет за своята дейност, града не с изцяло разрешено, 
защот-о гражданите и работни- местата за застройвамс иа жшш- 
цитс на гр. Ниш очакват с пра- ща дълго сс подготвят, градоус-дакисто

тройствеиият план бавно сс пз-во такъв отчет.
готвя, да посочим само някои от 
слабостите.След тези 'изстъпления Об 

щишжиит комитет заключи, че 
членовете на Смоза па комуипс-

жилищпоинтересите за 
телство и техните 
при продажбата на и. Филнновнч



25 Комумкст
МЛАДЕЖТА И СК , младо поколение 

нещата каквито са
„Днешното

наблюдава 
в действителност, па и така и за 
Партията; какви са резултатите 

•нейната акция, -а не толкова 
Партията преди, 

към Съюза на 
днес", казва Дами 

и за шжо 
работници, 

СК.

ГРАНИЦИТЕ НА ЗАСТОЯ
на

ИЗСЛЕДВАНИЯТА А И ПРОЦЕСИТЕ СРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ ва е и резултат на обреме леност 11са(сва с била 
ПОКАЗВАТ ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ОТ- на тази партийна организация Такова отношение 
СЛАБВА ДОВЕРИЕТО НА МЛАДИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИ- с някои други проблеми, преди .комунистите 
СТИТЕ всичко е намерението на комле- НОВИ1ч, е „характерно

разчистят положе- пението на старитеСъюзът на комунистите не 
бива много да изостава в приема 
нето. Защото, ако забележително 
са по-малко нови членове Парти 
ята остарява и загубва връзката 
с идните поколения. Това за не
йната политика може да бъде но 
разявзщо 
в осемн а десетата, 
двадесет и петата, по-късно — 
по-трудно. Следователно, какво 
с онези, които, докато са млади, 
не влизат в СК?

Това казваме поради години
те, които току-що . отминаха: 
СЮК в 1980 в своите си редове 
имаше 32 на сто млади до 27 го 
дини (всеки трети), 1985 този 
процент бе намален на 23 (всеки 
четвърти). В СК на Сърбия 1981 
всеки трети беше млад човек, 
1984 всеки четвърти, 1986 всеки 
пети, па ако с приемането се 
продължи по старому Съюзът 

' на комунистите е застрашен да 
.стане организация на средо-

тентнитс Да
нието на многото членове, които дългогодишни

Някои от тях след няколко дссс 
стаж искат да

политика. членове наВъв връзка с това е и .отно
шението на младежта към СЮК. само формално ос водят на лар- 
Изследователят Йордан Алек- тийните списъци. Но, това е и тил си зя партиен 
екч съобщава сведението, че 45 последствие на видимо иамале- напуснат редовете му, защото съ 
на сто млади в Югославия днес ния интерес на студентите за Съ- здадената картина за Партията 
изявяват, че не пожелаят да ми юза на комунистите. ' „ Сдно друго време сега до голя
слят или въобще не мислят за Как да се обяснят тези про- ма стег;ен е избледняла .
това да бъдат членове на СК.
Защо? Най-много за това, че за 
това не мислят (36 на сто) и за-

комунист се става 
двадесетата, цоси? ИзвееТака е и с младите, 

тно им е, че трудно се задоволя- 
жизнени потреби,

Пстар Дамяноаич, машинен 
инженер в „Индустрията за мото 

това, че „политиката като така- ри" в Раковина, а преди няколко 
ва" не ги интересува (16). Оба- години председател на младежка а

млади (16 на та организация в Сърбия, казва на част от мц„г„
че това не е неочаквано. Отношс вито и да е заслуги живее много

хубаво, Зиачи, за значително на
маляване на новоприетите

ват основните
на друга страна виждат че ед- 

.населението без как-че, също толкова 
сто) са на мнение, че „по-гошямо 
то число членове на СК не съог листо на младите към СК зави- члеветствува на моралния лик на си ,от атрактивността и привлека 
комунистите и че и СЮК се на- телиостта на Съюза на комунис- новс не е от значение изостряне

титс. Това че младежи и работ- то на партийните критерии, но
намаленият интересмнрат морали кармсрнстичпи наглавя.ос цици ироцентуално има по-малко 

! е резултат на факта, че Партия- младежта
ститс".

4^ *
за Съюза на комуни-

'«8!

та за тях днес не е толкова при 
Щв влзкателна. Затова би трябвало 
ЗибЮ да сс води за кого СК и по-на- 
|й|к татък с твърде привлекателен,
ШИ); кой с доволен от неговата ссгаш- СК. Мирослав Илич, квалифици 

на акция. т.с. защо не се намаля раи металоработник в Заводите 
вл участието на някои други стру ,[Дървена застава" и студент в

четвърти курс по физика, казва:

' Това. мнение споделят и на
шите крагуевашки .събеседници,ш
младежи, които не са членове на

вечни. м V

Тези предупреждения са ва- 1жни н поради това, че много из
следвания насочват към заклю
чението, че видимо намаленият 
•прием е последствие от иамале 
ното доверие в Съюза на комуни 

Минала
та година именно по повод Мла 
дежкия конгрес е публикувано 
изследване („Положението, съз 
нанието и поведението на младо
то югославско^поколение"), въз 
основа на което е очевидно, че 
интересът на младите за полити
ката и за Съюза на комунистите 
днес 'значително е по-слаб.

Всъщност, как това вижда 
социологът Сречко Михаилсхвич, 
броят' на младите ко'ито са за
интересовани за политика и по- 
литичеоните процеси през пос
ледните две десетилетия посте
пенно, но- постоянно отслабва. 
Михаилович във връзка с това 

. споменава 1968 година, когато 
даже 50 на сто млади оценяваха 
своята заинтересованост за по
литиката като голямо и твърде 
малко, а значително число (два 
процента) са се изказали,, че по
литическите събития ни най-мал 
ко не ги интересуват. В най-нови 
те изследвания резултатите са 
по-инакви: 1981 към 14 на сто 
от загребските средношколци бя 
ха съгласни съе становището: 
„•колкото по-далеч от политика, 
толкова по-добре", 1985 даже 49 
на сто младежи в една община 
в' Сърбия казват, че тяхната за
интересованост е малка или въоб 
ще я няма, докато резултатите 
от миналогодишната анкета в 
Сърбия, без покрайнините, са 
още по-неблагоприятни: само 
девет на :сто млади смятат, че 
политичеоки са дейни, 55 на 
сто настояват да следят проце
сите в политическите събития, 
„но лично не се ангажират", 16 
на сто омятат, 
трябва да оставим на онези, кои 
то за това еа по-компетентии",. а 
20 на сто не се интересуват за

ктури.

МОНОТОНИЯТА НА ПОКОЛЕНИЕТОIщ В подготовката на неотдавна състоялото се заседание на 
УК на СК в Белград за кадровата политика на Университета, пар
тийните организации (главно студентските; отговориха на някол
ко въпроса от анкетния лист. Посочваме някои от отговорите.

— През последните години владее тотална незаинтересо
ваност на студентите за Съюза на комунистите. Владее статично 
състояние, па не е имало молби на студенти за прием в СК.

ПО на СК от I курс на строителния факултет 
— На събранията от време на време се говори за приемр-

V
стите и неговата акция. I 'лг,С*

у 4 щ ал. : нето, но винаги се констатира, че за това 
Повече пъти е изтъкнато, че отделни 
на СК да доведат свои другари се превалят поради важещото 
мнение, че Съюзът на комунистите на факултета (а и по-широко) 
не може на нищо да влияе. На факултета не е установен посто
янен подход за приемане на нови членове. Има отделни опити 
на студенти и асистенти да активират съветът на курсовете и ор
ганизацията на ССМ. И едното, и другото остават без успехи.
ПО на СК от I и П курс на факултета за организационните 

— На 'Студентите вече в
че ое намират на задънен 
Да валоаизира 

сегашният

няма заинтересовани, 
опити на членовете на ПО

;Д.

науки
следването ста- 

общество- 
Пол итич ©оката

течение на
коловоз че 

техните зн ания.
на студентите за

ва яюню 
то няма 
апатия е

причини”, докато една десета 
част (И на сто) -са на мнение, 
че „комунистически може да се 
мисли и действува и когато ня
кой не е член”. Посочен е още 
един факт: днес всеки трети 
млад човек (36 на сто) «казва, че 
отношението на неговото поко
ление към СЮК. по отношение 
на предходните е „изменено в 
отрицателен смисъл”, докато 
всеки четвърти казва, че за това 
не е разсъждавал. Всичко таза, 
прави заключения Алекс и ч, $а 
показатели на своеобразна идео 
логическа дистанция на значител 
на част млади от СЮК.

отговор
състояние. Съществува боязън, че когато ее сепнат, изход 
потърсят извън установените схеми на политическо действузане. 
Тяхната заинтересованост за влизането в СК практически не съ
ществува, което е достатъчно предупреждение, че те не виждат 
в нас сила, която може да им помогне.

ПО на СК на техническа физика 
факултет

— Младите все по-малко проявяват интерес за приеман- 
членството на СК. Причината за това е, че вбе повече 
ват в .организацията, която не им решава въпросите 
вуването. В оня момент, когато СЮК 
перспектива на развитие, ще ги сплоти 

ОК на ПО на СК на 
— Няма повече

теза
ще

на природоматематическия

в
не вяр

на същест- 
предложи на младите ясна 
- около себе си. 

