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В БЕЛГРАД НА 28 И 29 
КОМУНИСТИ АПРИЛ СЕ ПРОВЕДЕ СЕДМИ ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ

СК ТРЯБВА ДА НАСОЧВА ТВОРЧЕСКИЯ УСТРЕМ 

НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
Централният • ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ЗА ИДЕЙНАТА БОРБА ЗА СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ 
НА ЕДНО ОТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ЦК НА СЮК. 
© В НАЧАЛОТО НА МАЙ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО
СВЕТЕНО НА ПРОБЛЕМИТЕ В КОСОВО

комитет на Съ- 
комунистл 

април проведе засе
дание, на което бяха обсъдени 
актуалните идейно-политически 
процеси и задачите на Съюза на 
комунистите в борбата за разви
тие на социалистическото 
управление и социалистическата 
демокрация. Уводно изложение 
изнесе д-р Стил е Шуъар, член 
Председателството на ЦК на 
СЮК, който иначе беше ръково
дител на групата, която изготви

Съюзът яа комунистите 
съзнанието, че няма излизане от 
кризата ако се отлагат станови
щата на 13-тия конгрес на СЮК 
в областта на икономическата и 
развойната политика.

надделяюза на югославските 
на 28 и 29

йената практика, но и върху си- 
лата н>а личния пример на всеки 
член н,а Съюза на комунистите.

Въпреки затрудненията, под 
черта Реновица, пред които

Първостепенно значение 
по-нататъшното 
оо циал истич еската

има 
развитие на

само-

самоуправите 
лна демокрация, която е еъщестна сме вена предпоставка на всички про 

изправени, трудещите се и гра- гресизвни социалистически цели. 
жданите виждат в Съюза на ко- Касае -се за демокрация, 
муо„:стн;е единствената сила, спо е съставена част на системата на 
ообтр да мобилизира

която
и материалите за заседанието. целокуп- социалистическото самоуправле- 

Защо ние и която, развивайки демокра 
то СК ко:и историчсскат.а стго- тическите придобивки от досега 
ворнсет за развитието на обще шното 
ствено-икономическата и лолити- подразбира действителна 
ческата система, както и за ра- жност 
ботническо-класовата същина
■социалистическото развитие. По да участвуват в решаването по 
ради това той постоянно трябва
да търси най-целесъобразни ре- своя труд и обществен живот, а 
тения за съществуващото поло отделно за условията и резулта- 

то събрание на сърбите и черно жение. Временните прекратява- тите от своя труд.
ния на работата не са израз на 

рази недоверие и СЮК и ооциалисти-

В работата на заседанието 
на ЦК на СЮК участвуваха 149 
от 165 души, а в двудневните ра 
зхсквания участвуваха 56 члено
ве на ЦК на СЮК, докато некол 
цина дадоха свой разисквания 
з писмена форма. В края на дву 
дневната работа на ЦК на СЮК, 
заключителна реч даде Миланко 
Реновица, председател на Предсе 
дателството на ЦК на СЮК.

Съгласни сме в оценката, че 
съществуващото общестгено- 

ихономическо положение от Съ
юза на югославските комунисте! 
търси практически ходове за пот 
ускорено и по-пълно разрешава 

подчерта между другото 
Миланко Реновица.

■ния творчески потенциал.

историческо развитие, 
възмо

трудещите се и гражда
ня н.ите колксто се може лотпряко

всички съществени въпроаи на

горци в Косово поле.
Сумирайки двудневните 

сквания Миланко Ренооица оце- ческото 1самоуправление, а ооо- 
ни, че критически са анализира- бзно «е са израз на отричане на 
ни и оценени идейните и тсоре основните определения на наше

то общество, но се явяват като 
своеобразен отпор, преди всич- 

Само ко срещу 'бюрократическо-етати

В предстоящия период тряб 
та решително да се борим про
тив практиката сметките да пла
ща обществото зц неефикасното 
използуване на мощностите, за 
слабата работа и за несполучли
вите капиталовложения. Накра
тко, възловите задачи в ■реали
зирането политиката за икономи 
ческа стабилизация са по-интен 
зизното стопанисване и премахва 
пето на силния инфлаторен на
тиск, което ще рече, че тежлще 

на то на нашата обществена акция

тични разлики, явили се във връ 
зка със стратегическата «асока 
на Съюза на комунистите, 
върху добре осмислена Платфор етическите и техно-бюрократиче- 
ма на излизане от съществуващо оки деформации, нарушаването 
то положение работническата законността и на чиновническо

то своеволие.
Реновица потвърди оценката 

от те змеите и разискванията

не

Въз основа на уводното 
ложение и разискванията на 
членено на Централния комитет 
яа Съюза на югославските кому 
ниш в |Дгадеоетчасовите разиск 
вания, ще се изготвят проектоза 
ключения, които ще бъдат прие

из-
56

класа и всички трудещи сс виж
дат своя интерес и реална пер
спектива в . по-нататъшното ра
звитие на социалистическото са- заседанието, чс много дълго сме трябва да се сложи върху пози 
моуправлснис. Съюзът па кому- сс изтощавали в обясняваме и 
пистите като кохезионен фактор оигиегапс ма състоянието в иконо

мнката и обществото.

шснисто на производителността 
на труда, увеличението на изно
са, по-ефнкаоното използуване 

подхода ма обществените средства и по- 
болшинството успешното собствено технологи

ческо развитие — изтъкна меж
ду другото Миланко Реновица.

ти на едно от предстоящите за
седания яа ЦК на СЮК. Тези 
заключения, както се очаква, тр 
ябва да дадат отговори на множе 
ство въпроси от обществен о-ико 
комическото ни развитие и да съ 
действуват за по-ускорсно 
щостаяване на резолюциите 
13-тия конгрес на СЙОК и Дълго 
срочната програма за икономи че 
ска стабилизация.

Членовете на Централния ко 
митет на Съюза на югославските 

решиха в края

в институциите на системата тр 
ябва постоянно да се потвърж
дават, своята активност д,а осно- и възгледите ма

Тъждество костта в

палат върху силата на идеите, участвуващи в разискванията, 
оценките и аргументите на жиз- счита Реновица, показаха чс в

осъ-
на <ф Димитровград: От заседанието на‘ ОК 

на СКС
Търси се отговорност и от членове 

на Комитета... „

В този брои: I

ф, Подготовка за министерска конференция 
на балканските страни 5

Първите отзвуци са положителни...и акомунисти
заседанието, а въз основа 
многобройните разисквания, още 
през май ще посветят едно заое 

осъществя® а/ието

2 ф Бабушннцана
Кон слага прът в колелото?Богато ознаменуваме на юбилея

ф Председателството на МОК на СКС и Ниш 
прие програма за чсствувале ла 50-годиш- 
мината от идването на Йосин Броз Тито 
начело на ГОКП

ф Босилеград

7

Ф Из дейността на Червения кръст в Сур- 
дулица

наданис на 
партийната политика » Косово. 
Това подразбира, както бе каза
но, щателен .анализ за осъхцеств 

Платформата за Косо
Само учениците плащат членски внос 83
ф Пред междурогиомалния проглед на теат

рални самодейци в Смсдеревска паланка
Димитровградският ансамбъл е готов.. ю

яшне :на
по, конгресните резолюции, 
повя щата на двете Председател 
ства за п ол ити чсско-бсзотта си офо 
положение в страната и последно-

сг, I

По-кратък път до гишето.. 4



1 ПО СВЕТА Н А С Iи а
ПОДГОТОВКА ЗЛ МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЛКАНСКИ 
ТЕ СТРАНИ

Първите отзвуци са положителни
I! ход са дншюматичсс- Тези и други отзвуци 

кц контакти |ца Югосла- показват, чс у балкански 
в-ия с балканските стри- то страни .назря идеята 
ми, които имат за цел да за свикване на министер- 
оу конкретизира идеята ска среща и увереността, 
за евтешие тга конфереи- че такива среща може .уа 
ция ма външните- минис- бъде свикана. Оцеляла 
т|>м на балканските стра- се, че при условие участ- 
пи. Широката размяна на ■ нищите да проявяват до- 
М1КЧ1ИЯ трябва да има за бра воля тя може дана- 
резултпт общи станози- чертае пътищата на бол
та иъв връзка със съдър канското сьтрудмиисст- 
жавмето и концепцията во като дългосрочен про- 
на конференцията, коя- цос от ингеро- за всички 
то, според югославски о) (е балкански страни и яаро- 
ики, трябва да допринесе ди. И самият факт, чето- 
за разведряване, необхо- па би била първата сре- 
димо и на Балканите, и ща на шефовете на ди
на европейските процеси, шюмациите на балкански

те страни, достатъчно го
вори за значението й за 

политическите кръгове и регионалните и еврестгй- 
на средствата за ма-оовд оките процеси, 
информация в отделни
балкански страни по по- Настоящите контакти 
под югославската пници- трябза да излъчат отго- 
атива са положителни. На 
прийср в Букурещ бе по
дчертано, 
та общественост

■гуризмт/г, опазването 
жизнената среда и спор
тът са области, в 'които 
сътрудви че ството 
да бъде на много по-ви
соко равнище.

на

може

В югославските полити
чески крътве се оценя
ва, чс конференцията тря 

' бва да бъде трайно на
сърчение на балканското 
сътрудничество като със
тавна част на европейско 
то сътрудничество и да 
спомогне за изнамиране- 
то на съвместни пътища 
за укрепване на доверие
то и стабилността. Затова 
конференцията трябва да 
бъде добре подготвена и 
да се проведе в реален 
срок. Разбира се, покани 
Ще бъдат изпратени на 
всички балкански страни.

Съветски войник слага знамето па победата и 
Берлин

КЪМ ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

ПОУКИ ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА Първите реагиралия на

Изминаха 42 години от. историческата първа 
минута на 9 май 1945 година, в която с встъпил » 
сила протоколът за безусловна капитулация на фаши 
стка Германия. Утре пак е Ден ща победата. Ден, на 
който една мисъл, като червена нишка, ще навърже Развитието на добросъ

седското 
е траен 
един от 
ю поела вската

гора на всички въпросистотици милиони хора от всички меридиани на зе
мното кълбо: „Никога вече"! Никога вече такъв ужас 
й страдания, разорения, и опустошения.'

9 май ни кара отново и отново да се гаърща- 
ме назад, през историята, до страшните 6 години, от 
1939 до 1945, на които човечеството заплати най- 
лемия данък в историята си. 60 милиона живота. 35 
милиона ранени. Разорени градове и села, пътища, 
ж.п. линии, заводи... Щетите от разоренията само в 
Европа се преценяват на 278 милиарда долара. Юго
славия претърпя щети от 47 милиарда долара. Без
мерна е цената па животите на 300 000 югославяни, 
паднали в борбата за свобода и на още стотици, хил
яди пострадали във фашистките концлагери и зат
вори в страната и Европа.

Спомените за Втората световна война може би 
след време ще избледнеят, ще позамлъкне „планът" 
на'.сщ>менатите цифри. Никога обаче не смее и не 
трябва да бъде забравено, че тази война е поведена 
под знамето на най-мрачната идеология, .имаща -за 
цел да създаде рай за „подбраната" .раса, като уни
щожи остналия човешки род. Никога не трябва да 
бъдат забравени'поуките от тези страшни години, за- 
щото те са за всички сегашни и бъдещи времена.

сътрудничество 
компонент и 

приоритетите в 
външнопо- 

орлентация.

във връзка със свикване
то и съдържанието на 

рее прие предложението конференцията —

че „румънска- 
с инте-

къде,
свиква- кога ще ое състои и кси 

не на събрание на външ- въпроси ще обсъди. См
ийте министри на балка- ята се, че тя би могла да 
новите страни". Българ
ската преса също ■ под
крепи» инициативата, 
мествайки в контекста уа

на Югославия за литическа 
Югославия иска да раз
вива възможно по-добри 
двустранни отношения с 
всички балкански

го-

ое посведе и като свобо
ден обмен на 
без предварително

парт
ньори и да взема активно 
участие в мултилатерал- 
ното

мнения
цо- утзър-

де.н дневен ред. Целта, е 
да се поразмисли .как, 
кои насоки и области бал

сътрудничество на 
Балканите. Затова„по-нататъшното активи

зиране на балканската по 
л-итика ка Югославия". 
Софийските вестници оце 
няват, че „.превъртането 
на Балканите в зона без 
ядрено и химическо оръ
жие трябва да се намери 
в центъра на разисквани-- 
ята ;на евентуалната сре
ща".

се оце
нява, че в периода на ди
алози, преговори, спора
зумения и по-широко ре
гионално свързване, в раз
ни краища на езета, про
веждането на

в

канските страни трябва 
да развиват сътрудничест 
вото си в полза на ооб- 

и регионалниястаения
интерес. Транспортът; 
х; зо логическото сътруд
ничество, ■ промишлената 
кооперация, науката, кул
турата, здравеопазването.

министер
ска среща на балкански-те-
те страни ще създаде по- 
благоприятна 
ра за подобряване на от
ношенията в този регион.

атмосфе-
к г.

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

тив експлоатацията, за идеята, на която 
ти беше толкова предан !"

На обща изненада на множеството 
присъствуващи работници и жители на 
Марковац, след думите на Броз, над гроба 
на своя друтар Валент, група .работници 
'От Биедовар разгърнали .голямо червено 
знаме със сърп и чук. Това било пръв слу
чаи да се появи е този край такова знаме, 
символ на храбрия пролетариат 
на работниците и селяните.

Всичко

ГОЯЩИТЕ НА
(6) 'на съюза

това било много хубаво Хора
та били трогнати. Речта обаче не се харе
сала на ири;съствува<щия католишки свеще- 
ник и той веднага доложил на-властта, че 
„в Мардаовац било организирано 
тичеоко погребение 
ши както

Ч -*> !
Драгиша Радоваиович

РЕЧ ВЪВ ВЕЛИКО ТРОЙСТВО — ЗАТВОР 
В БЙЕЛОВАР Но всички ние, които дойдохме да ти от- 

дадем последен почит, обещаваме, че 
те прогресивни идеи ще претворим 
вот, макар и по 
жертви..." .

Прощалното слово от неуморния бо
рец против експлоатацията'
Броз завършил с думите:

„Ние, другарю,

твои- 
в жи-

цената на най-големи

комунис- 
и не можал да извър- 

трябва църковния обред".
Полицията повела следствие и нареди

ла да 'ое арестува работникът, който гово
рил на погребението. Жандармите 
дитеиите на Йрсип Валент търсили 
ка!>ке името на комуниста, който говорил 
над гроба натоина им. Те „не знаели" име-

Начело ;на погребалното шествие ра
ботниците носили венец с червени ленти, 
сърп и чук. Прощално олово произнесъл 
Броз. Макар и тъжен поради прощаването, 
думите му били изпълнени с -оптимизъм- 

„Много рано те загубихме, скъпи дру- 
гарю; .-И това вдтато найнвече ни трябваше.

и неправдата,

■се заклинаме, пред теб, 
че до края на жтл/всута си ще ое борим про-

от ро
да им
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НИШ
ОТ ЕДНО СЪВЕЩАНИЕ В НИШ

БОГАТО ОЗНАМЕНУВАНЕ НА ЮБИЛЕЯ ЗА ПО-ЗДРАВА ОКОПНА СРЕДАТази година ое навър
шва половин век о-г ид
ването на Йосип Броз Ти 
то начело на

Ни носители на активнос
тите свързани с юбилея 
ще бъдат Между,общин- 
ската

на социалистическото са
моуправление. В трибу
ната ще бъдат ангажира

на ни- изтъкнати научни и 
обществено - политически 
работници от региона, об
щините и страната. Тук 
ще бъдат промбвирани 
КНИГИ. КОИТО' със съдър-

Разпитието на техника- лязания от рак, на диха- 
та и технологията донася телните органи отравяне 
големи промени в живо
та на чо-века. Една от 
тях е и все по-видимото 
откъсване и отдалечава-

Югослав- 
Комунистичеока

конференция 
СКС и общинските 
тетй на СКС.

В МОК .на СКС особе-

ит подобно. Тези факти 
бяха посочени

ската
партия. Това събитие има 
ше съдбовно значение за

комп от иманен 
тни специалисти, лекари 
и професори на Нишкия 
университет.

Също така бе посоче
но, че Ниш като напред
нал промишлен и научен 
цс-нтър разполага с всич
ки налични условия за 
организирано и планоме
рно противопоставяне на 
унищожаването на окоп
ната и трудова среда. То- 

предприемо и какво пред ва преди всичко са изра- 
стои пред .нашето* обще- снелите в тази област ка- 

. ство да се запази жизне
ната среда на човека 
разо р ите лн ите

борба
■на партията и на цялото 
работническо движение 
в нашата страна. То ос: 
тави трайна ’ следа й в 
международното работ
ническо движение.

ЮКП (СГОК) начело с 
Тито .даде решителен

ре в олюцтюнн ата по ще се ангажират съот
ветната партийна политм- |не на човека от природа

та. Той ежедневно накър
нява девственост и еколо 
тия, а тя от своя страна 
му се отплаща със свое1 
то вредно влияние чрез 
замърсените ои от човека, 
ресурси: храна, вода, въз
дух, почва, гори . ..

