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№№КЯ0 С указ на президента па 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо-

Орден братство и < 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в ^развитието на братст- - 
вото и единството между 
нашите народи и народности

стоено с швп
—НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Ц

ГОДИНА ХШ • БРОЙ 1310

I

• з юли 1387 • ЦЕНА 30 ДИН.

-ОТ ДЕВЕТИЯ пленум НА ЦК НА сюк 

Акценти из уводното изложени© на Марко Орландич

Косово е най-големнят СЮКизпит за
• От ПО-ДЪЛГО време

са изправени пред небла
гоприятното 
в Косово,

за на комунистите в Ко-ЦЕЛИ 13 часа продължи пленума на Централния комитет на Съюза 
на югославските комунисти във връзка с положението в Косово. В уводното 
изложение на Марко Орландич, член на Председателството на ЦК на СЮК 
и в разискванията на над 30 членове на ЦК на СЮК, беше недвусмислено 
изтъкнато, че е необходимо час по-скоро в Косово да се подобри поло
жението, като най-напред спре изселването на сърби и 
натиск, а сетне се уредят и редица други ' неразрешени 
шест години обременяват положението там.

сово и на други високи 
постове в покрайнината, 
републиката и във Феде
рацията и имаха 'съдбов
но значение за 
то на

п-олоЬкение 
предизвикано 

о.т контрар еволюционното 
посегателство на 
оките националисти и 
ла-ра-ти-сти и идейно-поли 
пическите и 
дици, -особено в 
националните отношения. 
И покрай множеството 
активности и мерки Съю 
зът на комунистите и 
другите социалистически 
сили, общото положение 
в покрайнината и по-на- 
татък се влошава, което 
сериозно застрашава ста
билността на Югославия 
и предизвиква загриже
ност и недоволство сред 
най-широката югослав
ска общност 
другото подчерта Орлан 
дич на заоеданиет-о на 
ЦК на СЮК на 26 юни.

В подготовката за на
стоящето заседание на 
ЦК на СЮК, дойде до 
изява и стремеж към още 
по-голямо драматизиране 
и на без това тежкото' по

албан.
краиране- 

тогавашната поли
тика, която доведе до 
ескалация на албанския

се- черногорци под 
въпроси, коитодруги п-осле-

м-ежду- национализъм и сепара
тизъм и
люционните събития през 
1381 година- Трябва 
що да се изясни и това 
какво конкретно отноше
ние отделни кадри са има 
ли и какво отношение 
имат днес спрямо албан
ския национализъм и не
говата идеология и също 
така, да се види тяхното 
становище спрямо полн- 

а тиката и акцията на СЮК 
в в разобличаването и ста

билизацията на положе
нието в Косово. Ниго 
един случай, особено ако 
се отнася до бивш или 
сегашен деец. или някой 
орган, не бива да остане 
не изяснен, без политиче 
ска оценка и консеквен- 
ции.

тизъм предизвиква 
по-дълбоки нарушения в 
междунаци-о-налните отно 
шения.

• Най-трагично и об
ществено-исторически е 
най-тежко последствие от 
това положение е ненама 
леният интензитет на из
селване на сърби и чер
ногорци. Главната причи
на за това е натискът на 
албанския национализъм 
и сепаратизъм и атмосфе

до контрарево-вое мят да използуват разни смеят да останат пасивни 
антисоциалистнчески си- пред посегателствата на 
ли, на първо място ония, албанския национализъм 
конто действуват от по- и -сепаратизъм, нито да 
знциите на сръбския, чер подценяват действува-не- 
ногорския, македонския, то от п-озициите на сръб

ския или който и. да би
ло друг -национализъм, ко 
ит-о -пагубно -разор-яват 
взаимното- доверие и вя
рата в съвместен живот 
на- хората в -Коеово. Тря
бва да се -сплотяват,
-не да се .разединяват, 
бо-рбата против всички 
посегателства и извраще
ния. .Резултатите в идей- 
но-полит-ическата акция 
и в бо-рбата п-ротав вра
говете, -са основният кри
терий за оценка -на дейно 
стта на всеки член -и «е- 
говото по-нататъш-но -оста 
ва-не в редо-в-ете -на -Съю
за на -комунистите. Т-ова 
нещо подчертаваме, за- 
щото пр-о-цесът на разгра 
ничава-не и след взетите 
мерки и определените ре 
зултатн, в м-н-ого органи
зации -на Съюза -на кому
нистите в Ко-сов-о и ПО- 
-нгтатък върви бав-н-о и 
нерешително.