икономическия факултет 
интерес за политическите

съществува той е таен, не се изявява от боязън д,Г не поешизпмкз 
надомешка. Осооообяването на нови членове се върши нТ съ бра 
ния или в редовното обучение по марксизъм и Р °Р
предмети. и
ПО на СК от кибернетика на I 
низационните науки
потенциалните члелоше^а^К както °тГГ^ъНаТа °0Ведомен'остг на 
намираме: монотони* на* едноТладо” поко^Г™' * "0И° 06 
вавост, за каквато и да било политическа '
на ПО на СК със ОСМ

школи, а и ако
ПО-ИНАКВА КАРТИНА

Т.ази дистанция през послед
икономическитено време е характерна и за ня

кои традиционно силни партий
ни среди, каквито са университе 
тите. Неотдавна бе съобщено, че 
миналата година на повечето от 
половината 
висши

и П курс на факултета по орга-

факултети и полу- 
училища в Белград, сле 

дователно от няколко 
•млади, в Съюза на комунистите 
не е приет нито един студент. То

че „политиката незаинтереоо-
и ^прецизните становища Н'еСВЪРзаностга 

на младите в членството. Може да се чуе и тадода 
„За каквс> съм аз заслужил да бъда чл.е„ на СКГ\

хиляди
за приемането 
размишление:



КиМуНис! 3
■ шш между партийния върх и ба оглед дали става дума за млади- Обаче въз основа на това, 

1 зата- Приемането в Съюза на те или за възрастните, общо взе смята Мужевич, не може да се 
| комунистите главно е формали- то повече мълчи, отколкото се

2Щ кит е
4

■■ прави извод за „някакво опщо
зкрано или дори е мотивирано с бори за подобрение на положе- намаляване интереса на младеж 

8Ш кариеристични мотиви — "за да нието, понеже очаква да, 
се дойде до по-хубаво работно «менят 

■К място.. То 'не. става,,винаги с убе . върха", 
ждение. А кризата влияе и вър-

: ''
се про та за обществено-политическа 

някои неща горе, във дейност". Защото някои наи-но"
ви изследвания показват, че мла 

След като му изнесохме мне дежга проявява интерес за по- 
ХУ членовете на Съюза ня. ко- нията на тези млади «ратуе-вча- литичеоките събития и е вклю- 
мунистите. И те са обременени н1й, попитахме Борис Мужевич, че.на .в най-различни активнос- 
със собствени Проблеми. Впро- изпълнителен секретар в Предсе- ти. Младите винаги са потенци- 
чем, ако са точни данните, след дателотзото на ЦК на СКЖ, как ална политическа сила, понеже 
завършаването на редовната ра- тълкува недостатъчния интерес са заинтересовани, добре инфор 
бота половин от. работниците ра- на младите за постъпване в редо «чирани и политически (положи- 
ботят „допълнително". Това по- вете на Партията? 
казва, че хората гледат да ре
шават частните си проблеми".

Александар Чанчаревич, сту в СК е .свързан с обществени кри' зерви в отношението на младеж- 
дент на Машинния факултет в зи. „Ко-гагго СК успяваше бързо та към Съюза на комунистите? 
Крагуеващ бе още по-експлици- да изгради ясни становища във

връзка е промените и да бъде наясно, казва Мужевич, че в кри 
,Несъм и не иокам да бъда убедителен инициатор за ново,

■■

в телно) определени.
А как трябва да се разберат 

застой в приемането на млади настоящите твърде сериозни ре-
Мужевич отговори, че всеки

Д:

■ „Ние в ОК трябва да сме
тен:

зата младите твърде много юе 
член на Съюза, на 'комунистите, периодите на отлъчване от р-е- вълнуват от неефикасното дей-
Партията е -изиграла иег.оричее- д-азете му бяха по-кратки и ло- ствуване на субектите на систе-
ката си роля в създаването на .безболезнени. На младите хора, мата. Затова е много важно Съ-
ссоциалистическа самоуправител .напомни Мужевич, не е достатъ юзът на комунистите да създава
на Югославия и не е както-е би «ма революционната визия на 
ла преди. В тази
най-много се разиойва за пропу- включени в
ските и слабостите на самите ко- конкретна програма за промени, хвърли патернализма в отноше- 

наблюдавайки Затова ос яко засилване на пост нието ей към нея и да окаже под 
рцдн ическо-лредставителната и крепа на всички облици на орга

низиране и действувай е, в които

Борис Мужевич

е инициативите си все пр-големи 
организация промените. Тс иокат да бъдат възможности • за непосредствено 

оюъществя-ването -на ангажиране на младбжта, да от
&

мунисти, така че 
отстрани, би можало да се

че най-големите пробле- созбено на посредническата и
зак-

лючп,
МП Б Вобществото създават чле- непредсташителна тенденция 
ковете на СК. То-за влияе върху политическото решаване.

тя намира конкретни решения за 
себе си и за мястото си в обще- 

във то участието на по-широките со ството. По този начин младите
и все повече ще действуват като 

субект от една и като участник 
в съвместните обществени а«-

К<
кога--1 станозището на младите 

връзка с Партията. А н е • см е и ,цпални 
честни: -з трудоустрояването, па 

някои най-оби

включителногрупи
на младежта служи само

младежта да се за- 
тряб-ват връз тваря в себе си да се пасивизи- ци 0т друга страна".

като* *•' - декар, караи за купуване на 
кнокни неща ти

а за митото се говори като ра,... При такива условия дори 
явление. Затова и младежите, 

следното:
ки.

ПО-МЛАД, ПО-СВЕЖ, ПО- 
НОВ СК

които постъпват взл обикновено
СК, го правят това въз основамисля, че е важно

кат.о в песен се говори, за влия ка конформистично-прагматични Бившият «младежки председа- 
нието на Запада върху нашето мотиви. Може ли от сегашното тел п,еТар Дамянович подчертава, 

поколение, но убеден съм, положение в обществото да се че в разговорите от този вид оби 
Нап- .направи извод, че Съюзът на

младо
че Запад не е наш идеал. кновено ое дава следната оценка:
рзтив, тзърде добре знаем за комунистите не открива ясна пер ,к01гато се подобри положението 
неговите девиации. На отноше- ,Слектива ла младежта? До голя в обществото. Партията ще бъ- 
нието на младото поколение към ,ма степен — да. При това обаче де по-привлекателна за младеж- 

Пов“Ч“То млади кризата до Съюза на комунистите решаващо трябва да се напомни, че някои та „Напротив, казва Дамянович, 
•кивяват ~ като голямо бреме, влияят девиациите в нашето об- надежди, свързани със Съюза първо Съюзът на комунистите 
Котата ще с“ счупят върху на- щество. Ако ги премахнем СК на ко«мунистите, не са реални от трябва да стане по-млад, по- 

" п-кол-ние Моите връстни- бързо ще възвърне авторитета си. носно при условията на сегашна свсж „ да е почвисока готовност- 
“ по-малките трудно ще УБЕДИТЕЛЕН ИНИЦИАТОР ха криза от СК се очаква да на- та му за промени; да извърши

^уяжтат ло работа дб жили- Споменаваме и оценката на прави и онова, което не е в не- най-напред в собствените си ре-
» ПГ-же вече няколко годи- Зоран Михайлович. член на Съю ,ова компетенция. Разни видове до,ве о-нези промени, за които 

Ш'~‘ Застава" почти не се стро- за на комунистите, инженер в цеефикасност на системата про- |0е бори в обществото. Но Съю- 
Н“ гбтгств-ни жшища, а освен „Застава". Той казва, че стано- Сто ое припишат на Съюза на зът „а комунистите не го прави 
ят сощо- - заплати едвам вището на младите главно .не комунистите и въз основа на тях тоша. Следователно, сила, която

Преди се различава от становището на сс говори за слабостите му. Все „е върши промени в собствени-
пак оста-ва фактът, че СК не е тс си редове, не може да възбу- 

ое достатъчно инициативен, неефи-
някои не

Петар Дамянович

шето

тота с днешните 
се свързват двата края.

години като че възрастните. И младежта знае, 
че от кризата не можем да

се избавим бързо и има разбира- кясно сс осъществяват
.становища и това бсзспор- 
една от причините за отслаб

липет—шест
дойде до някои прелом: след жи
пред и роблем а* как *да Рза доз ол им телство за настоящите труднос-

П^бИ яГ зва Михайло-зич.С— Базата, без калия интерес на младите".

станаха сметкаджии. Па и при 
га- в Клуба (Илич е председател 
"“фото—клуба) вместо да пра- 

снимки, за

ди пролтени и у другите".
Дамянович привежда и при 

мери: в Съюза на комунистите 
ое казЕа, че в обществото, на па-

гови 
ка- но с

зара, в стопанството е настанало 
разединение и че без единство 
няма напредък, но и самият СК 
често не успява да преодолее

(Резултатите -от анкетата между младите крупни идейни разминавания в
1 Да ос живее спокойно в оемойна -о-бста-ио-в-ка и сред приятели .со-бств-сните ои организации.

52,5 на его • Или: в резолюциите на СК е за
писано, че младите трябва да 
получат шанс, а па-ртийните ръ-

3. Добро материално състояние 40,6 па сто кводства предимно са стари. Сле
4. Да сс стане известен .в своята професия по резултатите на дователно. -когато СК се избори
своя труд на иго за промени в собствени .рамки,
5. Да ое забавлява и развлечава по своя воля 40,2 на. сто ще се промени и отношението
6. Авторитетно обществено положение 23,9 на сто на младите към Партията.
7. -Да се докаже в работата на общостпаю-поиитинеск-итс И нанс-тина в -следвоенния пе-
организа.ции 20,9 на сто риод, както е известно, в Парти-
8. Да се изяви националната ггринадлелсност и да ос бъде верен ята постъпваха много млади хо-

18,1 на -сто ра винаги, когато в нейните ре-
15,8 на сто довс наставаха крупни промени

и окъкжшс със слабостите. Не

СТОЙНОСТИТЕ ПА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
на
виме художествени
което са заинтересовани и мла
дите, сега снемат сватби и по
добни увеселения и заработват. 
Позечето млади се затварят в 
себе ся и по този начин реагират 
срещу проблемите. В такива У:: 
левия младежката организация 

достатъчно сили да заи.нге 
младите, организирано 

и борба,

2. Да ос бъде собствен господар и да -сс занимава с онова, 
което желае 42,3 на сто

няма
рессоа
да ги поведе в акция 
Просто, младежта е оставена са
ма са справя с проблемите.

за СКЖ Ми на националната традиция
9. Да се дойде до ръководен пост
10. Да се живее .съгласно учението па- своята вяра

Какао мисли
Илич, който бс дългого- 

но не и член
рослаз
лишен кандидат, 
на СКЖ?

„Факт е, че СК е вадеща иде 
йиа сила, че множество въпро
си раздвижва на прав начин, но 
факт е и това, че са слаби връз

14,4 на сто
(В процентите с изказан броят на младите, жо-ито считат, че тези 
стойности са

ще ,и съмнение, че такива ходо
ве и днес могат да повишат дове-

„твърд-е желателн-и"1 — ог изследшансто „Положе- ри сто у Съюза на комунистите, 
нието, съзнанието и 1 поведението на младото поколение иа Б. Раднвойша
Югослайия"). М. Стоилович



Коцумнст
КУЛТУРНА МОЗАЙКА — ВРАНЯ

Културата
настига
стопанството

ЗАЩО ГОЛЯМОТО ЗДАНИЕ НА СТРОЕЩИЯ СЕ ДОМ 
НА КУЛТУРАТА НЯКОИ ВЪВ ВРАНЯ НАРИЧАТ „СКАДАР НА 
БОЯНА’'?