Какво трябва да сепри.но~ за ‘Консолидация
та ва работническото дви 
жение у .нас цялостно, а 
във въоръжената револю
ция беше съдбоносният 
фактор за национално и 
ооциално

дри, технически съоръже- 
от ьия и материални възмо- 

замърсе- жкости. Запазването на 
ггия и да се продължи ве- околната среда «алосле- 
кът на здравата природа, 
а с това и здравето на 
населението’ —

освобождение 
на всички югославски на- дък става широко движе

ние и дълг на всички об- 
бяха въ- ществено-политически об 

просите, с които неотда- щности и организации,' 
в,на *се занимаваха Съве- - задача- на всеки наш чо- 
тът за опазване на скол- век. Това търси добре об- 
ната среда към Скупщи- мислени и съгласувани 
ната на Междуобщинока- акции на е-сички равни- 
та регионална общност и Ща, рационално ползува- 
съответната секция на Со ч не на все още ограниче- 
циалистическия съюз в ките за тази цел финан- 
Нишкн регион, при учас- сови средства и на науч- 
тието -на мнотобройни ните потенциали.

Лоички тези въпроси 
са регулирани с ' много

роди и народности. По- 
късно партията с идеята 
за социалистическото са- 
моупра вление 
но и трайно даде 
рически белег във всички 
етапи на 'Обществено-нкс- 
носиическото ни 
ти е. А във всичко това се 
отразява и 
исторически 
Йсюип Броз Тито. Тс-за 
колосално Титово дело 
залегна и в съкровищни
цата на теорията и прак
тиката на съвременотс. 
международно социалис
тическо движение в езе-

съществе- 
истс-

разви-

решаващия 
принос на

специалисти от региона 
и представители на СР 
Сърбия. гаконспредписания 

Главните реки в Ниш- конституцията на СФРЮ 
ки регион са Южна Мо- до съответни решения в 
рава, Нишава и Топлица.. основните организации 
От година на година те на сдружения труд име- 
стават все по-замърсени стаите общности. Не е 
от отпадъчни материи на малък и. броят на -специ- 
индустрията и селищата ализиранйте учреждения 
и все почнегодни за водо- занимаващи се с въпроса 
снабдяване, напояване, на за защита на . охолната 
полета Т: ползуването им среда и в крайна сметка 
в индустрията. Въздухът на човешкото здраве, 
с ст.що много замърсен. Посочените кадрови, 
което лошо се отразява технически и материални 
на. здравословното състо- предпоставки, а преди 
янис па населението. А всичко сериозността с ко- 
иечистата вода и въздух ято се пристъпва към то- 
замръсяват почвата и зи наболял въпрос, обе-

от

че ска школа и Комисия
та за идейна и теорети
ческа работа. В програ
мата на МОК на СКС в 
Наш се предвижда на 
едно от редовните заседа 
ния на Междуобщинска- 
та конференция, да се 
изнесе доклад за значени
ето на тази историческа 
дата. В Политическата 
школа на СКС ще се про
ведат повече активности: 
тематиче^ха трибуна за 
приноса на Йосип Броз 
Тито към теорията и пра
ктиката но. изграждането 
и развитието на ЮКП и 
ка политическата система

жалното и актуалостта си 
отговарят на характера 
на ознаменуваното на 
юбилея. Предвижда се съ

та.
Изхождайки от 

купното значение и акту
алността на Титозата по
ли в развитието на ЮКП, 
относно СЮК, и на на
шето социалистическо са- 
моуправително 
во, цялата 1987 година У 
нас ще премине и в зна
ка на 50-годишн ината от 
идването на Тито за гене 
рален секретар на ЮКП. 

- В този смисъл и в Ни
шки регион приключиха 
подготовките за озяаме- 
■нурането на тази истори
ческа годишнина. Осноз-

цело-

що така и едно съвеща
ние за значението и при
носа и актуалността на 
Титовата идея за идейно- 
политическото 
на Съюза на комунисти
те. Слушателите пък на 
Политическата школа ще 
могат по-задълбочено да 
проникнат в Титовата ко
нцепция и нейното зна
чение и п-ринос към съв
купната марксичсска тео
рия.

общест- цздиганс

храната от животинско и щпват по-големи резулта- 
потекло ... ти в тази област на чо

вешкия живот и дейност.
Ст. Станков

растително 
От година на година уве
личава сс броят па забо-Ст. Станков

пост и двамата ги пуснал от затвора.' За 
това ‘След (войната Франьо Грегурек разка
звал :

им били сини и с кървави (следи. Такива 
ги водили но града да ги ииди народът, 
и едвам тогава ти натикали :в затвора, кой
то сс намирал » Демстрова улица,

Йосип Броз и Джуро Шсгогаич все пак 
имали щастие. Следователят бил напредни- 
чав интелигент — юриег, Франьо Грогу- 
рск, който но възгледи бил демократ и со
циалист, а с църквата и поповете разчи
стил още като студент. Следствието нато
чил така, чс арестуваните не могли да бъ
дат изпратени пред съд спорещ което и да. 
е слово на Закона за защита на държа
вата, защото ‘» противен случай много ло
шо 'би минали.

Очаквайки, да ое завриш процедурата 
на следствието, Броз и 111егович осем дни 
прекарали п затвора. През това време мно
го лошо ги хранили. Дори и лъжици ме им 
дали, пък двамата ял И само е една, която 
на Шегович донесла' в затвора . съпругата

то му. Не искали да го отдадат и мнозина 
други работници, които питали за оратора. 
Тогава открили, че Джуро Шегович му бил 
съучастник и вързан го полели от мелни-

пооочи
„Добре си (опомням, имах си мъки с 

Броз. Той бе твърдоглав и горд. Не искаше 
да напусне, ле разбирайки че това може 
да го опаси. Казвам му ясно, да не говори 
пито пред моно, заради протокола, шгго 

• другаде, акю евентуално отиде на съд, ка
кво е говорил на погребението на Валснт 
в Маркшац, Обаче, той пъргаво защища
ваше постъпката ои: „Нима не е истина 
това, което говорих на погребението, над 
гроба на своя другар?"

След излизането от затвора полиция
та не иокала така лесно да пусне Броз. 
Жандармите почнали по-често да навестя
ват Велико Тройетво и в него чорбаджията 
Подак, за да видят къде е и какво прави 
Йосип Броз. Няколко пъти (направили и 
обиск в квартирата му, но не успели да 
намерят нищо, което може да го компро
метира, въз основа на което би могли от
ново да го затворят.

Слодва

имца до мелница, търсейки да 
„бунтовника".

Котато пристигнали вш Велико Трой- 
ство, в мелницата.на Самуел Полак, не 
било потребно да питат Шегович дали е 

когото търсят. Броз веднага

им

тук човекът, 
поздравил своя другар и с товр открил, че
го познава.

— Този ли г-оаори?.— попитали жан
дармите Шегович.

И преди да стигне Шегович и думичка 
да каже, Йосип Броз отговорил:

— Да, аз говорих!
Жандармите веднага със синджири »ърг 

зали и Йосип Броз и двамата ги закарали 
към Бйеловар. Обаче, не вървели тю пътя 
но по железопътната линия. Оютдижирите 
ги спъвали, от 'нозете им текла кръв, жаи- 

вървят по-бързо. Ко
му,

„поради
недостиг на доказателства” 'отхвърлил заяв
лението за подривна комунистическа дей

на края съдията следователдармите ги хокали да 
гато след десетина километра такъв тор- 
моз сгпипгали в Бйеловар, краката и ръцете
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СЕСИЯ ИЛ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА И ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД: ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
ТРЯБВА ПО-ЕФИКАСНО ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОН 
СТИТУЦИОЛНИТЕ СИ ПРАВАВ ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО 

СА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТНЩА По-нратън път до гишето
Изпълнителният съвет на ОС редовно ще обсъж

да състоянието и проблемите в работата на органи
те на управлението и съвместно с Общинската скуп
щина и със субектите на обществения контрол ще 
предприема мерки трудещите се и гражданите до
край да осъществяват конституционните и законните 
си права.

Без оглед, че и досега 
трудещите се и гражда
ните в Боси ле градска об
щина нямаха ло-сериов- 
ни трудности -в осъщест
вяването на КОМСТИТуЦИО-

На .последната общината. В това опора- копия продължават рабо- 
зумонис е предвидено (а. тате е участие на Ю.НА 
от някои трудови органи- и Местна младежка тру- 
зации вече с 50 на сто допи бригада. Същонре- 

изпраж ме и но, предназначените 
донс на пътища в общи- деветдесет милиона за 

31 о пътя Суково—Звонци, ще 
бъдат използувани з,а ас- 

ката самоушравнтслна об фалтела настилка .па уча 
щност за пътища да уча стъка от Власи до Погано
ствува с механизацията воки манастир. Ще започ 
си. Очаква Се, с тота да не изграждането на,луга 
ос съгласи и Републ1и<ан- към Псвля. 
ската СамоуправителлIа Освен тона делегатите
общност.

сесия
на Общинската окупщина 
и • Димитровград състояла 
ос на 28 април тази го
дина, делегатите особено - осъществено) .за
внимание посветиха на
регионалните пътища на пата да се отделят 
Територията на община два трудодни, а общи пе
та .и възможностите за

граят мировите съвети и 
местните канцеларии. В 
това отношение ще се 
увеличи числото на въп
росите, които гражданите

изграждането им.
Именно, делегатите на 

трите съвета на Общинс 
ката скупщина разнежва 
ха върху участието на 
общината във финансира 
нето .на регионалните пъ 
тмща, предложението да 
се строи пътят от Влаои 
до Погановски манастир 
и от Лукави на до Нсвля. 
Както е известно, на те
риторията па общината 
има три регионални нап
равления, които са в про . 
грамата на Републиканс
ката самоуправлггелна об 
щност за пътища. Това 
са пътните насоки Дими
тровград — Смиловци — ' 
Вълновия. Димитровград 
-^-Нсвля и СуКОБ»—Ззон- 
ци. Безспорно, >най-труд 
но е положението на гТО

могат да решават в кан
целариите. Затова особе-имитс си права, занапред 

които изпълняват обще- но внимание ще се обър- 
ствени функции трябва

се запознаха с рсализаци 
ята на плама1за трудоус
трояване 
година и плана за насто
ящата.

не па местните канцела
рии, които са отдалечени 
от Босилеград. Покрай

От пети май тази годи 
на на пътя през Вцдлич 
(Димитровград — Вълно
вия) от Момици към 13'ьл

да предприемат мерки 
не - само да не ос накър
няват правата на труде
щите ос и гражданите, «о 
Да се упрости и съкрати 
ПЪТЯТ им ДО ГИ1ЦСТО. При 
смайки програма за по- 
ефикасно
не на правата на труде- 
щитс се и гражданите и хората в тях да осъще

ствяват правата си. По- 
и край другото, с това си-

през миналата

кадровото им и техничес
ко оспособяване ще се 

възможността в
А. Т.

изучи
определени дни в тях да 

работници отдохаждат 
органите на управление
то към ОС в Босилеград

оеъществява-

п,ри органите на управле
нието, организациите 
общностите които изпъл
няват общестсена функ
ция, делегатите на Общи- бъде по-близко до граж- 
нската скупщина в Боси- даните.

Кодато се касае, за ме
роприятията за по-ефика

гурно ще се упрости про
цедурата, а гишето ще

леград «а последната се
сия подчертаха, че тези 
органи и организации 
трябва да 'преизучат ра
ботата си, отговорността, 
прилагането на законо- 
нредпиеанйята, на съдеб
ните решения, приспособ 
яването па работното вре 
ме с .нуждите на хората 
и кадровата си и техни
ческа подготвеност за из
пълняване на твърде ва
жната си роля. Разбира не се накърняват правата 
се, когато се касае за на хората, но ще сьзда- 
отговорността на заетите в-ат услс-зия трудещите се 
в тези органи и организа- и гражданите да имат 
цйи трябва да се прила- пълно влияние върху ра- 
гат и дисциплинарни мер ботата 
ки, включвайки и сменя-

следното пътно направле
ние, къдРто отначалото 
на миналата година е за 
бранено всяко движение 
на участъка от Поганов- ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ 
ски манастир до Тръне- СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БАБУШНИЦА ЗА ПРОБ 
ки Одорозци, поради по ЛЕМИТЕ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
стоякна опасност от сру 
тване в ждрелото на ре- 

■ ка Ерма. Тази част съще - 
временно е най-трудна за 
разрешаване и сигурно 
изиоква най-много .сред 
ства.

Както изтъкна предсе
дателят на Общинската 
скупщина Слава Тодоров, 
за цялостно разрешава 
не на трите пътни наоо- 
ки необходими са около 
пет милиарда динара,
които Димитровградска веопазваяето © община- 
община сама в никой слу та. Покрай крайно небла- 
чай ие може да обсзпс- голриятното материално, 
чи. Тъй като споменати- положение, нарушени са

1 1?" сно осъществяване права
та у а гражданите особе
на роля ще изиграят, и 
обществено - политичес
ките организации. Съвме
стно със субектите на об
ществения контрол в рам 
ките на Социалистичес
кия съюз те не само, че 
ще дават принос да ук
репва отговорността и да ■Има ли рецепта за 

изход от кризата?
Тези дни Общинската 

конференция на Ооциали 
етическия съюз, на 11 
май и Общинската скуп
щина в Бабушница ще об 
съди проблемите .по здра

и 15 мед, .сестри, 6 лека
ри стоматолози и 2 спе
циалисти по детска сто
матология. Освен Здрав
ния дом в Бабушница съ
ществуват и здравни стан 
ции в Любераджа, Звон
ци, Стрелъц и В. Бенин
ци. В стационара в Бабу- 
шница на 27 легла са би
ли осъществени 6396 бол
нични дни, а на лекува
не са били 585 болни.

на общинските 
служби и обществени ор
ганизации. Това ще бъде 
от особено значение в ук-

.ваяето от едно на друго 
място.

ч В по-нататъшното осъ
ществяване на правата на 
хората занапред по-голя- 
ма роля трябва да изи-

регтването на демокраци
ята и самоуправлението.

В Б
те пътища са в лрогра- и междуличностните от но 
мата на Републиканската шения в Здравния- Дом, 
Самоуправителиа общно а накрая сметката пла
ст, то тя има и програма щат пациентите! През 
за финансиране, .в която изтеклата година здраве- 
е предвидено общината опазването в общината е 
да участвува с 30 на сто, направило 
споменатата общност ,с 167 000 000 
4.0 и фондът за недоста- зните сродства са 
тъчно развитите общи- износени, или в неизправ 
ни с 30 на сто. И при та но състояние, .а-всекидне 
кажа финансова кюнстру- вно е необходимо 11 ли- 
кция Димитроврадска об ца от общината да бъдат 
Щина 30 на сто не може превозвани до Пирот и 
да осъществи. Затова де- Ниш на диализа. Затова 
легатите. на Скупщината нерядко ое случва да ня- 
са на мнение общината да ма превозно средство да 
участвува е 12 на сто. То се окаже ,помощ .на бо
да е максималното учас лен в -Бабушница, а за 
тие, и може да ое осъ- селата и да не говорим, 
ществи благодарение на 
подписаното оамоуцрави

СУРДУДИЦА

Учредена акцмонна 
конференция на СК

До известна степен по- 
оптимистични тонове вве 
ое Аца Джорджевич, ди- 
■ректор на Здравния дом. 
Той подчерта, че главна
та причина е недоимъкът 
на средства и изрази убе
ждение, че положението 
може да .се преодолее и 
без въвеждане на .времен
ни мерки.

Тъй като тези дни ое 
разисква за реорганиза
ция на самруярааителни- 
те общности тю здравна 
защита —• Бабушница е

загуба от 
динара прево- 

почти Към края на миналия месец в Су.рдулица бе 
учредена Акционна конференция на СК в тази мест
на общност, която занапред ще обединява работата 

партийни организации в града. По 
този начин първичните организации на СК в стопан
ските и останалите организации ,и колективи ще обе
диняват силите си (в решаването на съвместните си - 
интереси, в. средата.

Акционната конференция наброява 17 делегати 
из първичните организации на ОК в местната общ
ност, .Медицинския център, „Власина-продукт”, Еле
ктроразпределителното, ООСТ „Влааина-постишничар- 
ство", комуналната организация „Власина" и Поща
та. Избрано е Председателство

на първичните

категорично за създаване 
на една самоуправишелна 

здравни общност на републикан
ско .равнище.

Никога Бабушница не 
телно споразумение ме- е имала повече 
жду всички трудови орга- работници: .9 лекари, 1 
низа ции и общн ости <в

от пет души, а за 
председател на Конференцията е избран- Видосав 
Милошевич, пенсионер от Сурщулица.висша медицинска оестра М. А. С. М.
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ГдЖЖЕ?МСВДДНИЕ нл ок «* « ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Пак зТърся се отговорност и 

от членове на Комитета
ив

Неотдавна в Босиле
град се прооеде седма 
поредна сесия на Общин 
оката скупщина ,на коя
то делегатите на трите 
съвета обсъдиха и прие
ха отчета за работата на 
Общинската .скупщина и 
Изпълнителния й съвет 
за период от една годи
на (април 1986 до 1987 
година), по-нататъшното 
развитие на селското сто 
памствО', 
вения плащ и поддържа
не на хигиената в града, 
ганизация. 
обсъдиха и приеха и ня
колко информации, меж
ду които отделно внима
ние заслужават: инфор
мацията във връзка с 
предложените мерки за 
укрепване на канституци 
онността, законността и 
социалистическия морал 
и информацията отнася

ща се до предложението 
на мерките за осъществя
ване правата на трудещи
те' се и гражданите пред 
органите .на управление
то, организациите и общ
ностите.