• -От. опром-но полити
ческо значение -е да 
прекрати доверието на 
всички -ония лица, чи-ето 
по-нататъшно 
вие в политичеокия жи
вот не влива доверие, г 
на против, задълбочава 
недоверието. Всяк-о коле
бание умможава вредните 
политичеоки последици.

съ

ня и др. национализми.
Гово-рейки за влошава

нето -на полс-ж-е-нието в 
Косово след 13-ия кон
грес -на СЮК, Мар-ко Ор
ландич, между другото 
подчерта:

Дълбоко сме ув-ер-снп.
между

ложени-е и създаване на 
напрегната и реваншист- 
к-а атмосфера. От друга 
страна, -имаше и -натиск 
за Смекчаване на оценка
та на -положението' и за 
разводняване и -отслабва
не на целокупната акция 
на Съюза на комунисти
те и другите субективни 
сили в цровеждан-ето на 
утвърдената политика.

• Фактите сочат, че 
политиката на СЮК не се 
осъществява приемстве- 
но и цял-остн-о имен-но в 
най-същественит-е цели, 
утвърдени с Платформа
та за Косово и -с конгрес
ната .резолюция за тар-е-ма 
хване -иа п-оследиците от 
контрареволюционната де 
й-носг. Изселв-ането на 
сърби и чер-ногорци про
дължава-, влошават се м-е- 
ждунационалните отно
шения, не се осъществява 
политиката на най-бързо 
икономическо развитие 
на Косово, а икономиче
ско-социалното положе
ние и -по-нататък се изо

• И ко-нтрар еволюцио
нните -сили са промени
ли -начин на действуваме 
— изтъкн-а Орлан-д-ич. 
-Вместо 'демонстрации и 
излизане на улиците, вое 
повече прилагат -разни 
видо-ве -на н-елегално дей- 
ствуване, -както в Косово, 
така и в д-р-уш части на 
страната, дори и в ЮНА. 
Тяхното -н-еле-гално дейст-

Положението в Косово сериозно застрашава стабил
ността на страната: М. Орландич изнася доклад

че няма други съществе
ни причини -из-вън о-ния, 
ко-ито се намират в -осно
вата -на -нашата -всеобща 
криза — а това са порас
налата бюрмсратич-еско- 
статистическа мощ, нера
звитите -само-управител
ни отношения, нееди-нст-

рата, която те създават в 
Косово. Касае се за раз
лични заплахи, тормозе- 
не, разделение на нацио
нална основа, особено 
сред младите хора, явле
ния на национално нера
вноправно при употреба 
на езика и под- Чрез ло
зунги, с разни памфлети, 
посегателство срещу об
щественото имущество
то и на личния ин- 
тегритет на граждани от 
сръбска и черногорска иа 
ционалност, се върши иа 
тиск за да се изселватг 

Нерядко е случва да се 
кърши такъв натиск и 
върху албанци, когато се 
опитат да защитят сърби 
и черногорци от какъвто 

ст-ря. Продължителното- и да било вид насилие и 
действуваие :на албанския неправди. Тежкото поло- 
национализъм и сепара- жение в Косово се стрс-

се - вува-не и, активно-ст се 
насърча-в-а -и -от чужбина.

Като рез-олюцио-нна ор 
ганизация и в-од-еща сила 
в обществото, Съюзът на . 