На стопанската карта на Ре- на читалището „Бора Сташсо- 
публиката и страната Враня от- вич" м доюдарашен секретар 
давна излеана от анонимността. СОИ за 'култура.
За някогашната паланка днес

на

Но, градът с над 50 хиляди
„вранско жители, с мощно и здраво сто-

културен
все по-често ое . казва
стопанско чудо", а в по-ново паното, още няма

„Симпо”, Памуковия Комбинат то сдание. което когато бъде за срутване, построена в края ма дове. В един двор, покрай сама 
Враня, „Кощана" и другите ко- вършено ще има около И хиля- миналия век, ние стигаме годи- та къща на Ьора Станкович, под 
лектири, за този град вое по-че- ди квадратни метра полезваема шно на репертоара да поставим една огромна черница, няма ден, 
сто се говори по света, защотр повърхнина някои днес наричат четири до шест премиери и да а нещо да става. Тук се събират 
стоките от тези и други колекти- „Скадшр на Боя.на". Но, да бъ- направим много други неща, но художници, рецитатори, поети, 
ви днес отиват в повече от 40 дем по-точни: първият етап на трябва да кажа само с помощта артисти, любители на филма... 
държави на всички .меридиани, дома е готов и тук са намерили и подкрепата на нашите трудови

подслон Читалището, Историче- организации, (В които се проявя- 
На културен. план очевидно, е, ският архив, Врански новини и' ва високо разбирателство за кул- ни дни”, които през есента лро- 

че Враня не „стои” така добре радио Враня. Останалите ще по- турата — казва Радослав Ради- дължават и по два месеца, най- 
както на стопански. Но, не . и чакат. воевич, директор на културния силната и най-пълноценна култу-

дом и постановчик в Самодейния рна манифестация тук е „Бори- 
март завърши традиционната ма- Този и още някои обекти на театър. ната неделя". В славата на ста-
нифестация „Борина . неделя", обществения стандарт, принуди- рия бард и великан на сръбско-
Наскоро от. печат излиза моно- ли отговорните хора, че на дне- Фестивалът на самодейните то писано слово Борисав Станко- 
графия за вранския театър от вен ред да поставят -въпросите театри в Сърбия не може да се вич, тази манифестация се про- 
1924, до 1984, също така наско- на културата, здравеопазването, замисли без участието на тука- вежда редовно от 1967 година, 
ро Дворището в Назорава ули- образованието,' спорта... Затова шиите театрални самодейци. В Тази година, от 23 март (рожде- 
ца ще отвори . портите си като било прието' решение тези обе- тълкуването на образите на Бо ния ден на Бора Станковци) тук 
Драго -място за почивка «а вра- кти да се изграждат сър средст- ра Станкович те са недостижи- се представиха художникът Ед- 
нянци. В първата половина на ва от самооблагането. Местното ми. С години спечелват призна- вина Романович, поетите Света 
май тук ще се състои втората самооблагане е с много висок ния на сцените навред из стра- Лукич и Новица Петкович, арти- 
част на фестивала на самодей- процент — 4 на сто, което за ната. ' 
ните театри в Сърбия. И да не много среди е неприемливо. По
забравим:. след „Увехнала роза", же би този факт по най-добър

Но,' освен „Борините театрал-

така лошо.. В последния ден на

сгьт Бранислав Йеринич, теа
тралният критик Милосав Мир- 

Към по-хубавите страници на кович, а освен тях публиката 
' „Йовча” и „Кощана". на ред начин говори за разреза между враноката културна хроника тря- видя музикално-сценичното дело 

дойде и миниатюрното издание стопанството и всички останали бга да добавим Къщата-музей „Фреска вива", „Тетовираяи ду- 
на Бориния „Газда Младен". Но области .поради което станало на Бора Станкович, Народният ши", „Звездара театър" от Бел- 
все пак това е част от онова, ко- известно, че Враня овой култу- музей и редица ценни културно- град. Сръбския струнен квартет, 
ето в културния живот на. Враня рен дом ще получи до 1991 го- исторически паметници. Един от също от Белград в представяне- 
става всекидневно, а за което дина. 
сдруженият труд тази година ще 
даде около 400 милиона динара.

тях е старата турска баня — то на вранските театрални само- 
Амама, което се преурежда в мо- дейци.

За по цялостна картина до- дерна художествена галерия И - Последното велико 
бавяме следното: съседните кра- когато сме вече при изобрази- културата, което 

— Не може да се каже, че йно неразвити общини .Буяно- телното изкуство, да посочим не-
нещо в 

тук се роди —
„ _ _ поради което го и споменаваме

ние в културата сме закрачили вац, Търговище, Препия» и Сур- що с което Враня все пак може — е амбициозната книгоиздател- 
с крачките на .стопанството. Вра- дулица отдавна с хубави и модер да се похвали. Седмината тукаш- ока дейност на печатница Нова

ни художници, (от които трима Югославия". С произведенията 
Изоставим ли някои годиш- са професионални художници) „Сърбите в Косово” Сонети" 

ндарт. Нямаме 90, но 56 работ- ни манифестации, тогава без да посредством Самоуправителната от-Милтои и поезията от Гена- 
ника, защото. яа 1000 жители се срамуваме може да се каже, общност на интересите за кул- дий Айгий и други това пеле- 
трябва да 'имаме един работник че позечето културни програми тура, получиха ’ ’
в областта на културата — заяви във Враня стават тъкмо в стария решиха проблема с трудовите си 
Славица Степаненко, директор дсм .на културата, който са „за®- условия. Да добавим към това

ня днес още няма „книга по чо- ни домове, 
век", което често е някакъв ста-

ателие и с това наче се готви бързо да проходи.

Радоман Ирич
...................................................................... ..... ............................................................................ тттт--т--ттттттчттщ ■11 и,щ,,

главен и отговорен редактор на всички из- д-р Богдан Трифунович 
дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока- дседател: д-р Драгиша Павлович.

. с_-п;т«„, „
от 22 декември 1964 год. „Комунист е удо нинските изданиЯ: дубр„ко цурач (Босна Т** I Д° ! ” Н“ВВ БелгРая- "БУ
стоен с Орден народно освобождение а с „ Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия) РД СВИНа ~ 6' телеФ«н: 627-793.
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- Реджсп Хайрула1у (Кос01о)> Ристо Лазаров Издава НИРО „Комунист"
тство и единство със златен венец. Македония), Славко Герич (Словения), Ми- Печата се всеки четвъргьк на сърбо-

Директор на НИРО „Комунист": Вито рко Михалевич (Хърватско), Матия Ново- хърватски, т.е. хърватско-сръбски Гкио^и- 
мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора). Калман Петкович (Вой- ца и латиница) словенски 
на всички издания на „Комунист": Влайко водина). - ки-
Кривокапич.

Урежда единна редакционна колегия:
.............................. .... ............................................ИИИИ1

Комунист а заместник—пре

I
. македонски и ал

„ _ бански езици, а съкратени издания на бъл-
Председател на издателския съвет на гарски, унгарски, словашки 

„Комунист за изданието за СР Сърбия: сински и италиански ечитти ’
......................................................... ......................... ............. ........................................ й

румънски, ру-



НА 21, 22 и 23 
ЛИШКА,

ПРИ ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАПИСВАНЕ НА СТУ 
ДЕНТИ В ПЪРВИ КУРС

Където е навалица, ще има 
„пресейване"

СУРДУЛИЦА

Незабравима нощ в „Коснмод"
По пътя на братството 

И единството на югослав- 
ските народи и народно
сти Щафетата

Класификационен изпит ще се държи само 
на факултетите, на които броят на кандидатите 
е по-голям от броя на местата

За предстоящото записване на студенти в 
I курс на факултетите в СР Сърбия се подготвят 
приблизително еднакви условия във всички уни 
верститетсхи центрове. Класификационен изпит 
ще се държи само на факултетите, на които бро 
ят на кандидатите е по-голям от броя на места
та. Председателството на общността на универ
ситетите в Сърбия препоръчва квалификацион
ният изпит на същите или сродни факултети 
да се държи същевременно, за да не се случва 
едно и сътцо лице да кандидатствува в повече 
градове.

Караджич", Цяла нощ оурдуличани 
срещна многохилядна ма другаруваха с любимия 

народ. Най-добрата младежки символ 
ученичка в това

където я -по-

. са при
учили- богатата културно-худо

жествена програма, йод
на младо

стта пристигна на 21 
род в 18 часа в Су-рдулн- 

-сбщина. Младите 
сурдуличаии я поеха 

.младежта на

аи- ще петокласничката Ми-
омира Старчевич я пре- I отвена. от сурдудишките 
Даде на председателя на самодейци и гостите от 
ОК на ССМ Любиша Ста 

Владичич нойкович, който 
при бензиностанция

та в Бел-о поле. След 
ва Щафетата бе

шка
от Търговище, Враня, Вла

чи чин хан, Влаеотинце и , 
Лебане.

прочете 
поръчението на младеж
та и пионерите на Юго
славия. От тържествената 
трибуна я поеха и

:хан
то- На 22 април сутринта 

Щафетата на младостта 
по продължи към Власина,

тьривет- 
ствувана от трудещите се 
на „Промет-сервис",

„Кощана", 
„Народна радииост", „Юм 
ко", „Галеника",. „Мачка- 
тица" и „Симп-о".

„5 улиците на града носиха 
младите 
„Зидар" и 
водоцентрали".

където я привстствуваха 
работници на войниците и трудещите 

„Власиноките се от цеха на „5 се-птем- 
в-о-йкици тебар". След това, за 

първи път, щафетната 
палка пристигна в Клису
ра. Оттам Щафетата тръ
гна към Божица, където 
бе предадена на младеж
та от Боеилеградока об- 

К Г.

септембар".
И тази година факултетите ще правят ранг 

—листи, но за разлика от лани ще се дават то
чки и за грамота „Бук Караджич" и за първо 
място на съюзно съревнование. Най-много точ
ки до 40 ще се дават на резултатите на квали
фикационния изпит, о 20 точки ще се дават на 
максималния общ успех и на максималния ус
пех по групата предмети, които имат най-голя- 
мо значение за професията.

Факултетите, които школуват дефицитни ка 
дри, ще получат правото да запишат а първи 
курс с 1,5 иа сто повече студенти в сравнение с 
настоящата учебна година.

Носе те от сурдулишкото по- 
единица на „Косимод". 

пристигна деление и учениците от 
на. опортните терени на образователните 
оановно учшгнще

на от ръка на ръка, ща
фетната палка

центро
ве „Моша Пняде" и „Йо- 
сип Броз .Тито", които я

„Вук

БОСИЛЕГРАД пренесоха в . трудовата щипа.

С непоколебима 

решимост
БАБУШНИЦА

Масово посрещане н изпращане
След като пренощува в 

Бела паланка. Щафетата 
на младостта на 23 ап-

града щафетната палка 
донесе Славолюб Раден- 
кевнч, бригадир от МТБ 
..Добринка Богданович".