Обсъждайки отчетите 
за работата на Общин
ската скупщина и Изпъл 
нителния съвет, делегати
те констатираха, че въ
преки затруднените об
ществено-политически и 
стопански условия те са 
разгърнали широка акти
вност. И Общинската ску 
пщина и Изпълнителният 
съвет, съгласно .своите 
компетенции и задълже
ния, произтичащи от Кон 
стйтуцията и другите за- 
кяноиредписания са рази 
еквали върху гвъпроси от 
всички области на обще- 
ственснп емгитич еокия- 
стопански живот. В резул

тат на това постигналите 
уап-ехи в подобряването 

комунално-битовите 
проблеми в повечето ме
стни общности, в област
та на здравната и социал 
на политика, обществе
но-политическия и стопа
нски живот, в областта 
на .образованието, в раз
витието «а делегатската 
система .и пр.

С не по-малко внима-

на
До 11 т.м. във 

трябва да бъдат
всички трудови организации 

изготвени акционни програми за
провеждане на икономическата стабилизация 
укрепване на стопанството. Ако 
реализира ще се потърси отговорност не 
вичните организации в конкретните

и за
тази задача не се 

само от пър-
среди, секрета-

Гн1д'1 им- деловите органи, но и от членове на ОК 
на СК и на Председателството му.

субектиани сили, особено 
на членовете на СК 

Сега косато ням-а 
значителни промени в по
ведението и когато не се 
предприемат .поне основ
ните начинания 
твянсто и приемането на 
акционни програми — на 
заседанието бе подчерта
но, че отговорност ще се 
потърси ;не само от сек
ретарите и секретариати
те на първичните партий
ни организации, деловите 
органи и 
Политическия актив към 
ОК на СК, но и от чле
новете на ОК и на Пред
седателството му в чиито 
среди не се прилагат ста
новищата на Общинския 
комитет. На заседанието 
бе определен и срок за 
„поправка на слабостите" 
— до И май. В случай 
до тогава програмите да 
не се приемат ще бъде 
проведено извънредно за
седание на ОК на СК.

Анализирайки минало
годишните стопански ре,- 
зултати в общината, про
веждането на икономиче 
оката 'стабилизация и 
прилагането на 
за укрепване на стопанст
вото, членовете на Общи
нския комитет на СК в 
Димитровград и на Коми 
сията за' обществено-ико- 

дейност на

градоустройст- ние, делегатите .на три
те съвета на ОС обсъди
ха и анализа за състоя
нието на Автотранспорт
ната организация. Въпре
ки, че изтеклата делова 
година приключи без за
губа, тази организация се 
намира в извънредно тру 
дно положение, а 
релият и вече амортизи
ран возен 
взаимни

Делегатите
мерките

изго-

заста-номичеака 
проведеното .на 24 април 
заседание подчертаха, че- 
се налага да се изостри 
отговорността на всички, 
особено на членовете на 
СК; Постигнатите стопан-

парас, лошите
и отношения, ло- 

редицанште пътища и 
други субективни и обек
тивни причини не обеща 
ват по-добри дни. Още 
повече ако се има в пред
вид, че и настоящата и " 
следващите 
бъдат

членовете ;нл

ски резултати са резул
тат повече на инфлация
та отколкото на пред
приетите стабилизацион
ни мерки. Повечето „от 
тях всъщност не се при
лагат.

години ще 
също така трудни.

както беПоради' това.
подчертано, изходът тря
бва да се търси в сдру
жаването й с някоя ико
номически силна автогра 
»апортна организация.

На заседанието на 
ОК на СК бяха пови
кани и 15 директори 

; на трудови органлза- 
I цшг обаче не дойде ни- 
I го един! Петима всред 
! гях са и членове на 

Комитета. От 15-те по
писани секретари дой- 
1сха само 6, а от 20- 
:е членове на Полити- 
шекия актив само 10. 
Трудно е да ое повяр
ва, че всичките 

а дошли поради „обе- 
тиени трудности ".

Броят па пътниците намалява, а разходите се 
увеличават М. Я.А. Т.

ДИМИТРОВГРАД

Връчени първомайски награди и признания
По повод Празника на труда Общинският синди

кален съвет в Димитровград за постигнати извънред
ни резултати в производството на най-заслужили от
делни липа и трудови колективи присъди 38 ПЪРВО
МАЙСКИ НАГРАДИ.

на Общинския синдика
лен съвет. в Димитров- 
град Адам Георгиев на 
29 април на 
но заседание на

ни на: Георги Иванов,
Велко Ароов, Иван Ацев,
Радко Георгиев, Никола 
Ташков, Павла Михайло
ва, Мил и сап Стоянов,
Дрина Христова, Георги пред многобройин геетн 
Соколов, Гроздан Дими- изтъкнати обществено-по- 
тров, Слободак Станков, литически и стопансю 
Методи я Станулов. Влас- дейци, 
тпмир Христов, Исмзан Тържественото засета- 
Костов, Борис Милоше®. ,нис на Общинския епнди 
Петър Станчев, Богдан калан съвет бе повод ' 
Марийко», Александър Ва бъдат връчени награди и 
ео'в, Душко Игнатов и Ни признания, които присъ- 
колл Николов. >Кда

на СФРЮ: По повод 40 
години от съществуване-, 
то, за особени заслуги и 
постигнати успехи, с Ор
ден на труда със златен 
венец е удостоена конфе
кция „Свобода" н нейни
ят генерален директор - 
Бранно Пейчев, а с Ор
ден на труда със среб
ърен венец Цветанка Стан 
чова и Йо-вча Димов. За
ети в „Свобода”. Медал 
на труда получи Поми
ела® Кръстен, също зает 
в „Свобода". С Медал 
войнишки заслуги са на
градени Петър Мити и 
Тошко Марков,

не
тържестве- 

Съвета
работник в ТО „Братст
во", Десанка Лукич, аку
шерка в Здравния дом, 
Йордан Петров, Светне
ла® Тодоров и Гроздан 
Велков заети в каучуко
вата промишленост „Ди
митровград" и Мишорад 
Иванчев зает .в ТО „Гра- 
дни".

ЕМБЛЕМИ получиха: 
Трудовата единица за 
производство на дограма 
при ТО „Градня", Акци- 
онната конференция на 

■ Стлоза на социалистичес
ката младеж в образова- 
тслно-въсп итатсл ката ор
ганизация „Йосип Брод 
— Тито", трудовата еди
ница „Обувки, платна и 
фолии", към ТО „Дими
тровград",
„Промет" също при тру
довата организация „Ди
митровград", Секретари
атът на вътрешните рабо 
ти, железопътната гара в 
Димитровград, Боян Ма- 
иоилов, зает в ООСТ „Ни 
шава" и Никола Деянов, 
п р сп од аватсл-х удожтш к в 
основното училище „Мо- 

Пияде" в Димитров-

Все още, както бе под
чертано в уводното изло
жение на председателя 
па ОК на СК Младен Ди
мов и в разискванията, не 
във всички трудови коле
ктиви са изготвени акци
онни програми за укреп
ване на стопанството. Без 
отговорността ® това от- 

по-голя-
Председателството

Наградите н признани
ята връчи председателят

БЛАГОДАРСТВЕНИ 
ГРАМОТИ бяха присъдс-ношение е още 

ма ако се има предвид, 
че не се осъществяват и 
становищата на ОК 
СК. Да припомним: 
на СК преди една година 
подчерта, чс 
те и ръководните струк
тури в трудовите 
тиви трябва да предприе
мат морки за стабилизи-

кантората

Привет на празимка"|на
ОК и

По повод Първи м.ай »> Димитровград на 
29 .април бс изпълнена подходяща програма 
Iпосветена па

комунисти-
Мсждупародния празник на тру 

празничен концерт —да. С традиционния 
„Привет н,а «разлика’" — па 30 април вечерта, 
«а площад „Освобождение", пред бройните ди 
миТ|ров1градча,ии и гости от вътрешността ое пре 

членовете ма самодейните дружества.

■колен

наране и консолидация 
стопанството, а през ок
томври миналата година 

нспровеждането

дставIIX а
Първи май — Международния празник на 

труда рамо сутринта посрещнаха бройни Дими
тров гради ами в местността „.Манастирчето" с 
традиционната първомайска утринна разходка. 
И локано хората от града «апетита празнуваха, 
селскостопанските производители използуваха 
хубавото време, за да изорат пиниите и засеят 
царевицата. _____ ___________

ша
град.

ДИПЛОМИ получиха1: 
Жика Милтенов, милици
онер, Бранко Димитров 1И 
Милка Соколова, заети в 

„Свобода", Георги 
Петров, работник в „Тър- 
гокооп", Стефан Матов,

поради 
на договореното бе при
нуден да констатира, че 
стабцлизационитс 
не ос реализират. Тогава 
бе подчертано, чс тряб
ва да се изостри личната 

всички

цели

ТО
А. Т.

отговорност «а
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ПЪРВОМАЙСКА НАГРАДА ПА РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА Е НИШ Е ПРИСЪДЕ 
НА И НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ОТ ДИМИТРОВГРАД

ОТ ДЕЙНОСТТА ПА ЦК 
ХЛ ЗЛ СУШЕНЕ на 
ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕН ЧУ 
ЦИ В БОСИЛЕГРАДПризнание навременно и заслужено Обръщане 

към дома
шния пазар

Пл състоялото ос иа 29 
4 април т.г. тържествено за 

оедайис на Регионалната 
стопанска камара бяха 
присъдени пет традицио
нни първомайски награ
ди на трудови организа
ции и още толкова на из
тъкнати стопански дейци 
в Нишки регион. Между 
петте наградени трудови 
организации е ш конфек
ция „Свобода" от Дими
тровград.

В об разложен исто за 
присъдените награди ме-

С това признание в Ни
шки регион оа удостоени

наградените трудови ор
ганизации и отделни сто
пански дейци от името 
ма Регионалната сгопан-

жду другото се посочва, 
не тава най-високо сто
панско признание в реги
она ос дава-, за успешна 
стопанска дейност ,и по
следователно развитие .на 
самоуправитслните отно
шения, за развитие иа де 
лово-техническото сътру
дничество, за увеличение 
на износа, както и за 
нарасване на производи
телността на труда, подо
брение на трудовите ус
ловия и жизнените усло
вия иа работниците.

още: ос ле гсоегоп амско-ир о 
комбинатмишлеинят 

„Алсксинац",
■организация .„Чсгар" в 
Ниш, ООСТ „'Промишле
ност" в състава иа '.гор
ско-промишления комби 
пат „Конаоиик" от Ку,р- 
шумлия и строителната 
организация „Граджсии- 
нар" от Ниш.

трудовата • ска камара връчи предос 
датслят па Председател
ството иа скупщината на 
камарата Добросав Пет
рови ч.

I Га град ата иа конфек
ция „Свобода" бе връче
на иа генералния дирек
тор па. конфекция „Сво- 
ббда" Братко Пейчев.

Изтеклата делова 1986 
година в цеха за сушене 
на овощия и зеленчуци в 
Босилеград, стопанисващ 
в рамките на „Здрав- 
йс" от Лескова,ц е била 
успешна и плодовита. В 
цеха, то за потвърждават 
с факта, че запланувани
ят миналогодишен плаи, 
въпреки редица стопан; 
ски затруднения, е реа
лизиран с 95 на сто. Или 
произведено е общо 430 
тона различни гидове су
шени изделия. Най-мно
го кромид лук, след това 
моркови, праз лук, лащ- 
реняк, чушки, ябълкг* и 
други оеощия и зеленчу
ци. От това количество, • 
както ни уведомиха в 
цеха, 380 тона са изне
сени на чуждестранния 
пазаз, преди воичко в 
Холандия, Западна Гер- 
м-щчя и Гърция, а оста
налите 50 тона на дома
шния пазар.

И тази година, заяви 
шефът за производство 
Никола Андонов, произ
водството в цеха ще про
дължи със същия темп. 
Запланувано е годишно 
производство от около 
450 тона сухи поделия, 
най-мг ого кромид лук. 
От това 250 тона е за
планувано да бъде изне
сено на конвертируемия 
пазар, а останалите 200 
тона ще се намерят на 
домашната трапеза.

Андонов добави, че и 
през- настоящата година 
ще продължат с усъвър- 
шенствуване на производ
ствения процес за суше
не и мелене на чушки, 
сини домати и ябълки — 
изделия чието производ
ство започна през изтек
лата година и се показа 
като твърде успешно.

Заслужава да ,се изтък
не, че в цеха имат обез
печени суровини до края 
на сезонната година, а 
според думите ,на Андо
нов, вече предприемат 
съответни мерки и дого
варят с отделни произво
дители, за обезпечаване
на суровини за .следва- 
щия сезон, Одцелен: лроб 
лем обаче и занапред, 
както и досега е недостти-

Пъргомайскитс награ
ди на представители на

СЕБЕОТРИЦАНИЕ НА ЦЕЛИЯ КОЛЕКТИВБРАНКО ПЕЙЧЕВ:

та. Освен това към 70 иа 
сто от продукцията в до
сегашния цех, а и от но
вата фабрика се пласира 
на чуждестранни- пазари, 
предимно на конвертиру
емите.

на себеотрицание иа це
лия колектив и синхрони 
зираио 
между всички субокти в 
колектива. Това даде въз
можност за закръгляване 

техническо-техноло
гическата цялост :на фаб
риката и усвояване ,на 76 
милиарда стари динара 
■инвестиции. С оглед, че 
фабриката с построена и 
оборудена ст 1978 насам, 
съоръженията и техноло
гията еа комплектувани, 
съвременни и модерни и 
днес „Свобода” уопешчо 
произвежда .висококаче
ствена мъжка, дамска- и 
детска конфекция и за
доволява и -най-взискател
ните потребители у нае и 
в чужбина. ..

Днес конфекция „Сво
бода” .разполага с кадри, 
с кови мощности, а с 
присъединяването на тъ
качния нех „8 май", след 
реконстуркпията и модео 
низацията му, ще обога-

П-о повод приемането 
на Първомайската награ
да на Регионалната стопа 
нека камара, генералният 
директор на конфекция 
„Свобода” Бранко Пен
чев между другото споде
ли.

ти производството си с 
нова продукция. Народ с 
това ни предстои изгра
ждане на нов работниче
ски стол и издигане иа 
жизненото равнище на за 
стите.

Колектив, който е по
стигнал всичко това с 
много лишения, но едно- 

ременно и с помощ на 
общността, действително 
е заслужил едно такоза 
високо признание. Ние 
не се борихме ?а призна
ния, а да намалим броя 
на незаетите в общината, 
да създадем представите
лен колектив, който да 
репрезентира Димитров
градска община не само 
в общински, регионални 
памки, но и по-ши.роко. 
Признанията са само ло
гическа последица на вси
чко това. Те едновремен- 
11 ч обаче ни задължават 
към още по-добра ра
бота.

сътрудничество

на

— Две неща в момента 
ни открояват. Реализи- 
рах«*и развойната си про
грама- през 1986 завър
шихме и предадохме иа 
употреба 
обекти в Димитровград
ска община. С построява
нето та новата фабрика 
се обезпечава работа за 
300 нови работншеа. Твър 
де важно при това е, че 
„Свобода” не знае за за
губи. През 40-гС’Дишния 
си период ,на съществува
не тя започна със 7 ра
ботника, а днес техният 
брой е над 1000 души. 
Сега тя има три произ
водствени цеха и една тър 
говска ООСТ с над 40 фи 
рмени магазина .в страна

най-големите

Б. Пейчев

Безспорно важно е от 
друга страна да се посо
чи, че условията на ра
бота твърде се мелят, 
сложни еа и направеното 
досега е изключителен 
ушех. А той е резултат Ст, Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ООСТ „СЛОГА" — БОСИЛЕГРАД

Самоуправлението — основа за
Днес почти няма об

ласт на ежедневния 
вот >и. дейност в органи
зациите на сдружения 
труд. където чрез разли
чни форми и съдържа
ния (работнически съве
ти, .комисии и пр.) тру
дещите се да не оказват 
влияние върху приемане
то на становища. Това 
потвърди и председател
ят на работническия съ
вет в основната органи
зация на сдружения труд 
(О.О.СТ) „Слога” в Боси
леград Павле Спасков.
Между другото той спо
дели :

дейност
се в реализирането на 
жизнените въттро-си в ср-' 
ганизацията, е на в>иооко 
равнище. Няма въпрос, 
мойто преди да се реши, 
предварително обтойно и 
задълбочено да не е обсъ 
дон от някой орган или, 
тяло на работническото 
са моупра вл ение 
често ст работническия 
съвет. Разбира ое, по въ
проси, намиращи се в тя
хна компетенция.

билизация в организаци
ята, увеличението на сто
кооборота, във връзка със 
стопанската 
финансовите

трудовите 
приемането на нова ра
ботна ръка, уволнения 
или преместване на дру
го работно място-, в за- 
виоимост от трудовите 
способности 
н-а организацията.

-отношения,жи-

дейност и
резултати, 

разпределението на дохо
да за личнии 'нуждите доходи и 
съвместно и общо п-отре- 
бл ение. жизне н-о-то равни
ще на трудещите се ипр.

— Накрая да 
че почти воички 
и решения, п-о

Работническият 
или пък

най- съвет, 
съответните му 

ксмиси-и, са разисквали и -кажем,
въпросиприемали съответни ре

шения и становища 
откриване на нови мага
зини, оборудване 
делни магазини 
временен инвентар, обза
веждане на ресторанта и 
кафенетата. Повече 
работническият

които е 
разисквал работнически
ят съвет или 
му, .са приемани

за

От началото на година
та в тази стопанска орга
низация работническият 
съвет с провел три заое-

комисиите 
’в духа 

на закона, за което сви- 
детелствуща и фактът, че 
малко е имало 
ния по приетите 
|ни.я от страна на заетите 

организацията — 
Стайков.