® комуни-стите държи един 
от най-тежките -си -изпити 
в историята на съществу
ването си и -революцион
но действуваме, пр.ед ра- 

Председателството пре ботничеоката класа к на
родите и . народностите 
на Югославия. -И всеки 
кому-нист трябва дълбоко 
да съзнава -своите задъл- 

-въ- женил -и отговорности — 
подчерта между другото

присъст-

вото, -сш-ортюнизмът, 11-е- 
ефикаоността в икономи
ческия и обществения 
живот изобщо и колеба
нията в борбата против
идейните противници. Те- длага -на -Централния ко- 
зиугари-чини в Косово — м-итет да вмени в дълг

на Покрайнин-окия коми
тет в -Косово да раздви
жи и доведе. докрай 
проса за идейно-п-одаити-

веждат до много по-теж- че-ската отговорност -на в уводното си изложение 
ки и -по-опа-сни п-ослсдст . някои по-раншни -ръков-о Марко О-рландич. 
вия. Н-ито един чле-л на дни кадри, особено на 
Съюза н-а -комунистите, ония, които дълги годи- 
нито един негов -орган, нг ии стоеха начело на Съю-

по-ради положението,' съз 
даден-о от действуването 
на албанския национали
зъм и сепаратизъм — до-

(Извадки от Заключения
та на ЦК на СЮК преда
ваме на 3-та страница)



НАС |I * И УПО. СВЕТА
СТРАНАТАСКУПЩИНАТА НА СФРЮ ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ДЕ КУЛЕЯР . ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ЗАГРЕБГ

Значителни резултати в отношенията 

с повече съседни страни Знак на признателност
начин в Загсимволичен 

,рсб ще провъзгласи рож 
денист-о на б-милиардиия 
жител на нашата планета, 
с което е отдадена оообе 
на чест на Загреб и Юго 
славия, която е домакин

Генералният секретар 
на ООН ПерСс де Куеляр 
е провъзгласен за почетен 

па Загреб. Пр
ни ще допринесе за -п-одо 
бряване на общата атмо
сфера на Балканите, за 

взаимното

Съюзният съвет на Ску 
пщината на СФРЮ на не
отдавнашното си заседа- 

обсъдн политиката

съвет да продължи да 
полага усилия .за разши 
рязане и развитие на ико. 
помич-еските отношения, 
със' съседните страни, от 
'делно в областта на инду 
стр палната кооперации. и 
технологииеокото сътруд
ничество.

Накрая Съветът оцени, 
че провеждането ма пред 
ложетата среща на миши 
стрпте ма външните 
боти на балканските стра

гражданин 
овъзгласяваието бе извър

укрепване ла 
доверие, ще даде подтик

шоко па съвместното за
седание 11а трите смета 
иа Скупщината та град 
Загреб. Топа е злак 
признание на Куеляр за 
приноса му за сигурност
та, свободата, мира и 
всеобщия напредък -в св
ета.

ние
на пашата,страна към съ
седите. Съветът оцени, чс 
СФРЮ е осъществила зна 
чнтелни резултати на по- 

икошомичес-

за разв-итис па сътрудни
чеството и « различни об
ласти на мултилатсралсп 
план, а с това благ-оирия

на младите спортисти от 
целия свят.на

ПРЕЗ СРЕДАТА НА 
ЮЛИ

литически, 
кп и културен план в от 

повечето
тно ще повлияе и върху 
състоянието в билатсрал- 
ннтс отношения между от 
делиите балкански стра-

ношеннята с 
свои съседи. че същеетву Среща 

Шулц — 
Шевариадзе

ват, покрай определени 
трудности и проблеми, до 
бри перспективи за тях
ното по-нататъшно разв-и 
тие и че югоедавоката по 

' литика та добросъседст- 
во, обоснована върху пр 
инципите за равноправи
ето. ненамесата, зачиташе 
то на суверенитета и те 
рпториалната цялост, яр
ко се утвърди като стабн 
лен фактор на мира я 
приятелството в тази ча
ст на света-

Светът вмени в дълг на 
Съюзния ' изпълнителен 
фактор -на мира н прия,- 
телството в тази част на 
овета.

Светът вмени в дълг на 
Съюзния. изпълнителен

Емблемата и грамота- 
та па Скупщината на За 
греб ще бъдат връчени 

секретар 
на тържествена 

сесия на Скупщината на 
11 юли, косато Псрес до 
Кусля.р ще отправи нос 
лание на мира до млади 
тс от целия свят в духа 
на девиза на „Универсиа
да '87'' — светът на мла 
дите за свят на мира".

