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

информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- 

и единството между 
нашите народи и народности

та на
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ЧЕтеияАсъю?^?Е^НЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИ 
МАТА ПО СТАБИЛИЗАЦВИ*ДАНЕТ° НА ПРОГРД-

ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ 

ЗАТВАРЯ! ПЪТЯ
• МЙЛОЙКО ДРУЛОВИЧ. НОВ ПРЕДСЕДА

ТЕЛ НД СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТНЮ
Откритите въпроси _гто 

стабилизацията и иебла-
тъчно изяснено 
отлага

защо се
прилагането 

стабилизацо! сяната 
рама. Говорейки за неми- 
муемастта от

нагоприятния ход на акггуа- 
лните стопански процеси 
бяха в центъра на внима
нието на проведеното на 
20 май заседание на Съю 
зната
Социалистическия 
на Югославия. Разисква-

прог-

жертвого-
тозиост за по-смело при
лагане >на критериите на 
реалната икономика, тойконференция на

ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО 
СТТА

съюз изтъкна, че в интерес на 
обеднелия работник 
се изправим пред соци
алните проблеми, откол- 
кото да пуснем на свобо
да да действува инфла-- 
торното, стихийно прера
зпределение на дохода и 
и епр ие.мливото 
ваяе на обществото.

ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МЛАДО
е данията, в които участвува

ха над двадесетина деле
гати беше дадена подкре 
па на уводното изложение 
което направи Стоян Ди- 
мсвскн. Описвайки ' така 
характера и размерите на 
четиригодишния 
торий” на Дългосрочната 
програма, за икономичес
ка стабилизация Димов- 
ски подчерта, че ни до 
ден днешен не е доста-

ПРОТИВ ВСИЧКИ ГРАНЯЩИ
Сплотени можем всичко! Това убе 

Ждение на младите югославяии, сгъс
тено в посланието на последната но
сителка ма Щафетата на младостта 
Раймояда Брошай е същината на ед
ночасовата програма на Стадиона . яа 
Югославската народна армия на 25 
май в Белград пред около 45 000 по
сетители и милиони зрители в стра
ната.

йни и рок-състав«, пронизани с хуба
ви упражнения. Просто не можеш да 
се определиш: дали са по-хубави и по- 
издържани упражненията на млади
те армейци — питомци на Академията 
за сухоземни войски. Военната акаде 
мим за свръзка и Общото военно учи
лище „Братство-единство", или упраж 
пенията, изпълнени от младежи и де
войки, пионери и пионерки от Нови 
Сад, Зайчар, Плав, Велика Кладуша, 
Буйе, Вучитрън, Скопие, Титово Беле
не, Радача, Кочавйе, Любляна, Кран, 
Нова Горица, Търбовле, и Кръшко.

Връхна точка на тържеството бе
ше, когато ученичката Рзймонда Бро 
шай от Косово връчи щафетната пал
ка на председателя на Съюза на соци
алистическата «младеж в Югославия Ха 
шим Реджепи, който между другото 
изтъкна:

разслоя-
„мора-.

— Прекратяването на 
работа стана един от ‘об
лиците за 
на конфликтите 
девите 
каза Димовски. При иде
ални условия на социали
стическо самоуправление 
стачката би била безоми 
елена. Обаче факт е, че 
самоуправителните 
алистически 
не са идеални, но в тях 
като закономерност на ра 
звйтие непрекъснато сс 
създават положения, при 
които малко -или повече, 
сер ирвно се нарушава ра
вноправието на трудещи
те ос, нарушават се тех-

раз решаване 
тру-в

организации

Осноюно мото на програмата бя 
ха Титовите думи: „Не граници на 
разединяване, а граници яа сплотя
ване..."

Вече по устаиооша традиция, за
ключителното тържество на празни
ка на младите следяха най-шиюшите 
.ръководители 1В страната, Съюза на 
югославските комунисти и на всички 
общсственю-политичсски организа

ции, представители на Югославската 
народна армия, на републиките и пок 
ра шипги.тс, чуждееграш ни дипломати
чески представители и многоброни I и 
гости, Програмата започна с „Хей 
славяни", а завършите „Друже Тито, 
”ий ти се кълнем..."

„Запалете оистлииата"... — така 
младите назваха програмата си, ко
ято изпълниха, а редуваха 1СС: „Блан
ково хоро", осшгс оркестри па самодс-

соци 
отношения

— Тито говореше •революцията 
не е обикновен, спокоен живот. Не е' 
.достатъчно само да се заклеваме ов со
циализма, революционното лишало и 
по-хубавото бъдеще. Него трябва дапраните индивидуални 

ва, или пък работниците 
са изложени на техно-бю

го създаваме.
Младежта-, пионерите и всички 

трудещите се и граждани ма Югосла
вия са готови да положат всички сили 
з.1 иго-светло и по-хубаво утре.

М. А.

рократическй натиск. Ста 
чкитс сс явяват и като 
коректив на самоуп1рави- 
толната практика, там дс- 
то нейният демократиче
ски механизъм на ‘реша
ване на -конфликтни си
туации с опрял.

ДРУЛО-МИЛОЙКО 
ВИЧ е роден 1923 годи
на в Кокин брод. Завър
шил е Юридически фа
култет. Боец е от 1941 го 
дина и член на Съюза на 
комунистите от същата го 
дина. Досега е изпълня
вал редица отговорни 
стове: секретар на Град
ския комитет на СК на 
Белградския университет, 
бил е председател яа Съ
юза на студентите 
Славия, директор и гла
вен и отговорен редактор 
на в. „Политика".

Срещитено Централно място в из
ложението на д-р Бра 

Шошкич беше «ъ 
за собстваносгга в минахапиелав

1/ро-са
оещишшзма. Той ос здетъв Юго оставапаза (надделявате 
юмщепта лга социалисти
ческо стопанство изклю
чително в общссгпюна со
бственост.

ни

другарството
. (За „Майските срещи" 

предаваме на 6 и 7 стр.)

Друлович е и посланик 
на Югославия в Китай, 
Южен Виетнам и Съвет
ския съюз.

У

(Иа 3-та сгр.) ЩМ



НАС |И У
НакраткоИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ПАШАТА СТРАНА

МИКУЛИЧ В ЧССР # БУКУРЕЩ: Генералният.■секретар
КПСС Михаил Горбачов и 

седмицата е пристигнал 
в Румъния, 

столица

па ЦК ни.• В НАШАТА СТРАНА ПРЕБИВАВА, ЯПОНСКА СТОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ
Тава е обща оценка след . скромна — само 168 милиона

долара.. Мака]) че е значител
но, лакомото увеличение 
стокообмена е

пачалото па
па тридневно посещение 
Хиляди жители иа. румънската

въодушевено посрещане 
Николае Чаушес

Председателят иа Съюзния
нзпълдаггелш съвет Враико Ми шестдневното посещение на 
кулич завчера замина на офи- японска стопанска делегация 
циално приятелско поооще в нашата страна. Стопанските 
ние е Чехословакия. Това но- дейци от „страната на изгрява осъществено

тото слънце" посетиха всички 
републики и водиха разговори 
с представителите на голям 
бром югославски износители.
Югославия м Япония не са до

на .са устроили 
па ,съветския лидер.

Михаил Горбачов са разменили 
възможностите за

14,1 иа сто е
преди всичко 

югославски ку и
мнения във връзка с 
.разширяваме ш двустранното 
мичрство, международната обстановка, 

, борбата за мир и разоръжаване и. про
цесите в международното комунисти- 
чоско ятжение.
• АМСТЕРДАМ:

чрез увеличен 
внос от Япю"ия.оещоние с още ■ едно доказате 

дство за континУитста на тра- 
■ дициошюто приятелство и ста 

бшмюстта ,1а _ всестранното съ 
трудничество, между Югосла
вия и Чехословакия.

с-ьтруд

Единодушна с , оценката, 
че - посещението иа японската 

делегация, макарстопанска 
и - информативно, е от голяма 
полза за икономическите 
йон гения между двете страни.

волни от сегашното състоя
ние та икономическото си ебт 
рудиичестто. Стойността "а ми 
н ал огод иним г я стокообмен е

Около 16 милиогна
Бранко МиКулич и негови 

ят домакин Любомир Щроу- 
гал извършиха всестранна раз 
мана на мнения във връзка с 
по-нататъшното развитие на 
двустранните отношения, ев
ропейските процеси, отноше
нията Изток — Запад и разо
ръжаването. В пкожхчичоока- 

, та част1' от югославско-чехос
ловашкия правителствен диа
лог в Прага централно място 
получи настоящият упадък в 
стокообмена. Двете страни 
полагат усилия да спрат та
зи неблагоприятна тенденция 
-и да насочат стокообмена си 
по пътеките на „старата му 
слава" (преди 3 години двупо
сочната размяна на стоки и 
услуги е достигнала рекорд
ната стойност ог 1,7 милиарда 
долара).

9 Съществуват реални въз
можности за прогрес на югос
лавско-японските 'икономичес 
ки отношения. За да се изпод 
зуват те, е необходимо японци 
те да се запознаят с възможно 
стите на югославското стопан 
ство, а югославяните да изу
чат потребите на японския 
пазар >-

ОТ-. са починали от последи- 
сблъчване прилица е сгвста 

ци ма радиоактивно
проби, аварии на атомни еле- 

и експлоатация ,на ура-
__ с изтъкнато на международна

среща в холандския град Амстердам. 
• ВАШИНГТОН: Съединените амери 

Съветският съюз, опо 
на американския под-

яд ре ни 
ктроцентрали 
ний

ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ЕИО

Неразбираема „коравост“ на Бон
Великобритания, ФРГ и Португалия ис са съгласни 

на Югославия да бъдат отпуснати 40 милиона „ски" от бю 
джета на

кански щати-.и
ред изявление 
председател Джордж Буш, са утвърди 

общи рамки на проектоспоразуме- 
отстраняванс от Европа на яд- 

среден обсег.

Европейската икономическа общност
ние на Министерския съвет 
на ЕИО не ,с включен въпро
сът за отпускане иа каквато и 
да било помощ иа Югославия 

520 от бюджета на ЕИО.
Вслииоб.рита11скоро „против 

е разбираемо, понеже 
и страна по принцип е против 

отпускането на финансова по 
линии мощ от бюджета на общност- 

ог та. Според някои показатели 
Югославия има по-голям на-

Девст страни-членки и Из
пълнителната комисия иа Ев
ропейската икономическа об 
щност .са съгласни «а Югосла
вия да бъдат отпуша™ 
милиона „ски" (към 600 мили
она долара) за изграждането 
на 700 км автомагистрали

ли
ние 33
репите ракети със 
ф КАБУЛ: В периода след 15 януари 
(на този ден кабулското правителство 
е провъзгласило прекратяване на огъ 
ня] афганистанските въстаници (му- 
джахедиий) са извършили гид 2000

тази

въоръжени нападения в разни краи
ща на страната. Това е съобщил афга 
нишанският министър *на отбраната 
генерал Рафи.
® ТРИПОЛИ: От добре осведомени 
арабски източници се узнава,' че съще 
ст/уват реални изгледи наскоро да 
се срещнат Либийският водач Моамар 
Кадафи и иракският президент Сад- 
да.м Хюсегш. Тази среща трябва да 
допринесе за оздравяване на либийс- 
кс-иракските отношения, които са ло
ши поради либийската подкрепа на 
Иран.

за реконструкцията на маншет 
железопътниралните

и още 40 милиона „еки" 
бюджета на ЕИО като помощ 
за 'Смекчаване на кредитните ционален доход «а глава от 
условия на Европейската бан- населението в сравнение с Пор 
ка. Великобритания, Федерал- тугалия н това е причината за 
на република Германия и По португалокото „не". Неразби- 
ртугалия обаче не са съгласни раема е обаче „коравостта" на

Бсн. Правителството на Хел- 
мут Кол и този път не се съг-

с втората част от предложена 
та финансова сделка между 
СФРЮ и ЕИО. Ето и епилога: 
на започналото в началото.на 
седмицата в Брюксел заоеда-

ласи с мнението на мнозинст
вото в ЕИО, въпреки че дава
ше по-лнакви обещания. •

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

старае за ликвидация на' фракцибнерските 
борби в партията. После идва Осмата пар
тийна конференция в Загреб, която заема 
значително място в историята на Югослав
ската комунистическа партия. Конференци
ята била проведена само за една нощ, на 
25/26 февруари 1928 година. На конферен
цията присъсгвували членове на ЦК «а 
ЮКП, представители на дясната и лявата 
фракция и делегат на Коминтерн, 
имал за задача да изучи -състоянието 
Югославската комунистическа 
това да даде отчет на Коминтерн. На кон
ференцията били изнесени два доклада: 
доклад на болшинството (което 'било фрак- 
цианерски ориентирано) и доклад на мал
цинството, който -в името 
партията, които били за ликвидиране на 
фражцмонерската борба, изнесъл Йосип 
Броз, под псевдонима Георпиевич.

В отчета ва болшинството били посо
чени 'Слабостите на местните организации* 
обаче ,не бил даден критичен 'анализ ' на 
работата иа партийното 'ръководство в пре
махването на тези слабости. Успехите та 
организацията били приписани на леви
чарското ръководство, а за неуспехите бил ' 
обвинен оокрайнинският 
ЮКП. 'Същевременно г 
на отговорност за- тежкото 
Партията.

— Противно на такива становища в 
доклада на. Душан Гъркокич, аз в извря до- 
клад почнах/ от проблемите на воекиднев*-

ТЪМНИЦИТЕ НА 

ЙОСИП БРОЗ който(9) в
партия и за

Драгиша Радованович

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
ПРОЦЕС

„БОМБАШКИЯ" работниците, зове ли на единство в. бор- 
. бата против буржоазията и експлоатация
та, организнра . стачки,

Когато ло пуснали от затвора, Йоемп за работнически делегати,
Броз ое върнал е Загреб. И като че ли чираците и жените-работнички. Реалбн е 
всяко задържане в затвора .още повече го в оценките ои и често говори: 
калявало и- засилвало » борбата против 
експлоататор.игге , на работническата класа/ 
той, «а свобода с още по-голям жар ое 
заемал с насилствено прекъснатата ои ра
бота. В борбата за 'очистване на партията

на членовете напровежда избори 
грижи се за'

„Аз по принцип никому нищо не обе
щавам, то казвам: нашият Съюз най-реши- 
телно ще защиава интересите 
свой член. Аио е потребно и със стачка, 

стъпил като зрял човек, имал 35 години. Вие сте работници пролетарии, за вае не
Бил обичан сред работниците, ценен отчле може и не бива да има шито национална
новет 'ена ЮКП. Член е на Местния коми- нито верска омраза, с която капиталисти-
тет на Комунистическата партия, секретар ге цокат да разбият нашите редове, за да
на Съюза на металорабогниците и оекре- могат още повече да ви експлоатират й
тар на Съюза на работниците от скожоюб- обезправят Запомнете': победата ще бъде
работвателната промишленост. наша, само ако бъдем единни и .сговорим "

• Като работнически функционер Йосип Като член на Местния
Броз непрекъснато поддържа контакт с ЮКП за град Запреб Броз

на всеки

секретариат на 
1Л1р1Икзр1И1В:али: овоя дял

състояние в

комитет на 
постоянно ое
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ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ»..,™*1®*оят пътя
— В Закова

ОТ ШЕСТНАДЕСЕТИТЕ СРЕЩИ „БРАТСТВО И 
ЕДИНСТВО" НА ВЛАСИНА

Нашата съдба е 

демокрацията
лемите разходи 
воляваме на общи 
местни погреби.

— В сравнение 
Шия период на изтекла- 

органи- та гсдина разходите за 
Ц °‘ на ОДРУжения труд-, тези цели са увеличени с 

и не само в тях, без ог- 6,6*/. ' и с
лед на това как

за задо-
!И 'СЪВ-

то в разореД1елен)ия 
е кзведено 
47,3% в 1986 
ето пресметнато по срав
нителна

за сдруже 
вия труд и Конституция
та бихме могли

доход
всичкона

година, кода уза
коним личният доход 
кю-ол ератишиите

със съ-
в

методология с
предишните години 
15,6% ,е по-малко. 'откюл- 
кофо да речем © 1981 
дина. Продседаггелят на 
Съюзния

с На 24 май край Власинско езеро се състоя
ха шестнадесетите поредни срещи на бойци, 
младежи, командири от запаса и населението от 
Сърбия, Македония и Косово. За значението на 
традиционните срещи и за обстановката в стра
ната говори д-р Трайче Груйоски, председател 
на Председателството на Републиканския отбор 
иа СУБНОР на Македония. Пред десетина хи
ляди граждани бяха открити бюстове на народ
ните герои Ратко Павлович — Чичко, Християн 
Тодоровски Карпош и Мето Баряктари.