на .от- 
€ мо® съ-

оплаква- 
реше-— Практиката потвър- Д'аиия< на крито .са ре

шавани «ай-тразлични
пъти 

ръвет е 
въпроса

за провеждане на мерки- 
на те по икономическата ста

гът на склад за сурови
нитеди, че .влиянието на оа- ВЪ- въпрос' който■реша- проси. Между другото н,амоупраиителното 

ваке, т.е. непосредствено
вразиаквал и по стои открит вече две го

дини, чиято .необходимо
ст е отдавна на лице..

заявя
дневен ред са били въ- 

включваие на трудещите просите за уреждане
(М. Я.) м. я.
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ГОДИШНИНИ

Тито — борец за 

човешко щастие
ОТ 88 ГОДИНИ ЖИВОТ, ЙОСИП БРОЗ ТИТО БЕ СЕ

ДЕМДЕСЕТ В РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ПОВЕЧЕ ОТ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ НАЧЕЛО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, 
ОТНОСНО НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ Й 
ТРИ И ПОЛОВИНА ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАЧЕЛО НА ЮГОСЛАВ
СКАТА ДЪРЖАВА — СОЦИАЛИСТИЧЕСКА, САМОУПРАВИТЕЛ- 
НА И НЕОБВЪРЗАНА ОБЩНОСТ НА СВОБОДНИ ХОРА И 
РАВНОПРАВНИ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ. ТАЗИ ГОДИНА 
СЕ НАВЪРШВАТ 50 ГОДИНИ ОТ ТИТОВОТО ИДВАНЕ НАЧЕЛО 
НА ЮКП

Тито е юнак на нашия век. Като потомък .на бунтовото 
Заго-рйе на Матия Губец — селянче от Кумровец, чирак и метало- 
работник, организатор на стачки и работнически бунтове, кому- 
нистичеоки 'нелегален борец м затворник в царските и кралските 
тъмници, -вожд на революцията и легендарен партизански комен- 

' дант, държавник, който със силата на народната воля отбивал 
натиска и защитавал независимостта на своята страна, революци- 
нер мрксист, който идеите на основоположниците на марксизма 
превръщал в практиката и на работниците предал фабриките на 
управление — влезна в световната история на голяма врата.

Прекара сзоя и нашия век във войни, въстания, революции 
и борби за един свят на свободни хора и освободен труд. От 88 
години живот, бил е седемдесет в работническото движение, над 
четиридесет начело на Комунистическата партия, относно на Съю
за на югославските комунисти и три и половина десетилетия на
чело на югославската държава — социалистическа самоуправител- 
на и необвързана общност на свободни хора и равноправни на-

. :
5

Социалистическото самоуправление под ръководството 
Тито -— и в условията «а 'Обществените, политическите и иконо
мическите противоречия — се потвърди .и стана незаменима при
добивка на революцията, основа и път за изграждане на югослав- 
окото общество. В политическата система на социалистическото 
самоуправление постигнахме най-големп резултати в освобожде-

народи и народности.
Като героичен водач на народите и революцията, начело с 

комунистите, раздвижил милиони маси на работници, селяни и 
интелигенция в борба за обществено преобразование на страната. 
С комунистите, работническата класа и народа създава нова Юго
славия, която у нас и в света наричат и с Битовото име.

Там където поникнал — в сърцето на работническата класа 
и нейните революционни сили търсил и 
борбата за победа на идеалите, на които посветил целия си живот. 
Въз всички етапи на своя живот и революционна дейност останал 
верен на своята класа. За него работническата класа винаги била 
двигателна силажна революцията и човешкия прогрес. Работниците 
разбирали Битовата реч, а той тяхната. Познавал духа на народа 
и вярвал в неговата сила. От тази сила черлал собствената си 
мощ и намирал вдъхновение за големи начинания. Нетният бле
стящ ум и силата на личността му се изявявали в преломните 
моменти в историята на народите и народ поетите на Югославия, 
когато трябвало да се правят крачки със съдбовно значение 

революцията. С храбростта и далновидността 
хора приемал решения и сс определял за акции, които 

потвърждавали в живата практика па револю-

нието на труда и човека.
Той беше велик поборник на братството и единството меж

ду .народите и народностите, посочвайки го като най-годямо завое
вание на югославската революция, което — както говореше — 
трябва да пазим като зеницата в окото си. В Битовия лозунг 
„Братство и единство"! се намира целокупната програма на наци
оналната политика на Югославската комунистическа партия. Под 

братството и единството, събра и в Народоосвободи-

намирал опора в

знамето на
телцата борба обедини всички народи и народности в Югославия 

социалистическата революция откри перспективата на пълнатаи в
им свобода и равноправие. Знаеше, че само единни -можем да 
запазим своята свобода, независимост и самостоятелен път е из- 

иовотр общество. „Пито една наша република —
за

граждането на
говореше — не би била нищо, ако не смс всички заедно!" Затова 
от комунистите и от всички наши трудещи .се търсеше решителна 
борба против всички облици на национализма и шовинизма, про- 

нстърпелишостта, доминацията и хегемонията на една нация

надвижението и
великите
своята оправданост 
ционната борба.

Бито изградил и обединил революционния
народите и народностите на Югославия

авангард на ФИ1В
над друга. Решително се бореше против упитаризма и сепарати
зма като явления, конто еднакво отслабват единството и силатаработническата класа, на 

— Югославската комунистическа партия, с, която подготвил, орга
низирал и до победа довел социалистическата революция ,в наша
та страна Неуморно и упорито изграждал единството и укрепвал 
революционната <сила на Комунистичеоката партия — Съюза на 
югославските комунисти. Не позволявал нейната организационна 
и акционна способност да се разпадат във фракционсрството и 
опортюнизма, нито да се ограничат в сектамството Направил я 
самостоятелна и здраво свързал е интересите на .работническата 

тежненията иа югославските народи и народности.
Не робуваше на догмите. Беше революционер марксист и 

. визионер, който знаеше Да избере пътища т средства за борбата 
за осъществяване целите на партията и движението начело на 
които ое намираше. Създаде боен авангард и революционна орга
низация на работническата класа, която методите иа своята ра
бота приспособява към специфичните условия иа своята страна и 
времето, в което действува.

иа Югославия.
Винаги беше в първата линия на борбата. Пряко коман- 

дуваше с войската си на бойното поле. Бакъш беше и в мира 
сред работниците и гражданите, е младежта по строежите, между 
миньорите ,!с войниците иа маневрите на нашата Армия.

Стана славеи пълкаводец, копае в разгара на въоръжената 
революция попълваше военните си знания 'и спечелваше 
Бака както във войната създаде народна армия, която освободи 
страната, ш мира стана творец на системата на .общонародната 
отбрана, в която въоръжените сили израснаха в мощно ядро, спо
собно да сс протиаюстави ма всяка агресия м похнтителство срещу 
Югославия. „Всяка революция — говореше Бито — струва тол
кова, колкото е способна постоянно да се развива и да защищава 
овоите завоевания” I На дело осъществи идеята на Маркс за въо- 

(На 2-рп стр.)

ОПИТ.

класа и



2Ь Комунист
КЪМ ЗАСЕДАНИЕТО ПА ЦК ПА СКЖ

ПЛЕНУМ НА НАДЕЖДИТЕ социализъм, догмите и забогатя
ването (емагглоатацията) за чужда 
сметка, попаднаха в клопките на 
живот, който често получава вси 
Ч1ки черти на хедонизма. Обикно 
веио ©и спомним за великите иде 
али ;на някое от драматични 'за
седания, но и те са вос по-мал
ко, ,или те не са за обществено 
сггл. Политиците, народът, рабо
тническата класа н младежта са

Политическите скептици вече имаха възможност да кажат: 
закакво ще ни е този амбициозно заплануван пленум,
,хме Тринадесетият конгрес на СЮК, 
рн за нас понастоящем. И когато сме за промени все пак бихме 
искали да не засегие точно нас. А всяка 
засяга всичко, или изневерява своя смисъл.

Тези дни се проведе

тиката па трудните и болни бър 
котим, които се случиха, започна 
да ос страхува и от самата себе 
си, ъсз съмнение е, че обобще
ните критически речи действу
ват като фарс по време па голе 
мите изкушения и :всс по-разши- 
рсиото
— егзистеициалпо недоволство 
от съществуващото положение

когато има-
което многозначително гово-

нстинска промяна или

дълго и политически ДОГМИ,' ЮГОСЛП1В 
цредвестя»миIят и подготвян .иде ският социализъм 
еп пленум на ЦК на СЮК. Дали те, л в кризисните моменти лока 
този пленум ще бъде пленум на зваше своето истинско лице. До 
надеждите, защото без -тях пя- мократичсският дух, който събу- 
мд същинско човешко ангажира ди и донесе революцията, не мо” 
«е, или пленум на загубени плю- жеше да бъде потушен 
зил, че действителността въобще през повратните 
мооке да се мени към по-добро? дай, ОбратнотоI И 19-18 година, 

Югославският

и в преломни човс шко 011 равдачюго свикнали на мирни, „протокола- 
рни" заседания, от които ие „бо
ли глава". Да имаш думата и да 

нещата. Когато, например, ми нс каж©ш онази, която бие 
яворите започват да стачкуват.
на за

тревога, предупреждава и нару
шава 'съществения ,ред — стана 
девиз на нашите дни. 
имат смисъл в

пито то тогава е сипнал, че не може 
да се работи па досегашния на 
чип. Могат да се критикуват и

следвоенни Апелите
извънредни мо-

и отхвърлят стачките като поиодхо менти, но в мирновременните об 
дящ метод в оамоу 11 раи итс л но - 
то общество за решаванена не- 

- нарасна вълната на дсмократиза приятните проблеми, но работ-
ше промени, той попадаше .в по- ция и критическа аишдогматичс циците прибягват към стачките 
малка или по-голям,а криза. Но ока обществена мисъл, 
и недостатъчно осмислените лро
мени могат да доведат до неатре ки начин показа две лица. Най- 
двидени 'Ситуации, в които пито напред се разгръщаха 

■ елементарната човешка находчи- на демокрация и реформи,
Напри- след това в отделни периоди на 

от обществената сцена се явяваше

и петдесетите години, и 1900, , 
ое меняше от промени към про- разбира се 1908, и предишните 
мени и същевременно запазваше седемдесетите години 'константно 
собствения си лик. Когато ляма-

ооциализъм

стоятслства, но през тези време
на те са само приложение на фе 
номенологията на отрицателното 
настояще и политическата апо
логия.и стачкуват.

През, последните месеци уДемокрацията по югосшавс- Нашият социализъм като че 
нас много се разисква за това ка ли ^ с скарал със самия себе 
кво е социализъм. 

а урамниловка и сгалитаризъм, 
или общество на разлики, в чия-

процсси Общество на си. Демонтирайки отчуждените 
центри на бюрократическата 
мощ, ги умножавахме. А дезинте

вост не помага много.
мер, стопанската реформа 
1965 година не успя наи-вече по политическата бюрокрация, ви- 
ради това, че не беше достатъч- ната нова п освежена с „успехи" 
но осмислена, така че конфлик- в 'Сломяването на така наречени- 
тът в обществото постоянно на- те опозиционни сили, които из
растваше. Именно пред самото пливаваха на вълните .на публич 
начало на пленума се чу и. въп- ност в работата, откритост и ло- 
росът: „Дали сме идейно подгот лптичоска демокрация, 
вени и готови за възможни со
циални конфликти?" пръв поглед прилича на драмата

Тъй като в битието е демок чните моменти от миналото. Гол 
, ратнчески, освободен от канони ямото огледало е счупено. Кри

то основа са различните делови
резултати? Разбира се, социализ ка, нс е също както и децентра- 
мът нс е общество на бедни, а лизацията. Днес няма идеи и ви 
на богати хора и граждани. Оба- зии, които биха станали „мате- 
че, е това нищо значително не риална сила", което повече 
се казва. Югославяяите не са за всичко говори за досега на яас- 
уравииловка, но не са нито 
твърде големи социални разлики. Твърде добре се знае кои идеи 
които по време на кризата ста- „държат" югославското полита- 
ват първокласната дейстаител- ческо движение". Но, в новите 
пост. Студентите 1968 година из- условия и старите добри идеи 
лезнаха на улиците най-много но губят сила и не възбуждат хора- 
ради евидентните процеси «а раз 
слсяване в обществото и забогат 
яване без работа. Обвинени са, 
че 'се застъпват за беден социа
лизъм и уравниловка, но после стен социолог улучва същността: 
идваше много трудно в преодол „В края на седмото и началото 
яването 'На големите 'Социални ра на осмото десетилетие е раздви- 
злики. Тогава се говореше за ми жен четвъртостолетният тренд — 
лионерн, а сега говорим за мили- бързо икономическо 
а одери. Мнозина побързаха така

грацията, видима на всяка крач-

от

за тоящите политически борби.
Днешната ситуация само на

та когато често пъта представля
ват параван, зад когото тече ня
кой, друг, по-инакъв живот.

Мнението на един наш изве

(От 1-ва стр.)
ръжения народ, който със своята армия представлява гранитна 
стена за отбрана на свободата и независимостта на страната.

Знеше да събере млади хора, работници, селяни и интелек
туалци и да ги мобилизира върху дългосрочните цели и непо
средствените задачи на партията. Имаше най-голямо доверие в 
младежта. Най-споообните младежи взе в най-тясното ръковод
ство на ЮКП, когато през 1937 година дойде начело на същата; 
във войната и революцията младите хора съчиняваха огромно бол
шинство

и социално 
развитие, съпровождан с институ 

наречените студентски искове да ционални иновации. Явява се за- 
сведат в д.ве емотивни изречения стой, етагниране и икволутивни 
на един студент: „Нека това бъ- обществени процеси. Имаше, на 
де и уравниловка, но ако не мо истина, в тази страна и през ми- 
жем да направим една система, налите периоди 
която 'по-правдиво ще разпредели 
нашето обществено богатство, то 
гааа е по-доб^е да останем на 
равнището на егалитаризма. Аз 
съм з,а една шопа ориз, но всич
ки да я имаме, а не някой да 
яде кавиар, а някой шепа ориз."

Не е малко

на въсганическата освободителна войска и бяха огромна 
сила в следвоенното изграждане на нова Югославия. С гордост и 
яай-голяма обич Тито говореше за югославската младеж.

Като борец за свобода, за правдиви и равноправни отноше
ния между хората, народите и държавите — на тези автентични 
източници на необвързаната политика, чийто е творец — радваше 
се на най-голямо уважение между свободолюбивите хора и народи, 

света. Огромна е заслугата му, че Югославия от балканска ано- 
нимност-

времешш зас
тои и циклични колебания, но 
това бяха краткотрайни епизоди, 
които не нарушаваха общия въз 
ходящ тренд. Настоящите съби
тия не са вече епизод, а обръща 
не към основния тренд".

Няма дилема, този 
на първо място потвърди и даде 
сила на цялата валидност на мар 
ксизма като идеология, но Не все 
ки „марксизъм", а онзи, който е 

пред която цдейна основа ч 1На Програмата 
равенн, антинацио- на СЮК и още елин път отавъп налиотическият потенциал топя сдин път 0ТХВЪРППТТГ-П.ГО « ц ал ли догматизма, които и в него

година ие е използуван така. ка- е отхвърлен. Точно 
кто е мс»кал да бъде, така че Пар 
Тията тогава загуби голям шанс.
А 'след това нй се случваха неща, 
които «и се случиха.