ра
ни.

В ООН СЕ ПОДГОТВЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПРЕК 
РАТЯВАИЕ НА ОГЪНЯ В ЗАЛИВА

иа генералния 
на ООН Американският държа 

вей секретар Джордж 
Шулц и шефът иа съвет
ската дипломация Еду
ард Шеварнадзе ще се 
срещнат през средата на 
юли във Вашингтон, зая
вил специалният съвет 
ник на президента Рей- 
гьн за контрол на въоръ 
жаването Едвард Роуни.

Шулц и Шеварнадзе 
ще настоят да ускорят 
преговорите за постигане 
на споразумение за према 
хването на ракети с кра
тък и среден обсег от Ев 
ропа.

Ощ един опит
Пет постоянни член- Също така ще бъдат по 

ки на Съвета за сигурно ложени усилия ла ес из
готви и проект на мерки 
за провеждаше на резонно 
цията която би трябва
ло да съдържа и саик- 
ции, включително и см 
барго за доставка на оръ 
жн-е срещу онази стра
на в конфликта, която 
откаже да сс придържа 
към разпоредбите от ре
золюцията.

стта постигнали съгласие 
във връзка с текста на рс 
золюцията за прекратява

Въз основа .на демогра 
фските прогнози на спе
циализираните организа 
пии на- ООН се очаква, 
че на 11 юли нашата пла 
пета ще наброява 5 мили 
арда жители. Генерални
ят секретар ша ООН по

не на огъня в ирано-ира 
САЩ, СС

СР, Китай, Великобрита 
ния и Франция във връ 
зка с това трябва да ко 
нсултират и десет време
нни членки на Съвета.

коката война.

АКТУАЛНИЯТ МОМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ (2)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРОГРЕС Е ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА
ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ Е ПОЛИТИ- 2010 година. От наличните възм пнитна мемория., електроупорни 

ЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ СЕ ОБЯСНЯВАТ С ожно-сти на страната и за-дълже- материали, които дават въз.мож- 
ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ нията й в рамките на СИВ про ност за по-нататъшна

изтичат и шай-важните й задачи: 
би-отехн-ология, нови материали.

мин нату ри 
зацид и п.р.). Лошият опит отето .изграждане са- вложени 2 ми 

лиона лева. а в оборудването му 
— три милиона лева. -В .час по 
математика в четвърти клас на 
основ-ното училище заварваме ко 
Лкото ученици, толкова компют
ри. Изучават се умножението и 
делението, а вътрешната мрежа, 
първа от този вид, дава възмож
ност на преподавателя от място

Причините, които накараха 
НР България, да се определи за 
научно-технологическа револю
ция не са -по-различни от при
чините, които принудиха и дру
ги ’ страни, без оглед 
н-ото им равнище, трескаво да 
изнамират съвременно, по-ефи
касно и основаващо се яа нови 
технологии производство. Един 
нствената разлика може би е в 
степента на политическата мо
билност и подкрепа на научно- 
технологическото развитие. Тема 
та, така да кажем, може да- се 
срещне и там, където 1»е се ,тър 
си и очаква: в разговора в Съюза 
иа писателите с главния секретар 

. на Комитета за кулутара, който 
разказва най-много за -методи
те на съгласуване на -културата 
с научно-технологическата рево
люция. В училищата децата се 
обучават интензивно да работят 
с електронни изчислители, а ка
то доказателство за твърдение
то домакинът ни предлага Обе
диненото -оредно -политехничес
ко училище „Индира Ганди"|Вчи

вноса на чужди технологии, кой 
електроника, оптическа електро- то се споменава само при голя- 
ника, лазери, автоматизация -на мо настояване от нас. тук се
производствените процеси, яд-ре свръзва единствено с редките от- 
на енергия. Точно са -определени делни случаи. По-радушно 
и промишлените отрасли с най- посочват 
високи икономически ефекти.