от предвиденото ни- 
се 'вари- во с резолюцията. При- 

се осъществява ходите са по-малки отдо
лу само въз оонова на те- пустимОТо ниво във Фе- 
кущия труд, но и въз ос- дерацията дори с 2,3°/о 
нова на собствеността, това се отнася дори и за 
която трябва да се тре- приходи, чийто 
тира кашр минал труд и ограничен 
то в зависимост от раз
мера на вложените сред
ства. Това би трябвало 
да бъде валидно

го-
чат, да

изпълнителен 
съвет напомни и това, че 
нашата инфлация най-че 
сто ое на|рича 'ст.руктур- 
•на, потребителска и пои- 
хологиче ока, но бихме мо 
гли да добавям -— каза 
Микулич — че 1инфлаци- 
ята подхранват и поогити- 
чесхи фактори и би 
гло- да ое каже, че наша
та инфлация е ,и полити
ческа. Касае 
меж 'н.ай-добре да 
лоризира „свое'- произве
дение ,на югославския па
зар, ^същият по-добре да 
се защити от домашна и 
чуждестранна

ръст е
с интервент- 

ниц закон. В абсолютна 
сума за тези цели 
платени в

са из-
повече към 97 

милиарда динара. Бран- 
Ко Микулич изрази убеж 
дение, чс е по-добре и 
по-прз-плно 
извършим 
правата на

и за ра
ботещите в обществените 
организации, които доб
роволно са Благали в аку 
мулан.ията ва

мо- Орощите да братството 
и единството «а Вла-сина 
бяха посветени на петде
сетгодишнината от идва
нето На Йо-сип Бр оз Ти- 
то начело на Партията, 
Деня на Младостта и ро
ждения ден на дугаря 
Тигго. За значението 
Срещите и за актуално- 
то политическо- положе
ние (в страната говори 
д-р Т райче 
Той особено се спря вър
ху събитията в истори
ческото минало на този 
•край и Ча. съвместната 
борба на народа на Сър
бия, Македония и Косо
во- както и върху славни
те придобивки на НОБ. 
Котата . ое касае за при
добивките, той подчерта, 
че демокрацията е съдба 
та на нашата страна.и че 
това е най-го-лямата при
добивка на нашето досе
гашно развитие.

Говорейки за контраре 
волюцио.нните сили Гру

йо,ски изтъкна 
та срещу демокрацията 
' 'ад.ио на листите 
ги -същи.

В борба-

навреме да 
ревизия на

са вина-се за стре- 
се ва-трудозите винаги водят 

„грижа" за другата., Пре
чи -им 'вековната слога и 
съдружието. Те ое ст(ре- - 
мят ла предизвикват

. организации. институциите 
Б областта на общото и 
съвместното

СТОПАНСТВОТО В ЗА
ТРУДНЕНО ПОЛОЖЕ
НИЕ

потребле
ние, отколкото да крити
куваме, ония

кара 
недоверие; 

принуди
телното изселване яа сър
бите и

на ■Нини, да сеят 
Спирането на

конто
снетират към това, защо- 
то и слепите вече виждат, 
че доходът в стопанство
то не е в състояние да 
издържа такава обществе 
та резкия и така 
брой институции.

шгВзимайки думата' Бран- 
нко Микулич, 
тел яа Съюзния изпълни 
телен
че проблемът на инфлаци 
ята все недостатъчно се
риозно се съблюдаза, ка
то подчерта, че с някои 
причини за инфлацията 
■още дълго време не ще 
можем да се справим, за
щита са числени, нейните 
генератори, а те не са от 
обективен характер. Сред 
такива гтоичини той отде
лно подчерта слабата из- 
г рлзузане на мощностите, 
неуллътнягане на работ
ното време, диспаритети- 
т-е на пените, както и го-

конкурен-. 
ция и така в преразпре
делението при условията 
!На 'инфлацията.

председа-
черяогорците от 

Косото я ссъществявале-да згра- 
би подече за своята -об- Груйоски..съвет предупреди.

то- на -останалите заключе 
яия е първото уоловйе 
за премахване на отрица
телните тенденции.

шественочтолитическа 'Об
щност.

За но® председател на 
Съюзната конференция с 
едн-огодишш мандат бе 
избран Милойко Друло- 
вич. Съюзната конферен
ция също вместо Надеж
да Герасимова 
дателна яа Конференци
ята за обществена дей
ност на жената избра 
Марта Микич, делегат на 
Републиканската конфе
ренция на Соц1иалистичес 
кия съюз в Хърватско.

голям 
а това 

да не застраши бъдеще
то развитие, дери и про
стете
Обаче още 
за решимост и храброст 
да се загризе тази горчи
ва ябълка — итъкна Ми
кулич. Напротив, инсти- 
т; ра се към запаззане на 
всички институции и пра
ва. дори и към увелича
ваното им. Напомням, че 
участието на стспанство-

Сп-чиит" бяха завърше
ни с дълбоко убеждение
ч вята. че ще излезем от 
кризата и че ще осъщест 
тим по-бързо 
.чееко. самоуправително и 
осяна лчетиче око 
тие на страната. От тър
жеството бе изпратена 
поздравителна телеграма 
ч тТ|ЪеД'Оепателствсто на 
СФРЮ И ЦК на СЮК.'

възпроизводство.
не съгцеству-

за п-редсе- демократи-

■разви- ,

ната борба на работническата класа, анали
зирах състоянието-в местната организация, 
посочих какао е направил Местният - коми
тет и кгясво -от поставените задачи не е из
пълнил, което, се е лошо отразило върху 
практичната работа на организациите —■ 
разказваше- за тази конференция после Йо
ани Броз. — Специално говорих за необхо
димостта от ангажиране на партията върху 
снези проблеми, с чието решаване тя ще 
стане политически фактор в страната, Ос
новно п/редуслозие за това бе ликвидиране
то на фрагадианерств.бто' и 
Подчертах, че това преди воичко може да 
се пюстипне с практическа работа в редо
вете на индустриалния пролетариат и с 
издигането на идеологическото равнище на 
членовете. Търсех запребоката -организация 
да вземе остро становище по този въпрос 
и за -всичко с -писмо да осведоми -Комии- 
терн..

След твърде 'оживени разисквания, в 
които участвували почти всички присъству- 
ващи делегати и поети, Конференцията от
хвърлила отчета на секретаря на Местния 
комитет за град Загреб, приела всички ста
новища яа Йюоип Броз и го избрала за 
секретар на Местния комитет.

Като секретар ма. Местния комитет яа 
ЮКП за град Загтреб Йооип Броз ое.опитал 
да внесе -много мовмми да Ра богата, иа 'Ор
ганизациите. По негов почин бива органи
зирана Червена помощ за жертвите ма ре
акцията, бива изпращана храна за затвор-

ниците, готвело се ядене за бедните и от
делен стол, лепени били афиши по -града 
и провеждани договори и протестни съб
ралия.

ли работата. Имемно, .мака-р че дотогава 
само предполагали- че металоработникът 
Йоопп Броз е една от главните личности 
на нелегалната загребана органа1зация, се
га били сигурни, че тази препоставка е 
точна. Затова с воичжзг сили тръгнали в 
акция- ч.иято -цел била да се арестува Йо- 
сип Броз. Почнали упорито и да по търсят, 
и да то гонят, обаче той мъдро им изплъз
вал. Така -ведиаж в помещенията на Съю
за на мсталарабОФНИ-ц.ите 'влезнал агент с

Йооип Бриз бил организатор и на го
лемите работнически демонстрации на 1 
май 1928 година. По негова директива -ста
нали по 'също- време и 'на повече места, а
тази тактика попречила па полицията да 
групира своите сйши и разгонила демон
странтите.

Директивата иа Местния комитет би
ла: на демонстрациите на 1 май мито един 

‘работник да не бъд-с затворен, а всички 
заловени трябва да бъдат освободени от де
монстрантите. В борбата за освобождение
то на един -такъв работник, бил зат-орси и 
Йооип Броз. Той успял да- освободи този 
работник, обаче агентите -по хвалили и от
влекли » затвора.

Поради „създавал№ яа безредие" вла
сите наказват -Йосип Броз с две седмици

акт за арестуване:
— Тук ли е Йосчт Броо? — -попитал 

от вратата. <
Броо се идипиал -от -стола, застанал 

прод агента е разширели ръце, като че ли 
ое чуди на .един такъв -въпрос, отговорил:

— Нима- ис виждате, ч-е го няма.тук!
Агентът се обърнал ,и заминал. Обаче, 

па улицата разбрал, че е на духоия- начин 
мзшчмн. -На другия ден повел още някол
ко другари да му пометнат при аресту-ва- 
и-сто. Но -и Б-рюо бил наяоно, че два пъти 
ис може да ти излъже. Баш предпазл-ш и 
навреме забелязал аадвакето иа агентите. 
Кота,то те без чукане влизали в първата 
канцелария, Брюа ловко, ос промъкнал през 
един страничен изход. Излсзнлд в един 
кюриадор, -оттам иа -сдщг балкон. Тук рит
нал иа тюкригаа на една ощквда а от там в 
двора, И преди агентите да те апомигят, чс 
и този оишт им е лрошцопл, Броо вече 
изчезнал иа улицата.

секта I ггството.

затвор.
Наокоро дошъл 20 юни 1928 -година, 

лсогато в Белград в Народната асупщмна 
били убити депугатитс на Хърватската сс- 
лячоока партия Павле -Радич ,и Джуро Ба- 
сарич-ок, а Степан Радич тежко ргап-еи. 
От името, иа Иезагаиоимито оимдикати Йо
сип Броо подписал плзиаш-ю и повикал ра- 
ботм:и1ците на тридневна стачка и демон
страции.

На агентите на запребската полиция 
тоо.и афиш и н|0ДП1и;са му отчасти облекчи- СЛЕДВА
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ЗАВЪРШИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА И А ОК НА 
СКС В СУРДУЛИЦА

БАБУЩЩЩА

Н слабото информиране пречи Петима не получиха 
дипломипрезиме съобщаваме кои шюнието. От тази бройка 

са, а сага казваме някои — 8 сс отнасят до црудо- 
друтари,, 1НЯЧСОИ, труд опи у строя нането, 0 ое отмао- 
шргаашзащш..

Тези думи одтд ли ня
кой може да км проверки;.

Поради шедо.изрраде- 
ност на самоущза1иитслии- 
тс нормативни актове и мауиргшггелните 
по ред други притаиш, със законопродписанията 
сред 11<оито не е за под- м подобни. Ор©д оргаии- 
истипваис и, исдостатъчна- 
та '«осведоменост на тру
дещите ое. в |Ба'бушни;ш- 
ка община през изтекла
та 'година е имало 33 ига- 
рушешия които са изве
стни на общоогвапия пра 
вооащитник на самоупра- връща доиюрието в само-

управителните органи, а 
оплакванията и представ
ките до общо стлания пра 
возаиттшк на оамоуира 
платнено да бъдат лмма- 
лко?

Когато тези. дни ое ра
зисква но отчета «а об- От 28 успешни курсисти се очаква значителен 

принос в дейността на първичните организации 
СК, Синдиката, Съюза на младежта. Социалистичес
кия съюз, Самоуправителните органи...

обще ств он о-и коном ичос- 
ко развитие и задълбоча 
вяпс на социалистически
те самоу|/ра®и,тслии отно 
ШСП.И.Я. Янкттч призо 

-гст на Съюза "а .комуни ва за вършилите Попити 
спите ш Сурдулица. От об 
що 33 курсисти 28 успе
шно завършиха Школа
та,, двама оа изключе- 
и,и поради нередовност,
2 не оа подготвили соми- 
,Нарспси труд и един е на 
пуснал Ш.колата поради ни. 
болест.

Ма скромно тържество,

щоствения цраиозаодит- 
ннк па 'самоутрашогенмето 
за Пиротсаса, Димцтрот- 

и Бабуишишка

на
ят до посегателство орс- 
11Д1У общетвешото имущес- 
•111110, 2 ОТ облаСТТа на жи
лищното огроитолетво, 5 
до 1носъглакзущаигс на са- 

аистове

градска 
общини на сесията на Об 
щщюката скупщина е Ба 
бутаница един доюкутчамт 
ос произнесе така: „Вре
ме е 'Да ее кажат имената 
на нарушителите на само 

отмоше-

Към края на май за- 
•нърши школуването на
оедмия випуск курсис
ти в Политическата шко 
ла на Общинския коми-

ззций, н които е имало 
подобни нарушения, бяха 
посочени „Лужница", „Та 
ламбас", (кооперация „Бу- 
дучиост" и други.

Как занапред да сс 
действува, та да сс въз-

ческата школа да дадат 
значителен принос в дей 
ността на първичните «р 
ганизации на СК, Синди
ката, Съюза на младежта, 
Социалистическия .съюз и 
самсу.правителяите ерга-

утравитеошмте 
ння и посветнел ите сре
щу общественото пмуще 
сиво! Докога ще ги таим? 
Когато трябва да разда
вала признания и 'грамо
ти, тогава с пълно име и

За курсистите «а .Поли 
тичеоката школа на Об
щинския комитет на СКС 
в Сурдулица бе организи 
рана четиридневна екс
курзия, в рамките на ко
ято те посетиха най-изве

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

устроено в чест на успеш 
• нитс курсисти, 
телят на Общинския ко
митет на СКС СТАМЕН- 
КО ЯНКОВИЧ връчи ДИ 
ПЛОМИТС и

Разгледани редица отчети председ а

Проди всичко, ще сДелегатите на трите съ
вета на Общинската ску
пщина в Димитровград 
на сесията, състояла се 
на 22 май т.т., разгледаха 
и приеха отчетите за ми
налогодишната дейност и 
програмите за работа в 
настоящата година на ре- митровград, както и де- 
дица обществени ведом- тайлната градоустройстзе- 
ства и 'инспекции. на .разработка на селище

Разгледани 'са отчетите „ВрелоД. 
на: общинския съд, об- Не по-малък интерес 
щингакия съдия за нару- пи едставл ята решението 
шекия в Димитровград,' за утвърждаване на общ 
обществения лравозагци интерес за изграждане на 
тннк на самоуправление- основно училище и дет- 
то, .обществения проку- ска градина в с. Желю- 
рор за общините Пирот, ша, както и за строителст 
Димитровград и Бабуш- вото яа >ул. „Нишава" в 
ница, в Пирот, .пиротския Димитровград. ДелеТати- 
затвор, управлението на те дадоха .съгласие за из- 
инспекцията на междуоб- менения .и допълнения 
щиковата регионална об на 
щност от Ниш, междуоб- дом, 
щинската проаветна ин
спекция и .инспекцията 
по съобщенията и тран
спорта.
- Освен това делегатите 
разгледаха и приеха ня
кои решения и измене

ния ар. рошения: за жи
лищните отношения, де- необходимо по-пълно ип- 
тайдната градоуст.ройст- Формираше яа трудещите 
вана .разработка иа „Пло ое, по-тясно сътрудничост 
щад Освобождение", де- во .на самоугиравитслнятс 
тайлната градоустройст- органи с .обществения 
вена разработка на заяа- правозащитнии на самоу- 
ятчийския център в Ди- прашлението. Така преван

тигано 'Ще се действува и 
много от недоразумени
ята щс бъдат 'разрешени 
навреме. С навременното, 
точно и обективно инфор 
миране., ще се укрепва вя 
ратз яа трудещите се в 
самоуправителните орга
ни; а вкупом — ще се 
намалява и 'опасността от

об-чаправи 
зор иа актуалните задачи 
на членовете на СК в об 
шината в борбата за по

стните паметни места от 
Народооовободителната 
борба и социалистическа
та революция.

И. С.нататъшно интензивно

ИЗ ОТЧЕТА НА СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ В 
Б ДИМИТРОВГРАД

Подобрена ефикасно
стта в работата

В работата иа съдията 
за нарушения в Димитро 
вградена община през по
следните пет години е ви
дим значителен напре
дък. Докато през 1982 го
дина 'са били решени към 
75 на сто .от делата, през 
миналата година

ни. Още повече ако се 
знае, че от общо роше
ните 884 дела е имало 
51 оплаквания, при кое
то само три решения са 
видоизменени, а едно ану 
лиюзясо. Таза говори, че 
съдията за 
през миналата 
работил спазвайки 
заковЕолредписанията

посегателство срещу об
щественото имущество.

При такова положение 
може би напълно ще из
чезнал- анонимните пред- 

статута на Здравния 'ставки, защото всеки кой- 
'СамоуправителноФО

нарушения
този

процент е увеличен дори 
на около 95 на сто, кое
то е над средното, равни
ще на разрешените дела 
Не само в региона но и 
в Републиката. Имайки 
предвид това делегатите 
на Общинската скупщина 
на сесията си сгг 22 май

година ето 1има някаква забележ
ка или 'въпрос, без опа
сение ще го 
компетентно място в сво
ята трудова организация 
без да търси помощ отс
трани. Със съвместно дей 
ствуване на сам10управи- 
телните органи и общест
вения .гаравозащитник на 
самоуправлението ще ук
репва й социалистичес
кия морал.

споразумение за сдружа
ване на труда на работ
ниците в това здравно ве
домство и на правилника 
за 'Самоуправителен .рабо
тнически контрол.

строго
изнася на

Както и през 1985, та
ка и през 1986 
най-много

година
нарушения е 

имало в областта на об
ществения ред и мир, в 
областта (на безопасност
та в

Ст. Н.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Програма за юбилея
двшкнието и нару

шения 1в областта 
панатвото. Що се 
До нарушенията на обще 
сивелия ред, 
за лица под въздействие 
на алкохол и

изразиха задоволство, с 
оглед на лошото положе- 

този общински ор
ган преди няколко годи

на сто- 
■отнася

ние в
И в Бооилеградска об

щина 50-тодишнмната от
М. А.В ознаменуваното на 

тозц велик юбилей на 
. идването на Тйто тачело югославското 

42. ЮКП ще бъде ознаме 
нувана с голям брой ажти 
виости, в центъра на осои лирически школи, остана 
то ще бъде Типовата ре-

става дума

НА 14 ЮНИ Т,Г. нарушава
не на реда в гостилничар 
ските

комунисти
ческо движение ще се 
включат общинските гто- Граничен събор на „Славчв“ заведения. Каясто 

се ттюоочева в 'Отчета 
съдията за 'нарушения, 
горез

на
Съборянските комисии на Общинската ску

пщина в Босилеград и Общинския народен съ
вет на град Кюстендил (НРБ) се договориха таз
годишният граничен събор на „Славче" край 
село Извор (Босилеградска община) 
веде на 14 юни т.г.