Дълбоките

в
излезна в света и спечели авторитета ,на «страна, 

дума с най-голямо- уважение се приема. Негоаото име стана сино
ним на борбата за свобода и олицетворение ща най-хуманните 
нения и представи за новия свят — без войни, без поро-бяване и 
експлоатация. Светът, с най-гол ям а почит, му отдаде 
знания за всичко, което направи като човек, като борец за свобо
да и мир. Орден пооеда и Ордещ Суворов, получи като легендарен 
комендант на Народоосвободителната войска на Югославия и сла
вен

чиято

теж-

пленумвисоки при- чиол'(уго на оне
зи, които омятат, че демократи
ческият, антиб юрокр атическият 
и което е особено важно, 
лед на обстановката

с ог-пълководец във Втората световна водена. Орден Ленин, Орден 
Октомврийска революция и Орден Карл Марке получи като ра
ботнически борец, комунист и революционер, който, даде голям 
принос на революционната пратика и теорията на социализма. 
Като борец за мир, за равноправни отношения и разбирателство 
между .народите и държавите — получи Нер-уова награда 

Тито е трикратен герой на Югославия. По

днес -сме изп

поради това 
за да се борим по-енергично и 
с по-малко колебание срещу бю
рократизма, който зае

с„„е
Г' “ пЙГ

въпрос -имст™ гласи, чий“ „а °°ЦИаЛЧи - РаЗЛИКИ' -60'
шият социализъм? Обременени' кодта^® ' и 'п(>ради бюрС^ 
от борбата за власт мнозина ка бъдя които не им дава да 
то че ли гз ззбтимтгг КЯ бъдат С1Н]0(за, «моето според дефи-
трябваЛдаСбъ;еаоРоцИИ^Т°на' ГТ" Пре«ст“т истХ- 

б™ ю
грес Отделни лица, които цяла запоГняТ 
та си младост са поаветши на т 
борбата «срещу бюрократичния

това, което е
направил през жив от,а «си и делото, «което остана след Нег-о — той 
е най-гол ямата личност

невиж-
1историята н-а югославските народи и 

народности. И -една от най-големите личности 
епоха. в съвременната

Жизненият и революционен път на Йосип Броз Тито 
говата личност и дело останаха пътепоказател

и не.-
и вдъхновение за 

днешните и бъдещите поколения у н-ас и в света —борбата за 
победа на благородните идеали на човека и работническата 

Тито е синоним на класа.
Югославия и нейното бъдеще. За

това нашите хора и всяко нападение срещу Тито днес доживяват 
като нападение срещу Югославия, срещу . нейния 
дане на ново общество, срещу оебе^ И

н-ова

път в излраж- 
затова когато «днес/ защи

щават личността и Тигровото дело — това го правят и заради себе 
Ш и своето бъдеще. Саво Кържавац

по нещо 
които от «него не 

изпъл-
М. А.
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Комунист 3
ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА ске по въпроси на идейната

БОРБА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

СЪС СВЕЖИ ИДЕН СРЕЩУ КРИЗАТА
НАМИТРТ нд гГ, ВДО' ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ 

РАЗИСКВАХА към (НА 23 И 24 'АПРИЛ), НА КОЕТО
ПУНКТОВЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЦК, БЯХА ПОСОЧЕНИ
ПУШОвЕТЕ, ОТ КОИТО СЕ ОКАЗВА СЪПРОТИВА НА УСИ
;вания3таПглп^0пЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА- в храя. на рази2
КВАНИЯТА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

■ ^даВДАТЕЛСТВОТО НА ДК НА .СК В СЪРШЯ ШСТЕМА
В осъщестЛвяванНет идейната АКЧНЯ на СК В СЪРБИЯ 

НА ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗАВАНЕ НАТ™?™ ЦК ПРИЕ ПГО™“А ЗА ОЗНДМН|г

партията'т„тпшнииата от идването на тйто на
■ ■ КОЯТО БЕ ОБОСНОВАНА ОТ СЕКРЕТАРЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ЗОРАН СОКОЛОВИЯ

КО-

НА

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

Програма, която вдъхновява доверие
Този пленум представлява ва 

жна крачка към идейното 
тво
Сърбия и Съюза ъа югославски-

ласт трябва да 'създадат 
единс- жносг за повишаване на жизне

на Съюза на комунистите в ното
твърде бавно се вършат лроме- Затова младите трябва да 
ни. Д'С1Х0лкото започналият про- бъдат запознати с учението на 

на цес ни доведе до политическа си класиците на марксизма и после 
трудоус -ст-ема, която осуетява екшлоата дователите .им ’с всички научни 
ни па- цията на труда, подценяване на и .културни придобивки на сшое- 

народи и унижаването на чове-

възмо-

Р^внище, потушаване 
инфлацията,- ускорено

те комунисти, преди всичко зато троявайе’: Определението 
ва, че потвърди способността на зарът и икономическите 
Съюза на комунистите закон о-

да извър мерности да бъдат рамка за осъ то време, за да развиват по-ната 
ка, такава система ще бъде про тък всичко научно и прогресия-''

на отношението от към акгуални е отстъпка на някТгап Ти“к*™ гресивна' И обРата° : Доколкото но, без разлика откъде идва. Ка-
те обшеогвени ппоблеми /—7, 1 отстътка на някакво си, капи- някои получава възможност да то авангард на работническата
с^~ н^ъг ™СТ1Яеоко производство, не живее на чужд гръб, а други пък класа. Съюзът на комунистите
соосгеените си слаоосги,— несъг е отказване от социали-стичес- да-не мотат да живеят от ссб- трябва да бъде носител на съз
батето -Тсъще^ш™°Лда ^«управителен курс. На ответния ои труд, доколкото ико- нанието за необходимостта от обоашиею и същевременно да против, това е предпоставка
утвърди задачи за внедряване на афирмация на обществената соб 
това единство в практическото си -ственост над средствата 
действува не.

ши откровен и критичен анализ ществяването на

за и ом и честите и културни интере- разование и възпитание, което 
си на някой народ са за-страше- ще послужи на работническата

за про- ни в полза на друг, когато тру-д- 
изводегво като оптимален облик но -ое стига до работа, жилище, 
на собственост. знания, информации.

класа да завоюва икономическа 
та и политическа власт. Разби-

лекар, та ра се, в това • отношение трябва 
кава система нито -е достатъчно да се има предвид класовата фи 
социалистическа, нито пък -е са-
моупраюителна; най-късо казано класа. Образованието и възпита' 
— не -с добра, 'без оглед как ое

Без единен фронт на идейна 
та борба на Съюза на югославс
ките комунисти не може да яма ло, и за нас, и за обществото, 
сплотена Югославия като социа и за идеята на социализма, до- 
листическа и федеративна общ колкото успеем да докажем, че 
но-ст. А настоящият пленум пре- обществената собственост нс е

Ние ще създадем велико де- зиономия на работшгческата

нието не -смеят да забравят фак
та, че работническата класа по-нар ича.
ома целокупната политическа и 
икономичеака власт с цел в бъде 

да нието, налага се чрез системата щ.е Да я разпредели на всички 
че на образованието, възпитанието хора, премахвайки себе си като 

пистите в Сърбия и че по този трудещите -ос да управляват с об и информирането да се борим кЛаса н класовото общество ед- 
начин ние даваме принос за ук- ществото, но не със скромно и за стойности, които насърчават ин 1ПЪТ за,винаги Нито една кла- 
репването на единния фронт бедно, а е богато -общество. Вто- младите поколения към социали са Която ее бори за собствените 
на .идейната борба в Съюза на ра област на големи промени е етическо самоуправление. Да се оа интереси, не изпуска -въамо--

-полити-чсската система. Налага борим за 'Образование, възпита- жността да гн осъществи с помо 
^ 4яплиня ппе “ «а бъАс възстановено иаруш-е- ние и информиране, асо,иго ме са щта 1Ка образованието и възпита 

кризата, която започна мре лото тш!СТВ0 иа Югославия ка- мо ще вдъхновяват младите по ш(е1Ю> ПЪ1К ,от та31[ възможност 
ди няколко години, може да се -Ло родина, защото и пашите деца к-оления с идеята на социализма, особено не смее' да се -откаже 
преодолее само при условие об- ,вечс сс ругаят -на потенциалните иго щс гн формират като строи- клаСатп чиито класови интереси 
ществото и прогресивните му ои- ,0СрМ самостоятелни държавици т-сии па социализма, способни да 
ли, най-напред Съюзът на кому- в нвдии рамки. -Благодарение иа го доближават до идеалите н-а 
пистите, да имат 
програма ще има -стойност -са
мо тогава, когато съдърж-и ико- ват като жители иа света, -напук м-ерц-о бъдещо н-а човечеството, ции в бъдеще да отразят интере 
НОМИЧОСКИ, политически и култу 

които ни изба-»- ;

реални поводи за увере-длага
ност, че укрепва фронтът иа иде изводство и пазара. -Искаме 
йното единство в Съюза на кому извършим такива промени,

Когато става дума за съзнанесъвместима със стоковото про

югославските комунисти.

за първи път в историята на чо
вешкото -общество отразяват ин-по ложите лиа циркулацията иа сгоди и иифор- икономическата, 

ма-ции, те за -щастие сс чувству- лична -свобода, която е здк-оно- те роса иа мнозинството е тендек
п-олитичеока -и

с-ите на -всички хора и на общест 
вото -като цяло. Затова нашата си

на стремежите ми да ги третира 
м-е като жители на региони, л-ок- 3-ар.ад.и тази цел ,ос налага в 

обла-сгга на професионалното
-обучение да тгап-раиим организа- стома на образование и възпи- 

-одружеп.ия труд -станаха .критерий ци-онии и материални крачки, тание трябва, да -бъде една вълна 
за деклариране и ра-зпрявшча- -които щ-е доближат нашите оп-с р този интереси иа класата 1гоб 

Някои елемонги на тези по ,ва1ГС Като че ли ;в това отиоше- пиалисти ш интелигенция -до ра- ществото. А ние не строим крн- 
л-итичсски и културни. начдаа- иие СТИ!гаа.хмс до онази стоп-си зв-ития свят пред прага-ка идущо шом' система, т» която рабочяиче 
ния се намират в наша а 1/а феудализма на която- сме ос то- столетие. В обла сто на обще
рия, в документите иа Съюза на иамирали „ред,и да ии поробят 
комунистите и в нямата пра -лур-цитс. Не съществува област 
ка. Понастоящем -ое върши син на ,,|ашата обществена -дойстви
тез на тези елементи, за да сс ми те1аюсг н.а която -пфез гюеледпи- новия, та младите хора да полу- образоваваме й -възпитаваме 
не към уясорена реализация на ^ ияко'л,ко Г0,Д(И.ИИ -бяха п-оевете- тават цялостен марксичеоки ове младатс поколения за разйггие 
същите. Първьггс и 1на.и-ва' толкова много трибуни, ,лсръ топрсд м от този а-апект да раз
но ом еии ее вършат в материал-
ния живот И икономическите -от- ™и маси", тематични броеве иа берат -съвременното -общество и. 
ношеиия. Промените » тази об описания и съвещания. Всс пак югосш-авската дейстеителпосг.

рни начинания,
ят от -кризата и ни откриват въз райнини и пр„ а и -да не гоп-о- 
можност за ускорено и п-отуспе- рИМ_ чс дори и организациите на 
шно развитие.

ската класа е на власт, нс 
стаеното образование и -възпита п,одбУтвлмс -отстрани. Следовате- 
мие трябва да сс създадат ус-

я

лио защо -бихме сс сзесн-я-валн да

па тази система.

(На 4-тп стр.)
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Със свежи идеи срещу нризата
(Ог 1-и с»р.) насят ДО характера «а лроизвод- циализъм. До тона единство до- ция засяга свободата, в себе си

Определенията въи връзка е спюнитс н други оГнцсст.иеии от- хпждплте чрез демократически крие диктатура, под въпрос сла-
иоопгт че ските иошения. Разбира ос, те са въз- път, като при това демокрацията ,га всичко което спечелихме и ка

и другите отиошешш и явления молени » обществото изобщо, по схвапцамс ;на социалистически са то социалистическо и като ципи
общество. Диференци 

заради

икономическите,

>ес съдържат а програмата на Съ не и в рамките па една и съща моуггравителюн начин, тоест под- 
юза на комунистите н в резолю- политическа 
щштс ма последните 
Тава 'не е спорно. Присъщи са гс
в съзнанието на болшинство хо- то действуваше и нейните цели. 
ра, както и в съзнанието на мла-

лизирапо
ацията е значи нужна

конгреси, щото слагат под въпрос нейни циалистичсокогго самоуправление единството в осъществяването на
и необходимите

организация, за- .разбирайки йод демокрация оо-

същестисни качества, нейно- и обратно, загцого в досегашна- положителните
та 1ист0|рмя човешкото общество икономически, политически и кул

промени. Във връзка еВ една организация ше могат няма ио-толяма демокрация 
дото поколение. Да не подчерта- да бъдат хора е диаметрално раз- опази система, която на всички теша диференциацията е нужна 
вам, че най-голям брой комуни- лични идейни и политически цс- хора дата ,възможност, като ра- и заради единството в борбата

срещу догматизма, който затруд 
лява ггези промени, а кога то каз- 

„догматизъм" искам да бъде

от турни

сти се изясниха за такива стано- ли. Затова през последните годи ботят да решават за средствата, 
винца по ъремс на всички удобни . ни под въпрос е доведена оиооо условията и резултатите от своя 
моменти през последните годи- бноетта па Съюза па комунисти- труд. 
ни. А .все пак тези определения те да се бори за определенията 
и тази, условно да кажа, ирогра си. Н,а съвместна задача често

вам
ясно: под него подразбирам ,всич
ко което е консервативно, а не

материалнотоЗА СОЦИАЛИЗЪМ, КОЙТО НЕ разо присъщо в
производство, в политическите от 
ношекия, в областта на съзнание 

В окръженисто на стоково- то Догматизъм е вечното тежне-
административен

ма трудно или частично ос осъ- ое намират различно оирсделс- 
ществяват, но не само че силите ми хора. Не могат, на пример, Е БЕДЕН 
в Съюза на комунистите оказват да дадат по толкова принос в ра- 
съпротива. Тези сили още отна- звптието на пазара или на брат 
чало са присъщи в нашето обще ството и одинството и тези които 
ство, но то отстояваше и ое раз- се борят за тези стойности и тс- 
'виваше и укрепваше благодаре- зм които са против тях. 
ние преди всичко на факта, че Съюзът на комунистите

то производство и съответния па
зар ние трябва да се намерим ка на социализма из когото за

Затова то стокови производители, докол Г10чват да излизат, това се в-иж- 
трябва кото не искаме да бъдем изоли- да и г>н;3и които най-много са 

.имаше ясни цели и че Съюзът да бъде па ясно по отношение рани, изключени от съвременния вярвали че той трябва да
ма комунистите бе единствен в ка определенията си, а и по от- свят. Нашето включване в све-
■осъществяването на тези цели. пошепне па субективните сили, товния пазар и световното сто- 
Дмес обаче не е така. В настоя- които трябва да реализират тези панство по естеството на нещата
щия момент в Съюза на кехмуни определения. Единството <в Съю- ще пи принуди на ускорено ико тализма, под условие да

номическо развитие, което в

ние за опя

има
дълъг век. Но, догматизъм има 
и когато се фетишизира частна
та собственост, която и в капи-

има
силно икономическо развитие, 
отстъпва мястото си пред други 
облици на имущество. Догмати
зъм е ,и когато като политичес
ки идеал се предлага парламента 
рната демокрация лицемерието 
на която в настоящия момент 
на яве изнасят повечето прогре
сивни хора на Запад. Това прав
ят чрез политическата си актив

ен гте са присъщи различни, па за на комунистите значи е усло-
и противоположни схващалия за вие без което не може да ое над крайна сметка подразбира

хубав живот за всеки жител.
Именно това е начин социа 

лизмът да се изяви като общест
во, което не е задължително бе
дно. Напротив, то може да бъ
де н богато. Социализмът като об

по-
повечето съществени . въпроси, долее кризата, без което ле може 
па дори и за онези които ое от- да «ма нита развитие, нито.оо

БАЛКАНСКИ ДОГМАТИЗЪМ

щество, в което хората живеят 
бедно и ое лишават в името на 
бъдещето, е не само тъжна дей- ност, а и чрез филми, литерату- 
ствителност за ония, които живе ра и публицистика. Значи, догма 
ят в нея, но и най-успешната про тизмът представлява глорифици 
паганда срещу социализма, коя- ране и твърдоглаво убеждение, 
го е излъчена именно от него. че административният социалн- 
Малка е утехата доколкото сред зъм е най-добрият вариант, в ко
стната са неразвити.

В идеологическата сфера съществува и един политически 
регионален, да не кажа балкански догматизъм, който разбира 
политиката като борба за лична, а не за класова власт. При на
шите сегашни условия най-пагубното оръжие за лична пози
ция е нетърпимостта към образованите и умни хора: вместо да, 
бъдат уважавани като шанс за просперитет на обществото, те 
са подложени на атаки от страната на ония, които се борят за 
лични позиции н лично влияние. Изграждането на социалисти
ческо самоуправление като материално богата и демократичес
ки развита система и преобладаващото отношение на някои 
среди към интелигенцията едва ли могат да вървят заедно. Бит
ката за икономически и социален просперитет не може да се 
спечели, доколкото в челните й редици не се намират специали
сти, образовани и умни хора, дори и при условие да застрашат 
дотогавашните позиции на някои по-лоши специалисти, по-мал
ко образовани и по-малко умни хора. А когато става дума за, 
нечастните, техните позиции трябва да бъдат застрашени час 
по-скоро. Ония, които със способностите и труда си не успяват 
да ое изборят за Програмата и политиката на Съюза на кому
нистите, се опитват да се изборят за себе си и за собствената си 
позиция и при това, разбира се, добре им е дошла откогото и да 
било и каквато и да била помощ, дори и от противниците на 
Съюза на комунистите. Поради това 
членове Съюзът на комунистите.

условията гото сега се .манифестира социа- 
гежки, а резултатите скромни, лиз.ма, а -също така догматшъм 
Социализмът не може да бъде е и глорифицирането и твърдог- 
привлскатслен за хората и няма лявото убеждение, че гражданс- 
нсторнчсски шанс, въпреки че кото общество е най-добрият ва- 
средствата за производство са рнант, в който сега се манифести 
обществена собственост, докол- ра човешкото общество изобщо, 
кото тези средства останат не
развити и без перспектива за ус
корено развитие.

И на края искам да подчер
тая : по-значителни положмтел-

................................................ . ни премени във всички области
Установеното единство по на живота, които трябва да се 

демократически начин подразби- случат през. идващите години 
ра борба на мнения и аргументи могат да проведат определени, 
въз оанова на социалистическите значи единни хора. Тези, които 
самоуправителни определения, нг се застъпват за тези премени 
а не йъз основа на мнения и ар- по естеството на нещата в реали 
гуманти, които под предтекст на зирашето им няма да участвуват, 
„демокрация" искат да възвър- Но, няма да позволим да ги за- 
нат експлоатация на труда, бра тРУД)няват, защото съдбата ,на оо 
то,убийствена война, бюрократ.ич- циализма и на Югославия зави- 
но 'своеволие и понижение 
чсиека. Този кон-цепт иа .демокра

поведение на някои свои 
вместо да се бори за свобода

та и достойнството на труда и човека, все по-чвсто проявява 
стремеж да угажда на всички, да не се закача с никого и особе
но да не предизвика някого срещу себе си. За щастие този опор 
тюнизъм и страх не са опортюнизъм и страх на класата и Пар
тията, но на отделни нейни членове, които и на класата, и на 
Партията подтурят собствения си страх за собствените 
шции.