На въпро-са за ролята на ту 
кашната -общественост във връз-

сена развой- п-оложителнзгге резул
тати, например в сътрудничество 
то с Югославия, в производство
то на перални машини, което е

да осъществи контакт чрез м-они- ка с ползуваното на ядрената- ене дългогодишно и двустранно поле- 
тора -с в-оски уче-ник. Разбира се, Р-гия нашият събеседник от опо зн,с>- Именно заради такива при- 
не ,всички училища са такива, менатия комитет Красимир -То- меЙК. заради желанието за двус- 
Но м-оделът ефектно обяснява доров- казва, че тази роля в све- тРанна п-ехлза в много области,

-та -е огромна, но не се може на- попитахме няколко събеседника 
Всички организационни про- заД- „Зд страна, която разполага в такна степен лично -са зап-озна-

югосла-вския опит в само

целите.

мени в политически -и иконо- 0 ограничени енергийни ресурси
с ускореното развитие ;на ядрена- Управлението. Общо

ти с
мичеоки живот ое обясняват 
целите на

взето воич .
научно-техиолошчес- та енергетика е -единствената ум • ки отговарят, че са чували за не- 

кото развити-е. „Нашата велика Иа алтернатива". В България ве- го- но не знаят подробности, 
икономическа цел, обясняват че работят четири реакто-ра с по Иван Златков добавя: „Нашата 
ни в Държавния, комитет за и-с- Ю00 -мегавата, а през следващата партия, смята, -че съществуват

петилетка ще -бъд-е по-строен още °бщи закони и всяка страна ги 
и еДии- До 2000-та година участие- прилага опор-ед собствените

енергия трябва условия. Важно е да не ое нару 
ши -с-сновният закон на социализ
ма, например обществената соб
ственост. Не трябва едни на дру-

следвания и технология, е да ув
еличим . производителността 
националния -си -доход до три и т0 ла ядрената- 
половина пъти. П-о този ще ое Да ое увеличи на 60 на сто (-от ое 
наредим сред най-развитите стра га-шните 27).

си

ви в -света и ще дадем принос за Целият -оптимизъм във в-ръз 
цялото социалистическо сем-ей- ка с технологическото развитие ги Да 
ство '. За осъществяването !на та ое -корени в- осъществените резул- 
зи амбициозна цел вече е напра та-ти, ос-о-бено

прилепваме „квалифика
ции", но да в-зи-маме един от друг

в отраслите от пър 
вена програма от промени в про в-остепеано значение (на пример 
изводств-ената технология и -се юл

онова, моето е добро”.
в електрониката, -в която ое вне- 

ределя развойна стратегия д-0 дряват собствени технологии: ма Кача Миянович 
„Комунист"
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Из заключенията !!?_ЦКна СЮК, приети на пленума за Косово

Историята няма да ни прости колебанията
КИ ИНСТИТУЦИИ П ^дАЦИОНАЛИЗЪМ • ПЪРВОСТЕПЕННА Мачаш““ ПАСИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАХАЛСТВА- 
ЦИ • ЗА ПЪШП рд0СоП КОСОВО ЗА ЕФИКАШО^Ж*^^ КОМУНИСТИТЕ Е ОСПОСОБЯВАНЕТО НА В-СИЧ- 
СЕ ОЦЕНИ ОТтвпта?П'РДВИЕ НА ВСИЧКИШЖдГи ЗА ЗАВЪрЩАНЕ НА СЪРБИ И ЧЕРНОГОР-

ОЦЕНИ ОТГОВОРНОСТТА НА НЯКОГАШНИТЕШШ Диш™0 СВЪРЗВАНЕ . ДОКРАЙ ДА
Въз -основа па станови

щата от Платформата за 
акция на СЮК в Косово 
решенията на XIII

развитието яа социалис
тическото 
ние и

ният труд и всички само- ните отоюшен.ия в Покра. 
управителни сили в САП йнината са комунистите 
косово, под идейно и по- и всички граждани от ал- 
лит-ическо водачество на банската народност като 
Съюза на 'комунистите, числящи се към най-чи- 
Към проблемите ;в Косо- сленото население 
до СЮК подхожда като сово. 
към наи-тежки проблеми ДА СПРЕ 
и про.тиво'реч1ия на юго- ТО
сла-з-ежото социалистиче- Първостепенна задача 
ско общество-, твърдо, уве на, членовете, организаци 
рея в революционната си ите и органите на СК в 
сила
преодолее успешно.

ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
Идейната борба за при 

сметне но. задълбочаване 
на р.апноп.ра-вяето, братст

вишена производително
ст на труда, .откриване на 
■нови .работни места 
зрешаване н.а други 
блеми.

само-управл-г- 
Укреп-ван-ето на ма 

тор палната му осадиа с 
единствената перспектива 
на нашето общество- за 
демократическо разреша
ване на всички общестзе- 

. ми

кон
грес, уводния доклад и 
ди-окусията яа

и ра- 
про-„пл-е-нума 

за Касово" Централният 
комитет ла СЮК в Ко- Съгла-сно

™ 'на хш конгрес вя, 
екзк и Програмата за 
стабилизация трябва да 
се извърши трансформа
ция яа Фонда за настщча 
вале

-определени-п рие за
ключения, в които между 
другото се изтъква:

В целия Съюз

ИЗСЕЛВАНЕ■Л'Р оФичзороч И Я 
войни проблеми, 
за тежките проблеми в
междуиационалните 
н-опюния, изселването., 
гу.р-ността, свободата, гра 
жданските права, консти- 
туцио'нността и

и раз-
пък ина юго

славските комунисти тря 
бва да бъде от-постнгнато развитието, «а изо

станалите 'Републики и 
Косово, като

с. I и способност да ги' Косово, СК «в. Сърбия и 
СК в Югославия е да 
спрат изселването на сьр 
би и черногорци от Косо- 
н>о и да създадат условил 
за завъртане на изсели- 

като по този начин 
осуетяват контрареволю- 
циопната стратегия на вл 
банските националисти и

плътно идейно и акц йон
но единство във връзка с 
разработката и при това се 

създадат условия за 
симално ангажиране на 
средствата на Фонда за 
не п осредстве но 
ване (на труд 
между ОСТ от Косо-вю и 
ОСТ

реализа
цията «а югославска -про
грама за разрешаване на 
проблемите в Косово, 
идването и разрешаване
то- на конкретни въпроси 
и превеждането на утвър 
даните

мак-законно- 
на държа- 

-орган-и, 
и ооци-

стта, работата 
.вните и Други

оце икоз'0имическо*то сдружа- ■ 
и средствали,

от други краища на
страната
ОТГОВОРНОСТТА НА 
БИВШИТЕ РЪКОВОДИ. 
ТЕЛИ

задачи; Това е 
първа -и основна предпо
ставка за премахване на 
досегашните

идейно-политическата 
акция на СК и за много

сепаратисти за етнически 
еднообразно Косово. То- 
в-а -е основна п.редпо став
ка за стабилизация на по ЦК на СЮК оценява, 
литическата -обстановка и. че при досегашното ут- 

■ Сигурността в Косово и -върждаване на причини- 
за разведряване на поли- те и -последиците яа кон- 
тйчегката атмо-офера в трарев-слюционните съ- 
цялата страна. бития -в Косово

Необходимо -е -да се 
създадат материални, кул

колебания
в

по-отговорно, и по-бързо 
и по-ефикасно стайилизи 
ране на обстановката 
САП Косо-во.

За единното отноше
ние на СЮК към задачи 
те -и проблемите в Косо
во оа отговорни Централ 
ният комитет на СЮК, це 
нтраянит-е . комитети на 
републиките и покрайни
ните, Комитетът на ор
ганизацията на СЮК в 
ЮНА и техните политичес

в и -при 
оценяването на цдейно- 
по литическата отговор-

Пълно внимание на всяка дума
САПалио развитие 

Косово- Всички конкрет-
ПЛАНИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО.на вофо, единството и соци

алистическото съдружие 
на всички народи и на
родности в Косово т.ряб- 

много
да бъде насочена

Осъществяването на активна популационна 
политика, планирането на семейството и пред
приемането на мерки за съгласуване на демо
графския ръст на населението с реалните въз
можности и други условия е от съществено зна
чение за ускореното икономическо развитие на 
Косово, смекчаването на безработицата и за 
разрешаването на други проблеми. Това е и от 
най-непосредствен интерес на албанската народ
ност в Косово.