Съгласно договора свиждането ще бъде от
крито в 7 и закрито в 17 часа. Както 
иа събора ще се продават сувенири и най-раз
лични стоки от двете страни. Ще бъде 
на културно-художествена 
участвуват известни 
артисти, изпълнители на 
сни и танцови състави.

За идване на събора 
дани е достатъчен само

лите обществено -лолити-
волюциоина мисъл и де- чеоки к>рта1низаЦ|Ц]и !и учи 
ло.. Според П'роектоп|ро.г- лщцата: Предвиждат ое 
рамата за отбелязване на 
юбилея, която бе обсь-

миналата
припити са 'били 118 
Ца от Димитровград 'и 
околията. Те .са били 
казами. Що (Се отнася до 
нарушенията по- безопас
ността 
броят

година 
ли-

оказки м трибуни, излож 
би, посещения, екскурзии да се про- надена на състоялото се на и 

21 май заседание на Пре 
доедателството на ОК на 
ОВСС, през юли ще 
проведе тържествено за 
оедаиие на О.бщинокия 
комитет на СКС, на което 
председателят на ОК Мот
ан Василев ще изнесе до 
киад за лик1а, делото и ис 
торичеоката роля на дру
гаря Тито.

спортни състезания. 
Юбилеят ще бъде повод 
за нота афримация 
Тиловия фонд и младеж 
мото творчество. Под зна 
ка на юбилея ще преми
нат- всички тазгодишни

и досега ® движението, 
на нарушителите е 

увеличен с 58 или общо 
239-. Стаза дума 
стс< за 'каране >на кола без 
книжка,. 1с технически 
изправни возила

а всичко

на
се

изпълне- 
програма, в която Ще 

югославски и български 
народни и забавни пе-

наи-ч-е-

тържества по .случай дър 
жаиаите празници и дру
ги забележоттелни дати.

не-
или под 

тована югославските граж- 
личният им паспорт.

М Я.

алкохол, 
разбира ое 
големи ПОСЛОД1ИЦИ.

м.ооке да имам. я.
А. Т.
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ПОСЛАНИЕ НА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА

чака нерешителните
Време е Да си припомним

Иосип Броз на себе пи и на историята преди 
петдесет родини. 'Слободата -никому ;не е .подар
явана. Бъдещето никога 

Затуй тсва послание 
но. до. себе си.

Намираме -се на прага на бъдещето 
зашили .какво ще бъде т'с«. Раснахме

какво- е казал

не чака нерешителните. 
отправяме преди всич-

и !0Т нас 
заедно -с кри 

зата, свидетели оме на всеки неин обрат -Наши
ят първи обществен оиигг -след буквара и парти- 
заногеите разкази бяха наследени дългове дел
би, безкрайни каталози на бюрата по трудоус
трояване... Накоотрешени хазайки в тесни под-
-наем-сядателн?и условия поеха!
ролята на новите, убедителни 
падазатели.

От отделни несигурни в общ 
■си поколенин несигурни .в .бъдещето, своето и 
общественото.. Сега; косато е необходимо да за
щищаваме Югославия, братството 
и тази наша Щаф'ета, 
безпомощни.

ОТ ДВАДЕСЕТПЕТОМАЙСКОТО ТЪРЖЕСТВО В БОСИЛЕГРАД

Под знака на партийния юбилей
® ГЕОРГИ ТОДОРОВ: „В годината 

дини от идването на 
сплотим редиците си и 
еталонно вървим по Титовия

О Гимнастически упражнения на учениците от Основното 
дношколците © Викторина „Тито овното
спортни състезания

С безпределна преда- 
н-ост към Тиго-вата 
•съш и дело, с мощна ле
сен, игриви хора. вдъхно
вени рецитации, 
гимнастич ески 
ния и спортни 
ния пионерите, младежи- 
те и девойките от Боси- 
ле градска община озна
менуваха 25 май — Деня 
на младостта. Всички пра 
знйчни манифестации ми 
наха под знака на- 50-го-

в нашето узряване 
политически пре-„„ „ на великия партиен юбилей — 50-го-

че не- есгшото и в себепът
училище и сре- 

партия — революция" ф Голям брой и единството 
иие често се чувствуваме 

заплетени в чужди .грешки т соб-борба" победител на вик Както и досега, центра 
торилата стана отборът 'лното тържество ре про- 
на основно училище „Ге- вед-е «а 25 май на фут- 
с.рги Димитров" в състав: болното игрище 
°™ВЕРА насеВА, ЕЛИ Драговищица, Тук гарик- 
ЗАБЕТА МИТОВА и ВА- лючи тържественият па- 
ЛЕНТИНА АНГЕЛОВА, рад, а след това ученици 
Състезаваха се още отбо- те -от Основното училище 

на образователния и Образователния център 
„Иван Караива- изпълниха гимнастически 

и на граничното по- упражнения. На
“ия по случай Деня на 
младостта голям народен 
митинг

ми- 'снвани дилеми.
Камзо става елтътепоказателит-е?

. Не 'искаме постоянно да повтаряме как 
наи-С7!л"и копато ни е най-тежко и така да се 
утешаваме с миналото. Най-миша ни е следва- 
щата победа.

Желаем да

край смемаооюи
упражно-

състеза-
ое месим в историята. 

Да подк^опяш Революцията, 
изграждаш!

Да бъдеш за

Ри значи — да яцентър 
нов'
деление. В хола на Кул
турния дом бе устроена 
изс-5разителна изложба.

самоуправление, значи — даустрое но развизаш! 
Не можем повече да бъдем поколение. което ще свива рамене.
Горди сме, че .имаме собствени и критичес

ки размишления за света на социализма и наша
та самоуправителна действителност. Бъдещето 
време няма да ни натрапя* забележка 
Недейте ни

реч произнесе 
председателят на Предсе
дателството на Общин
ската конференция 
ССМ Георги Тодоров 
йто между другото 

— В годината на

СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ

В надбягването на 1000 м, в което ое състе
заваха ученици до 15-годишна възраст, най-до
бър бе Стефан Симеонов, По-възрастните 
атлети се надбягваха на 200 м, а на целта пръв 
пристигна Станиша Миланов. Във велосипедния 
пробег и този път убедително най-добър бе 
Асен Зарев.

На -турнира по футбол на малка врата си
лите си премериха 8 отбора. Победител е отбо
рът иа село Белут, който във финалната среща 
се наложи с рзултат 2 : 1 срещу отбора „Мату- 
ранти" от ОЦ „Иван Караиванов". В турнира 
по тенис на маса се съревноваваха 5 отбора, а 
най-дебър бе .отборът „Омладанац", съставен от 
членове на спортното дружество „Младост". 
Армейците бяха .най-силни на турнира по во
лейбол, в който участвуваха 5 отбора.

на
, ко- 
каза: 
в е ли

за това.
вие, които отце се двоумите дали да 

чуете нашия тлас.
Нима щурмуваме небето?
Естествено, небето

кия партиен юбилей — 
50 години <уг идването на 
другаря Тито -начело па 
КЖП — трябва още по
вече да сплотим редици
те си и <с личен. пример 
и самоотвержен труд да 
покажем, че неотклонно 
вървим по Тито-вия път.

Централното тържест
во приключи с разнооб
разна културно-забавна 
програма, подготвена от 
голям брой пионери, мла 
дожи. 
чари.

леко-
ое покорява с щурм!

БОЖИЦА

Чествуванн два празника
.Колективът на основно 

училище „25 май" в с. Бо 
жица на 25 май оонам-ену 
ва два празника — Денят 
на младостта и Денят .на 
училището. В рамките на 
чесгвуването бяха прове 
Д.6нм родица .спортни съ

стезания. Учениците се 
представиха с подбрана 
културно-художествена л,р 
о грама, рецитал, посветен 
на Деня ащ младостта и 
рождения ден на другаря 
Пито идевойки и гратш-м. я. с народял хора и 
песни бгг всички 
па страната. Учениците 
организираха и изложба 
на стенен вестник.

Дълга и -болата е града 
щгята на основното обра
зование 1в Божица. Учи 
лпщето е фо-рмираяо нре 
ди сто години, а вече 24

краища
дипхнината от идването 
на Йосип Броз Тито 
начело «а Югославската 
комунистическа партия.

Чесгвуването на младе
жкия празник започна с 
голям брой спортни със
тезания, които се прове
доха в .предпразничните 
дни. В навечерието иа 25 
май през улиците на Бо
силеград мина факелно 
шествие, което приключи 
в училищния двор, къде- 
то след тона бе запален 
голям лагерен огън. В 
предпразничната вечер се 
проведоха лекоатлетиче
ски състезания и велоси
педен пробег. В залата, на 
Културния дом ее състоя 
викторина на тема: „Ти
то — партия — револю
ция". След „оспорвана

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” В СУРДУЛИЦА

Училище на 30 поколения
В средношколския об

разователен це"тър „Йо- 
оии Броз Тито" в Сурду- 
лица иа 25 май бе отбе
лязан Денят иа младост
та, Денят иа училището 
■и 30-годишнината от съ
ществуването зга тона учи 
лищно ведомство. На тър 
жеелвото п.рея ученици
те, .преподавателите и го
стите за развитото и ус- 

товофи .дириего-

випаги служеше и служи 
иа общоюгослашскитс це
ли. Осъществявайки иде
ите .на съдружието .и иа 
братството и единството, 
от 19.57 до 1987 годила 
училището подготви 2500 
специалиста — селскосто
пански, лесовъдни, търго
вски, икономически и те
хници за обработка .иа 
дърво, - През течение ма 
тридесетгодишната рабо
та основното правило иа 
училището бе хората да 
не ое долят въз оаиова 
■ши 1И0.н алл Iата приг I адигож- 
■поот или социалното по

текло, а оперед това кол
ко работят, какъв е при
носът им е развитието на 
обществото ,ни — подчер 
т,а Адрамов,

За успешната ш ЗО-го- 
дишна .работа и действу
ваме това училище е удо
стоено с различни общи
нски, републикански и съ 
юз,ни признания и напра-

години носи името на 
младостта. Някога 
■имаше много

тук
ученици, 

сега обаче мма само 44. 
В Божица има още ед

на дълга традиция — сът 
рудничеството на младе
жта, учениците и населе
нието с граничарите. И 
училищната младеж осъ 
ществявл успешно сътру 
дничество е граничарите. 
Заедно организират спо
ртни срещи и заедно уча 
ствуват -в културнозобав 
ни манифестации. Н. С.

ди.
На тържеството бяха 

връчени признания иа огг
лехите
рът иа училището м-р 
Никола Аврамов.

— В целокупното доос- 
траи- 

учидищсто

делии лица и организа
ции, а. след това бе изпъл 
цена културно-забавна

И. С.
ташко .развитие и 
сформиране програма.
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ОСЕМНАДЕСЕТИТЕ »1У1АИСКИ СРКЩИ< НА НАРОДА И

СРЕЩНИ МИНАХА 

ОПАВА ДРУГАРСТВОТО
Тържествено представяне на 

две издания на „Братство"НА 22, 23 и 24 МАЙ ДИМИТРОВГРАД, ПО 
ОСЕМНАДЕСЕТИ ПЪТ ПО РЕД БЕШЕ ДОМАКИН 
ПА СРЕЩИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ОТ НАРОДА И 
НАРОДНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБ 
ЛИКА СЪРБИЯ НА КОИТО ЗА ПРЪВ ПЪТ КАТО 
ГОСТИ УЧАСТВУВАХА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МАКЕДОНСКИЯ НАРОД ОТ НЕГОТИНО

то изпълняваше револю
ционни песни за Тито,

В програмата иа тазго
дишните „Майски сре
щи” пие участие и Изда-

„Братстно" от игс" представи постът. Бо
рислав Радович, изпълни
телен 'Секретар в Прсдсс- 

ЦК на

Алманаха „Другарува-
телстаю 
Ниш, което 5 0 - родиш ли
пата от 'идването иа Йо- 
сип Броз Тито начело иа 
Партията и 200-годишпи- 
нагга от рождението на 
Вуч< Стсфажмжч Кара
джич отболя-за с книгата: 
„Нашето иай-гошям-о бо-

ВАРДАР,
дателството на 
СКС, .като между другото 
под черга, че такива изда
ния иа дело потвз.ржда- 
|ват братството и единст
вото и служат за сближа.
.ваше между народностите 
в нашата република.гатство е повият човек” 

и алманаха „Другарува
ше".

Инак в алманаха са за
стъпени поети и гтосатс-

Тържестве-ното 
стапяше на четвъртата 
книга от нородицата Т.и- 
тови произведения „На
шето най-голямо богатст
во е новият човек", ® ко
ято са поместени статии, 
■речи и интервюта за мла
дежта и пионерите 'на
прави д-р Славолюб Цвс. 
ткович, -научен съветник 
в Института за съвремен
на история в Белград и 
-председател .на комисия
та на ЦК на СЮ)К за пу
бликуване на историчес
ки материали.

■Пред събралите се об
ществени, културни и сто 
паноки дейци той между 
другото изтъкна, че тази 
книга представлява ценен 
принос към осветляване 
делото на другаря Тито.
Тя засега е единствената 
книга От този вид, в коя
то на ед.но място са съб
рани изказвания, поръче
ния на другаря Тито към 
младежта, някои от кои
то за пръв път се публи
куват.

пред- , ли от българската, румъи 
ската, словашката, унгар
ската, русин ската, албанс
ката и турската народност, 

участву
ваха в представянето му.

Плетът Борислав Радович 
представя алманаха „Дру- 

гаруване"
четейки някои от стихо
творенията, влезли в не-НЯК01И от които

(А. Т.)Го.

ИЗЛОЖБА ЗА ВУК 

СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ

Слободаи Ункович произнася реч на устроения митинг

След като в хола на 
Центъра за култура беше

ад и на участниците в 
Срещите по улиците на 

открита документална из града, « спортния ц-ен- 
ложба за Вук Стефанювич тър „Парк",
Караджич, а в малката за 
ла на Центъра тържест 
■вено беше представена 
книгата -на Издателство 
„Братство" „Нашето най- 
голямо богатство е но»и-

се проведе 
митинг, който откри -Не- 
бойша Иванов, а реч про 
изнесе Слободан Унко
вич, председател на Репу 
бликанската конференц
ия на Съюза на социали 
етическата младеж га Сър 
бия. Между другото Ун. 
кович изтъкна, че в тоя

>■ ‘ момент такова другарува 
Щш не онм как ни е необх-о-

Гостите и посетителите на откриването на изложбата

Тазгодишните „Майски срещи" бяха ознаменува
ни и :в духа на 200-годишнината от рождението «а 
Вук -Стефанович Караджич. По този 
Центъра за култура

ЛЦ димо и е от голямо зна- 
РЯ чени-е. Тоза оообано е ва 

I жно, .понеже през послед 
Ща -ните години, мис--© често 
111 ое изтъкваше 'онова, кое- 
шш то съдбата на всички ни 

цра.ви неделима. На Сре
щите той пс-жела да Пре 
минат -в духа на братство 
то и едюнстрот-о — тези 
велики придобивки от на 
щата Обща борба.

позод в хола «а 
в Димитровград беше открита 

документална изложба за тоя велик творец на сръб
ската писменост и култура, чийто -съорганизатор бе
ше Югославската галерия за репродукции на живо-

. .
Група -р-ецитатори про

четоха извадки от книга- писни творби в Белград, 
та и декламираха стихо- Пред многоброниите гости и посетители вдъхно-
-ве за Тито, -съпровождани вена реч -за делото на Вук Ст. Ка-раджмч произнесе 
от музикален състав, кой- К-и-рил Тощс-ро-з ди-ректор -на Центъра за култура

Небойта Иванов

ят човек", -стана тържест 
ветото откриване на 
„Майските орещи".

Срещите -откри, при- 
ветствувайки уча-стняц-и- 
те и гостите, Небойша 
Иванов, 'председател иа 
Общинската -ко-лференц 
ия на Съюза на ооциаии 
етическата младеж в Ди
митровград -и на -органи
зационния комитет на 
„Майските -срещи", а уча 
сши-ците .изпълниха кул
турно-забавна програма.

На следващия ден се 
'Състояха главните търже 
стла. След дефилето .на 
младежта -от Димиггрош-р

По традиция. митингът 
п-ри-ключи -с физкултурни 
ул-ражн-ания на Младежта 
и пионерите -от Димитров 
градските училища, а -ве
черта участниците 1в „Ма 
й-ските ср-е-щи" -изпълких-а 
втората ча-ст -от 
«©-забавната програма.

В неделя, «а 24 май, 
домакините сърдечно 
пратиха св-ст-тте по-сти Але 
кса.Н|Лр-0:ва,ц Жуп-оки. Али- 
бунар, Ф-екетич, Призрен 
и Неготино на Вардар с 
пожелания -за нови -срещи 
и другаруване.