си по па си от единството в Съюза на ко
мунистите.
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Кой слага прът
КОМЕНТАР

• СЪВЕТИ НА АГРОНОМАв колелото? УНИЩОЖЕТЕ ПЛЕВЕЛИТЕ!
В производсгоскго на ' пшеница и царевица 

редовно се стига до намаляване на добивите и 
дохода върху единица площ зарад появата 
плевели, чието унищо-жаване изисква повишени 
разходи при обработката на земята 
му. Плевелите, които 
ницата и царевицата не само че им пречат, но 
им отнемат /влагата и хранителните вещества и 
принизяват оптималните 
на тлавните /култури.

Премахването на плевелите става на повече 
начини. Най-сигурен е октатаането на пооевите, 
но пък

След седемгодишно разтакане
интеграцията на земеделските 
.рации в Бабушнишка .община 
селскостопанска организация, 
вече се назираше някакво

с ва. Каисго ое изнесе и на конферен
цията, хор1оводци в акцията за създа
ване на нова кооперация в Стриже- 
вац са някои 'бивши работници в 
,,-Будучност" (,а пооочените . 
крива" кооперация „Будучност"), 
то по такъв начин иакат да се разпла
тят ,с бившата си трудова организация.

С раздвижената 
Дига въпроса: дали и референдумът 
от 1985 година за обединяването 
кооперациите и -приобщаването 
към Агрюксмбинат „Ниш" ще остане 
в сила ...

коопе- 
в.една 
когато

. п о--щатно
решение (в рамките на А-гроиомбинат 
„Ниш") — т-ези дни стана нова изне
нада. Именно, някои „свободни стре
лци" решилц да създават нова коопе
рация. В салата Стрижевац, Долно и 
Горно Кърнино, Проваленик 
друш, разни прозодници на тая 
обикалят селскостопанските

на

и защитата
се развиват наред с пие-села „по-

, К01И-

условия за развитие
инициатива се пов

и някои 
идея на това е и най-окъпо поради употребява

нето на жив. човешки труд, който п-остоянно на
малява поради миграцията на населението в на
шите краища. Окопването- може да става само 
при царевицата, която редовно

импроизво- 
увещават да сложатдители като ги 

подпис за създаването на поза 
де л ок а косп ер ация.

земе- Селско1Стопа'нските пр оизво д ител и 
От Стрщкевац, Проваленик, Д. и Г.. служи като 

предпоюев за пшеницата. Трябва, в течение ва 
годината да ое извършат най-малко три окопа
вания, за да може плевелите напълно да бъдат 
унищожени. Бдво окопаване дава възможност 
на плевелите да се възобновят. Две окотгвания 
са достатъчни само ако настъпи сушав период 
след второто окопаване. «При дъждовни летни 
месеци плевелите могат да бъдат унищожени 
само при трето окопаване. Последователното 
унищожаване на плевелите при царевицата е 
най-добрата гаранция, че при пшеницата, коя
то ще бъде засята след прибирането на цареви
цата, няма да има плевели. Плевели може да 
появят само ако се пренесат от -други ниви. А 
до това редовно се стига, защото природата се 
е постарала семето на плевелите да се поддър
жа по такъв начин, за да не изчезне.

Унищожаването на плевелите може да става 
ако нивите се засяват с люцерна или червена 
детелина. Тези фуражни растения 'са способни 
да устоят поради гъстия състав на корените си 
-с «което задушват плевелите.

Ако всичко вървеше 
пб легален път и ако на
истина имаше дебело ос
нование за такава иници
атива, никой не би имал 
нищо против. Обаче 
настоящия момент, кога
то вече се привежда към 
своя успешен край обе
диняването на четирите

в

земеделски кооперации в 
общината в една селско
стопанска организация, 
към която да се присб-

От кравите има доход
щят и пчеларската кооперация „Мая” 
в Звонци и ООСТ „Таламбас", се на: 
Мерил някой, който да слага прът в 
полелото на тази акция.

И затова е разбираемо беше реа
гирането на неотдавна проведената 
конференция на Социалистическия 
съюз в Бабушница. Голям брой деле
гати, както и председателят на Об
щинската скупщина, дигнаха глас на 
протест срещу въпросната инициати-

Кърнико и др. села, имат право 
търсят организационен облик на сдру
жаване, който най-добре да отговаря 
на потребите им, обаче сигурно е, че 
■не са избрали правия път. Нима не е 
могло да ое поиска от компетентните 
органи в общината да се обсъди тях
ното искане .и всичко да въврвн по 
сакскен път.

да

Съвременната наука е дала възможност на 
селскостопанските производители да се борят 
срещу плевелите с химически средства — хер
бициди. Този начин е много ефикасен, но може 
да предизвика и редица неприятности и да до
веде до противоположни ефекти, ако прилага
нето на хербициди не става съгласно напътстви
ята, които се дават с препаратите. Не трябва да 
се губи от предвид, че се касае, за отровни ве
щества, по-голяма доза от предписаната може 
да навреди на посевите. То трябва да бъдат упо
требявани в право време, което при употребата 
им с необходимо почвата да бъде влажна.

За царевицата най-добре е ако за унищо
жаване па плевелите се употреби антразин, и 
то 2 кг на 1 хектар или ласо от 4 кг върху 1 
хектар. Тази доза с достатъчна за почва със 
средна плододайност. За по-плодовита почва се 
слага по-силна доза, а при по-ноплодородна по
чва дозата се намалява. Пръскането става след 
сеитбата преди царевицата да поникне, кат се 
ноди сметка това да става преди да вали дъжд, 
за да може препаратът да навлезе по-дълбоко 
н почвата. ДоколКопо за 7—10 дни не завали 
дъжд, пръскането няма да е резултатно. След 
употребата на посочените препарати не могат 
да 'ос засяват междупоосви. Ако трябва да се 
засее фасул като мсждупосев, тогава почвата 
трябва да се третира с афодон или трефлан 
«моето атравии.

Унищожаването на плевелите по време ,ня 
01КЮ1пвамето па царевицата може да става и с 
моиоюаш, дехербак или житокор при по-малка 
доза, отколкото три пшеницата като при тцва 
ос има ,в првдвцд, че мюкщупО|Ое'Ви ,нс бива да сс 
засяват. За унищожаваме на широкодиспги пле
вели при 'пшеницата също ое употребяват мош> 
сан, житокор, морогал и подобни средства спо
ред дадените напътствия и то предимно при 
сухо време и преди пшеницата да изкара второ 
сгъбълцс. По-късно нс бива да ос употребяват 
препарати, защото мотат да .навредят на сто- 

Ииж. агроном Нукадин ТОДОРОВИЧ

М. А.

Из ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ГОРНА РЪЖАНА

п и по-голямо производство
акцията. През настояща ята за разширяване на ма 
та година сме заплану- хлснскитс пътища. Пре
вали този път да го про ди всичко към махала

„Пинсрковци" ц „Видин" 
на дължина от около 
7 км.

Чрез местно самообла
гане ще уредят селските 
гробища. Запланували са 
да ги оградят. По пякол 
ко депа ще работят и на 
училищната 'ограда.

Както изтъкна преден 
датслят на местната об
щност в село Горна Ръ 
жапа, Захари Рангелов, 

запланува главна дейност понасто
ящем е 'пролетната ооит. 
ба. Времето обаче пре
чи оранта. Но и покрай 
това, Рангслов счита, че 
по отношение на изтек
лата и предходните го- 

Иис дини, тази година ще бъ- 
дат изорани значително 
повече площи, с което и 
селскостопанските пр оиз 

докол- водители от топа плаииис 
дойде до започва- ко село сс включват в пр

Не без основание за 
изтеклата 1986 година в 
местната общност в се
ло Горна Ръжана, казват 
че е била твърде успе
шна. Заплануваните зада 
чи и активности. както

дължим към Бесна ко
била и да го свържем с 
шосето Босилеград — 
Враня. За това вече има
ме обезпечени около 700 
000 динара, а очакваме 
помощ и от Самоупра- 
вителната общност — под 
черга Рангелов.

Освен това и село Гор 
на Ръжана през настоя
щата година са готови да 
подпомогнат и други ак
ции, които са 
ли Здравният дом и тз.р 

говюката 
„Слога", 
дума за 'изграждането на 
здравна амбулатория и 
ограда за помещения на 
селския магазин. 
шс готови — казва Раи

председателятподчерта 
на местната общност, ЗА 
ХАРИ РАНГЕЛОВ, цяло 
стно са реализирани. От 
отделно значение е раз

селскияширявансто на 
път на дължина от около 
5 километра — акция, в

почтикоято участвува 
всяко домакинство.

— Пътят от Долна Ръ
бе организация 

Именно, сгана
жана до селото ни, не 
ше годен за движение. 
Това пряко се отразява
ше върху 
акции в селото, 
той ии беше предимегве 
на задача. Организирах
ме се добре.

Събрахме над 400 000 
динара и с помощта на 
Общинската самоунрави 
телиа общност за жили 
пша и комунална дейно
ст успешно приключихме

редица други 
Затова

голов — да участвуваме 
и по няколко- дена е доб
роволна работа, 
кото
н.с на тези два твърде ва
жни за пас обекта.

Не шс изостане и акци

опсждаисто на мерките 
за икономическа стабили

М. Янев совите.зац.ия.
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ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЧЕРВЕНИЯ 
КЪРСТ В С.УРДУЛИЦА

РЕКИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ВСЕ ПО-ВЕЧЕ СА ЗАМЪРСЕНИ

Крайно безотговорно отношениеСамо ученнците 

плащат членски внос
говор ност. Според плана 

регионалната СОИ за 
водно стопанство до края 
на 1990 година е запла
нувано «а десет органи
зации безвъзвратно да 
се отпуснат 1,2 милиарда 
динара. Обаче само 
дем организации са ро
шили да изградят уреди 
за пречистване на водата, 
която изпускат от цехове 
те ои. Малко помагат и 
закоиопредписанията.

Развитието па промиш- 
костта и концентрацията 
па населението в градо
вете налагат да се обез
печи повече вода, която 
през последното десети
летие стана ограничаваш, 
фактор в развитието. Но, 
поради замърсеността во
дата от много извори 
(особено покрай реките) 
не винаги може да се 
употребява в домакинст
вата. Затова общините за 
почнаха да търсят но®и 
извори за снабдяване. 
Според Дългосрочната 

програма водоснабдява
нето в региона трябва да 
се реши чрез две систе
ми: за повечето общини 
в субрегион Враня да се 
изгради водопровод от 
Власина, а за субрегион 
Лесковац да се доведе во
да от строещата се аку
мулация „Барйе".

В региона понастоящем над 70 организации из
пускат непречистена и замърсена вода с тежки ме
тали, фенол и органически материи и по този 
сериозно нарушават качеството на 
растителния и животински свят.

Как водата да служи за 
поддържаме на чистотата 
копато и самата тя не е 
чиста? Как тя да бъде 
безопасна когато с за
мърсена с омасли ноздра 
вето на хората вещества?
Тези и подобни въпорси, 
които се задават л раз
лични краища на страна
та станаха .вече актуалми 
и в 13-те общини и Юж- 
номо раи-ски регион. Из
тласка ти безотговорност
та. Още повече ако ос 
има предивид, че и> досе
гашното общоствсно-ико- 
нюмичссюо развитие на 
региона на водата като 
съставна част па живота 
не с посвещавано дъл
жимото внимание.

Главният виновник с 
така нареченият субекти
вен фактор. Изграждани 
са и пускани в действие 
промишлени обекти без 
необходимата документа 
ция и водностопаноко по
зволение. Днес /в региона 
има над 72 промишлени 
цехове, които без пречи
стване изпускат употребя 
ваната в производството 
вода, която е замърсена 
с тежки метали, фенол, 
органически материи , -и 
пр. Реките Южна Мора

ла
начин 

питейната вода.

и,а, Ветерница, Ябланица, 
Власина и пр. пече не са 
чисти и безопасни за ра-

ф Хумаиостта заглъхва най-много у ония, които 
най-нзобилно ползуват плодовете на социалистичес
кото развитие # Ни минимални условия за работа

се-
ститслтия и животински 
свят. Стопанските лък ор
ганизации, поне главните 
замърсители, каквито са 
мините „Благодат" и „Лс- 
цс", фабриката за акуму
латори „Свстлост" в Буя- 
повац, Памуковият ком
бинат и „Симпо" от Вра
ня, ФОПА от- Владичин 
хан,
„Невена" и „Здравйс" от 
Лесковац почти нищо не 
предприемат за запазва
не на растителния и жи
вотинския свят.

Наблюдавана през при- друга .страна ЧК с осга- 
змата на резултатите и нал без каквато и да би- 
условнята, при които ра- ло подкрепа от СК, ССТ1-1 
бота Червеният кръст в и .останалите „субекти", 
Сурдулишка община, ху- Затова новоизбраният съ- 
маността на еурдуличани отав на Скупщината рс- 
изглежда много „тънка", ши да насочи акцията си 
Например в миналогодн- (за начало) в три посоки: 
шката 'акция „Другар за да омаоови организаод- 
другаря" са събрани са- ят,а на ЧК чрез колектип- 
мо 130 000 динара. Дарц- но зачленяваме на труде
ли са ги семействата, а щитс се от организаци-

„Лсминд",„Рул",

изпит по хуманост не са нте на сдружения труд ;и 
издържали трудовите ко- набиране на членове в ме 

. лекткви, най-заможните стните общности, да -под- 
семейства и лицата с оили материалната осио- 
най-виооки лични дохо- ва на дейността си да съ
ди. Това беше повод на здзде поне ггай-оюновните 
някои участници в дйску условия за работа на ЧК. 
слята, която .се води на 
състоялото се към края 
на април отчетненизбор- 
но събрание на Скупщи
ната на ЧК в Сурдули- 
ца, да проговорят явно 
за едно наистина тревож
но явление: в. хуманните 
акции не участвуват име
нно ония, които най-изо- 
билно ползуват плодове
те на еоциалиспгческото 
развитие. За да обезпечи 
достатъчни запаси кръв,
Сурдулишка община" тря
бва да има най-малко 680 
кръводарители. Обаче в 
2 лански акции по кръво-

Без оглед, че общест
вото (чрез републиканска 
та и регионалната СОИ 
за водно стопанство) от
деля част от средствата 
за пречистване на индус
триалната вода, стопан
ските организации не из
граждат уреди за пречис
тването й. От всичките 
замърсвачи само някол
ко са изградили необхо
димите уреди, които по
чти не действуват, а оста
налите като че ли изоб- - 
що. нямат, намерение да 
се хванат на борба сре
щу собствената си безот-

„Готови сме да направим 
прелом в дейността на 
ЧК, каза новоизбраният 
председател Павле Попо- 
вич, но намерението ни 
ще остане безуспешно, 

обществено- 
организа-

доколкото 
политическите 
ции не променят отноше
нието си към акциите на 
Червения кръст".

К. Г. В. Б.

НЕ ОКЪПЕТЕ ХУБАВИ ДУМИ!...
Поръчах на всички пи

ене, както и за себе си и 
за нашия персонал. Сет
не още по едно . . . Духо
вете се успокоиха. А сет
не се обърнах учтиво:

— А сега другари, мо
же ли да ходим да си по
чиваме,' 'че утре 
ни чака.

Предложението 
прието с удоволствие. Ра
зделихме се като прияте
ли ...

Празника на труда дъл 
сервитьор 

Драголюб Младенович, 
популярния Гаша, ще ращ!даряване са участвували . гогодишният 

само 63, предимно много
кратни кръводарители.
Общинската организа^ прекара в кръга на семе- 
ция на ЧК официално йството си, като пеисио- 
има 9650 членове в 20 Нер. вече е отстъпил мя- 
първични организации (7 сто На'по-младите в „Цър 
в. местни общности, 5 в ни връх- след 32 тодини 
организации на сдруже- трудов стаж и напълне
ния труд и 8 в училища, ня 55 години.

■ а само

Ж.;-:
*?>

работа:
шп бешеучениците пла

щат членени внос?! Чер
веният кръст в Сурдулица 
няма собствена канцела
рия и помещение, в кое
то да съхранява събрани- . 
те вещи, обувки и други Доста е от. мене. Ще се

посветя на внучетата и 
на имота, който прите
жавам в Любераджа...

— Седем години не са 
ми внесени в книжката, 
но както и да е 3*‘ре-
ших да язлезна в пенсия 
—- споделя Младенович. Пазя и много 

спомени. Хубави, разби
ра се, повече. 'И днес ми 
е приятно да си опомня, 

мение. Гостите не искали че котата в Бабушница 
да излезнат. Нищо не по- идваха по-видни гости — 
магало. Изглежда, че ко- винаги в колектива мене 

от легата малко ги нагрубил ме определяха да ги слу- 
и . . . на пиян гост, тол- 
коЕа му стига! Набързо 
се облякох и

други

Гостите винаги бяха доволни от Гашо...стоки, които се раздават 
на бедни лица и семей
ства.

то гостите'дойдат на по- 
висок градус.