Щафетата на младост
та . беше посрещната от 
множество граждани, тру 
дещи се ученици и пио
нери, за които > от 
ранните утринни часове 
на площада КХД „Мла- 
дост" изпълняваше п-рог- 

0 рама. Щафетната палка 
прие председателят на 

Щ ок на ССМ в Бабушнч 
ца Велибор Сганоевич, 
който произнесе кратка 

4 реч, а след това Щафета
та първо посети трудо- 

Щ пия колектив па „Текстил 
Ц колор", а сетне носена 
4 от ученичката Таня Стоя- 
щ нович, продължи към Су- 
Ц ково, като направи крат- 
щ ки престои в Рсоник, Стри 
Щ жевац, Горно и Долно 
Щ Кърнид-о, а в Сухото бс- 
' ше поета от младежта на 

-общи- 
Т. Андрсспич

ДИМИТРОВГРАД: ВИКТОРИНА „ТИТО—РЕВО 
ЛЮЦИЯ—МИР"Носена от пионери и 

.младежи, работници и во
йници, тазгодишната Ща
фета на .младостта —

■-МВОЛ

Домакин на регионално 

състезание
рил в 3 часа и 30 мину- 

Бабушни-си- ти пристигна в
на неразривното ца. На „Площада на озо- 

братство и единство на бодата" в центъра на
нашите народи и народ- . 
ности, мина на 22 април ' : : ' _ '■ . V 
през Босилеград. В учи- ШЙб щ
лишния двор я посрещна 1

Тези дни в Димитров- ние.
Тази викторина и със-град се проведе трздици 

онната. младежка .викгори тезанията между учащи 
на „Тито-раволюция мир”, те се твърде успешно 
Викторината се състоя организира Акционната 

в два сегмента: чрез „Сре конференция на Съюза 
щи на селата" и учили- на младежта при ОВО 
щно и общинско състе- „Йосип Броз Тито" под 
запис. В „Срещите на се 
лата" най-добър бе мла
дежкият състав от с. Же ЦЕВ, 
люша, който получи дн-

маса народ: ученици, мла - . 
дежи, трудещи се, вой- ’’’ "
н:щи и граждани, събра
ли се тук с непоколебима' 
решимост да следят Би
товия път и да пазят при 
добивните ст НОБ и со
циалистическата ни рсвол

II
непосредственото ръко- 
водство на АСЕН КО- 

гимназиален пре
подавател по история, 
АСПАРУХ ЙОТЕВ, препо 
давател по история в ос 
новното училище и 30 
РАН СВМЛЕНКОВ, юри
ст, зает в ТО „Тигър—Ди 
митрозгрзд".

На регионалното състе 
запие, което ще се със
тои на 25 април в Дими 
тровград, от 15-те общи
ни на Нишки регион ще 
премерят знанията си 90 
участници, относно в 
Димитровград ще дой
дат 150 души участници 
п гости. За по-отдалече- 
нитс общини младите 
д им и тр овгра д на ни ще ор 
ганизират нощуване по 
домовете си. На това съ
стезание ще бъдат излъ-

1 1
Iюция.

От село* Божица към 
Босилеград пръв я поне
се работникът от цеха 
за чорапи, Павел Иванов. 
След като бе приветству- 
ваиа от жителите ,на Гор
на и Долна Лисина, ща
фетната палка, пристиг
на при войниците от гра
ничното поделение. От 
казармата през тържест
вено украсените улици 
на града, отличничка от 
четвърти клас на Средно
школския
Рангелова я донесе на 
трибуната и предаде 
председателя и а ОК 
ССМ в Босилеград, Геор
ги Трдоров.

Войникът Клаудио Мар

; I плома, а участниците по 
една книга. Училищното 
пък състезание ее прове 
дс за учениците от осно
вното училище „Моша 
Пиядс" и за сродношкол 
цитс от ОВО „Йосип 
Броз Тито". За учащите 
викторината бе озаглаве
на „Преломните момен
ти в развитието на Югос 
ладия".

В първата категория 
(учащите се до 8 клас на 
-ооиогш-ото училище) най- 
добри биха ДРАГАН МИ 
ЛТБНОВ, ДРАГАН ГЛИ 
ГОРИЕВИЧ и МИРОС
ЛАВ ИВАНОВЙЧ, всич
ките от -асми клас, които 
получиха дипломи и ще 
се състезават на регио
налното състезание. Във 
втора категория (средно
школците) се състезава
ха 12 души, а между тях 
най-добри .бяха ЗОРАН 
ТОДОРОВ, СЛАБИНА 

ДИМИТРОВА и ИВАН 
МЛАДЕНОВ, всичките от 
втори клас, крито също 
така ще се съревновават 
иа регионалното съотсза

А

< Щ

й.
Димитровградска
т.

ДИМИТРОВГРАД

Първи привет от граничарите
център Невена Населението от Дими- трибуна я донесе Зоран 

тровградска община при- ]а*;ел, един, 01 май-доб 
ветствува Щафетата на ритс гллади работници и 
младостта на 23 април ТО „Димитровград". Прс 
гтсли обед Първи я по- дседатслит иа 
срещнаха граничарите ССМ Исбойша Иванов 
ог граничната застава прочете младежкото по- 
Иван Караиванов" и рьчснис, а след това Ща- 

служащите иа гранично- фстата, понесена от Ми- 
ггункт ря Сгоилкова, ученичка в 

основно училище „Могла 
Пиядс", тръгна към про- 

халета на

на
на

ОК на

чени итредставитсли на 
Нишки регион, които 
във викторината „Тито— 
революция—мир” ще за
стъпват Нишки регион на

целич прочета поръчени
ето иа Щафетата на мла
достта а след това младях'Асен Стоев от До-

Любата понесе Ща- ^ам палКата бс доне
сена на „Площад оовобо изводртвените 
ждеиие!' » центъра .на Ди „Тигър — Димитровград” 
митрошрад, където бурно и- „Свобода". От Димиг 
я приветствуваха ■ иякол- Т|>овградока Община Ща- 
ко хиляди Димитровград- фстата на младостта гаро- 
чани. Иа тържествената дължи -към Пирот. А. Т.

еди о им е иното -състезание 
в Републиката. Предоеда 
тел на организационния 
комитет за ■ провеждане 

АСЕН

ггна
фстата на Власттна, къдс- 
то милиционерът Г-ораи 
0.пня-нович, я предаяе па 

Църна тра ка викторината е 
КОЦЕВ.

младежта от
ва.

Ст. Н.
М я.
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Жц./шилта хроника
НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД В ДОЛЕВАЦ

НОВА ФАБРИКА ЗА ГУМЕНИ НИШКИ В ДИМИТРОВГРАД — ДА 
ИЛИ НЕ?

Кой е (не)заинтересован 

да се строи фабриката Радован ПГ е вървии
също, чс изборът на ак
тьорите с сполучлив. Мно 
го ни помогна и профе
сионалният постановчик 
Живорад Митрович от 
Пирот. С една дума: съ
четание на всичко необ 
ходимо за успех на пие 
сага. Досега пиесата е 
играна четири пъти в Ди 
митровград и смятам, чс 
този ансамбъл може да 
подготви и по-трудни пи 
оси. Първото място ни 
радва още повече, че на 
прегледа участвуваха и 
самодейците ог Проку- 
пие, които винаги имат 
добре подготвени пиеси.

Освен димитровградча- 
ии и прокупчани, в прег 
леда участвуваха и само 
дейците от Ниш — сту
дентски културен център, 
драматичната секция при 
Културния дом в Ражан, 
дра.мската секция при 
КХД „Младост" от. Доле- 
вац, КХД „Кутина" от 
Първа Кутина и Култур 
ният дом от Гаджин Хан.

На регионалния 
лед на самодейните теа
три, състоял ое на 13 а/п- 
рил тази година в Долс- 
вац, самодейният театър 
от Димитровград опече
ли първо място между 8 
участници в прегледа. Ос 
вои това СЛОБОДАН АЛ 
ЕКСИЧ спечели първа на

прегИдеята за изграждане рошим. Единствено като 
на фабрика за гумени ни благоприятна 
шки върху нова съвре- пост се посочва, чс ?а 
меша технология е ста- продукцията пазари са 
ра около 25 години. В осигурени, 
плановете, на димитров
градската гумарока про- Димитровград Слава' То- 
мишлсност се считаше доров и председателят на 
за Ддно от .най-крупните*. Изпълнителния

определения. Крум Величков обаче по
сочват, че строителство
то на такава фабрика е 

инвести
ция залегнала в средно- 
срочния план -на разви- 

външни тие на Димитровградска 
ое община до 1990 година, 

а и в плана на Нишки 
регион. Нещо повече: то
ва с стратегическа насо
ка на развитие па, Дими
тровградска община. Сле 
дователко. тази обществе
но-политическа общност е

лутии средства.
По -11 ататък под че р та, 

че доколкото общсствс- 
110-1 юл итичооката об I ц- 
лост има материални въз
можности, ТО „Дими
тровград" е в състояние 
(кадрово и нр.) да поеме 
една такава задача. Сле
дователно касае сс за 
сродства.

От досегашните изказ
вания личи несъответст
вие в гледищата по този 
въпрос. Струва ни се, че 
е „лека ръка" „Тигър" — 
Пирот, относно деловият 
му отбор, се отказва от 
една атрактивна инвести
ция, без да се съобрази 
със становищата на Ди
митровградска община. 
Доводите за валутни сре
дства също са несъстоя-

щъзмож-'

Председателят на ОС в

съвет
развойни
Готвеха ое проекти, пра
веха се , финансови кон
струкции, вършеше се най-крупната 
подбор на най-подходя
ща технология м ' маши-

града за главна мъжка 
роля, ОЛГИЦА АНТОВА 
за главна женска, а СЛА 
Н Ч А АНТОВ за втора мъ 
жка роля. Така димитров
градските самодейци се 
квалифицираха за репуб
ликанския преглед, кой- 

през 
или

ни търсеха ое 
партньори. И -винаги 

. явяваха проблеми, конта 
реализацията на този 
проект отлагаха за по- 
благоприятни времена.

Сегашният цех на ТО 
„Димитровград' за про
изводство на гумени ни
шки годишно произвеж
да 220—250. тона нишки

то ще сс проведе 
май в. Смодерово 
Враня.

На какво сс дължи го
лемият успех на „Радо
ван Ш"?