култур-

из

Д-р Славолюб Цветкович представя
е новият "човек'' аШеТ° най голям<> ^гатство(А. Т.)

СТРАНИЦА в
БРАТСТВО * 29 май 1987
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стопанство на ремонт
териал и съоръжения, допринася за съз1-' 
давате на дохода в транспорта, гостилци- 
чарството, търговията и т.н. и специално в 
туризма. Пряко или косвено селското 'Сто
панство' създаеа пол сетната от дохода на 
цялото стопанство. Да добавим и това, че 
населението' занима1ва1Щ0' се със земеделие 
съчинява около 19, а ма село живее около- 
?>3 от населението- :на -страната.

Ето защо- не може да се приеме какъя- 
то -и да -е частичен подход в политиката на 
агрехомплокса. Още по-врадна е -сегмента
цията ма агрокомплехеа. Лозунгът „От ни
вата до трапезата" трябза да представлява 
основата -на политиката в селското стопа-н- 
стз-о 'И развитието ка -селото изо-бщо. И по
вече от поза. Развитието на тави област е 
органическа част ,на общото обществено- 
икономическо развитие на страната. В пра 
ктичеекмте акции, -обаче, изглежда забрав
яме тази истина.

ькм-о завърши заседанието на ЦК на 
СЮ К, посветено на селско-то стопан
ство и на социалистическото разви

тие' на селото. Вероятно и поради значени
ето на темата, подготовката на това заседа
ние, с право може да се каже, беше за
дълбочена, широка и добре организирана. 
'За това говорят множеството заседания и 
разговори на тази тема. Изглежда, че този 
път и обществените информативни средст
ва се постараха 'да дадат свой принос към 
подготовката на заседанието.

Причините за очевидно по-големля ин 
терес на обществеността за състоянието и 
проблемите на селското стс-лантзо са мно
го. Не са малко недоуменията и с-т идейно 
естество, колто съпътствуваха разискванията 
по тази тема. И теза не би трябвало много 
да .изненадва. Мсже да се каже, че селско
то стопанство и селото от самото начало 
на социалистическото 

. етвуваха контроверзи. Да оставим на стра
на историята, пък дери и историята на 
заблужденията, които често бяха оснозни 
изходни точки ® изграждането на полити
ката в агрс-хомплекса и в нашата практика. 
Какво е положението сега?

Примерът с агрокомплекса показва ме 
само кеушаж13!ваяето- на един такъв подход, 
го драстичен разрез между приетите опре
деления, а и -прецизно дефинираните за
дачи — с-т една, и -практиката, -резултатите 

Затова е на -място кри— ст друга страна, 
тиката п-с- адрес на -работата и -действува- 

членовете на Съюза на комунисти- 
тава не оа-мо на онези в агрокомплек-

нето на
изграждане съпът-

са. Например, селското стопанство и тури- 
най-тесния кръг на ‘отраслите 

предим-ство- 1& развойните
и текущите). Обаче, с Повече

змът влизат в 
имащи планове

продукция — по-стабилно селско 
стопанство(и в средносрочните

икономическата политика вместо ‘подтик на 
тяхното развийте, теченията .неминуемо се 
насочват покрай утвърдените цели. Затова сече не са изчерпали своята двигателна де

как лотв'0р1ноот. Вместо вербалната борба про
тив етатизма, .догматичното .съзнание, бю
ро критическото разбиране ма развитието 
и Т..Н., за селското стопанство е по-важно 
да му се обезпечи поме равноправно отно-

Две оценки са неизбежни. Пързата е, 
че в последните години целокупното сел- 

преизводство, меко казано, 
стагнира, а осцилациите на отделни секто-

износът,

Се поставя /въпросът: какво ис право
работят комунистите?

Възелът на обстоятелствата недвусми- 
налага заключението, че агрокомпле 

■силно влияние па бюрократизи-^„01ПП.ГП ипгпржпя в шемие с Ю1станалите отрасли, а за .селянина тн.тю съзнание Държавата, изглежда, ира/Ю1^ . ‘ „П.АГТТП.1ГПЧ1П би Да работи колкото може и колкото ще, (а----- естера е заела много пространство- ой ««■ ^ ■
ос ^асас за закониото* утвърждавате

скостснанско

слско 
к сът е по дри еа много големи, намалява 

икономическото положение на агрокомпле
кса е все по-тежк!о Втората, че не се из

зад ачите в тази област 
било да се касае за задачите от програмата 
за стабилизация или за задачите утв'ьрдсни 

■на СЮК (оконча-

тази той .и мн-ого иска .и много може при усло
вие да му се даде възможност и да влияе 
върху приемането на 
имат значение за неговия интерес). Затова 
ин изглежда умссто една, за някого може 
би еретическа мисъл, СК да приеме н (пос
ледователно) тровсищ заключението за из
пълняване на своите заключения за селско

пълняват много от ло да
на отношенията или за нисто админиспрати 
впи те интервенции. (Никой, разбира се, не 

значението и ролята па държавата,
решенията, които

ка Тринадесетия конгрес 
тел но, още са актуални и задачите и оцен- 
ки-тс от Първата конференция на СЮК.за 
проблемите в развитието

со ц и а л исти ч еокот о п р собр азова - 
същата се състоя преди

оспорва
обаче основен въпрос е — къде, кога .и до 

ясно е, че .същият въпрос мо- 
■когато .се касае за на-

коя степен, ана селското- сто-
же да се постави /и
**>»>■ Там то стошашетео и селото, залегнали дадри-
окснопира особено кьд-‘ „ мор в документите «а Тринадесетия конгрес 

-да бъде, малко миш» »* ‘ а ‘ у 1(а СЮК. Така. вярваме, би -се открила пер- 
шттптх 1ам . * • ‘ опектива за укрепнане ма съзнанието за

държалт-а регулатива, мо.пмшс «ми т._сто щ ,ш,ра,ра> отиоож> за промяна
па ота11Ю1В.и'Щспч) на .обществото към апрара 
и на отношенията в самия апрар, Н-е-обхо- 
дим с, ясно, ремопгг и на стопанската сис
тема, но ,и ща самия апрар.

палел>зо ‘и
пие на селото, а 
17 години) Посочените -две оценки са до
статъчни за заключението — селското сто
панство вместо фактор «а стабилизацията, 
може да стане (ако това вече .в т-оляма сто
пен не е) генератор на нестабилността и 01 
ра-ничаващ фактор на съвкупното разни ие 
М това е ясно. Трябва, —« ^

мс-носродетвоно участвува 
-обществони я пРодукт 

— то дава

що
витслиа
ясно
му-емо са слаби. Л без инициатива -и 
ви (не само в 'гази -област) илюзия с да -се 
очакват успешно -развитие т до-големи -ре 
зултати. В такива обстоятелства залагането 
за пазара и за дойствуванст® и&«юожжшче- 

заккиюмервости '.и-ма дризвук ша ло- 
дор-и да д-омагопия. ] Вм.разно са кад-

о.яма 
добре

някои факти:предвид 
произвол ст в:>
лъх формирането на

ските
зушг,
рИТС> мощностите, ‘.ЮФенциашитс... ако 
инициатива, мотиш-и .и разбира ое 
-обмислени акции, че ,всичко това да тръг- 

дад-с ироизводстию за удовлетворсиис 
собствените ш-отроби и за по-нос, относно 

иа лови ,стойност.. Резои.юци-

13 процентаиа стопанството е 
суровинна основа, върху 
27 на сто -от съвкупния 
леността, в производството 
ката и химическата -промишленост, 
дназначени за селското стша.югво е; з
лава се 12 на -сто от би-
ли- селското стопанство е поля- - 
тел на двигателна енергия, строителен ма-

1КЮЯГПО се създава
ДОХО'11П 111'Р’ОМ‘ИIII- 

(на мсталичсс-
« л-ре лс и

иа
за с'1/здаиашс 
ите, стаишжцата, ааключ-они-ята/и • приаиша 
към фя&ттето -имат ‘крагик досег, Слободак Игиятовичако

У
V



2 Комунист
ПОДГОТОВКА ЗЛ ИЗБОРИ В СК

ПОЗАБРАВЕНИ ПОТЕНЦИАЛИ
Орган на СКслед тота и всеки 

ще имат такива събрания, на за
седанието на двете -комиси 
ЦК на ОК в Сърбия правилно бе 

че това ще бъде голяма,

проведе ш периода септември — 
декември, мо още през юни и 
юли органите на СК ще приемат 
съответни платове и решения и 
ще утвърдят задължения за ак
тивистите. В септември ще бъдат 
организирани съвещания със се
кретарите ма първичните органи
зации и председателите ма кон
ференциите. През октомври и 
ноември ще ос проведат избори 
в първичните организации, а в 
декември що се учредят активи
те и конференциите на СК.

ДОКОЛКОТО ВСИЧКИ ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 11А 
СК ОБЕКТИВНО ОЦЕНЯТ ДЕЙНОСТТА СИ В ПЕРИОДА ДО 
ИЗБОРИТЕ И ОПРЕДЕЛЯТ ОСНОВНИ НАСОКИ НА БЪДЕЩА
ТА СИ АКТИВНОСТ, КОИТО ЗА ВСЯКА СРЕДА ЩЕ ПРЕДСТА
ВЛЯВАТ КРАЧКА НАПРЕД В ИЗНАМИРАНЕТО НА ИЗХОД ОТ 
КРИЗАТА, ТОВА ЩЕ БЪДЕ ВАЖНА ПРОМЯНА ЗА СЪЮЗА 11А 
КОМУНИСТИТЕ И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО

на

казано,
истинска следконгресна партии - 
мана дискусия. Затова тези съб- 
рамия ме трябва да бъдат лре- 

нагаоследък севърнати, качето 
случва в Съюза на комунистге, 

оплакване" от
Изборите в организациите и ор- темциалм, за да се създаде въз

палите на Съюза на комунистите мощност на Партията да дсйству в ново „хорово 
,,други среди" или 
партийни и държавни органи, не 
затуй, че „другите среди" и вис
шите органи нямат ообствена от
говорност за състоянието в 'Об
ществото, яо затова, че по този 
начин щр се пренебрегне разго
ворът за собствения принос в 
дсйстгауването на Съюза на ко-

ое провеждат всяка втора годи- .ва много ио-опрппю при сегаш
на. Нзд>сд с 'Избирането ос оценя- н-нте условия. В сегашния «но
ва двугодишната дейност и се м-енгг това-би било от голямо зиа- 
утвърждават бъдещите задачи, ч-оиис за нашето 'общество.
Затова изборите сд, акция с го
лямо политическо значение. Оба им: и » ишечорието на миналн- 
че често се случва организациите те избори безброй пъти казахме, 
и органите да изпълнят изборно- , че е необходимо да .направим за- 
то ей задължение само формал- дълбочен анализ на дотогаваш
но, като наброяват въпросите, -щ> мата -работа, да определим иетип 
коиУо га разисквали и по конто ежи съдържимия на бъдещата д-е- 
ще разискват. Но м-оже да ©е слу- йност п да изберем най-добрите 
чи и нещо друго. Изхождайки кадри, по голям брой 'Оргаа-шза- 
от настоящите проблеми и ела- ци-и не направих атака. Данните 
бо-сти в действувонето на СК, ор- за броя «а първичните -о-ргамиза 
ганизациште могат подробно да цип не направиха така. Данните 
оценят ангажирането на всеки едио събрание след конгресите и 
член на Съюза на комунистите в не са приели нто един нов член, 
самоупракителните оргаНц и ос -оа достатъчни да се стигне до из- 
таналите общесгвено-п с литичео вода, че изборната дейност често 
ки организации и по този начин пъти 'се разбира оамр като фо-р- 
да утвърдят всички слабости в мално задължение, 
работата -ой. Това може да бъде 
-остава за разграничаване
•ония, за които се оцени, че не е изтъкнато, че този път 
изпълняват основните си партии- да се избегне формализмът —

от висшите

пряова обаче да бъдем рсаш- Кои еа изборните задължения 
па пърмичнц.те организации? Прс 
дв-ижда -се те яай-иаиред да про
ведат по|дпо'тителИ1И събрания, 
па конто да утвърдят рамките 
ша -съдържанието на изборните 
документи (отчет за д-отогашаш- 
ната дейност, ориситаци-онна 
-програма за работа, доклад), да 
изберат работни групи и да уто
чнят задачите на комисиите, ко
ито предлагат кандидати за из
биране. На предизборните събра
ния трябва да ос оцени двуго
дишната дейност и да се евиден- 
ти-ра-т кандидати за избиране (се
кретар, заместник-секретар, чле
нове .на секретариата и гар.), а на 
изборните събрания, освен изби

му,пистите.
Органите ли СК ще съобщят 

оценката за собствената си рабо
та мессц-два по-късно, в начало
то на идната година. Това не 
означава, че първичните органи
зации трябва да бъдат отклоне
ни от разговор във връзка с от- 
лсссАностга на други и висши 
инстанции за днешната криза. 
Стгаа дума не зя тоза, а за фак
та, че разискванията за отговор
ността на другите изтласкват на 
заден план оценката за собстве
ната отговорност. Затова е необ
ходимо да се установи „баланс" 
между критиката и самокритика
та -в предстоящата дискусия. Но

На заседанието на двете ко
рт мисии -на ЦК на СК в Сърбия райе, трябва да се обсъдят бъде-

за щите задачи на 'Организацията и
да се приеме о-риентаци-онна про- 

‘Подготозката за избори започва грама за работа.ни задължения.
Защо се придава голямо зна- но-рано. При у-аловие подготов

ката да 'бъде качествена, ще се Очевидно е, че и на тези съ
брания ше има много -разиоква-

яотзгава още много пъти ще го
ворим за изборите.

чеиие на предизборн-снизборната 
декрет? Доколкото всички пър
вични организации -в колективи
те, местните общности ... е це
лия Съюз на комунистите -обек
тивно оценят дейността ей в пе- ИЗНОСНИ СДЕЛКИ 
ри-ода до изборите и определят 
основни наооки на бъдещата си

създаде възможност за качестве
ни промени. Изборната дейност ния. Когатр се има предвид, че 
в първичните организации ще се всяка първична организация, а Б. Радивойша

ОТ ПИРОТ КЪМ СВЕТАактивност, които за всяка среда 
ще представляват крачка напред ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ КОНФЕКЦИЯ ПЪРВИ МАЙ" 
в 1изпамир:ането ,на изхюд от кри- ОТ ПИРОТ ИЗНЕСЕ СТОКИ 
зата, това ще бъде важна проме- ДОЛАРА 
на за Съюза 'на комунистите и 
за обществото като цяло.

съоръжения и за «набавка на ре
зервни части за съществуващите 
машини. Въпреки това не се от- 

предвижда износ на стойност 10 каават от износа. Търсят нови ку
ггуоачи и нози пазари, ^ -понеже 
това е

НА СТОЙНОСТ 3,5 МИЛИОНА

Вече няколко «години ппрот
ека Конфекция „I май" увелича 
ва износа ои, преди всичко

милиона долара, ще бъде преиз
пълнен.Освен това не трябва да се 

пранебрегава и значението на са- 
м-ото избиране. Доколкото всич-

единственият шанс да 
— Ние имаме оме-тха -от из- пР°ДаДат всичко, което лроизве- 

но-са — заяви ТГетар Манич, ,ръ- дат' Разбира се- на избирливите
к-аводител на службата внос__ западни пазари не може да
износ в „1 май" — «понеже на натрапва „местна" мода, Произ- 
всичи пазари продаваме по ове- Б'ежДа се снова, което търси ку- 
товни цени. Същевременно наши нувачът. 
те износни цени са почти еднак
ви на цените иа домашния пазар. 311ран-и и максималн-о

сили така, че износът им расте 
с«т тримесечие на тримесечие, но 
съществува опасност успехите им 
да бъдат обезценени. Те изобщо 
не са доволни -от

■на
конвертируемите пазари. Стотици 
хиляди германци, французи, аме 

ки първични -организации — в риканци, ол-оменаваме само :най- 
Съюза на комунистите в Сърбия г-олемите 
ги има около 25 000

се
(купувачи, носят палта, 

— «изберат манта и пуловери, ушити и изп- 
онези членове, които са готови- летени в Пирот. Оовеи това из- 
да се борят за промени в действу делията на пиротската Конфек- 
ването щ Съюза ,на комунистите, ния могат да се купят и във воич 
щ-е се създаде до-бра предпостав- ки текстилни магазини на Из- 
ка за по-резултатна дейност яд ток". Има ги 
п артиините «ор ган из ации.

Птрротчанци са добре органи-
напрягат

Качеството 'на
конфекция с известно отдавна. 
За да -ое опазят сроковете за дос 
тавка, -се работи „и денем, ,и но
щем". Затова .и 'Рекламациите са 
Радки, Стоките не ое връщат на
зад о изключение на 
бройки, 'КОИТО

пиротскатаи на пазарите в ра
звиващите ©е страни. Дори 60 
процента от целокупната л-род-укДдачко това споменаваме • 

повод разискванията на състояло Шя са п‘Р0Днавначени за износ, 
тр. е? на 19 май -съвместно засе- Износът, казват в Пирот, е 
д-ани-е н-а Комисията за «адр-ова стратегическо определемие 
политика и Комиеият-а за разен- новен 'белег на добре 
тие на 0_К при Централния коми- делова политика 
тет на СК в Сърбия, 
бяха разгледани
първичните -организации и на ор домашния пазар, 
гоните ,на Съюза на комунистите. Затова пирртчанци, за разли 
в Сърбия но време на и зверите- ка от мнозина, които намаляват 
за секретари ццчлен-ов-е на оек-ре- износа, п-онеже уж нямали смет-

“ СК"- Участ- ка- -зиращат 18 ™ета вее п»ече
илиците в разискванията на това собствени изделия През 
заседание .преди .всичко подчер- то тримесечие на годината изгао- 
нпг На,1}а1га оборната дей- сът достигна стойност 3,5 милио-
ност да бъде -използувана за ак- на долара. Това е сигурен 
тивизнраяе на всички позабраве- зател, че .годжгшият план който 
ни кадрови ,и организационни п-о- с „покрит- © Крешси дотозо™

ПО
■ку-р-са на ди- 

вое -още е 
с главните

нара, мислят, че той 
не)реале;н в аравнея-и-е 
оветс13(н.и валути, -и от стимулите.