— Никога няма да за
бравя едно събитие 
Звонска баня — споделя 
Младенович. Това беше 
преди 15 години. Бях от- 
говореи ръководител в за 
ведението. Бях си легнал

Драголюб Младенович 
— Гаша беше обичан от 
гостите на „Църни връх", 
а не е „забравен" и днес. 
Посещават го мнозина 
от колегите му, младите 
идат да „купят" опит, а 
пък по-възрастните да ои 

са намерили - истинския побеседват с него за ед- 
начин да привлекат хора- но, за друго, 
та в акциите по хуманост 
и солидарност. Не са би
ли достатъчно енергични 
усилията им за разреша- 

. ване на основните иробле 
ми на организацията. От

На отчетно-изборното 
•събрание бяха посочени 
и причините за незавид
ните .резултати и положе
ние на Червения 
Досегашната Скупщина и 
П редседателството й не

жа . . .
С години наред полу- 

слязох в чавах писма от гости, по- 
бяха сетили Звонска баня. Из

разяваха благодарност за 
нашето хубаво отноше
ние към тях. Затова и 
днес, когато се срещна с 
по-младите си колеги, им 
казвам:

кръст.
залата. Всички ое 
наежили. на една страна 

вече, когато при мене до- . гостите негодуваха ипсу- 
тича един мой млад ко ваха, а на друга серви-
лега и започна: тьорът и още неколцина,

Гашо, бързо! . . . Щс работещи 
се избият!...

В гостилничарската про 
фесия стават най-.различ- 
ни приключения. Заведе
нието е един вид театър: 
разиграват се често и се
риозни драми, яли най- 
различяи комедия, кога-

в кухнята, дър- 
жеха негова „страна" ка-

А какво беше станало. 
Група пийнали госта до
шла късно, сервитьорът 
отказал да ги услужи и 
станало голямо недоразу

то се опитваха да ги из
бутат навън.

— Не скъпете хубави 
думи! Гостът трябва да 
се уважава .. .— Елате тука — пока

них ги да 'седнат. М. Андонов
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ТПуШлбчннх
НОВИНИ В ОЗНАМЕНУВАНЕТО

Животът замества митннгарството

*

СУРДУЛИШКАТА МЛАДЕЖ ВЪВЕЖДА 
НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА Г~ У

ПОДГОТОВКА ЗА СМТА „ВЛАСИНА '87"

Бригади от 17 града
. В Междуюбщияоката конференция на Съю- 

за на €01циа,лмст1И'Ч'бокагг,а младеж в Леоковац е 
пристигнал . списъкът на младежките 
бригади, които ще работят <на младежката тру
дова акция „Власина '87".

В първа смяна, която заточва на 10 юни, 
ще работят бригади от Вождовац, Титово Ужи- 
це, Тузла, Сомбор, Йванград и Търне. Тяхното 
дело ще продължат бригадири и бригадирски от 
Ниш, Ара1Нджеловац, Мослтар, Неготино, Вучи- 
търн и Омиш. Трета смяна е шанс за изява 
трудолюбивите младежи и девойки от Лазаре- 
вац, Кониц, Скопйе, Осяек и Ястребарско 
бригадата, формирана от представители на Дви 
женйето на гораните в Сърбия.

Тези дни започна уреждането на брига- 
Еелкович—Зеле" на 

на СОМ в Ле оковац, която е 
организатор на -акцията „--Власина", изтъкват, че 
уреждането ще приключи навреме.

* Трудови И други акции * „Кръгли маси" и три 
буни на актуални младежки теми * Две викторини * 
Марш на фериалци до Власина * Литературни 
зикални вечери 11 Спортни състезания

те конференции на Форм
алния съюз в Сърбия и 
млади от местната 'Общ
ност „Християн Тодоров-

Тази година, според ду- ни за целия ме™,, н . ски Карпош" ,в Куманов о
м^е „а председателя на рото ни опре« ление е “ °Т °6ЩН°СГ
Общинската конфервн- майските активности да
ция на ССМ Любиша Сга бъдат по-малко манифес-
ноикович, в Сурдулица тации и тържества а мно
няима да се състоят тради 
ционните . гимна-стич ески

трудови

и му-

(В
Прищина (тези м-еетни 
общности оа побратими 
на Сурдулица). Учаютни- на
ците в марша ще тръгнат 

ГО повече договори за ак- от Сурдулица, ще минат 
Ция и усилия за подобря- през Мачкатица и 
ване на общественото по- пристигнат на Влааина 
ложение на младите по- точно в деня .на традици

онните срещи „Братство 
ко- — единство" на младеж

та, бойците и гражданите 
о-т южната част на Сър
бия, Косово и М.акедо- 
ния.

и на
щезчпражнения по повод 

Деня на младостта. Сур- 
дулишката младеж прави 
опит да осъвремени оз- 
намзнувамето на фгладеж- 
кйя празник, да замести 
митингарството с жизне-

коления.
Ето и активностите, 

иго е запланувала ОК на 
■ССМ в Сурдулица за таз
годишния месец на мла
достта. Младежите и де
войките ще организират 
трудови, хуманни и дру
ги акции. Няколко акту
ални теми от „триъгълни 
ка" младежта — общест
вото — животът ще бъ
дат предмет на обсъжда
не на „кръгли маси" и 
трибуни.
Фериалци ще организи
рат марш „По следите на 
Етори врански партизан
ски отряд”, в който ще 
участвуват около 150 пре
дставители на общински-

•дирокия стан „Станимир 
Влаоина. В МОК

с. м.
Уви съдържания.

„МАЙ — МЕСЕЦ ,НА 
МЛАДОСТТА"

— Оформяме нова кон 
цепция на маннфестацн- 

- ите, посветени на Деня 
на младостта 
Станойксвич.

НА РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ТИТО — 
РЕВОЛЮЦИЯ — МИР" В ДИМИТРОВГРАДВ ЧЕСТ НА ТИТО 

И ВУК
Запланувани Превъзходство на 

състезателите от Ниш
са и две

викторини: едната в чест 
на бО^годишнината от ид
ването на Тито начело на 
Ю.КП, а другата п-о 'слу
чай. ■ 200-гсдишншната от ф Похвали 
рождението на Вук Кара-
ДЖИЧ. ВЪВ ВИКТОрИНИТе 
ще участвуват продстави- 
толи на всички първични 
младежки
Шанс за изява ще полу
чат и младите литерато
ри на литературни вече
ри. певци и танцьори на 
музикални вечери, талан-

казва
Полага

ме усилия тя да бъде в 
съзвучие с лозунга „Май 
— месец на младостта". 
Това означава, че праз
ничните ни активности 
няма да бъдат съсредото
чени около и на 25 май, 
а ще бъдат програмира-

Сурдулишкитс за организатора на състезанието

Регионалното състеза
ние „Тито'—революция 
— мир", което ое прове
де на 25 април в Димит
ровград, премина при 
превъзходство на състе
зателите от Ниш. В кате 
гори ята на ученици от 
основното училище най- 
добра бе Иванка СТАН- 
КОВИЧ е 27 точки, а на

Куршумлия).
В първата категория се 

състезаваха 39 ученика от 
13 . общини в региона (не 
участвуваха представите 
ли на Свърлиг и Гаджин 
хан). В отбора на димит 
ровград ско то Основно 

училище бяха Мирослав 
Иванов (спечели 18 точ
ки), Драган Глигор1?2вич 
(17 и Драган Мшггенов 
(16). Състезанието на сре 
дношколците се проведе 
без участие на ученици 
от Свърлиг, Гаджзш хан 
и Блаце. Ето индивидуал 
ните резултати на състе
зател ската тройка от Ди_ 
митровград: Славица Ди
митрова 14, Зоран Тодо
ров 7 и Иван Младенов 
6 точки.

организации.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛА 
ДЕЖ В БОСИЛЕГРАД

Нараства интересът за 

марксическото образование
тливите спортисти на спо
ртни състезания. Разбира 
се, и 25 май ще бъде оз
наменуван достойно.

Планът вя е амбицио- 0т Пирот и Силвана Ми
лия от Мерошчша с по 
19 точки. Пр'и състезате

втар'0 и трето място се 
класираха Таня Пенчич

ф 65 ученика завършиха политическа школа, а 
12 са предложени за приемане в СК ф Средношкол
ците й религията

В дейността на младеж
ката организация в наше 
то училище, казва Ясми- 
на Василева, председател 
на Акционната конферен 
ция на ССМ в образова
телния център „Иван Ка
раиванов" в Босилеград, 
идейно-политическото из 
дигане и марксическото 
образование заема цен
трално място. Резултати
те ни в тази област до 
голяма степен ое дължат 
и на помощта, която по
лучаваме от преподава
телите, задължени да .ра
ботят с младежжата ор-

зен, но в каква степен с 
осъществим ? 
председателя на сурдули- 
шката младеж.

питаме
литс от средните учили
ща победителка е Сцежа 
на ДИМИТРИЕВИЧ от 
Ниш с максималния брой 
точки (30). Втора е съгря 
ждамката й Олгица Миле 
нкович с 29, а трета Ива
нка Рапджслович от Бе
ла паланка с 21 точки. В 
отборното 'класиране най- 
добри бяха 'състезателски 
те тройки от Ниш, Пм- 
рот и Алокошгац. Бабуш- 
пичани ос класираха на 
шеста, а Димитровградча 
1 пи 'на ссд.М'0 място (заед
но с представителите на

стта на предложените уче
ници, което бе иззърше- 
но на отделни събрания 
на първичните им орга
низации. Председателст
вото на Акционната кон
ференция обаче прило
жи по-строги критерии и 
се съгласи само 12 души 
да бъдат предложени за 

..приемане в СК. Остана
лите трябва „още малко" 
да потвърждават зрело
стта си з,а 'постъпване в 
редовете на Партията.

В рамките па идсйно- 
.политичсското

„ЛЕКТОРСКИ"
ПРОБЛЕМ

— През последните го
дини, отговаря той, мла
дежката организация г 
нашата община тюшнпги 
дсеглюообносттл ,си и въ
веде нови методи и съ
държания в някои обла
сти па действуваме. Тота 
е предпоставка, чс м шю- . 
вините в ознаменувам сто 
на Деня на младостта щс 
бъдат подети от цялата

М сждуобщинската 
конференция на ССМ ® 
Ниш много хвалят орга
низатора на регнонално- 
то състезание —■' Общин
ската конференция на 
Съюза на социалистичес
ката младеж л Димитрой 
град.

В

К. Г.
младеж, слсдошатсдчю и 
осъществени. Може би н БОСИЛЕГРАД 
още не -сме и 'състояние 
да организираме плодо
вити младежки .разгово
ри па теми от жизнен ин
терес за младежта, опи- започна курс по противо- 
п>т ши все още е малък, пожарна защита.

от иизатор на курса е До- 
У'СЛ01ВИЯ, бро волното

.издигаме
първичните младежки ор
ганизации в 'образовател
ния център „Иван Кара
иванов" организират раз
говори ма актуални теми. 
Например тези дни бс 
устроен разговор «а те
ма: „Влияние на религия
та върху средношколска
та младеж". Участниците 
в разговора се съгласиха 

оценката, чс босилсгра- 
■средношколска

Курс по противопожарна защитаганизация.
И тази година успеш

но бе реализирана прог
рамата на политическата 
школа. В този вид марк- 
сическо образование бя
ха включени 65 средно-.

бяха

Инак, курса се провеж
да по единна програма 

Орга- за противопожарна защи
та на СР Сърбия и щс 

противопо- трае около два меоеца с 
„Боси-, около .88 часа.

Да кажем, че това ^ е 
първият такъв курс в Бо
силеград Ока община, кое
то е крачка напред в про
тивопожарната защита, м. я.

Тези дни в Босилеград

пък и нямаме някои 
необходимите

ШКОЛЦИ. 26 ОТ тях 
предложени от първични 
те си организации запри 
емаяе в Съюза 
славските комунисти Пре
дложението беше излъче
но въз основа .на обстой
но съблюдаваше на дойно религията.

жарко дружество 
леград" от Босилеград. В 

ят дадена проблематика Дружеството ни уведомм- 
и могат да я ,изнесат по ха, чс 
начин, близък на мла-

н.реди всичко ни липсват 
лектори, .които добре зиа-

вна юго- курса посещават 
40 души, от които Ю садекана 

младеж ме проявява поч
ти никакъв интерес към

М. Я.
пионери ,а останалите не
заети младежи.

дежта. к. г.
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*1султу/ш > плтиб&пт & иъкх/ет&з
ПРКД МЕЖДУРЕГИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕАТРАЛНИТЕ САМОДЕЙЦИ 
В СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА \ .

Димитровградският ансамбъл е готов /

• СЛЕД. СПЕЧЕЛЕНОТО ПЪРВО МЯСТО НА 
РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД В ДОЛЕВАЦ С „РАДО- 
ВАН ТРЕТИ" ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ- САМОДЕЕН 
ТЕАТЪР ЩЕ ПРЕДСТАВЯ НИШКИ .РЕГИОН НА 
МЕЖДУРЕГИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД, КОЙТО 1ЦЕ СЕ 
ПРОВЕДЕ В СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Междурегионшшите. пр в региона, цис дипломи 
егледи «а самодейните те за главни мъжки роди 
атри и самодейните теат- (Слободаи Алсксич и Ои

вча Антов) и' диплома за 
главна женска роля (Ол- 
г.тиа Актова). Пргдетавле,

Жинорад Митрович. Сце
нографи ята ‘ па Димитър 
Илиев също е била. на 
изисквано равнище. Ин
ак ансамбъла съставля
ват: Слободап Алсксич 
(Ра допинг Трети) Олгица 
Антова (Рум.смка), Весна 
клина Мйхайлова (Кати- 
Николовл (Гоорпжа), Па
да), Славча Антов (Стани 
олав) и Дслча Гигов (кел
нер).

ралнн групи и състави 
ще се състоят от 7- до 26 
май в три града на Ре
публиката: Враня. Прийе ниото е Долсвац е било 
поле и Смедерезока па- изключително прието от 
лаика. Димитровградски публиката, а специалното 
ят самодеен театър „Хри жури е оценило изпълнс 
сто Ботев", който на ре- нтгята на димитровградс- 
гионалния преглед4® До- ккте .самодейци като твър 
левац убедително спече- де качествени. Впрочем 
ли правото да представя спечелените четири ди- 
Нишки регион, ще се съ- пломи убедително овидс- 
стезава на 26 май на ме- телствувлт за това.

„Радоващ Трети", като
представление, с подгота 
яяо па 45 рснстици, ко
ито са продължавали и 
но 4—5 часа дневно. А 
това е изисквало от арти 
ститс особено напреже
ние, понеже .са самодей
ци, а професионалният 
постановчик Ж. Митро
вич с търсил п.рофесио 
нално отношение към

ждурегионалнпя преглед 
в Смедеревска паланка.

Димитровградският ан 
самбъл в Долевац спече
ли диплома като най-до 
бър състав, относно 
най-добро представление

Комедията „Радован 
Трети" от Дущан Коване 
внч твърде сериозно с 
подготвяна под ръковод 
ството на п.рсфесионал- 

за ния постановчик от Пи- 
ротскня народен театър.

4Виграта.
За отбелязапе е, 

премиерното прсдставле 
ние с било изпълнено на 
11 март т.г. и до днес са 
изиграни още пет репри 
зи, които- само по себе 
си говори за особения им 
терес към тази комедия.

След междурегионални- 
те прегледи, в град Кула 
ще се състои републикан 
ския преглед,' на който 
ще взем'ат участие най- 
дебрите ансамбли от ме 
ждурегионалните прегле 
ди във Враня, Прийепо- 
ле. и Смедеревска палан-

че

На различни вълни ■ ■■

За жителите на Ракита, Вучи дел, Нашуш- 
козица и още някои села е Бабуигнлшка об
щина като чели няма друг начин за общуване с 
Телевизия Белград, освен съда. Поради липса на 
възможност да следят предаванията на ТВ-Бел- 
град, тв-абс«атите от тези села от 1982 година 
насам, не заплащат тв-абонамента. Обаче Те
левизия Белград и по-нататък упорегзува.

— Вече за трети път ни съдят 
Дане Стоянов, библиотекар в с. Звонци,' инак . 
живеещ в село Ракита, Досега две дела спечели
хме, защото наистина не можем да следим, тв- 
пррграмата. Нямаме картина... И покрай-уве
щанията от страна на Телевизия Белград, че ще 
престанат да ни тормозят, ето, пак пристигнаха 
нови дела и призовки: за съд . . . Договорихме се 
ние в Ракита да упълномощим едно лице, кое
то да ни застъпва, за да не си денгубим всички 
----оплаква се Стоянов.

И така, тв-тормозът продължава вече пет

казза

ка.
Ще се класират ли за републиканския преглед? Ст. Н.

СРЕДНОШКОЛСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВА 
НОВ" И ЕСПУ „НЕОФИТ РИЛСКИ" ПОДПИСАХА

Протокол за обмен н сътрудничество ГОДОН И.
А в края на изтеклата година в Бабушница 

беше представител на Телевизия Белград Дими
тър Златанов-(инак директор на ООСТ тв-преда- 
ватели), който заяви:

— Ще сложим край

Въз е-снова на неотдав
на подписаната Програ
ма за 'сътрудничеството 
между Общинската скуп
щина в Босилеград — 
СФРЮ и Общинския на
роден Съвет на град Кю
стендил — НРБ, иеотда- • 
вна в Кюстендил се със- 
Т05Х, първата .тазгодишна 
ореща между ръководст
вата на единното средно 
политехническо училище 
„Нофит Рилски" от гр. 
Кюстендил и средношко- 

' лекия образователен цен
тър „Иван Караиванов" 
от Босилеград.

като при това констати- футбол и баскетбол, със- 
раха, че програмата е ус
пешно осъществена, 
след това уточниха и под 
писаха нов протокол за 
обмен и сътрудничество «а (средношколския обра
за през настоящата учеб
на година;

тезания по математика, 
а физика и химия с по два

ма състезатели на учени-
недоразуменията. 