Преди всичко на про
фесионалното 
ние па целия 
към пиесата ■
Слободан Алексич.
45 репетиции, всяка про 
дължаваше средно по пет 
часа, успяхме да подгот
вим премиерата. Считам

отноше-
ансамбъл

изтъква
върху технология още от 
1926 година и обезпеча
ва приблизително една 
трета от нуждите на поза 
мантерийната и други 
промишлености в Югосла 
вия. Останалите колпчес- 
тва се внасят.

При тези обстоятелст
ва въпроса за изгражда
не на нова фабрика за 
гумени нишки, която ще 
обезпечава нуждите на 
домашната промишле
ност и за износ, търси 
спешно решение. В ня
кои организации, какви- 
то са „КИЗ" от Загреб и 
особено „Гумапласт" от 
Ияджия се вършат сери
озни подготовки за изгра 
ждането й. Гумарското 
обединение чрез Стопан
ската камара на СР Сър
бия е потърсило от „Ти
гър' — Пирот да се из
ясни дали е заинтересо
вано' за строителството 
на такава фабрика, поне
же ТО . „Димитровград" 
има цех за производство 
на гумени нишки и дъл
гогодишен опит. Този 
цех годишно произвежда 
до 250 тона, което части
чно задоволява домашни 
те нужди, а производство ■ 
то. е застаряло, което ще 
рече недостатъчно каче
ствено.

Неотдавна Изпълни-

С

А. Т.

СУРДУЛИЦА

Зазърцжа „Срещите на селата"
С финалния заключите

лен преглед на най-успе
шния дял :на културно- 
забавната програма на 
тазгодишните „Срещи на 
селата" проведен на 13 
април в Сурдулица, прик
лючи тазгодишната ак
ция. Провъзгласени бя 
ха и най-уепешните със
тезатели.

Първо място спечели 
Сувойница, която набра 
общо 954 точки. Второ, 
Божица с 869 и трето мя
сто — Киезац с 833 точ
ки. Победителят е награ 
ден с радиоприемник 
грамофон на стойност от 
55 000 динара, на Божи-

егвуваха само 7 села-. Су
войница, Божица, Кие
вац, Масурица, Чуркови- 
ца, Долни Рсманоаци и 
Власина Округдица. Не
достатъчният брой в‘т1 
зи иначе хубава акция

жизнено заинтересована 
за разширяване на цеха 
за производство на.гуме
ни нишки.

Още повече, че сегаш
ният цех в Димитровград 
е единственият на Бал
каните, има вече 26 го
дишен опит, с уопех се 
прилага продукцията му 
в производството на тех- 

. нически стоки. Новата 
фабрика би била виооко- 
акумулативна и 
дава
нататъшно 
гумароката

телни, с оглед на това, 
че вече години наред ТО 
„Димитровград" осъщес
твява значителен износ и 
осигурява и повече ва
лутни средства, огколко- 
лкото са й. необходими 
за набавката на сурови
ни и възпроизводствени 
материали.

Струва ни ое обаче, че

показва, че в „срещите" 
трябва да се внесат но
ви съдържания. Иначе,

' е тазгодишните '„срещи" 
приятно 
Божица .която

изненада село
заслуже-

нс спечели второ място.
Организатори на „Сре

щите на селата" са Общ
инската конференция на 

с Социалистическия съюз 
и Съюзът

една среща-разговор ме
жду представители на Ди 
митровградска община и 
делоБия отбор на „Ти
гър" —г Пирот най-добре 

промишле- ще изясни въпроса, а в 
това значителна подкре
па може да се

ще еъз- 
акумулация за по-

на социалис
тическата младеж, само- 
управителната общност 
за култура. Центърът за 
култура и Народният 
университет в Сурдулица.

развитие на
Ца е предаден радиопри 

. емник от 45 000 и ца Ки
евац — грамофон от 30 

динара.
В тазгодишната 

„Срещи на селата"

ност, като основа за про
мишленото 
общината.

По този въпрос ое про
изнесе и директорът' на 
ТО „Димитровград", кой
то между другото изтък
на, че становището, на в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
деловия отбор на СОСТ 
„Тигър" по - въпроса за . 
строителството на фабри 
ка за гумени нишки е от
рицателно (покрай вече

развитие на потърси 
от по-широката общност. 000

акция
уча-Ст. Н. С. Микип

телният .съвет на общин
ската скупщина в Дими
тровград е потърсила от 
СОСТ „Тигър" в Пирот 
да ое. изясни по този въ
прос. В отговора на „Ти
гър" се' казва между дру- 
тюто% че за строителство
то на такава фабрика са 
необходими и 
средства,

Поправка на регионални пътища
______ . Организацията за пъти ощетени' и не га гпятом
поради Тобст™с™отоИ стдмица^зап^Гда вър-. даижТ“се ' ™ ^
че в момента предимство ши поправка на регио- риск
е дадено на рекоиструк- налните пътища в Боси- 
цията на валя.рата в Ди- леградска община'. Става 
митровград. С други ду- дума за поправка на ас-, 
ми „Тигър ’ сега фиван- фалтки пътища от реги- боти 
сово не е влсъстояние да- онално значение, които 
отдели необходимите в а- през зимния

вършена поправка на 
тища на

пъ- -
37дължина 

км, т.е. от Божица 
гранично - пролусквател- 

„ „ кия пуякт „Рибарци” На
В секцията за пътища места (на дължина ' 
ьосилеград, която ра- 

: в състав на органи
зацията от Враня ни уве- 
дрмиха, че тце бъде из-

до
валутни 

предимно за 
т-нос на оборудване. Ва- 
лута ще бъде необходи
ма и сетне за внос на су-

От 5
сложена и 

настилка.

в км) ще бъде 
нова асфалтова

период : са м. я.СТРАНИЦА 10
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ПЪРВОМАЙСКОТО ТЪРЖЕСТВО В БОСИЛЕГРАД ПРЕДИ 40 ГОДИНИ ПРЕДПРАЗНИЧНИ СРЕЩИ

Под знаиа на първата „Петилетка” ДОБЪР РАБОТНИК 

Н САМОУПРАВНТЕЛ
Въб всички краища 

страната Празникът на 
труда предат 40 години 
бе посрещнат 
тРУДОвн победи и с нов, 

- още по-силен масов енту
сиазъм, понеже 1947 бе 
първата година от първа
та югославска „Петилет
ка".

на дълги ръжени сламки. От 
, всички села бяха дошли 
»ора със. знамена и 
зунги, учителите бяха до
вели учениците от п-о-бли 

• зките села, членовете на 
Синдиката носеха големи 
лозунги, които се четеха 
отдалече.

На бината

ти като хирург в Скопие. 
След митинга по улици
те на градчето 
масово „Титово хоро".

Първомайските 
ства 1947 година в цяла 
тогавашна 
ска околия

ло- се извис велики

търже Едно утро калето и вся 
'ко друго, в 6 часа и 5 ми 
нути, заетите от' 
смяна в цеха за

гато сънят започва да ни 
овладява, а краката от
слабват. Но, какво да 
правим. Работата е така
ва. Третата смяна е не- 

да минуема. Програмата за 
' икономическата стабили 
зация изисква пълно на-

Босилеград- трета 
произ

водство на чорапи в Бо
силеград, започнаха 
напускал- производствена 
та зала. От лицата им се 
четеше умора., А как й да

преминаха 
под знака на самоотвер
жен труд. Срочно и пред 
срочно се изпълняваха за 
дачите от „Петилетката". 
Младежта 
трудови бригади за учас
тие в прокарването на 
железопътни линии

ое редеха 
ораторите — представи
тели на ЮКП, Народния 
фронт, Синдиката, 
дежта, АФЖ и пионери
те. С особено бурни 
лодисменти бяха привет- 
ствувани думите на оеля- 
нката Мара Петрова от 
Райчиловци,

Пред сградата ка Ме
стния народен отбор (на 
това място . днес е сгра
дата на Общинския 
и на общественочтолити-

формирашемла-
товарвага-е на машините.съд

ап- Ш А какво е състояни
ето с производителност
та, изпълняването на 

производствения план, 
трудовата дисциплина и 
личните доходи?

ческите организации) 
центъра на Босилеград се 
състоя голям народен ми
тинг. Вината беше 
йена с държавни и пар 
тийни знамена, зеленина 
и лозу-нги, а две момиче
та в сърмени саи високо 
държеха герба на 
Югославия, нарисуван на 
голямо

■не, когато нощта , са про 
вели край машините, а 
нощната работа изисква 
далеч 'пю-големи усилия.

в и из
граждането на първата 
фабрика на тежката про 
мишленост „Иво Лола 
Рибар" в Железник. Ме
стните трудови бригади 
прокарваха оелоки пъти
ща и вършеха подготов
ка за построяване на ко
оперативни домове.

Стоян ЕВТИМОВ

наки • която гово
ри от името на Околий
ския отбор на АФЖ. На
събралият се народ се 
■въодушеви и от речта на 
пионерския представител 
Васил Василев от Боси
леград, който оега рабо-

— В цеха полагаме уси 
лия колкото е възмож
но повече да реализира- 

заплануваяото произ
водство. Това обаче 'за
виси и от редица обекти 
вни причини, преди вси 

• чко от редовното обезпе1

..
IНова

ме
червено^ платно с -,

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ
чаване на нужните
ВИНИ,
за машините, качеството 
на суровините и аоорти- 
мештите които 
ждаме. Разбира се, прои
зводството ни не малко 
обуел овяват- и субектив
ни причини — изтъкна 
Симеонов.

суро 
резервните частиС личен пример до високи добиви . ■г ШлНа Архангел Наков от 

село Пъртспсл и нцл не 
за първи път да участзу- 
ва .в съревнованието за 
високи добиви в селското 
стопанство, нито за пър
ви път получава награда
та като най-добър произ
водител на пшеница в об
щината. През 1983 годи-

произве-на тоГг беше общински 
първенец и трети на ре
гионалното съревнование. 
През миналата година 
кито един от участници
те не произведе повече 
пшеница от него — 5300 
кт от хектар.

— Макар че съм зает 
като магазинер в „Търго- 
ксоп" от преди няколко' 
години, всъщност съм се
лскостопански произво
дител, открай. С преизво-

водителм как може да се 
произведе повече храна. 
Това е най-подходящ на
чин и ние селскостопан
ските производители да 
се включим в икономи
ческата стабилизация. Ос 
яен това чрез съревнова
нието влагаме усилия и 
даваме принос селското 
стопанство да получи оно 
ва място, което заслужа
ва защото без производ
ство на храна няма про
грес.