Често се случва стимулите 
да ни ое дават -със закъснение от 
пет или шест месеца — обясня
ва Петар Манич. — А на всички 
е известно колко висока е наша
та инфлация. Затова съюзните 
с-ргани трябва жнусърдн-о да из
пълняват

и ое- няколко 
призамислена 

Той е и у-сло-
(на к-о-ето -:ис не само- за по-нататъшно ра- 

„задачите яа звитие, но -и за

се изцапат
транспорта.

Имаме постоянни 
С тях работим

купувачи, 
-по две, три и по

сече години, зна-ем като искат 
и това -им продаваме. Така 
лихм© техното доверие 
ките се увеличаваха от 
иа .година.

п-рисъствие, на

спече- 
и поръч- 

година
задълженията -си към 

така, както 
.задълженията 

че днес за-

износителите, поне 
ние изпълняваме 
си към износа. Зная, 
дачата им е тежка 

. домашни суро заработваме
Валстата ое^ ’е МаЛЪа< в'и0,сът им- кирливите

Трябва дапърв-о^ се каже и това, че 
пиротските кон|фе1КЦ1ионери са 
„активни" износители.' Всичкопока. но и ние1 не 

леон-о -валута на из- 
и строги чуждестран-

В. Филипович

пр-аиав.еждат, -от

изразходва за нови ни пазари.



Комунист 3
ИНТЕРЕСИ И ИДЕОЛОГИЯ

Проф. д-р Радослав Раткович

Натиск на старото
КИ: ПЪРВАТА Е ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ НА КРИТМЧ^птгд Впрочем, всички наши критики, 
ТА МИСЪЛ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА КРИТИчргь-дт^14^?/^^ особено ония, които са изразени 
В ТЕОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА ' мдггаАтп™ МИСЪЛ по време 
КРИТИЧНО МНЕНИЕ ВТОРАТА ПОСОКА пПУБЛИЧНО
УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИТИЧЕСКО СЪЗДАВАНЕ 
ЩЕСТВОТО, А ТОВА ЗНАЧИ РАЗВИТИЕ

При изучаването на

«а преразглеждането 
на политическата система, показ
ват, че Съюзният съвет, който 
Скупщината трябва да даде до
пряно да изразят интересите не

НА
МНЕНИЕ В ОБ- 

НА ДЕМОКРАЦИЯТА.
система

та, която се определя като сме
ят на самоуправителната предета- е у'опяж> ^щого преди 

да бъде релевантен Не е съ- Деле,гаФОкап'а бааа на този Съвет 
щестщена класификацията на ин е до гс>ляма степен ироблематич- 
тересите на самоуправителни и на' Не е из®есг"с>- 10 действител- 
■етатистически. Съществено е оно ност' канво този Съвет иредстав- 
ва, което става когато тези ав ля,ва и защ™ дс> голяма степен 
тентични интереси се появяват ,гРеДстааля:ва второ 'издание на 
на по-високо равнище с приема- Съ,зета яа РепУ!блнияте и покрай- 
нето на обществени нинит'г'

всичко
ва

тема на плурализъм, т.е. на са- 
моуправителен плурализъм на
интересите, поставя се въпрос за 
критериите, според които тези, 
интереси се манифестират и съ
гласуват като автентични интере
си отнооно въпрос , дали тези ин
тереси наистина са автентични и 
дали политическата 
дава възможност да се манифес
тират като истински самоуправп- 
телни интереси.

показват на много развитата суб-
На по-низко равнище репуб- ектианоет, ©олунтаристичната съ 

ликаноките окушцини :в дадено вест чиято важна характеристика 
положение яа диверзификации и и идеологическа 
борби на интересите, «а големи- всемогъщието на декрета, 
те разлики на интереси и кон- могат да менят 'Обществените от- 
фликти трябва да кийи. Обаче, ношения. Разбира ое декретите 
на това равнище най-често сме нямат таз-и сила, което значи. че 
свидетели на едногласие. Тук — такива идеологически 
таме изникне и въпрос във връз- игнорират обективните икономи
ка когото да .няма единогтааоие, часкч и обществени закономер
но в редица въпроси които тряб- ности. Но такова съдържание, 
ва да се съгласуват то просто е което излъчват идеологическите 
постигнато. Затова трябва да се апарати в течение на дълъг пе- 
зададе въпроса дали това са на- риод отвеждаше към учредяване 
истина делегатски окушцини и на погрешни теории и потрешни 
къде т.е. какво е делегатска (Зг- философии, чиято основа сена- 
за на тези скупщини? Дали на мира в субективисгично-волунта- 
V! синки скупщини делегатска ба- ристичните представи и илюзи 
за е политическият връх, или де- онизма. В този процес на мяего- 
легатскалпа база на тези скупщи- то яа 'рефлекса на автентичните 
ни наистина е — база?

Гледайки от тези перспекти- ли деформирани идеологически

решения в 
меж-гвроцеса на посредничество 

ду реалната структура и нейното 
флектиране в сферата 

терасите на съзнанието. Знаем, 
че системата

система им
представа за 

коитона ин-

п.редвижда изява 
на автентични интереси на 
висока степен

Какво например става с мате
риалните интереси, учредени в 
базичната област ,в областта на 
продукцията и възпроизводство
то на действителния живот? Ин
терес на трудовите колективи е 
да повишават цените и така да 
разрешат положението на мате
риалната организация, създава
нето на дохода и така нататък. 
Този процес е твърде непосред
ствен и спонтан. Подобно стаза 
и с акумулацията, зашото преди 
всичко се има предвид обезпеча
ването на доход, а тоза е валид
но и за износа, защото положе
нието на домашния пазар укреп
ва интереса да не се изнася, ко
ето оказва натиск върху нашето 
всеобщо положение и стопанска
та позиция яа страната. Широко 
е разпространен и интересът ра
змерите в личните доходи кол- 
кото се може по-малки и до го
ляма стенен да приближаваме до 
уравниловката по принципа: ед
накви кореми, еднакво разпреде
ление.

по-
на общественото представирецщзане 

ската система. 
Делегатската

посредством делегат-

система е учре
дена чрез нея се изявят именно 
автентичните интереси, 
те инак, в системата на полити-

защото

ческсто представяне и репрезен
тиране се деформират. Именно 
стаза „трассубстанция” «а инте
ресите в тоза посредничене, ин
тересът трябва да бъде полити
зиран, за да получи законност яа 
политическа държава, както то
ва констатира Маркс з „Критика
ката ка Хегеловата философия вн ,Може да ое постави хипотеза- представи, 
на държавното право . Маркс ка та_ чс делегаоката система на
зва, че автентичните интереси в функционира тъкмо затова чене ризъм, разбира ое, няма никаква 
•;адена ситуация на разделение промозира автентичните интерс връзка е марксизма, ио това не 
на обществото'на гражданско об- си ^ други думи, може да се значи че той се отказва от стре- 
щество и политическа държава констатира голяма деформация межа си да приспособява марк- 
не могат да се политизират, и „ д!исфун1Кционал:Н'0ст на делегат сизма тъкмо на тези груби до
при тази политизация 'интересите оката система, понеже тя не до- формирани идеологически пред- 
престагат да бъдат автентични, принася за надделяваме на поли- стави. Такава е и тази за потре- 
Оттам и въпроса, който се отна- 1м,Чоската ропрезентация, Какво бата на примата яа политшсата 
ся до нашата делегатска система: значи едноглаоност .в системата над икономиката. Игнорират се 
дали неговите институции дават ,1а плурализма на интересите и обективните икономичеоки и об- 
възможност днес, когато все още „ даден,а .структура на интереси- ществегаг закономерности, поме
не . можем без политическа дър- те? Едноглаоност в такива обет- же политиката, уж, не трябва да 
жава изразяването на

интереси в .съзнанието са влиза-

Субектизистичният волунта-

значи, въпрос, 
тези ин- 

базичната об-

Поставя се
за автентичността на аштситич- има грижа за тях.

Тази представа пък саидетел-
ятслства е причина за аларм: тя 

значи . интереси означава че автентичните инте-тереси, учредени в 
ласт на обществения живот, В от
говор на този въпрос може да се 
каже, че те са автентични, но че 
те са това в дадена конотелация. 
Ако системните решения бъдат 

на цените.

нитс интереси, 
изявени в техния неизменен вид? роси 'нс могат да дойдат до изя- отвува за .останките на една кон- 
Веднага, значи възниква въпросът ,.а зат0ва ос задава и въпросът: цепция, която дълго бе в наше- 
дали и нашата политическа фи- кои сл тсзи фактори които ;шггер то съзнание, а нейните реликти 
лософия смс сс простирали но- копират .в системата и .го дефор- днес показват, че съвестта днес 
далече, отколкото с било възмо- ми:рат тяка чс системата действу- е доста резистентна, че трудно

се освобождава от наследството. 
и Става дума за предишната при

ма общинско равнище, но на по- наддежност на компнтерновокото
движение м влияние на сталини- 
зма. Останките яа това съзнание

такива че системата 
външнотърговската система, мит 
ническата система и т.н. опреде- 

подруги условия гна стопани 
не биха се 

по който се

жгно ?
КАКВО ГОВОРЯТ ФАКТИТЕ?

ва нротпв изявата на антентични- 
: интереси (което се случва

Да видим какво става ® дей
на кло говорят фак-

лят
сване, тези интереси високо равнище тоша е по-очоши- 

дно) ?ствителиост, 
титс? В делегатските окушциниучредили по начин 

учредяват днес. Въпроса с дохо
да не би се решавал чрез пови
шение на цените, но с повишени
ето на производството и произ
водителността на труда. Това по
казва лабилността на категория- 

нейяата обу-

Става дума за действу паното отделно <ос виждат е представите 
автентичните интереси ои тряо- ^ ид1еол1Ш'ич'ссжия сШИрпт ю тех- ^ партията като конушщдиз 'Ошгя,

особено въпреки че процесът на освобо
ждаваше от това наследство трае 
скоро 40 години —- от 6 конгрес 
на ЮКП/ОЮК и Програмата на 
СЮК. И покрай всичко яепрекъю-

лег.итим.ират .» общи-вало да се 
пата, републиката и федераци
ята. Какво става във федерация
та, кои 'интереси ка това ,равии- 

из явя в ат? В Скупщината

иите различни с|юрМ1и, 
за действувашето на политичес
кия с|)а'Ктор. С това в анализите
ма дадена политическа структура 
ое поставя въпросът за съдържа
нието, което излъчват идеологи
ческите апарати, значи, .въпроси
те за представите, и в крайна ли- 

която от тях 
идеология става

ще ое
на СФРЮ, или йа 'някое друго 
съюзно равнище, ос явяват -като 

само републикански

нато ос явява съзнанието за пар
тията като командна 'политпчео- 
ка сила, па ое задава въпросът 
защо тава е така? Поради това, 
чс в иедеодагичеаките представи 
още «е е надмината стаяинската 
концепция. Трябва да ои приз
наем и 'разберем тоои факг, за- 
щото няма да бъде ясно откъде,

та на интересите и 
слозеиост с реалната обществена 
структура, чиято неразделна 
са политическите, правовите, по- 

други решения.

част интегрирани 
те и П'ОкрайН'ИШЖитс интереси.. мия, 'идеологиятаИнтеграцията очевидно е стана- |ШШЗа За ,коя 
ла под силно влияние на идооло ду,ма? 
гичоокитс апарати, оред които от 
отделно зиачспис е ролята ма по
литическите фактори, политичес 

шласт. Можем ли тогаша да

литичсските и
Разбира се, за

спонтанно изявените интереси се 
гюставя и тгуирос дали те са 
самоуправителни? За така изявен 
интерес на работническата класа 
и рефлекс на тези интереси в 
съзнанието на касата, критери-

автентично,.
„ВСЕМОГЪЩИЕТО" НА 
ДЕКРЕТА

Досегашните 'изследвания иката
твърдим как на това ниво се из- анализите «а поведение .на обще- 

а1втонтичмите интереси? ствеишпошитическите фактори (На 4-та етр.)разяват



А Комунист

НЕЗАЕТОСТТА КАТО ТЕМА щат, канено >оа различим и иъзмо- разииние и моделно стоиайстйс», 
жмоогпитс 1иа 'стопансглаоло. Май- за укрепваме яа икономическите 
мотото тшасти има, ю Лооковац — критерии и критериите « стола 
11 122; щъв Врания — 7189, Пре- 'иис-валеТО, рационална употреба 
шепю — ,4260, Буинонац — 2830, та обществените средства, за гк> 
Власотипци —- 2208, а в Търгови- добро ползувано на каиацитети-

тс, организирането на работата в
Зиачитадни оа мерките -иа Па повече смени съгласуването т

■системата в образовшгието на ка- 
столанство

Постни резултати
БРЕМЕТО НА НЕЗАЕТОСТТА НАТИСКА ЮЖН-ОМОРАВ- 

СКИ РЕГИОН ИЗЦЯЛО. ОБАЧЕ, ТРУДНОСТИТЕ В РАЗЛИЧНИ 
ОБЩИНИ СА РАЗЛИЧНИ. ЩЕ ПОМОГНАТ' ЛИ ПОВЕЧЕ И 
ОСТАНАЛИТЕ КОЛЕКТИВИ, ОСВЕН ОНЕЗИ . НАЙ-МОЩНИТЕ, 
КОИТО ВЕЧЕ ДАДОХА ДОСТАТЪЧНО?, ,

ще 'чакат рибна 504 лица.

-м-удав-и-я 'комбинат, „СиМ'ПО",
„■Кощаота" и други сто ДОи с потребите на 

ш:шжи -гиганти от региона и от 1'°- за по-ускореното развитие иа 
другите сроди, които строят в тел-окото стопанство и дребното 
Прешово, Вуяловац, Медведжа, стопанство, туризма и пр. С това 
Босилеград, Црша Трала и я ос- Щ'е сс еъздадат условия за п 
таигиличе екстремно неразвити об бързо решаване на грудоусгр я- 
щ1ши, стрина финансова помощ 'ваисгю, при което тря ьа и да сс 
па Ри |убл и канския фонд за нощ- 'изостри 'Отговорността на з ети 
тик та недостатъчно развитите тс за по-бързо продуктивно тру- 
кр-пища. По този начин шс само доустродеане. Освен това, иоор 
че ос намалява броят иа незас- чсни са и много яллония на неу-

В 13 общини в Южн-омораш- 1 федставдяват повече от полови- „Здравйс", 
ски решон стопанството с «шзюо- пата •незаети (52,23 ,па ето). 
ошмулатшшо и недостатъчно Увеличава се числото ма оте- 
првдуктшмо. По-голям брой 'Об- Цвалифшциранитс .работници, ко- 
щшш оа изразително неразвит!!, -ит-о шитуюмат селата и заминават 
щ някои националният състав ма 
населението е

в града, търсейки каквато й да 
смеоен, а някои с работа, а земята запустява. За- 

'са н крайгранични. При такива тооа е необходимо -СОИ и оста- 
характеристики иа 1региона, про- пвлнте -съответни органи посл-с- 
блемът на незаетостта .с крупей- дазателно и прецизно да уста- 
«цдейно-молитически, икономичен- повят имущественото положение 
ки и социален въпрос. Оттук тру- «а такива работници и п-редим- 
доустрояваието е честа тема за сиво в трудоустрюя1ването да по- 
рааиакване в ОК на СК и МОК лучат онези, които наистина 
на този регион. Активността, юо- нуждаят от работа, както и слю
дена през последните години и зи. които е школуване са п-олу- 
иостигнатите

оамоуправителнитенажа-занс на 
олоразумания за трудоустроява
не, на неспазване на 
предписания, фамил-иарнюсгта и 
други аномалии — което говори 
за това какви димензии има този

•I ите, а ос създават и материал
ни п други условия за общ на
предък ,'ВЪн всички среди,

Разисквайки за проблемите на 
■незаетостта и заемането в Юж- 
номора веки регион, иа последно
то заседание на. МОК иа СК са 
подкрепени активностите за по- 
ускорен» стопанско развитие на 
региона. При това с изтъкнато, 
че 1ВОяи<а олмоуп-равителна орга
низация и общност трябва да 
имат конкретна програма за тру
доустрояване, която последова
телно и решително ще се -осъще
ствява според установената дина 
мяка. Начална оценка на тези, 
програми ще представлява бор
бата за съв-ремонна концепция н-а

законните
-ос

-резултати в плана Чили необходимите условия за 
по трудоустрояването и намалява изпълняване на съответни -рабо- 
-нето яа незаетите, не допрмнеоо- ти -и трудови задължения, 
ха много този проблем да се Повече внимание, -обаче, тряб- 
-емвкчи. ва да -се обърн-с към развитието

проблем -в региона.
Необходимо е, бс изтъкнато 

н-а заседанието, много по-после- 
№ алглн-о ангажиране -на кому
нистите е производствените зали, 
на с-змоуправителните органи и 
тела, -зъл нзички -области, за по- 
бърз;- развитие, разширяване на 
капагтлтзтитг, а заедно с това и 
съз^аггнг «а условия за трудоус
трояване на ’ квалифицирани ка
дри.