ни мерки и акции, които 
се предприемат за стаби
лизация на обстановката 
в Косово, трябва да са 
в унисон с това -основно 
определение.

Сериозните
ция в -развитието яа со
циалистическата 

. ра-вят.елна
кю-ито взеха голям раз

на -политическо- мах в нашето -общество, 
изпълнителните им орга- в Косс-во са много по

вя ло-решител-но 
ор-е-щу

албанския национализъм 
и сепаратизъм ико-изпълнигелни 

ни. Особено голяма е от- 
Пок-рай-

орга- срещу
вършещата -се от н-его- ля 
дс1Ктр'и-нац и-я особено и а 
младежта. Борбата срещу 
албанския национализъм

дефо-рма-
говор-ността на 
нинския комитет на СК 
в Косово й -на Централ
ния комитет на СК го Сър 
бия й

оам-оуп 
демокрация.

и -сепаратизъм е 
ски интерес на албанска
та народност, яа нейния 
просперитет и 
Необход-и-ма е и енергич
на борба -срещу оръбекчя

истин-

турни и други предпостав 
ки за за-върщалс -в Косо
во на -изселили се сърби 
и черногорци -и за досе- 

контрареволюцио- и всички остан-али вида- лва'ие на всички, които 
ве национализъм и- ревал СЪс. знанията, опособнос- 

ошия национализъм и се- шизъм и за решително 
паратизъм, -икономичес- премахване на недоверие- 
ката изостаналост и дру- тб и подозрението към бидизащията на, О1бстан-ов 
ги причини. Затова пъ.р- -албанската народно-ст в 
в-регепеняа задача на ко- Югославия, 
му-нистите ‘в Ко-оово, а 
също така и в Сърбил и
Юго-славия, е -да се борят т‘° и -отговорността на ко- НА. ФОНДА

совските комунисти, кои- С 'икономическата 
то в -идейната' борба тря- звойи-а политика и с не- 
бва да действуват е ли
чен пример и -н-епосред- трябва ,да' се насърчават 

ср-ад трудещите работниците 
се, гражданите, и -младеж
та, като п-о този 
допринасят за укрепваи-е-

н-ост не -е утвърд-е-на до
край отговорността на 
някои к-ооогооки кадри, 
които дълги 
■оглавявали Съюза на ко 
мушилите, за-емаяи други 
отговорим постове в САП 
Косово, СР Сърбия и фе
дерацията и са имали ре
шаващо влияние 
политиката, к-оято доведе 
до -ескалацията на албан
ския националистически 
оеп-аратизъм и до контра. 
революционните събития 
през 1981 тодина.

ЦК на СЮк задължава 
Покрайнинокия 
-на СК в Косово; съгласно 
това -станогоищ-е -и Устава 
на СЮК да разгледа въп
роса, за ид-ейнснполитиче 
ската отговорност на те
зи кадри и излезе пред 
членовете -на СЮК м це
локупната югославска об

ли. п-о-тежки по-остри и с 
следствия за междунаци 
окаляйте отношения по
ради
н-н-ите -действия на албан-

развитис.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ. 
БРАТСТВО И 
ЕДИНСТВО

Централният комитет 
на СЮК подчертава че

години са

тите и труда си могат и 
искат да помогнат ста-

ката в Косово и общест. 
вел10-икономичеокото му 
развитие-

Особено е задължение- ТРАНСФОРМАЦИЯ

върхуРАБОТНА ГРУПА ЗА 
ФАДИЛ ХОДЖА 

Във връзка със сери
озните забележки, кои
то напоследък се пра
вят на другаря Фадил 
Ходжа, 
комитет вмени в дълг 
на Председателството 
си да сформира, в съ
трудничество с Предсе 
цателството на ЦК на 
СК в Сърбия и Предсе 
дателството на ПК' на 
СК в Косово, работна 
трупа, която да утвър
ди всички съществени 
Факти.