КИРИЛ СИМЕОНОВ е 
един ст по-добрите, мно 
зина казват и най-добър 
майстор за поддържане 
на машините в този цех. 
В цеха работи от 1982 го 
дина — от първите дни 
на откриването му. От
тогава насам, за петгоди
шния трудов стаж, няма 
неоправдателно изгубен 
нито един ден. За него 
ръководителят на цеха, 
Симеон Захариев казва, 
че не само е между най- 
добрите и редовни рабо
тници, но и че е'добър 
другар с когото е прият
но да се разговаря, в ко
ето и сами се убедихме.

ф Каква е работата в 
третата смяна? — беше 
първият ни въпрос.

— Какво да ви кажа. 
Само който работи в нея 
може чда разбере трудно
стите и усилията. Отдел
но. с трудно, между два 
и три часа сутринта, ко-

Когато става дума за 
личните доходи, Симео
нов изтъкна, че и 
има големи „пукнатини", 
което д е стимулиращо се 
отразяват върху мотиви 
ровката за работа. От

тук

В СУРДУЛИДА ОТ 
1 МАЙ друга страна в затрудне

ните о бще ствено-иконо-
мически условия трудно 
се запазва жизнения сга 
ндарт, отделно когато ста 
ва дума за обезпечаване 
на жилищния проблем,

Наемите
двойно
по-гояеми

Наков наистина е на
пълно селскостопански 
производител. Сее не са
мо пшеница, но и царе
вица, и всички други кул
тури ; отглежда' добитък. 
Броят на кравите дори с 
увеличил в сравнение с 
времето, когато .не с 
имал трактор и исо-бходи 
митс машини. Само оп
иете е намалил „защото 
няма време да с овчар”.

— С личния доход от 
54 000 динара няма как
во да кажа за жизнения 
стандарт. Без помощ на 
родителите трудно мога 
да свържа крайшцага на 
месеца. На работното си

Наемите в обществени 
те жилища в Сурдулиш- 
ка община от 1 май нас
тоящата година ще бъ
дат повишени със 
Месечният наем за едно 
стаен,, апартамент със 
средна 
възлиза на

място съм редовен но и 
покрай това, не само аз, 
но и останалите100"/». в цеха 
не сме съответно награ
дени — добави Симеонов.

Инак, Кирил Симеонов 
с роден през 1954 годи
на в село Дукат. Змър-

А. Г.
позръхнииа ще 

около 6000, 
за двустаен, към 900 ди
нара.

Средствата, 
от повишението на нае
мите ще се употребят за 
ло-добро’ поддържане на 
жилищния фонд. 
в самоуправителната 
щност за жилищно дело 
в Сурдулица изтъкват, че 
събраните средства от 
около 37,5 милиона дина 
ра, не ще бъдат достатъ
чни за запланираното тс 

инвестиционно

А. Наков II СУРДУЛИШКА „ГАЛЕНИКА"

Места за нови работницидство на пшеница и досе
га се занимава, но нико
га не съм водил сметка 
колко точно н(е произве
да. Затова основен мо
тив, който ме накара да 
се включа ,9 съревновани
ето беше да узная за се
бе -си колко пшеница мо
га да произведа. Така 
беше първата година.
Днес считам, чс мога да 
покажа и на останалите 
селскостопански произ-

шил е училището за ква 
лифицирани работници—,получени
машинна специалност, а 
след това полувиоше зъ» 
Враня, Член е на Съюза 
на комунистите -от- 1973 
година. Понастоящем е 
заместник—-секретар в це 
ха. Член е и на Трудовия 
съвет и Комисията за са 
моупрапитслн-ия контрол 
в основната организация 
в Лесковац и пр.

В производствената програма ла сурдули- 
шката фабрика за минерална вълна „25 май" -е 
запланувано през тази година на пазара да ое 
доставят 18 000 топа вълна и термоизолационни
-ПЛОЧИ.

Обаче
об-

Тази л-родукций обаче не мож-с да осъщест
ви съществуващата работна ръка. Затова сур- 
дул-ишжагга организация, която работи в рамки
те на „Галеника" в Земун, с запланувала през 
годината да приеме стотина иони работници. Ве
че са приети 50 души, а тези диги щ-е бъдат 
приети още 26 стажанти — машинна-, химичес
ка и електротехническа специалност.

кущо и 
тгодд-ържане на жилищни 
те сгради и жилищата,.

С. М.
с. м. м. я.
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СТРОИТЕЛНАТА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ

гра^еЬинар
ро. босилеград СШМЕГ41Н РК012.УСША801Л1 ШОЕ8ТК1ЛА

ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД"
Димитровградска община и страната

в Босилеград
на трудещите сс и гражданите в Бюеилесрздска община 
и в страната, на деловите си приятели

ЧЕСТИТИ

ТРУДОВА
на трудещите сс в

ЧЕСТИТИ

Международния празник 

на труда — Първи майПърви май 

Международния 

ден на труда
завоевания и успехи в со-с пожелания за високи трудови 

ИиалисгечоокОФО строителство 
„ТИГЪР" ПРОИЗВЕЖДА:
ф Автогуми (вътрешни и външни) 
ф Разни видове гумени обувки (работнически, за ловни 

и риболовци 1И ЛР-)
ф Работнически обувки със специално предназначение: за руда 

ри, гороки работници и лр.
ф Лачени дамски и детски ботуши с различна разцветка 
Ф Гумени опинци и башетамки 
ф Различни видове гумено-технически 

с различно предназначение 
ф Тръби и профили, намиращи широко приложение 
ф Гумени фолии (с различно качество), гумени нишки 
ф Машини за нуждите на гумарската промишленост алати и 

калъпи, различна метална галантерия

като им пожелава лично щастие и нови обществени завоевания 
в изграждането на нашето самоуправнтелно, социалистическо и 
необвързано общество.

„ГРАДЖЕВИНАР" СТРОИ И ОКАЗВА ВСИЧКИ ЗАНАЯТЧИЙ
СКИ УСЛУГИ БЪРЗО, КАЧЕСТВЕНО И ЕВТИНО ТЕЗИ ХАРАК
ТЕРИСТИКИ БЯХА ГЛАВНО УСЛОВИЕ ДА РАЗШИРИ ДЕЙНО
СТТА СИ В ЦЯЛАТА СТРАНА. ОСВЕН В БОСИЛЕГРАД ПРЕД
СТАВИТЕЛСТВА ИМА В БЕЛГРАД, НИШ, ТИТОВА МИТРОВИ- 
ЦА, СКОПИЕ и ТИТОГРАД.

със и без металигстоки

ТО „Босилеград" 351 КОМ РАЗв Босилеград
с основните си организации на сдружения труд:
— „СЛОГА" — за търговия и гостилничарство,- 
—- „НАПРЕДЪК" — за селскостопанска дейност;
— „ИЗГРАДНЯ" — за строителство;
— „УСЛУГА" — за услужна дейност и
— ОБЩИ СЛУЖБИ

С О 81 А\/1Л А
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„БАЛКАН"

на всички клиенти, гости и туристи, на трудещите се и 
гражданите от Димитровградска община и страната

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

Първи майПърви май —^ празник на
като им пожелава' високи завоевания в изграждането на 
социалистическото самоуправление и високи трудови победи

„БАЛКАН" ПРЕДЛАГА:

Ф Своите заведения на частни и обществени лица за организи
ране на частни и. обществени увеселения, семинари и други 
облици на маоово коитактиране 

Ф В заведенията На „Балкан"

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРАЖДАНИ, ДЕЛОВИ ПРИЯ
ТЕЛИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
Граждани, ползувайте нашите услуги! Ние се стараем да бъдете 
доволни от тях.!

ще намерите всички видове питие
та и ястия, стаи за нощуване и други видове туристически 

, услуги
ф Посетете заведението на „Балкан" на гранично-пропусквател- 

ния пункт „Градини", съвременния хотел „Балкан" 
останалите ресторанти и кръчми 

ф В заведенията на „Балкан" винаги ще бъдете навреме 
'стве но о бслужеяги!

в града.
„ЕЛЕКТРОБОСНА" — ЯЙЦЕ 
ООСТ „ФЕРОЛЕГУРА”
ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА КВАРЦ 
— БОСИЛЕГРАД

и каче-

ООСТ ГОРСКА СЕКЦИЯ 
в Босилеград

на работниците и гражданите 
в общината и страната

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

Международния ден на труда
Международния ден на трудана трудещите се и гражданите в Босилеградска община 

и цялата страна
И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В ОБЩЕСТВЕ
НО-ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ИЗГАЖДА- 
НЕ НА СТРАНАТА. И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО НА СТРАНАТА НИ.

СТРАНИЦА 12 *■
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ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА-НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ . Ь
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
В ДИМИТРОВГРАД

на всички трудещи ое и граждани от Димитровградска община 
" , Ч Е С Т|й Т:-;Я->Г' \

Първн М6Й _ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

с пожелания за високи трудови резултати в производството 
и в изграждането на социалистическото -самоуправление 
у нас

*И НЕКС - СТОЧЛР»
и:

ОТ ДИМИТРОВГРАД
СЪС СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:

• НИШАВА
• ТЪРГОКООП
• КООПЕРАНТ

на селскостопанските труженици, на трудещите се и гражданите 
ЧЕСТИТИ

Първи май
като им пожелава високи завоевания в селскостопанското 
производство и изграждането на социалистическите само- 
управителни отношения на село и изобщо, у нас

• „НИШАВА" организира- селскостопанско про
изводство н-а обществения сектор и изкупува вси
чки видове селскостопанска продукция
• „КООПЕРАНТ"

ЗДРАВНИЯТ ДОМ — ДИМИТРОВГРАД
На всички трудещи,..,се й граждани

.......... Ч Е СТИТ И
— < ■ ^.-2- ' '

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА
като им пожелава високи трудови победи и завоевания в 
изграждането на социалистическото самоуправление у нас 
ЗДРАВНИЯТ ДОМ-бказва здравни услуги на населението и 
предприема превантивни мерки за опазване :на здравето и, 
жизнеспособността на населението

организира ■ селскостопанско 
производство и оказва всички видове селскостопан
ски услуги на частния 'сектор
• „ТЪРГОПООП" снабдява населението с всички 
видове индустриални и стоки за широко потребле
ние, както и с хранително-вкусови изделия

Първи май _

КОМУНАЛНО-УСЛУЖНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„КОМУНАЛАЦ" — ДИМИТРОВГРАД

На всички трудещи се и граждани от Димитровградска община 
и страната „3 Д Р А В Й Е" — Лесковац 

ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА"
ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕЧУЦИ — Босилеград

на трудещите се и гражданите в 
Босилеградска община и странйта : 1 ,

ЧЕСТИТИ.