оелекото стопанство, -с оглед 
на условията, които -съществуват 
е различните обла-ста.

Бремето на незаетите натиска 
■региона изцяло. Обаче, -от една

все

наС изграждането на стопански
те капацитети, -особено в нераз^
-витите и -средите със семесен на
ционален състав, се създадоха об- '
■стоятелства за заемане -на по-го-
лямо число работници, но общия Д’° д-рута община трудностите 
брой на незаетите в 1региона па;к различно се -отразяват защ-о- 
:нс се намали, -асе увеличи -с 4382 т,о -и бро-ят на трудоспособните и 
лица, така -че -сега без работа са бррят на неза-етитс се различ-а- 
34 836 лица, -или 1160 на -сто от 

незаети в -СР

Борис Костадинов

(От 3-та стр.) н-а -натрапват иа -обществото това яъчзанз от идеологическите апа
рати и потребите на -времето. То
га съзнание не 
пия и затова загубва силата на 
убеждението си: теорията и иде
ологията не може да дадат същи. 
коки решения.

съвкупното число
Сър бия. И заплануваният -размер след -като позволят обстоятелства опъваЩ° съзнание,

към г-олеми трудности във фуик-
което води

предлага реше-.на увеличение на заетостта в та, „нав-ед-наж" ое яви това ста-.
,1985 година от 4,7 иа сто е осъ- линоко ухо -и този -сталински глас.

. .щертвен -с 4,3 на сто, а през ми- Идеологическите апарати зна 
-налата година с четири иа сто. чи излъчват отживели теории ос- 
Такова положение е обусловен-о тапиите на някога п-риемливи 
преди всичко от евидентираяето в схващания, които -отдавна -са за- 
СОИ, за трудоустрояване учени- губили своя оми-сьл или дори 
ци, завършили средни училища, схващания, които никога не са 
но и -от голям -прилив на неква- били -основани, като например е Рите схващания, погрешните фи

на лсоофии -и теории, играят ово-и- 
че те роли и -създават много нега

тивни последици. На друга стра
на, т-с-чн-с- затова -ое засилват про
тиворечията между реалната об- 
ст21н-о'В'ка на ед-но общество -и съ-

цисширанет-а на системата, коят-о 
трябва да -се оформява -върху ос
новата на плурализма на самоуп- 
равит-елните инте-ре-аи. Щом е то
ва така, то-гава -пред -нас е сцена
та на Б-еконовйте „идоли на. теа
търа — по -нея дефилират ста- Развитието на демокрацията 

и на демократичните отношения, 
създаване на условия за свобод
но даване и защищаване на мне-л.ифици.раию оелск-о население, пр-ед-ставата за -комунизма 

озобен-о в Лесксивац и Враня. пълна еднаквост. Въпреки
ния, това е чистилище не само 
за бюрокрацията, н-о и простран
ство за освобождение от всевъз
можните -идеологически заблуди. 
Т-с®а е път да се стигне до ма- 
оово познание на собствените, де 
йствителн-о автентични 
К|ритическата научна мисъл тряб 
ва да очисти ид-ейн-ия

Според сведенията, сред неза
етите 9516 са със средно учили- жан-и-ето н-а излъч-ване от идеоло- 
щ-е, 6530 са квалифицирани и гическите -апарати, 
в исококвалифйцираии работни
ци, 1020 -са -е пюлувисше и 417 
нисша

тари представа изчезн-а от -съдър-

И д-е-оло гичкекото съзна-ние,
което, ражда и поддържа такава -,ная‘и,ето, от ко-ето тогава изра- 
и п-од-о-бни предагави |с посредни- 'Т'зат изкривени и обратни и .де

формирани представи, 
пълно погрешни -представи за 
интересите.

училищна
Над 10 000 лица -работа чакат честото, си прекъсва гар-ацеса на 
над три години, а повече от дюе изявата на- автентичните интере- 
години работа чакат 5700 лица. си, то д-еф-ор-мира този процес.
■Повече -от 18 682 -незаети -са мл-а- Излъчването на -идеологическите КАК ПРОТИВ КРИЗАТА 
ДП До 25 годишна възраст. Харак и. теорети-ческите старини опира На д-ел-о е тогава и противо- 
терно е, ч-е в -общия брой нетру- и' не дава възможн-о-ст да имам-е реч-ието мелед-у опонтавното съз- 
доустрюе1ни мнозинството са же- преглед на реалните отношения навие, което непосредствено тро
ви и то 50,31 на сто. Според ква- з двукратен смисъл. От една стра изтича от н-овиц-ията на труде- 
лиф|икаци-01нвата -структуаа, най- иа лоза съзнание -опъва тре-гле- щите се и граждан-мте и онова 
големия брой лица, които тьрсал- да;'1в-реамн-остта -и на -онези, юо- съзнание, ко-ет-о е о-бработен-о със 
работа-оа неквалифицирани 44,80 ито тъкм-о .така излюзо-рн-о- съдържанията 'излъчвани -от -ид-е- 

' . ■ , мислят защот-о те всъщност «е ологич-е-пкит»- атж-п. г>„„«
-на сто), а заедно с пш-уквалифи- миедят, но -само г-оспоиствуват се, явява се й ппотивопехгГ, 1̂' 
цйраните, които -са 7,43-иа сто, над положението, а от друга стра жду изостанад-ото МС

подготовка. интереси.пък и на-

извехтял 
инвентар с илюзинистка и догма 
тична коН(Стру1кция и да предло
жи нови решения за новите об
ществени условия. Това трябва 
да • направи 1радикално 
йки върху -известното становище 
-на Енгелс, което гласи

отстоява-

„ Колко
науката настъпва по-безскрупу- 
ло-з.но и п-оннепрл-стр а-стно —тзл- 
К|С13!а същата е повече в унисон с- 
интересите ;и стремежите на 
ботниците”.
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ЩВинсщиаиирщошш ^тшттшшшл
геаизиазц

недисцнплината
Бабу шпица, а с останалите „лроцеду- 
рача е » ход". Раабира ос, ще бъдат 
налюяооии .различиш иаказамия. Някои 
ще бъдат иа1казаи1и 
увюляншащ-ето ос прилага като крайна

Две работнички огг трудовата еди
ница! на „Пърти май" щ Бабушиица 
ще ос оботупат о колежките си, Уюол- 
ИЮИИ1 юа.

О.т 'изшослню време насам в този 
пайчмлпд трудов колектив в Бабушни- 
ца е поведена сериозна акция за пре
махваме па лентя й сивото и 'изобщо 
безотговорното Ог111Ю1Ш'д1Н1ИС 'КЪМ тру
довите задачи. Защо ос .наложи тона?

Ород 370 членове ма този колск- 
ти1в, към 20 тикане иге уопяват да из
пълнят 'нормите си. Истина, до извест
на етапен като оправданвие за тогва ос 
привеждаше и факта, че често са .сме
нявали нроиаводствииитс операции. 
Но навий и това обстоятелство еднак
во е валидно за всички работници.

— Две работнички тече еа увол
нени.. И .цангралппият работнически съ
вет ю „.Първи май" прие ’ 'предложени
ето на нашия работнически съвет — 
изтъкна Витомнр Раичич, директор па 
трудовата единица на „Първи май" в

условно, защото

мщжа.
При наличието на поточно произ

веде,тпо — посоченото мероприятие в 
в Бабушчиица е бшго„Първи май"

еди1НСТ1воният изход за укрепване 
Трудовата >и техлюлюжлел.та дисципли
на. Оред ония. които 
пормчте си, май-много са често отсъс- 
Ч1ву1ващ|ите поради болест и тлг., а до
бре е известно, че „оправдания" ня
кои лекари дават е лека ръка.. С това

ДЕЛОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ПРОДАЖБА НА ТО 
„ТИГЪР-ПРОМЕТ" В ТО „ДИМИТРОВГРАД" ПО 
СТИГА ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ

на

яе изпълняват

Залежалите стоки 

сведени до минимум силно се затруднява производственият
процес, нарушава ос ритмиката му, а 
в крайна сметка, търпи загуби целия 
колектив, По-добрс е ония, които не 
искат да работят — ла отстъпят място 
на търсещите работа.

С (изключителни усилия 
на .работниците от дело
вата единица на ТО „Ти- 
гър-промет" » ТО „Дими 
тровград" през първите 
три месеца т.т. е окладо-

мо през 'март с 'продаде
но целокупното февруар
ско производство, а зале
жалите стоки, са намале
ни е н,ащ 88 хиляди чиф
та, яли .е 29 на 'сто. Из-

М. А.

БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 
НАСТОЯЩАТА ГОДИНАвете с готови изделия на- вестн-о -е, че 

вред из Югославия поч-
от мартов- 

оките залежали стоки ще ЧЕТИРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТЧИТАТ ЗАГУБАти няма продукция «а 
димитровградските гума- 
рци. Проблемът на зале-, 
жаля стоки, който отри
цателно ое е отразявал 
върху стопанската дей
ност на трудовата орга-' 
низация, в момента не 
съществува. А не толко
ва отдавна «иго един от-

се .реализират още 50 
хиляди чифта.

Следователно, само за 
три месеца от !на.сто1Я!ща- 
та година залежалите сто 
ки ;са преполовени. Ако

Неотдавна Съветът на 
сдружения труд при Об- 
щииокагга скупщина в Бо
силеград. обсъди, делови
те и финансови резулта
ти осъществени нрез пър 
вите три месеца от насто
ящата делова година. Ко- 
нстатат.ирано е, че дело
вите, а отделно финансо
вите резултати, не са на 
желаното равнище. Чети
ри от осемте .стопански 
организации отчитат за
губа 'От 41 441 430 дина
ра1, а и (останалите не сто
панисват >с голяма печал
ба. В обсъждането участ
вуваха и директорите на 
отделни стопански орга
низации, които запознаха 
членовете на Съвета с 
тримесечните резултати, 
с трудностите н пробле
мите, с които ое срещат. 
Характерно е обаче, че 
почти всички в разисква
нията си, много 
посочваха обективните, а 
съвсем малко 
субективните .причини. А 
изходът, както подчерта 
председателят на ОС 
Босилеград, Васил Такею, 
е е успешното и кюлкото 
е възможно по-бързо пре 
обладаване на 'Субектив
ните причиня и използу
ването на (всички (вът.реш 
ни ресурси в (организа
циите.

Според изготвения от 
Секретариата по 
ство при ОС анализ, кон
то тези дни щ,е обсъдят 
и (Рбществен.о-полнтичес- 
ките организации, стешан 
оките организации в Бо- 
аилеградска община през 
първите три месеца от 
настоящата година 
ществиди общ доход

1 142 074 хиляди динара 
и в сравнение с минало
годишния през този пе
риод е увеличен със 70 
на сто. За осъществява
нето на този доход, осем
те стопански организа
ции
905 026 ' хиляди динара, 
които 'в ‘сравнение с яй

чен доход през първите 
три месеца са осъществи
ли работниците в строи
телната кооперация „Гра- 
джевинар' 106 374 дина
ра, след това във Ветери
нарната станция

изразходвали динара, а най-малък в 
„Изградня" — 39 478 ди- 

/ нара и „Автотранспорт"

се има предвид, .че това 
количество обхваща 23 
различни артикули, глав
но със сезонен характер 
(с 10 до 20 нумерации)'. 
което е 1,5°/» месечнопро 
изводство, тогава свобод- 

реализация е но може да .ое 
един от съществените фа- това 
ктори, че (в касата ла ТО 
„не прииждат" достатъч
но средства.

92 524
са

чет за стопанисване не е 
анализиран без да не се 
споменава как недоста
тъчната каже, че 

е дългоочакваното 
състояние в трудовата ор
ганизация.

Въпреки че от ■посоче
ните резултати могат да 
последват само положи
телни коментари, ,в дело
вата единица предприе
мат всичко възможно и 
тов.а количество да се на
мали. Залежалите

Опоред данните, на 31 
декември 1985 година за
лежалите стоки (възлиза-

ПЪРВОМАЙСКА НА
ГРАДА НА ТРУДА

СТОКИ
в м-смента юа под такана- 
речения 
мум".

За изключителни 
зултати Общинският

ре-
„долен опти-синдикален съвет в Ди

митровград на делова
та единица за продаж
ба на ТО „Тигър-про- 
иет" в ТО „Димитров
град" присъди 
обществено 
зие

които според иде
ални изчисления за ТО 
„Димитровград" възлиза 
около 240 хиляди чифта 
обувки.

Въпреки

повече

Максимални усилиядокосваха за премахване на загубите
високо 

призна- 
Първомайска 

яаграда на труда.

обогоятелст- н алогоди шните 
пени с 59 иа сто. При 

доходът по отношение 
на юравнителния

са увели- — 59 675 динара.
Вече казахме, 

ри от осемте 
организации, през първо
то тримесечие - са -отчели 
загуба -от 41 441 430 дина
ра срещу 31 046'125 
оа миналата тодизна през 
тоя период. Около 40 
сто -от загубата 
строителната
ци_я

вогго, че от ,април ое оча
ква увеличение 
жалите I ботуши (излт^а 
сезонът им) и ДЕРБИ- 

ха над 800 хиляди чиф- кецове, за които все още 
та 'обувки. «След една го- няма достатъчен интерес 
дина тази цифра -е нама- на пазара, работниците 
лена на около 400. хиля- на деловата единица пра- 
ди чифта, но и занапред 
в залежалите клюки бяха 
замразени
средства. Последните 
лизи, приети на

то-в че чети- 
отопански

на зале- ва
период 

е увеличен -със 133 на сто 
и възлиза 237 048 хиляди
динара, а чистият 
възлиза 168 792 
динара и е по^олям 
137 на сто.

доход ■динахиляди
'СЪСВ1ят всичко и занапред да 

ое запази положителният 
стремеж залежалите сто
ки да не надхвърлят до- 

заседаг пустимото

•на
отчитаЗа лични доходи 669-те 

заети (8 повече, отколко- 
то миналата година през 
този период) са изразход
вали! 185 580 хиляди дина
ра и -са увеличени с 86 на 
сто. ,П,ри това 
личен 
64 958 
ч-ен със 71 

Най-голям

значителни 
ала

организа-стопан „Изградня"
17 188 531 динара, - 
ва „Автотранспорт" 10 675 354

количество.
нията на . работническите Факт е, че ТО „Димитров 
съвети на „Тигър — про- 
мет"

■след то

град" никога дообга ме 
е имала по-малко залежа-

динара, търгов-
оката организация „Слога".и ■ „ Димитровград" 

на 31 март т.г. залежали-
оредният 

доход възлиза на 
динара и е увели-

за разлика рт досе
га, тази тоднна

ли -стоки, ;но п-0'стоянна' е 
задачата те 
още попмалко.

да бъдат също -от
чита загуба мот 9 182 234 
динара и „У-слуга"
4 395 314

те стоки бяха 
218 973 - чифта обувки. Са-

точно
са осъ на -сто.П. Димитров • -от

динара. М. Я.
'ОТ среден "ли-
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■*<2еущ -Щ.ТЯееже
КАК ДА СЕ ВЪРНЕ 

АВТОРИТЕТА 

НА СЕЛЯНИНА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ЦЪРНОЩИЦА

ДОГОВОР, А СЕТНЕ АКЦИЯ
Електрификацията в се електрифицирането на ос 

ло Църнющмца >в Босите- 
ирадока община е акция, 
която продължала вече махала Кюрчинци, оцря. 
дле-три тодини. Местната, Отдалечена 
общност и Останалите ор- 
ганиоиран-и сили в село
то Съвместно с обществе
но-политическите органи 
зации в общината и Об
щинската скупщина по
лагат усилия, акцията ка
лното е възможно по-ско
ро да приключи. Касае се 
за село. чийто махали са 
пръснати по 
нз планина Църноок. И 
кой знае още колко вре
ме трябва да мине, ако 
солидарността пак, както 
в мнош случаи досега, 
не надделя. Именно, след

вертолет, бяха побити, а 
жицата развлечена. Пана 
стоящем, изпълнителят 
на работата, 'строителна
та кооперация „Градже- 
винар" върши елактромюи 
нтьоракише работи и тези 
дни ое очаква и в тази 
махала с десетина дого
ве, да светнат елеюримес 
ките крушки.

Председателят на мест
ната общност, ДРАГО- . 
МИР (ВЕЛИНОВ със' съсе 
ляните си не скриват ра
достта, че приключват та
зи най-гол яма акция в 
селото. Но казва, че с то
ва, .не се задоволяват. В 
местната общност и оста
налите обществено-поли
тически ооганизации ве
че са направили план и 
договор за други комуна
лно-битови акции. Меж-- 
ду другото, запланували 
са в течение на годината 
да очистят двата пътя, 
които минават през ня
колко трудови акции.