Аз ще превзема всичко възможно телевизионни
те смущения в района ;на Звонци и в други .се
лища в Бабушнишка община да се 
Обиколих всички местни общности 
кажа, че за построяването

на

ци от първи и втори клас
премахнат. - 

и мога дазователен център и деве- 
ти и десети класна ЕСПУ 
„Неофит Рилски".

Първата от уточнените 
две мерещи ще се проведе 

тази година еътрудничест в Кюстендил през май, .а 
вото им да се състои в

на предавател 
Нашушковица, Ракита и Вучи дел няма преч- 

_ • • Същ.о има възможност-! и при село Бер- 
дуй да се по1сгрои предавател, които да покрива 
ня. колко села в подножието на Сува плашена.

За (командировката си е Бабушница Злата
нов сигурно е , уведомил .своите

за
Между другото двете 

училища се договориха и
ки .

втората през .октомври в 
Босилеград.

Освен това в рамките 
на .сътрудничеството две
те училища са ,-е догово-

размяна на учители от 
областта на природо-ма- отговорни дру

гари (в ТВ-Белсрзд. Защо и осинататък .се работи 
на различни вълни, защ.о се тормозят хората, 
наистина не е яано.

Какъв ще е изходът от новото

V

тематичеоката група пре
дмети: математика, физи
ка, химия, биология и по рили и за по една едно- 
литехничеюко обучение, дневна екскурзия: боси- 

гъкоиодствата на двете Също да се организират 
училища най-напред об
съдиха реализирането на

дело на те
левизията срещу ражитчани, нашушковчани... 
ще виДим. Обаче много, по-разумно би- било да 
се изпълни дадената 
предаватели за п-о-успешно .следене на тв-про- 
грамата..

леградските учители ще 
състезания ме- посетят Рилския мана- 

жду учениците .от двете стир, а техните колеги от 
училища по шахмат (2 Кюстендил —• Враня, 
момичета и 2 момчета).

отоотни дума за построяване на
■сътрудничеството си през 
изтеклата учебна година, м. я. М. А.
СТРАНИЦА 10
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РАБОТНИЧЕСКО . СПОРТНИ ИГРИФизическа ■цина^Д^!^!) Започна втората част от състезанията
РЛ^БЛП™° състезание по спортна
СТРЕЛБА В ДИМИТРОВГРАД

Стрелците на „Тигър' 
седми в Републиката

град Бор ое проведе 
републиканско

Найчгаопулярният об
лик на еъстезания

на значително по-високо 
равнище. Състезателният 

ДУ трудещите се без съм- дух ,е много по-висок 
.нение са работничеоко- 
опортните игри. Това ,ве-

уюпешните спортисти, по
бедители на предварител
ните преоейвания.

Димитровградските ,ра- 
богници-опортиети досе
га имала забележителни 
уопехи в работкичооко- 
спортиите игри. Инак .за 
самия град «ай-полуляр- 
ни са общинските работ
ническо-спортни игри. За 
тях

меж-

Общивоките работни
ческо-спортни игри се 
провеждат почти във вси-дно е и единственият.ор-

°'Т ПРибой съсп177 гайизиран вид на сгаоргу- чки дисциплини и про- 
кръга и на трето — Дра- ване на трудещите се. И дължават откачалото на
деое^ИгъШ^7ЧЧ °Т СМ'е" В ДиМИТр°‘ВГрад Р^о-пни- .годината есе до 27 юни 
дерево със 175 кръга. често-спортните ■ игри Деня на бамоуправителя’ 

Димитровградските стре имат дълга традиция. Те- когато се сумиратТ™ 
лци ое .класираха така: зи игри продължават гара резултати и провъзглася- 
Александар Маркович ктичеоки през цялата го- ват победителите Коику- 
м9, Т^д'ор Алексм 155' Дина. Съществуват чети- рснцията в зависимост Т- 
И,- ан Златанов 153 и Г,ро- ри степени «а състезание дисциплините е голяи^Г 
здан Велко® с 152 кръга. в рамките на рабоп-нгачес- което'само повишава ин- 

В конкуенцията за жс- ко-опортните игри. Първа тересованието 
ни първо място зае от- та степен ое провежда в Първохласиралите 
борът на „Първи май" трудовите организацим. 
от Пирот с 505 кръга, Целта на игрите е гареди- 
на второ място ое класи- мно рекреативяа и слу.- 
ра ИЛР „Лола” ФАМ от жи за избиране на отбо- 
Белград с 495 кръга и на ри за втора степен на съ- 
трето „Херой Сърба" От стезанията, т.е., общин- 
Смедерево с 480 кръга. оките работническо-спо.р- 

В отделното класиране 
първо място опечели Ли
ляна Младенович (ИЛР 
— Белград) със 172 кръ
га, кслкото спечели

В
състеза

ние по оп.о^ртна стрелба 
в рамките на '„Срещите 
на основните 
ции на одружения труд В' 
СР Сърбия '87." В

организа-

всяка организация 
специално се подготвя и 
настъпва е. особен елан. 
Особено по-малките 
низации, когато се 
щагг е по-големи.

това
състезание взе участие й 
мъжкият отбор 
„ Димитр овград” 
бедиТел в Нишки 
При . участието ма

на ТО 
като по- 

регисм. 
всички

орга-
сре-

Тезиза тях.
игри предизвикват голя
мо интереоовамие 
всички любители на спор 
та показва и присъствие
то на зрителите на състе
занията, особено когато 
се играе футбол на мал
ка врата.

първия Всичките състезания <ое 
дял са състезатели до 32 провеждат ло|ц покрови- 
години и втори дял — телство на първичните 
Йад 32-годишна възраст, синдикални организации 

и СЪСТЕЗАНИЕ НА РАБО или популярно наречени и Общинския син.тика 
' ТНИЦИ ОТ СВР И СДБ - ^

От НИШКИ РЕГИОН

■се от
бори получават право да 
участвуват в регионални
те работническо-спортни 
игри (III степен 
занията). В зависимост от 
възрастта работническо- 
опсртните игри се делят 
на два дяла. В

региони,
ските стрелци заеха 
мо място. Най-високо се 
класираха стрелците на 
„14 октомври" от Круше- 
вац с 681 кръг, на второ 
място е „Херой Сърба" 
от Смедерево с 677 кръ
га, на трето „Круших" от 
Валево, на четвърто тър
говският магазин „Бео- 
град" от Враня и т.н. ТО 
„Димитровград" зае сед- 
мо място с 619 кръга. .

В отделна конкуренция 
на първо място се класи
ра Зо-ран Джорджевич от 
Смедерево със 179 кръга, 
на второ Есад Хаджиефе

д им итр озград - 
сед- ■срем

на състе-

тни игри.
Тук положението е ма

лко подруго. Игрите, еа

второкласиралата се Мир
яна Оимонович от „Пър
ви май” — Пирот, на тре
то място се класира Ли
ляна Аджич, „Херой Сър
ба" от Смедерево със 169 
кръга и т.н.

ветерани.
Трета степен на работ

ническо -опо ртните

лен съвет. На тези със
тезания нямат право да 

игри участвуват активни спор- 
са регионалните състеза- тисти. 
кия. В тях се състезават 
най-добрите отбори от 
общините. Организатор спортните игри 
на тези игри са общин-

Отборът на Ниш 
най-добър Оовен състезателния си 

характер, работничеако- 
имат за

цел да служат и за рек- 
реация на трудещите се, 

пое- като по такъв начин ое 
повишават трудовите им 
способности, а свободно
то време се оползотворя-

Д. С.
В Димитровград се про 

веде регионално състеза 
ние по футбол на малка 
ерата между отбори на 
работниците в Секретари 
ата на вътрешните рабо

ното трениране от стра- ти и Службата но държа- ич,ки
на на някои футболисти 
доведе дотам по 5—6 но

ФУТБОЛ — РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ

Тежко поражение на 
»Асен Балкански«

оките синдикални съвети 
(като всяка община 
Ма по една дисциплина 
като домакин и обезпеча- 

необх одими 
условия за провеждането 
на състезанията в нея).

В четвърта, най-висока 
степен на работничеоко- 
огтрртните игри са репуб
ликанските 
или „Срещи на основни
те организации на одру
жения труд в Сърбия", 
в конто участвуват най-

Куршумлия, 26 април
Играта на „Асен Бал

кански" в Куршумлия бе
ше изпод всяко разншце,. 
В последните 15 години 
не се помни димитр оз- 
градчани да са получили 
в мрежата си 8 гола. В 
шестия кръг на пролет
ния дял на първенството 
„Асен Балкански" загуби 
с 8:1 срещу отбора на 
Куршумлия, която е в до 
лната част на табелката. 
С това поражение димит 
ровградските футболис
ти значително .намалиха 
изгледите си да се класи 
рат високо.

Къде е причината за 
тоза? Причини фактичес 
ки Няма повече. Вина но 
си управата и треньорът 
на отбора, но ,все пак 
най-голяма вина носят 
футболистите. Н ередов-

ва.Ела сигурност в региона. 
Участвуваха четири отбо
ра на СВР: Ниш, Ниш,- 
Куршумлия и Димитров- 

ва се отразява в играта. град и отбора .на СДБ 
Играчите не са добре под Ниш. След интересна и 
готвени, не проявяват по- оспорвана борба, първо 
голямо желание за борба, място опечели отборът на

СВР Ниш, второ отборът 
на СДБ Ниш, а трето от
борът на СВР Куршум-

За провеждане на със
тезанията в Димитров
градска община се гри
жи комисията за работ- 
.ническо-апрртните игри 
при съдействието на 
СОФК в Димитровград.

ви играчи да влизат във 
всеки следващ мач. а то

състезания,

някак са индолетни.
Крайно време е да се 

вземат някакви мерки.
Клубът ос намира на ръ- лия, докато димитровгра 
ба на пропастта. Ако кри 
зата с преходна, да ос

Димитър Ставров

В четвъртък, на 7 май 1987 
* година се навърши ЕДНА ГО

ДИНА от преждевременната 
смърт на непрежалимата 
съпруга, майка, дъщеря, сес
тра и леля

дчан.и сс класираха на 
последно място.

Състезанието много до
бре организира СВР Ди
митровград.

надяваме, че в скоро ®рс 
ме щс бъде надделяла.

ни
I V 4 ••д. с. VД. с.

ВЕНЕТА МАРЯНСКИБАСКЕТБОЛ — КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ
медицинска сестра от Враня 

Я ВРЕМЕТО МИНАВА, НО НЕ- 
р 14 МИЯ БЛАГОРОДЕН ЛИК 
I НИКОГО НЯМА ДА ЗАБРА

ВИМ.
Спечелени: ‘ .

съпруг М.иловам, дъщеря Даниела, Майка Зайка, бра- • 
тя |Бобац и Владко, сестра Росица и множество бли
зки, роднини и познати.

!Пиротчанци много по-силни
БК „А. Балкански" — БК „Пирот" — 43:63 (27:31) 

Спортният център „Парк" м Димитровград. Вре
мето дъждовно и студено, Зрители -100. Съдии: Д. 
Кръстич и Н. Стоянович от Ниш..

В премиерния мач в 
настоящия сезон баскет
болистите на „Асон Бал
кански" за Купата Юго
славия. се срещнаха с 
„Пирот", член па Единна 
сръбска дивизия.

Въпроса за победител 
в мача изобщо и не съ
ществуваше. Разликата ш 
класата в полза па „Пи
рот" беше очевидна.. Пи- 
ротчаяци е рутилираля 
игра ей обезпечиха учас 

Д. С. тис в следващия кръг.

ПИОНЕРИТЕ
ПОБЕЖДАВАТ I

Причинята> за 'отбелязва
не на малко точки 'беше 
и лошото време. Дъждът 
до голяма степан напре
чи ма играчите да пока
жат какво знаят, а при
нуди и публиката преди 
време да напусне стади
она.

Пионерският отбор на 
„А. Балкански", за разли 
ка от първия отбор, про 
дължава да побеждава, 
печелейки нави точкя- 
Този път той убедително 
победи отбора на „Г1рот 
рее" от Пирот е 8:2 (2:0).

Заслужава да се отбелс 
жи, че четири гола на то 
зи мач отбеляза Слазиша 
'Златко®, който дава голо

ф Ако 'вашият оелгроп —; септична яма не 
функционира, ис тсму1юва фекална вода, отне- 
юете кс към упълномощената фирма „СОЛАР- 
ТЕРМ", която .гарантирано спречава всяко по- 
'нататъшно пълнене.

Изработваме и нюии септични ями (оенгро- 
п:и) с дългогодишна 1гаранц1ия. Вършим и съе
диняване «а септични ями е цштрашна 
зашия. Тел.: (018) 716-105 и тел., (018) 324-864, 
Мамсимкмм(ч, Ниш.

Инак тези дни баскет
бол, йените и,а „А. Балкан 
ски" ще стартуват :п регн 
оналиата баскетболна ди 
визия.

кашля

те като възрастен играч.
Д. С.
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А^^^©^?*сатиРа * забава

НивнонпянираниКарикатурен екран

СЪВРБМ ЕН НЛ 'П РИ КЛЗКЛ 
Оказали сс двама екна 
кой да лежи 
на бащина гърбила.

КРИТЕРИЙ
Признаваме един вид заслуги—• 
П31П,р|ЦСПН лични услуги.

МОМА ЗЛ ЖЕНЕНЕ 
(нова народна игриказка)
Подобря па кандидатите 
извършва но заплатите.

ем работници
Орете ме оняДън Тоша Пишлякар и 

одма ме' декну:
— Малчо, да удариш и това на ра- 

буш. Ако лапи бсо умрел, за , това чудо 
помаше да зна/йем.

— Кикво бре, чудо? — п.итуйем я.
— Е, да йе чудо — чудо йе! Нали 

знайеш дека има три оина: йедъният йе 
у Скопие, другият у Белград, а третият у 
Ниш, Оваку годни дойду за Първи май, 
догведу снаето и улуците. Од вратата п.и- 
туйу за йеденьс, боже ме прости, како 
целу годину залък ле турайу у уста. Я и 
бабата износимо кво имамо и кво

Б. Ц.

1ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИ 
ЕТО"

омо
събирали целу годину, а на поодък 
ионапълилмо и торбете.

— Туя годину не дойдоше ли — пи- !

им >

там па.Пернца Илиев — А дойдоше — свите се събрамо. 
Ама йош не растоварили празнете торбе 
заокаше: „Тате, упредзай говедата, 
идемо да оремо...".

— Ама нема ли да йеднемо, да пи- [ 
немо първо?

— Лъсна работа за йедегье! Знамо ] 
нийе дека йесеята беше сушава, пролета \ 
йнютзита, еве слънце' се показуйе, дай 
първо да завършимо с орагьето...

— Ама те ягненцето тамън що съм га 
извадил из вурнюту... 
нещо ми рипа у груди оди радос.

— Не бери гайяе за ягнето. Узимай 
дисадзите и да поодимо, немамо време 
за губен>е...

Видим арната су запели, надве—на-

ф Лошите лавици могат да сс 
надвият само сега, а не утре.

Конфуций

,чеСпедпъраомайснн
разговори

■

Ф Най-лошата навика е тази 
на навика.

Публий Сир

# Ние тъй сме свикнали да се 
преструваме пред другите, че 
накрай започваме да се пре
струваме и пред самите се
бе си.

НЕСТИГНАЛ

Непосредствено след Първ-и май един съселянин тър
си по телефона тоя приятел, за да го пита какзо 
име. ново в Поганово.
— А бе, брат ми, какво да ти разпрлям. Аз стигнах 
само до Желюша.

опирам се я, а

Ла Рошфуко

• Навикът ни посреща в люл
ката и ни .напуща чак в гроба.

Р. Ингерсол

три натоварим» колата, уземо ралото, мо- 
руз, «ештачко бубре. Ка стигомо, распрег-' 
нумо и не. мога да веруйем: йедъният гра- 
ба ралото, другият узнма семето, а тре
тият вещачиото бубре. Акъл да ти стане. 
А на мене думайу: „Тате

НАКИСНАЛ

Друг нашенец пита свой съселянин:

— Е, как има ли дъжд за Празника по нашите 
краища?

— Не знам' аз пътувах с кола?
.=- ? !

— Бе стъклата бяха замъглени, та нищо не ое виж
даше. А да си призная и аз бях пона.киснал.

Ф Има навици, които са предъл- 
боко вкоренени, за да бъдат 
■изменени.

ти си у године, 
ич да неиди под крушуту И се одмарай... 

береш грижу...
Гледам би и се топим. Ама 

дзебне 'около сърце. Не може тейи 
да йе тая работа. Има нещо...

Седоше да одморе и почеше: „Е тате, 
не ое живей вечим у голем град. Убазо 
су рекли: „Голем град — голем глад", 
знайеш ли колко йе Ьило брашно, 
мид, па гаасучь... А за друбите арчове и да 
ти не раопраямо. 
не .ни

нещо ми 
тека

Б. Шоу

ф Навикът е един вид глупост, 
защото разумът не взема уча
стие в него.

Д. Димов па кро

На нас по две плате 
расп.раве... Ама надечодчгна да по

орем о „1 олемамицу" та и за нас да има 
по нещо. Иначе нищо нема да буде од до- 
машну 'Стабилизацийу...

— Я Манчо, съм стар човек, 
кво им значи тая стабилизация, ама да 
се поелата акълат на тога що бу йе 
мислил. Нема вечим

не знам

из-
децата да се валяйу 

ко прасци под ореят, да чекайу наготово. 
Та удари рабушат да чуйе народ за Пиш- 
ляка,ре...

„Е Тоше, мислим си я, да знайеш од 
са натам по полето че лълзну много 
лякаре..."

пиш-
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