ЧЕСТИТИ

Първи|маи
с пожелания за високи трудови успехи и завоевания в стро
ителството на социалистическото самоуправление у нас 
„КОМУНАЛАЦ" оказва на гражданите всички видове ко
мунално-битови услуги Първи май

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ НОВИ УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕ
ТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО НИ, САМОУПРАВИТЕЛ- 
НО И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО

Гра>>«»инск» Р0 
Строители» ТО Г

■ПРАУАУНЬ^
1Г1РА\ДУ1Н1911

Димитровград

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ 
„БРАТСТВО" —- ДИМИТРОВГРАД

На всички кожарски работници и трудещи се 
ЧЕСТ.И-ТИ" .- -

На всички строителни работници, на трудещите се и гражданите. 
От Димитровградска община и страната -

ЧЕСТИТИ

Първи МЗЙ _ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

като и.м пожелава високи трудови успехи в строителството 
и социалистическото изграждане у нас
„ГРАДНЯ" СТРОИ СЪВРЕМЕННИ ОБЕКТИ:
производствени халета,
комунално-битови обекти: мостове, улици, водопроводи, 
нализация и пр.
„ГРАДНЯ" поема ангажименти за строителството на 

'за дребното стопанство и частни домове.

_ Първн майМЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА
като им пожелава високи труд бази Победи и постижения 
изграждането на социалистическото самоуправление у нас 
# „БРАТСТВО" преработва всички видове кожи и изработ

ва полуфабрикати за кожарската промишленост, както 
и готови рзделия от кожи

в

обществени и жилищни здания,
ка-

обекти
... - ГАДНА ОГГАННЗ^ЦММ КЩНЮЩ1ЦА

У§§2 ОщОотугч
- - .- ■ т • . . ...дал: - ;в; -

'шр
на всички трудови хора от общината и страната 

Ч Е С 1*' И Т И
1 1Г.

7. ДИМИТРОВГРАД 
На трудещите се и гражданите

ЧЕСТИТИ Първи май
о пожелания зд високи трудови резултати в прсшзводствоах) 
м ооц па л нстичсакото изграждаме ца самоуправителното 

. общество
Първн май _ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

като им пожелава високи трудови победи и успехи 
в изграждането ма социалистическото самоуправление у

ЦИЛЕ" ПРОИЗВЕЖДА:

ни

„СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА:

1 • Воички лидов-е мъжка, дамска и детска к-о«^е|^ияч, (
• Идели ята на „СВОБОДА'!^ .<|гглячгЦа«' с ЬйкЦо йамостео, ■ мо

дерна 1и съвременна .кройка № мгагобройнн разцветки.
ф Искате ли да вървите в крак., е модните изисквания те деня 

— търсете изделията на и<к?нфркция,„СВОБОДА" I

нас

- „ВАСИЛ ИВАНОВ
• воички видове мебели за обществено обзавеждане и за .

частни домове, както' и съоръжения заобзавеждане на 
обществени апортни игри

качество,отличават е високо• Мебелите на „Ниле" ое 
устройч-ияост, а -се продават по твърде достъпни цели V.

СТРАНИЦА 13
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• САМОУПРЛВИТЕЛИИТЕ ОБЩНОСТИ ПА ИН ГЕРЕСИГЕ 1А

КУЛТУРА

II , С у р Д у Л И Ц а
трудещите се и гражданите 

11 общината и страната

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ и 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В С.УРД УЛИЦА

на

ЧЕСТИТ Я Т
Ч Е С Т ИТЯТ

Първи май1 май - празника на труда
всички области пас пожелания за ли сок н 'постижения във 

соци ал и стич союото сг] > ои тслстооНА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 
И СТРАНАТА

пожелавайки им всестранен разцвет на социалистическото само
управление и още много лични и колективни успехи във всички 
области на живота и труда

ЕИ II и ш 
ООСТ „СД"
ЦЕХ ЗА ПВЦ КОНДЕНЗАТОРИ — Босилеград

па трудещите сс и гражданите
в Босилеградока община и 

страната|Йввошштв,ШЕваа
ЧЕСТИТИ• СУРДУЛИЦЛ

ЧЕСТИТ Я Т
«•'•ЯВии**-“-........

Първи майМеждународния ден на труда
и им пожелава крепко здраве и нови трудови победи 
в изграждането на общината и страната.ма всички трудови хора и граждани в Сурдулишка община 

и страната
като им пожелават нови трудови победи на работните места, 
лични успехи и щастие

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ,
СЪЮ>А НА БОЙЦИТЕ и 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА в Бабушница

на ваички трудещи се и граждани честитят

„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ" — Лесковац 
ООСТ „ЧАРАПАРА"
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ — Босилеград

ЧЕСТИТИ

Празника на труда Първи май — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

на всички работници и праждани в Босилеградока община 
и цялата страна

с пожелания за още по-хубави трудови завоевания занапред

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УС
ПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТА НИ. • Ск&п
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОО НА СУБНОР
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ и 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в* Босилеград

на трудещите се и гражданите 
в общината и страната

ЦС05Т1ТЕ1Щ5КА ОКСАХ12АСИА ХЛЖС2ЕХОС ВАЛА 
ТЕЪ. 84-067, 34-068 — 21ВО КАСОХ 62801-601-432

В А В О 3 N I С А . ■

Гостилничарска трудова организация „СЪРБИЯ'' — Пирот
честити на ваички трудещи се и граждани

Празника на трупа - 1 най
ЧЕСТИТЯТ като им пожелава нови трудови успехи занапред.

Първи май — МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА
©

с пожелания за нови лични и обществени успехи в изгра
ждането на самоуправителното ни н необвързано общество. ва визмоА

На всички, трудещи се и граждани
е пожелания за още по-големи трудови успехи занапред 

ЧЕСТИТИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДАС Л Ь Е NI К&
Първи майСУРДУЛИЦА

на деловите си приятели;
на трудещите се и гражданите

в общината и цялата страна I

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЦ „БУДУЧНОСТ" 
БАБУШНИЦА

На производителите, деловите партньори щ на 
граждани и трудещи се

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ТРУДА — 

е пожелания за нови успехи

ЧЕСТИТИ
....

Международния празник на трупа всички

Първи май■като им пожелава възход на социалистическа самбуправителна и 
небовързана Югославия и високи лични постижения
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Шизичеккз култура РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА — НИШ

А. „Балкански" все повече 

потъва
БОСИЛЕГРАД: В СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

Младост“ елиминиран99 „ЯСТРЕБАЦ" (БЛАЦЕ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 
4:3' (з : 0)

Босилеград, 15^агфил^1987 "година^Игрището^ Пе давречГ6 Най нж°Т° "н БЛаЦе' Теренът идеален За игра.' Времето слънде-
скара" кран Драговишиаи Воеметп р ме- Наи -напРеД Н. но, ио ветровито. Зрители около 200 души. Голмай-
дящи за игра Зрители около 300 души Голмайстппи г- ргиев в 20 минУта. стори Братислав Брагаич (10м.)'Б-оривое Стефаиович
за „Младост” • В4™"в в 48- 89 м*™* н ^ -еДНа Т?ЪРДе добре (от дУ™а> 23 м > Горан Стефановци (38 м.) и Милан •
гиев в 20 минута С Мигич в Л ^Гг„рт Р‘ изведена атака,, откри ре Амекст (89 м.). Жълти картони: Синиша Иванов,
в 60 м.Лута зГ радник Сълия н !Н ГИТ 3уЛТаТа 'а Слад 5 МИНУ Че'Рве™ картаони: Оиниша Иванов и Ташко Соко-
денович от Враня ' Р Щ Л I? С М“Т1™' ' повт°1>н° лов от „А. Балканйки" и Зоран Кръстоешич -от „Яс-денович от Враня. накара М. Чипев на ка- .требац".

дитулация. До края на 
полувремето гостите ка 
то че ли се задоволиха с 
резултата, малко ее 
снаха, но пак 

, осуетяваха намеренията 
на домашния' отбор.

През второто полувре 
ме, играта много не . се 
измени. Домашният 

■ бор полагаше усилия да 
намали резултата, фут
болистите -на „Радник" 
обаче добре . бяха орга
низирали своята отбра
на. При това м единият и 
другият отбор .имаха ■ по 
няколко извънредни го
лови положения, от кои
то „Младост" чрез 

В. Чипев реализира две, 
а отборът на „Радник” 
чрез М. 'Светозаревич, ед

Истинско спортно 
до трябваше да стане, па 
футболистите на „Младо
ст" от Босилеград да лре 
бродят и третия кръг в 
състезанието за

ст" понастоящем не игра 
ят тъй силно и добре, ка 
кто през есенния полу- 

От друга страна 
„Рад-

Футболистите на „А. 
Балкански" тази пролет 
от кръг в кръг правят не
приятни изненади на сво
ите привърженици. В про

чу- летния полусезон в изи
граните пет кръга е спе
челил само една 
И така

точка, 
вместо борба за 

връха, следва борба за 
запазване в групата, и с 
основание се страхуваме 
пред всяка нова среща.

На този мач се игра 
доста слабо. Не бе реа-

отпу. 
успешносезон.

футболистите ' на 
ник" и този път пред лю 
бителите на футбола в 
Босилеград се представи
ха като добър и компак
тен отбор.

Футболистите от Сур- 
дулица победата обезпе-

купата 
на Югославия. Още по-

® Срещата „А, Бал
кански” — „Единство” 
от Бела паланка, коя- 
го не се изигра на 12 
април т.г., поради от
съствието 
брой футболисти на 
„А. Балкански" (на во
енно учение) е регис
трирана със служебен 
резултат 3:0 д полза на 
„Единство”. Това ре
шение „А. Балкански” 
обжалва пред второ,- 
степенен орган.

вече ако се имат в пред 
вид че за съперник 
бе футболният отбор „Ра 
дник” от Сурдулйца и че 
футболистите на „Младо

им
■от-

лизирама и дузпа при ре
зултат 2:0, за домакините. 
За осъда оа и двете от
странявания от играта, 
въпреки твърде лошото 
съдене на съдията Никз: 
лич от Ниш. Следовател
но „А. Балканоки" е в 
дълбока криза, 
първотимци са без фор
ма.