Запланували са чрез 
един вид местно 'самооб
лагане, да работят и върху 
уреждането на селските 
пообища. както и други 
селски въпроси, които 
времето ще наложи, каза

таналите, преди една го-Ахб възникването на 
.промишлената револю
ция беше своеобразен зн 

.ак хората да почнат да 
бягат от село, тогава не
ин „завършък” би тряб
вало да бъде знак за връ
щане към по-здрав, по- 
хуманен и природен жи
вот на село.

И най-обикновени ма

на юто от общия 'брой до 
макинства на 
мат наследници, а следва 
Щите 35°/о учат и подготв
ят децата ой за някое дру 
по занятие 
очаква, че няма 
нат на имотите -на роди
телите си. Всеки четвър
ти се е изяснил 
не да праизюежда храна, 

тематичеоки операции по макар че и мнозина 
. казват, че ние оме © за- тях дебнат удобен

акция, мент да отидат в града. 
Причините за

кахме селото, сме на пър то на младите хора в гра 
Това да не 'Са само аткономиче 

пкн, но и тук се коренят 
•и множеството неразре- 

пъти шепи въпроси на млади
те на село. Днес на село 
55 на сто от жителите са 
жени, а в омесени еемейс 
тва з 830/» случаи 
са глазни носители на 
производството. Подоб
но е положението и там, 
където мъжете са ,нт вре
менна работа в чужбина. 
На село жената е и май 
ка, възпитателка и дома 
киня, с една дума: глаза 
на семейството.

дина махали» акцията в
село ня-

«0'т останали
те махали’ с неблагопри
ятен и безпътен терен,

и мооке да ое тук (акцията изискваше от 
делени усилия и труд, ко
ито останалите човечето' 
в напреднала възраст жи
тели. не бяха сами в със
тояние да направят. На 
последното събрание в 'се
лото бе взето -решение в

д а оста

да оста-

от
мо-

къаневие в тази 
По темпа, с който напус-

склоковете акцията да се включат и 
жителите от останалите 
махали. Договорен съста
рено. В няколкодневни 
съвместни акции елект.ри 
ческите стълбове, които 
преди бяха изкарани с

опиван е-

во. място в света, 
което стана в юзета за сто 
тина иодисни, ние по на
правихме за 3—А 
ткикъоо време. През 1948 
година у нас на село жи 
вееше 79°/» от население
то, от които 67°А> ^ зани 

_мазаха със селско стопан 
*ство. Според преброява
нето на населението от 
1981 година почти поло
вината от населението 
у нас живееше на село, 
а всеки пети югославянин

V
жените

г
I ■Ци

&I

Vбеше селскостопански пр 
оизводител. Ако този про 
цес продължи, в края на 
настоя шия век може 
се случи на село да жи
вее всеки трети югослав- 

няма пито

Да БРЕМЕ ЗА ПРОМЕНИ

2 та общност.
председателят на -местна-

■

ШшШШ
Договорът е постигнат, а сега на акция

След 13-тия конгрес, ка 
кто и след конгресите по 
републиките и покрайни
ните, беше изтъкнато, че 
е време да се мени отно
шението към селото и оел 
окото стопанство, като се 
създават по-изгодн и 
левия за неговото -разви
тие. >4 в резолюцията на 
13-тия конгрес -се казва, 
че трябза „да се създа
ват условия за по-ускоре- 
но развитие на апролро- 
мищления комплекс... ка
то се поведе борба с носи 
телите на

м. я.янмн, но да 
един, който да живее от

. селско стопанство.
Е БАБУШНИШКА ОБЩИНАОт селото с десетиле

тия повече се взимаше, 
отколкофо се даваше. Са
мо в периода от 1952 — 
1969 година от 
стопанство е „прелято” в 
промишлеността, чрез ди 
спаритета на цените, над 
6000 милиарда динара, 
което е равно на 5 мили 

-арда долара!” През след
ващите (години това съот 
ношевдие е още подпора-.

От обществения 
сто-

ус- щети от наводнениятаселското

чи дед на много места р. Лужница, Мърмюрица 
има свлачища, а .найч>па и др. Поради изливането

им много яиви » околно
стта .на Бабушшща ;и в 
мерите на Калуджерево, 

«влачи- Д.ратишац, Извор, Горчин 
ци и до. няколко дни бя
ха под вода.

Прието е решение от 
'Изпълнителния съвет в 
СР Сърбия да ое поискат 
средства за 'Саниране на 
щетите, а от съответните 
тавдиостопански органи
зации в региона и релуб- 

■ ликата ще се търсят сред 
ства за регулация на ре
ките и потоците. В тази 
иаоака вече се действува 
и значителна част от ко 
ритото ма р. Лужница е 
регулирана, но ше трябва 
.01кю.н.чателмату1 й .регула
ция да. ос утжори, Също 
не търпи отлагане и регу 
лиртисто на Сабач и ня- 
кщм други потопи и роки,

Щетите от най-новите 
продължителни дъждове 
ме са известни, обаче не
отдавна комисия при Об- 
пдагаката скупщина в Ба- 
бушница изнсое отчет 
през делегатите «а скуп
щината за [настъпилите 
щети от Наводненията ог 
преди един мсоен.

Най-мното щети сатире 
търпели пътните съсбгце- 
1ния [И селското 1сггш1аист- 
во.

оното се .намира над 
с. Ракита при гробищата 
И ига пътя Любсраджа — 
Рздининци има 
ща а 'пътя.т Любсраджа ~ 
Цървона ябука е повре
ден. Повреди .на коловоза 
■има и на пътя Голубови 
чи — Бростав дош, като 
същият почти 40”/» е уни-

осктанстко от
към селскотоношеиие 

•стопанство, а отделно опрзително
сектор на селското 
пакство з СР Сърбия ппез 
1984 година са ое отлили 
приблизително 9,5 мили
арда динара, 
кого стопанство

ямр частните селскосто
пански производители".

По всичко личи, че не 
е възможно бъдещето на 
селото да ос основава вдо 
ху досегашните процеси 

много повече, о ^ намеса на то-широ-
1985 година цените в -сел ката 0бМН|рст. Мито од-
ското стрпашство се расте на |СГрана. тпж и пашата, 
ли много иенбавно от ии- ^ м.0>к,е да .остави 
флацията. И това е една 
от причините 
1955 година до днес се
лата бързо се „празнеха .

селищата

а от сслс щожеи.
страна

ЗАСЕГНАТИ СА И 
ПОСЕВИТЕ

Вта В рало Зи»о|цци сериоз
но е повреден асфалто-

Множество потоци и ре 
кички и» Лужница нзлезна 
ма от коритата еи и та- 
.ме'0ох1а годаеми щети

ния път. Века Блатьпши 
ца. която и непрано 'боше 

сспа го е

по
фак-страни така важен 

тор на своето .развитие, 
момента с слу

дато от ю засепнала, на
какъвто л 
чаят

ехлпеела почти до полови
ната и е затруднено Д™- Най-толямо „поражение"

п10С01ште и др. :култури.с остаролотр и наш у 
В развойнатаРастоха само 

край градовете и големи
те промишлени центрове.
ЗАЩО МЛАДИТЕ ХОРА 
НАПУСКАТ СЕЛОТО?

опато село. 
стратегия ДО 2000 гбдиша 
е набелязано, не такъв ло 

- може да се осьщсст 
само при съответна по 

иконом ичеейо-

>юагие.то но него. .Вместо 
5,5 метра, асфалтовото

и гглои .година .па,пц»ааи 
потокът Оабдч, който 1«г
.водни и двадесетина .къ
щи :в Бабушиица, както 

за м .отчасти .цеха та „Луж- 
пътя нища". Освен Сабач, от 

ко.п.итсуго ои ос изляха и

платно е .широко и иепъл 
4 метра. Повреден е 

и пътят .от Звсхици 
Яссиов дел, а на 
Звонци — Ракита — Ву.

л,р.ат
.«Иви

дкропа от
политически мор®.Неотдавна на сшигща- 

името „Планирането 
раовитисто на 
беше изтъкнато, не

на
М. А.селото (Според „Комунист")40
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ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА ОБ
РАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
В ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА ПА СОИ ЗА ОС-НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Грижа за всеки динар Средства за поправка 

на културните домовети, 'С обезпечила общо 
122 234 447 динара, а е 
изразходвала за различ
ни видове -ообствеаи по
треби 119 672 814 динара.

Секретарят на СОИ за 
основно образование, .1сул 
тура, физическа култура, 
детска и социална защи
та Добри Рашгелов заям, 
чс разходите 1Н'апра.ветм1 
според съответно запла
нуваните активности и за
дължения и чс ис са 'Пра
хосвани т.е. И1коию1миова- 
ли са и водили грижа за 
1ВОС1КИ динар.

та култура 135 000 дина
ра. Тези средства но ре
шение на Скупщината па 
тази еамрутиратитслиа об
щност и Съвета на сдру
жения труд към Общин
ската скупщина ще бъ
дат върнати на .стопан-оки 
те организации.

Инак, нрез първите три 
месеца ща годината в та
зи .самоуищхдаителна общ
ност :в Босилеград от раз
личим 'източници, между 
шито немалко допълни
телни юредствп от съотве
тните републикански еа- 
м-оуправ: гтелш I общи ое-

Самоудрав'нтелната об
щност на интересите за 
основно образование, кул 
ту'ра, физическа култура, 
детска и 'социална защи
та в Босилеград, отчете тю 
ложитеяна .равносметка в 
първото тримесечие от на 
стоящата година. Дори са! 
осъществени 2 218 000 ди
нара повече, отколкото по 
зволява тазгодишната Ре
золюция за -съвместно и 
общо потребление. От то
ва в образованието 1 434 
000 динара, в културата 
649 000 н във физическа

та тече оа договорени и 
в най-скоро *реме трябва 
да започне поправката.

Обсъждайки

Строени с „голи ръце' 
иа иаселснирго в селата, 
най-често според тогава
шните нужди, а в някои 
случаи и доста но-големи, другото чл 
културните домове в сс- делегатите на скупщина- 
дата иа Димитровградска та .иа , Самоуправителяата 
община длос се разпад- общност за образование, 
ат Най-често минимал- култура и физическа кул- 
но се .поддържа по една тура иа 20 май се еъгла- 
ста.я, ® .които ое провеж- сиха общността да отде- 
да.т събрания иа местни- ли за целта 250 
те общности иди партии- динара. Останалите сред-

' ства ще обезпечат оста-

между
този въпрос.

хиляди

Имайните .организации, 
геи гирздтед състоянието 
в което се намират кул

м. я. ползуваткалите, които 
помещенията ® култур- 

дсм .във Всички Одо- 
Птюкашия не

БОСИЛЕГРАД ния
ровди. За 
с прието решение, 
же трябва да се разре
шат още някои проблеми

съответтурнигге домове, 
на комисия при Общия 
оката
Социалистическия съюз е 
направила план за поп ра
мка на ;най-застрашеиитс.

Бвсндеградскнте ученици в Кюстендил лоне-канференция яа

до следващото заседание 
на скупщината яа Само- 
управителната

В миналия четвъртък, с.шюгрпд и единното оре- нови-път ое показаха по-до 
група ученици заедно с дно-политехншгоскю учи- бри, а в спортните състе- 
лреподавателпте си от сре ъчще „Кирил и Методий" зашия учениците -от Кю- 
дноннаооченото образова също от град Кюстсн- стсмщил. - 
ние, а в .събота и учени- днл — НРБ. 
ц-и е преподаватели от ос
новното образование ивъ 
зпитание ог Босилеград, 
посетиха град Кюстендил 
— НРБ. Пооещешието ое 
прошеде въз основа на 
приетите програми за 
сътрудничество 

-средношколския образо
вателен център „Иван Ка 
раиванов" от Босилеград 
(СФРЮ)'и средно-полите
хническото училище „Не 
офит Рилски"
Кюстендил — (НРБ), как- 
то и основното училище 
„Георги Димитров" от Бо

През тази година за по
правка са два дома — 
във Височки Одоровци и 
п Пъскашия.

Културният дом във Ви 
сочк-о Одоровци, чиито 
помещения ползуват мес
тната общност, 'земедел
ската кооперация „Вид- 
лич" и селскостопанската 
трудова организация „Сто 
чар" — ООСТ „Коопе- 
рант" и ООСТ „Търго- 
коп", — трябва да бъде

общност.
А. Т.

ОТ ПЪРВАТА ТАЗГОДЦ 
ШНА АКЦИЯ ПО КРЪ
ВОДАРЯВАНЕ В БОСИ 
ЛЕГРАД

Да кажем, че лрооедо- 
Срещата между двете ната' през . миналата еед- 

боошюградакп и таостен- мида среща бе първата 
дилски училища и този от заплануваните две'Оре
лът се просведе в обмен щи. През октомври, съг- 
на опит въщ възпитател- ласно утвърдената прог- 
жнОбразователкия про- рама по сътрудничество, 
цес (между преподавате- а въз .основа на траиич- 
ли по отделни предмети) ното -сътрудничество меж 
и в различни -състезания ду двете общини, двете

Скромни
резултатимежду

В пързата с* тдвете та- 
згедишнл акции по кръ
водаряване» проведена на. 
13 май т.г. в Босилеград, 
се отзоваха 23 души. Че
тири обаче паради оправ 
дателни причини не мо
жаха да дадат тази дра- - 
го цени а за живота теч
ност. Инак, от 19 кръво
дарители и този път най- 
много (7 души) са от це-

между учениците на съо*т кюстендилски училища с 
ветнлте училища. Резул- г-рупа ученииц и препода- 
татите, както подчертаха ваггели 'ще посетят Бс-си- 
ръководител ите.

п-справсн до края на юни. 
Ще бъде поправен по
крива, външните стетпЛ и 
дограмата на целия дом. 
Вът,р сшността тр я бва да 
уреди всеки ползуващ по- 
м ещени ята. Н я кои р а бо

бяха лоцрал; и ше върнат по
от град твърде

Именно, в знанията по 
математика и.физика бо- 
силеградските ученици и

задоволителни, оещенчето 1на съответни
те бооилегр адоки учили
ща.

М. Я.

ОСТЪР СИГНАЛ на своята територия. Пора
ди тези причини мълчи и 
не предприема нищо. Но- 
мотат ли средствата да бъ- 
д ат ед инствен ата пр ичина 
да бъде заличено едно зда
ние о 000*6643 ултуриочисто- 
рйческа 'стойност, която ве
че виооко е оценена? И да
ли ияма други начини м 
други извори на средства 
сградата да ое запази за бъ
дещите поколения?

Едно от доминиращите 
здания в с. Клисура, Сур- 
дулишка община, е „сграда
та-кула” в центъра на .село
то ,»Де.р®ен”. датираща още 
от Средновековието. Невед- 
наж досега сме писали за 
значението й (културно, ис
торическо и пр.) на тази. 
ограда. И неведнаж сме по
сочвали необходимостта да 
се запази, като важен обект, 
чиито кули овидетелствуват 
за богато историческо на
следство. Още повече, че 
самата ограда е „под защи
та”.

ха за производство на чо
рапи, което на практика, 
потвърди, че акцията .в 
този млад колектив е на 
път да си завоюва почте
но място. Колкото и да 
охрабрява отзивът 
дещите се в цеха за чо
рапи, повече тревожи не- 
отзивчивостта на заетите 
в Горската секция, „Услу
га' ', „Слога'' и трудовата 
единица за експлоатация 
на кварц, където 
дите и потребата за 
с оглед на дейността е по- 
чеота, а активността 
изостава.

Въпреки

на тру

Иима Сурдулишка об
щина не може да обезпечи 
поне минимални

повре-
кръв'средства

Клисарската „кула“ пред рухваме им:
Призиви са отравяни и до Завода за защита 

на паметниците в, .Ниш (чиито регистър се намира 
това здание), и към Общинската скупщина в -Сур- 
дулица. За -съжаление тези призиви останаха без 
отзвук.

мен-а"? И не може„ ли да намери други начини?
защо .например не я 'ошетъои на някоя турйстичес- 
ко-гостилничарска организация, която може 
превърне в атрактивен 
стои обект? Дори ;не може

че в първата 
тазгодишна акция се 
зоваха само 19 
.общинската .организация 

Червения кръст в Бо- 
силалрад казват, 
доволни. Още 
сРед тях има и 
нови кръводарители и че 
трудещите ое

от-
да я

ту.риютическочгастилничар- 
ли да се отстъпи с * 

частни лица, които биха я ползували за същите 
цели?

души, в

нанаВ .настоящия момент оградата е пред рухване. 
Покривът напълно е пропаднал, снеговалежите и 
дъждовете, както изобщо зъбът на .времето, заплаа 
шват да срутят това здание-кула. Клиоурч-ани не 
без о-енгавани-е бият тревога: ше предприеме ли се 
нещо спешно, .кулата ще рухне ш най-скоро -в-рем-е.

Заводът за защита иа паметници в Ниш наис
тина не разполага е необходимите материални 
средства, за да запази всички културни паметници 
да консервира зданието за

че са 
повече, че 

няколкоЕдно е ясно. не предприеме ли .се нещо спе
шно, всеки деи може да ое очаква кулата да рухне. 
А тогава ще бъде късно било какво да ое пред
приема. По този въпрос глас .трябва да надигне 
местната общност, делегатите в Общинската -скуп
щина, а и културните дейци от Сурдулица. Защото 
■време за чакане няма!

Секрета
риата на вътрешните -ра
боти.

в

поради Празника 
си не можаха 
да ое включат

този път 
в акцията.по-благ-оприятни ере- Ст. Н
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ФУТБОЛ —
НА ФУТБОЛНА ДИВИ 
ЗИЯ

РЕГИОНАЛШизичевка култура „(В^^р^Т) ?,1^РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ В РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИТЕ ИГРИ 1

Отборите на „Тигър" 
спечелиха медали

Тези дни П.иррг беше 
домакин на атлетическм 
състезания иа състезания

Незаслужено
поражение

ФУТБОЛ — РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Заслужена победа най-ху бави резулати отбе- 
ляза отборът иа ЕИ-Ниш 
о 40 точки, на второ мяс
то се класира „7 юли" 
от Прокупие с 33 точки, 

„Димитровград"

„БУДУЧНОСТ" — „А. БА 
ЛКАНСКИ" — 1:0 (0:0) - 
(ПЪРВА КУТИНА)

Първа кутина, игрище 
то на „Будучшост", зри
тели: 200 души. Времето 
слънчево, теренът неравен. 
Голмайстори: 3. Марин- 
кодайч в 54 минута за „Бу 
дучноег”. Жълти картон
чета: С. Марковин (Буду- 
чиост) и М. Тодорови ч 
('А. Балкански”). Съдия: 
Велизар Радоиич (Ниш).

Футболистите ма „Ас
ен Балкански" на гостува-

„А. Балкански" — „Новоселац" (Ново село) - 1:0 (0:0) та в рамките на .работни- 
чеокю-спортиите игри за 
1987 година. Състезания
та ставаха в три катего
рии : за мъже, жени и ве
терани, в следните дисци 
плини: бягаме,

В спортния център 
„Парк" в Димитровград, 
пред окото 500 зрители 
се състоя мач между от
борите на „Асен Балкан
ски" от Димитровград и 
„Новоселац" от Ново 
ло. В отбрра на „А. ^Бал
кански" играха: Милко 
Соколов 8, Драган Алек- 

7 (Петар Йовамович), 
Тота Рангеле® 8, Мил<ъ 
ван Тодоровци 7, Новица 
Алекоов 7, Славиша Ди
митров 7, Драган Дончев 
6, Борислав Манолов 8, 
Александър Станков 7, 
Сиииша Димитров " 7, Зо

ран В. Христов 7 (Зоран 
Ц. Христов).

'Доскоро 
дските
дуваха слаби 

Играеха

дакато 
раздели 3—4 място със 
17 точки. Мъже се състе
заваха и в следните дис
циплини : бягане иа 100 и 
1500 метра, хвърляне на

д им итров гра- 
ФуТбОЛИСТИ ре-

резулта- хвърляме 
на гюле и оиок ,на дале
чина. Първо място убе
дително .опечели, отборът 
на „Нитекс" от

ти. иедосга- 
тъчно нодготвени, а при
съща беше при тях 
достатъчна

ое-
гюл-е и скок на далечи
на, При ветераните най- 
големи уопехи пожънаха 
състезателите на БЙ- 
Н'иш.

На 1В0ИЧКИ иай-успеш- 
ни отбори бяха връчени

и не- 
мотивировка 

за борба. При такова по
ложение треньорът Алек
сандър Петров ои подаде 

води 
треньор и 

играч Новнца Алексов. 
Негозото дебю излезе

Ниш с
29 точки, второ ФИАЗот 
Прокупие е 19, а на тре
то място се класира „'Ди
митровград" с 9 
В ксмкуоопция за мъже медали.

сов

оставка, а отбора 
пионерският

точки.нето си в Първа кутина 
край Ниш играха добре, 
но загубиха, мача против Комисията за трудоустрояване към Трудовата общ- 
„Будучтгает" с 1:0. Гол за 
домашния отбор отбеля- 
за 3. Марии кови ч от оф-

Д. с.

ус- ност на общата служба при ТО „БОСИЛЕГРАД" в 
Босилеград дава

пешщ.о.
Д. С.

ОБЯВАСПОРТЕН РИБОЛОВ

Слаби резултати
сайд—позиция.

И покрай неуспеха, рад За приемане: 1 на стажант — 2. изпълнители, за 
ва факта, че димитровгра неопределено време.
дските футболисти попра УСЛОВИЯ; IV степен на професионална подготовка 
вят формата си. — специалност счетоводство,на или финансов тех

ник, техник за управленчески задачи или гимназия.
Заявления за изпълняване на предвидените ус

ловия, :в .обявата, удостоверение да- не са под след
ствие и удостоверение от гражданската книга се по- 
дават на адрес: ТО „Босилеград" трудова общност 
общи работи в Босилеград, в срок от 8 дни от пуб
ликуването на обявата.

Непълни и неяавремеви молби няма .да се взи
мат в предвид. .

В рамките на „Срещи
те- на ООСТ в Сърбия 87" 
на Коритничка река край 
Бела паланка се проведе 
съревнование по спортен 
риболов за мъже и жени. 
В конкуренция за жени 
участвуваха четири отбо
ра: домашният . отбор

„Здравен дом", сетне 
ФОМ Прокупие, 
вен дом"
ТО „Автогума" от Пирот. 
Най-успешен беше отбо
рът на ФОМ от Проку
пие.

„Здра- 
Долевац и

_______ д. С.
ФУТБОЛ: МЛАДЕЖИ И 
ПИОНЕРИ

Младите категории 
бележат успехив конкуренция за мъ

же участвуваха осем от
бора, а най-добри резул
тата показаха риболовци 
те от Мерошина, следва
ни от отборите на Алек- 
синац и Прокупие. От
борът на Димитровград 
зае четвърто място.

През мигалата неделя 
.пионеритеФУТБОЛ — РЕГИОНАЛ 

НА ДИВИЗИЯ
младежите и 
на ФК „Балкански" отбе 
лязаха хубави резултати.

наложиха
ВЪЗПОМЕНАНИЕ

Навършиха се ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ от траги
чната смърт край Гостнвар на нашето цвете — еди- 
нородения ни син

Вратарят е вино
вен за поражението

Младежите се 
над отбора на „Единство ' 
от Бела паланка с 5:2, а 
пионерите .победиха ЕИ 

Съревнованието успеш младост, член на сръбска 
но организира риболовно футболна дивизия с 2:0, 
то дружество ..Врело" от като по такъв начин зна-

’ читедно се „изкачиха" на 
табелката.

!*:*
ДРАГАН НЕНКОВI

ФК „О.младинац" Мало 
шище) —. ФК „А. БАЛКА 
НСКИ" Димитровград) 
3:2 (1:1)

Малошище, 24 май. Те
ренът тревист и мек. Зри 
тели: 200. Времето облач 
но. Голмайстори: 1:0 Ми 
трович * 13 минута, 1:1 
Зоран Зарков в 18 мину
та; 2:1 Митрович в 77 ми 
Нута, 3:1 Г. Тодорович в 
80 минута и 3:2 — 3. Зар 
коя в 89 минута. Съдия: 
3. Пекович от Ниш.

Футболистите на „Асен 
Балкански" загубиха срс 
щата с Малошище като 
гости, може би най-мирго 
зарад слабата игра на 
вратаря Стоицов.

На няколко пъти 
слабо интервснира като 
даде възможност на дома 
шиите футболисти да от
бележат хубава победа, 
която за тях е от голямо 
значение в борбата за 
„съществувание".

Димитровградските фу
тболисти оитр&ха добре ме 
жду десде наказателни по 
лета, създадоха и някол
ко. шанса, от които Д»е 
реализираха, «о това ,1с 
беше достатъчно, обвея 
д-1 се смекчи поражеиие-

(1956—1985)
Тежки и мъчни бяха тези 

две години от тежката и мъч
на истина. Останахме без очи
те, които ни гледаха, без сър
цето което ни обичаше, без 
младостта с която се горде
ехме.

Бела паланка. иД. С.
БАСКЕТБОЛ

Двв последователни поражения 
иа „А. Балкански“

а

, На 31 май тази година в 18 часа на градските гро 
бища в Крагуевац ще посетим вечния дом на негова
та и наша младост, вечната къща на едничката 
рожба и ще я залеем със сълзи и окичим с цветя.

Съобщаваме на роднини, приятели и блнзкн и 
ги поканваме да нрнсъствуват на възпоменанието.

Вечно опечалени: МАЙКА ИВАНКА И БАЩА 
СЛАВЧО

Алсксшкщ с 44:67.
Тези две поражения иа 

старта па баскетболното 
първенство ,са ггредупреж 
допие за клуба, че тряб
ва да се действува много 
по-сериозно. Трябва час 
по-скоро „А. Балкански" 
ца ос подсилиш кадрово 
и организационно. В про- 
'тивем случай, «с му ос 
пише добре.

Баскетболи стите 
„Асен Балкански" загуби 
ха два мача на домашен 
горен. Най-напред на 20 
май загубиха срещу нос 
родствения отбор, ма „Бу 
дучггост" от Бабушница с 
73:79, което сигурно пред 
ставл_ява изненада.

Във втората среща, изи 
грама иа 23 май Димитров 
лрадчаии загубиха от от 
бора на „Зелени връх", от

ПИОНЕРИ — РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИ 
ЗИЯ

на

ни

На 2 юни тази година се навършват ШЕСТ МЕ
СЕЦА от смъртта на нашия мил и нспрежалим съ
пруг и баща ПЕНЕ МИТОВд. с. N

Vтой (41 години)
Смъртта го вас от нашето 

семейство и забн в сърцата ни 
тежка п неизлечима рана.

Времето минава, по бол
ката и тъгата стават по-тежки 
н с мъка възприемаме истина
та, чс той вече не е между 
нас. Останахме без него, без 
неговата любов, но с неговия 
лик дълбоко в душата си.

посетим

*

Поражение на „А. Балкански"
■

да играят слабо, коетоПионерите ма „Асен 13а 
«кански" от Димйтровгр- ■ най-напред доведе до из 1
ад загубиха срещата срс равняваме на .резултата ■ ■
ШУ нишки „Железничар" а сетне с автогол ма 
на свой хореи е резултат левия защитник, беше по 
1:2. Това беше една от ставен .и крайния резул- 
по-слабитс игри на май- тат 1:2, Но м покрай то

ва поражение футболис
тите иа. „А. Балкански" »г 

и. раят елечцу отбора иа тСг; 
ггяк" от Пирот.

Този ден, както и безброй пъти досега, ще 
неговата вечна къща, що я окичим с цветя и ще 
я залеем със сълзи.

Вечно тъжни по тоя угаснал живот: 
съпруга Ката и дъщеря Нсвенка

младите димитровградски 
футболисти.

След като поведоха 
след дрбра 'игра в първо
то полувреме, започнаха д. с.Димитър Ставров
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1 СаТиРа * забава
Карикатурен екран Гражданин се изкъпал щ бамята 

:и отишъл да сс облича, като 
1 «питал прислужиш:

— Другарю не мога да да на
меря панталона!

Прислужникът нс знаел.
Тогава ос обърнал към по

сетители и по попитал:
— Другарю, опомнете ш до

бре, шгато дойдохте, бяхте ли 
е панталон? нграие

Прочут оперен певец ос от
бил н малко заведение и след ■ 
като дълга чакал келнера, за да 
папрати поръчка, станал:

— Защо еи отивате, 
гарю? — дотичал келнерът. Ка 
кино те ви харесва?

— Нямате музика — отвър

I (е съм пророк, ама ми сс чини дека 
йош че играе по Димитровград.мечката

Угодило ву сс нещо, и кече си .излази док 
не покара овс що .не (валяе. Тамън се емири 
работа у даринуту и я реко:

ДРУ-

— Е, че ни буде! Нема лечима шаш- 
ме. Легла еу си децата на парцагьете и че 
си гледаю -работу, ка овия дни отворим но- 
ОМНС и чети-м:

„У „Циле" -истражният судия у Пирот 
покренул истрагу против директуратота Ка- 
роля Макяша за присвойене 634 000 и про
тив Асе на' Иванова...

Нашли дека там има треейе за дела- 
1ье. Катоди се дека директурат 
ципа работници омогуйил из фабрикуту да 
си носе дома алат и да си работе приватно. 
Каже се дека и паре кое добивали оди ре- 
публичПият фонд за неразвийени арчили 
за лични доходи..

Млого ме разтривожи тая новина.
Щом истражният Ъи йе надиял — нещо 

су згазили лукат. Оно и онака „Циле" не- 
кико едва—едва дишаше, а съга съсве че 
лъцне... Нейе ми жал за директоратога и 
1|ия около нега.

пад поводът.
— Който иока музика, да 

върви » операта!
— Да, но там няма-вино! —

въздъхнал певецът.

ЗЛОБОДНЕВНА Древуачо Делегатов
председателят щж-съствуващите. — А, ого..: 
думата давам на представителя па общи
на Закъсала.

на некол-В началото на събранието председате
лят 'обясни, „че сме се събрали да обсъ
дим остри проблеми" и даде думата на 
докладчика.

— А, тая ли мусцра.. — прошепна 
Дремчз Делегатсв в един ъгъл на залата. 
— Дскато изреди изтърканите -становища, 
ще минат поне 45 минути ...

След тоза Делегатов помести напред 
задника си, протеина краката ои, пооблегна 
се на стола, тюдмести дясната си длан под 
дясното ухо и — блажено 'Склопи очи.

— Крайно е 'време да се осъзнаем.

— Да, аз еъм... — рипна от мястото 
си Делегатов, но в същия момент започна 
да гегаори другият представител на тази 
община от редовете на „агнешката бри
гада".

— Бми... да, без негово иказване не 
с минало 'вито едно събрание. . . Иди, че 
бягай .. . ако съм принуден да го слушаеч, 
никой не ме кара да то гледам — промъл
ви Дремчо и разреши 'овободно падане на

другарки и другари —• в „революционно 
настроение извика докладчикът.— Поло
жението ое влошава все повече и повече, 
а -ние спим! Да, спим!

— Кой, бре, спи? Аз ли? — сепна се 
и настръхна Делегатов.

— Не се бой! — успокои го първият 
му съсед. — Тоя само подновява стари

клепачите си.
По едно време някакво скърцане сил

но раздразни ухото му и той отвори очи. 
Щом видя, че делегатите еа~ задръстили из
хода, Делегатов на бърза ръка събра мате
риалите и започна да тършува по джобо
вете ай.

Ако су шушлявили — нека одговараю.
Жал ми за .работниците тамо що по

щено работе, а после изтегл>е дебелият 
край. И они, 
дека тия директор че опрайи „Циле". Нели 
дойде с големе препоруйе.

кико и я, сви смо верували

«9
— А бе, снощи. .. женището направи 

някакъв списък на покупки . . . къде ли го 
затур-их... А, ето тю! А сега — да ида да 
ои взема надницата — пю войнишки (сугсече 
Дремчо Делегатов и ютфуча към канцела- 
чрията на касиера.

До края на паузата 
' още 3 минути.

Това ме кара да си помислим: нейе 
доста наук. Нейе ли време и повечко 

да веруйемо у кадрозе оди нашият край. 
Нине често пути полъсно 
одстрану.

Не кажем дека сви одстрану су лоши. 
Тамън .работа! Само

лифрази. ниДремчо направи юпит да остане буден, 
но главата му клюмна най-напред 
след това вдясно, после напред-назад и 
най-юегне се успокои с брада на гърдите.

Хайде другари. .. въпросите са ва
жни ... мисля .. . има какво да се каже . .. 
хайде да не губим време . ..

вляво.
веруемо на ония

бяха оггсанали кажем дека требе по
вече да се мисли и на оная. .момчетия оди 
шляйте краища що уче и изуче, и на дру
га места 1}и цене, а нийе «екико малко им 
веруйемо.

А що се юдноси до люшете работе __
време йе ,све що йе шушлявеио__
зне на видело.

Нека изиграе мечката'суде, куде йе 
имало малворзацийе и шушдикацийе па 
кои и е крив. — да одговара.

Та да може 
работу. Онака не

подкани Кирил Георгиев

ЧАРШИЯш и.пБТРоа ,о

да изле-~ж,в 6,,,/с^чке. о сгевл с по, пиле не мо же дл 
мин-е!' —'ЛИмитровгрлясгелел

, - ПППВО -2р7 ИМ'\
(тгрлеии/- 1

^Хьгвчдня "прегрл-жря

* . Тт/7РЕКОПВЯ/Тн^
после да ое олразимо

Г6”^а-я 
за ра-ооту. Самоуправнете
же, нече (па понегде
деваяо директориете
си шугшьаве.

Ов-е док йедън дън
кико съга у „Циле"...

на

4 0 контрол е не мо- 
■и не омею)V Да за- 

!И ТИя ОКОЛО ТЬИ, ,и |ОНИ

не заиграе мечката

__ч>/ Ь-'

Димитров И отгов°Рен редактор Венко Адрес на Издателството- Кей 30
ИШШ*Ш§ Издателски съвет: Иван Денчев (председател) Радое т1^*НиШ-тт " 9 Декември" М а,

Вв&Ш#Я Я В Костич, Славка Илич, Миодраг Станкович, Ягода я'5ИректоР «СД 46-454, Редакция- ГОШ 5? 74
■Я Н. |ЬЛГ«СКА1, „А.
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ко Димитров, Стоян Станков, Васко Божилов СМетка: 62500-603-9529 СДК - НИШ
Урежда редакционна колегия Вестникът излиза веднаж седмично. ОЖИЛОВ- ВД" ^ ^ КарадЖИЧ"' УЛ~,С шко Шуна