на голям
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА I ГРУПА 
— ПИОНЕРИ

Спечелена точка в гости
Пионерите на футбол 

ния отбор „Асен Балкан
ски” на първото си гос
туване спечелиха една то
чка в Пирот (1:1) срещу дчанчетата спечелиха ед

на, вместо' две точки.
В събота пионерите иг

раят в Димитровград сре
щу отбера „Прогрес" от 

криха резултати и нео- Пирот.
ЮНОШИ

ползотвориха многоброй 
ни голови положения. На Всички
края домакините вкараха 
гол,' така че димитро в гра-

Д- С.но.отбора на „Единство”. 
Димитровградските „пе
тлета" бяха далеч по-до
брият отбор, първи от-

Отборите играха в сле
дните състави: „Младо
ст”: М. Чипев, Д. -Злат- 
ков, С. Стефанов, 3. Мла 
денов, В. Тасев, Б. Тасев, 
Н. Манасиевич, Г. Стой-

_ г » г // ков' Б- Воинович, в. Чи-Пооеда на юношите на А. „Балкански «в и м. Цветков
" '„Радник": Д. Петрович,

3. Станкозич, 3. Петро
вич, Й. Стошич, 3. Мара 
вич, Н. Георгиев, М. Ди- 
митриевич, Д. Милич, М. 
Светозаревич, С. Митич 
и Н. Ристич.

Комисията за трудоустрояване към Трудовата общ
ност на Секретариата за общо управление и обще
ствени дейности при Общинската окупщина в Боси
леград обявява

Конкурс
За попълване ,на вакантно място 

ШЕФ НА МЕСТНА КАНЦЕЛАРИЯ В С. НАЗЪРИЦА
Изпълнител — 1 лице за неопределено време. 

УСЛОВИЯ: Виеше образование, икономическа или 
управленческа специалност или средно образование, 
гимназия, икономическо или управително, даден про
фесионален изпит с най-малко една година трудов 
опит, а може да бъде приет и кандидат без трудов 
опит.

зултат 2:0. С тази победа 
младежите се укрепиха 
на първото място в мла
дежката лига.

Във втория кръг на 
младежката лига, младе
жите на „А. Балкански' 
успяха в една сигурна и 
рутинна игра да нанесат 
поражение на 
„Драгош" от Пирот с ре-

В третия кръг „А. Бал- 
отбора кански" е свободен. м яд. С. Със заявленията кандидатите представят и: удо

стоверение от гражданствената книга, диплома за 
свършено училище, удостоверение, че не е под след
ствие и удостоверение от самоуправптелната общ
ност по заемане на работа, че ое води като незает.

Заявления с непълна документация няма да се 
взимат в предвид. Същите ое подават в срок от 15 
дни от деня на публикуването на конкурса, до ко
мисията за трудови отношения до трудовата общност ■ 
на Секретариата за общо управление при Общинска
та скупщина в Босилеград.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"

Първо поражение на домашния терен
„СИНДЖЕЛИЧ” (ЛЕВОСОЕ) 2:3, (1:1) . дн края на първото полу

време гостуващият отбор 
изравни резултата.

Ьторото подувремй съ
що така премина п рав
ноправна игра. В самото 
начало В. Чипев повтор
но успя да вкара танка- ^ 
та в мрежата ма гостите. . I 

Във финиша обаче го- " 
стуващият отбор изпол
зува физическата непод
готвеност па домашните 
футболисти, а нс каисго ■ 
мислят някои от футболи

„МЛАДОСТ"
Босилеград, 19 април 1987 година. Игрищегг 

„Пескара" край Драговищица. Времето и теренът 
подходящи за игра. Зрители около 200 
майстори за „Младост": В. Чипев в 35 и 48 минута, 
а М, Спасич в 40, Т. Богданович в 75 и Ю. Ташко- 
еич в 82 минута за „Синджелич". Съдия на срещата 
Д. Дамянович с помощници: Д. Ристич и Р. .Стамен- 
кович от Враня.

души. Гол-

ГЪЖЕН ПОМЕН
Н На 24 април 1987 година се 
■ навършихаЩ ДВЕ ТЪЖНИ години 

ж, у /?* от смъртта на нашия скъп съпруг,
(!^\ ^ баща, брат и дядо

* Петрум Н. Димитров
Сега вече «яма дилс- топчета, 

ми. Първото място и по- Инак, футболистите от 
горен ранг състезания за Левосое изненадиха всич-
футболяия отбор „Мла- ки. Те не само чс се
дост" от Босилеград оста- представиха като добър
ват само празни желания, и организиран колектив, стоте, пристрастното също
С поражението от 3:2 от но и поведението им бе- не на съдията, и не само Времето никога не ще заличи спомечите
отбора «а „Синджелич” ше за пример. , чс изравниха в 75 минута Твоя свиден лик, добротата, благородието и човеко-
ог Левосое и това на своя Когато пък ста'ва дума резултата, но и 8 минути любисто ...
терен, всички възможно- за играта, тя бе най-нро- преди съдията да даде по Поклон пред светлата Ти памет,
сти за първото място в сто казано: мъжка ,и ввл- следния сигнал, отбеляза Вечно скърбящи: съпруга Надежда, син Радко,
групата са изгубени. И нуваща. Домашният от-ч- ха ‘победоносен гол и с дъщери ЛюОицп и Цонка, снаха Митра, зетьове Стс-
още нещо, според пека- бор, пръв откр»}' ррзулта- . тона нанесоха първото та- фан и Васил, сестра Миланка, внуци Димитър и Пе
талата' игра й поведе- ‘‘ та,в ^3,"йи:нута!'|[''гр,лмг|й- • згцдиппю поррмСенис на . тър, внучки Виктория, Борка и Наташа и останали
ние няко играчи „печа- стор. и.,този цът беше 13а .лпМладорт' м В*ооиле1Лр.ад.
ят” жълти и червени кар-~ Чипев, «а 5 минути пре-

I! Ч '

от Босилеград

за

мпогобройпи роднини.
М. Я.- ' Ш

1 .V. .' /
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Щракни раднато,

Някои си дядо и баба от на
шите краища получили радио от 
синовете си, които живеели в града. 
Един деи. старецът казал на баба
та си:

Нзекня сгиже абър оди женуту на Го- 
•у Строшеномалокога: „Манчо, кико зна- 
1сш, ама да дойдеш! Твоят -набурлия Нога ■ 
(ибиду-с поблосаве. Ако тека работи, не 
шам кудс че ни йе краят..

Нсм-а кво да прашил жената ме моли 
1 пре-клиня. Плюну ои опънците, та у Ца- 
зиброд. Отидо право при Гогу. У лазим я, 
ади вратата окам „Живо-здраво”, ама Гота 
-гч ме и ие доглеууйе.

— Бабо, иди щракни радиото, 
има хубави песни. Чуя у Николчи
ни свири.. .

— Чакай дядо, още няма да
го пускаме.. .

— Ама защо, нали никого не Жената се рукува и поче:
„Видиш ли, Манчо. Нити чуйе, кити 

ретишЬе и сам ои 
. Мали това, ама одврекаше

жал им ?
— Брей старче, хем си оста- 

рел, хем си изветрел. Сега свири ра 
дпото на Николчшги, -носле ще го 
пуснат Петрови, и Яневи имат ра
дио, ще го пуснат и те, а нашето 
радио ще им събере песните 
к-огато го „омъкна" ще видят съсе
дите що с радио.

зйс. Заровил ое у тся 
ющо байе 
и две ярища . . ."

По йедио време Гога диже главу: 
„Манчо, найдо му калъчкуту. Видиш 

рет-ишЬе. Тука су парете. Бве по- 
■ледай: иа лото може да узнаеш и до се- 
дам м-илиярде. . На лутрийу до пет... На 
трогнозуту и до три. А еве „Вечергье но- 
юсти" давайу и иже. комбайне ... Па пър- 
юмайоката лутрия .. "

„И колко милиярде, тека би узел?” — 
гитуйем га и се уемквам под мустак.

Гога поче да превърча с очи, да мър

ка
ги тея

К, Г.

Подслушани разговори
Разговарят две овце на Боров- 

ск-о п оле:
— Защо си кахърна мила? — 

пита едната.
— К-ак да не се кахъря, идва 

Първи май, па сега като нахълтат 
ВЪЛЦИТЕ ОТ ГРАДА тежко и гор 
ко на -нашите чада...

— Я не ое страхувай, щастливи 
ом-е, че пътят дотук е в окаяно по- 

* Дяволът не бяга вече от тамян — бяга от ложение. Гор-ко на нашия род в
Смиловско поле -- дотам води ас
фалтов път, п-а може и с коли да 
се дойде.

1а е уане, да свива пърсти.
„Педесе ... къмто ледесе ..."
„И кво че праиш с тея паре?" 
Изеднуш усницете му почеше да му се 

гресу, он побеле, па помодре, а — са че
Пернца Илиев задне .. .

„Дай чашу воду и шийерче!" — изока
на женуту му.

Кига се посвърну, видо дека йе съглам 
закасал, па поче:

„Я ми кажи, колко души ко тебе се 
надайу на тея паре?"

„Мл-ого Манчо ... не знам, ама може 
Па су и неколк-о стотин иляди. . ."

„Гоге, нали знайеш приказнуту за ли- 
сицуту и ярчевата ... А са ми кажи с кво 
пеш-колува децата, с кво струпа ижлякат, 
е кво накупува имотът?" — не се преда
вам я.

АФОРИЗМИ

отговорност.
* Соломон е имал много жени, н-о изглежда не 

ги е слушал, щом е бил толкова мъдър.
* Взеха такива мерки срещу него, че излязоха 

извън всякаква мярка. — Е как, хапна ли се боядиса
ни великденски яйца? — лига при
ятеля 'си един служащ.

— Яднах си добре...
— Ама нали ти бе комунист?
— Да, но аз боядисаните люс

пи х-върлИх, ядох само бслъгка и 
жълтъка.

Л. И.
ЕПИГРАМ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Твърде си: ще успееш само 
до себе си щом сещаш рамо. 
Но както сочат фактите, 
преобладават лактите.

„С работу Манчо, све с работу и гол
труд .. .'

„Е Гоге, Гоге. дибидус си п-одетин>ил. 
Я «аклади огънят с тея ретишйе, па пак 
се вати с работу. Нали знайеш док не по- 
испотиш дупето че вийу вълци по шйем- 
бето . . ."

Ив. Т. Ст. Н.

На първомайския парадМ. ПЕТРОВ ~штвв фшижм Г-ога ме гледа с белото. Не му йе ар- 
но. Он толкова' се надал, а я са му разкопа 
падането ки-ко мравуняк. Не може да се 
опасул>и. Кока му бъркам у сърцето и му 
узимам милмярдете.

Жената прине-ое по чашку. Чукнумо 
ое, а -он поче:

„Е Манчо, да видиш само кига ое уп- 
яачуие лотото. Стоиш на опашкуту,
РОД се бута и си говори: „Само да ми пад
не милиярдата ..

„Че падне Гоге, ама кига върба роди 
гроз-йе. Я немой да се завутуйеш, ама зау- 
зю-гвай рукаве, еве требе да ое оре, а леб 
без матику нема..

а на-
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