за -оспооабягоане ма всич
ки институции -на систе
мата го САП Кооово I за

и ра-
Централният посредств-е-на активно-ст

еф-ика-оно вършеше на ко
нституционната цм фун
кция и особено за, -осво
бождаваме -от иатиака на 
статистическо - -бюрокра-

-самогоол-ие и 10 'на взаимното доверие жаван-е 
и съвместния живот

комитетствен-о ® организа
циите на едтууж-ения труд 
в К0С01В10 и от други край 
ща на страната към сдру

начин

тическото 
национализма.

иа труда и сред
на ства въз -основа на икон-о-

хората от -всички народи 
Тази акция 1е 'класова ;> народ-мости в Ко-оо-вр 

борба, опори на -която Най-отго-терни за състоя- 
са работниците, сдруже- нието на между-наци-онал-

у-ичесютя им интерес, към 
реализация на съвместни 
програми за увеличено 
производство.и чзиОс по- и пълна -информация.

щественост -с навременна
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Юлските празници—под знака на Титовня юбилей
■щКалендар на 

събитията
ДИМИТРОШТЛД: ЦЕНТРАЛНО ТЪРЖЕСТВО — 
11А „И31ЮРИЩЕ"__________ _____________________ #

И тази година ще б'ьДс 
организираш партизански 
марш
ри 0|) одоки и 11 артизаа кжи 
отряд", който на 7 юли 
— Деня на Н1,е1-.ая1и ипо- 
ш Сърбия на „Изворите 
ще оо превърне и тържос 

Оовон ла-

Юлокштс празници. — 4 
юли — Деня на боеца и 
7 юли — Деня на шъста- 
1нието и Сърбия ще ос 
чееттушалг ш знак на 50- 
щдишнмиата от идването 
но. Носил Ероо Тито на
чело на Партията, На пей 
чки тържества но този но 
под ще ое изнесат сказки, 
на юоито ще ое гот ори за 
отс1Щ>ех,01Д1Нюто дело па щс 
Йоани .Броз Тито, за не
говата историческа рошя 
в създаването, изгражда- 
ието :и развитието па 
Партията, революцията 
и освобождението на ст
раната.

В Димитровград в ага- 
«очерието на Деня ,на,.бо 
еца щ; бъде открита из
ложба „Тито въз война
та и мира” и „Тито в нро

„По следите ага 'Р• 3 юли 1943 г. — Вьр 
ховоното комаидувпне на 
съюзническите сили в Сре 
диземномористо изпрати 
ло до Върховния щаб 11а 
НОВ и ПОЮ приветст-

■пвоио шествие, 
горен огън и изнасяне на 
програма на „Изворите 

бъде устроен и ми- 
ТИИ1Г, ша който щс ое нро

знЬчсние

вие, в което между друго 
то се казва: „Вашите пос
ледни успехи и победи 
над фелдмаршал Лер ох- 
рабряват и нашите воини 

моменти..."
шж

1 ■изнесе ,и реч за 
то ша 7 юли — Дони на 
въстанието « Сърбия.

решаващите 
Касае се за победата на 
Титовнте партизани в Пе 
тата офанзива- За участниците в прог- 

марша ще бч.-раада и т 
де щгпатизпран превоз. 

Па 7 юли щс бч>дат ор-
в• 4 ЮЛИ 1941 г. 

Белград (в една вила на 
Деднне) се състояло исто
рическото заседание на 
Политбюро на ЦК на 
КЖП. под ръководството 
на генералния секретар 
на ЮКП Йоснп Броз Ти- 
то. Бива прието решение 
за всенародно 
на югославските народи 
срещу' фашистките окупа 
терн. Този ден се праз
нува като Ден на боеца.

• 5 юли 1943 г. - В Зво- 
рник, който тъкмо бил 
завзет от Първа пролетар 
ска и Първа войводин- 
ска бригада, - загива рабо 
тническшгг трибун и ре
волюционер Филип Кля- 

Фича. политиче
ски комисар на Първа пр 
олетарска дивизия, наро
ден герой-

тонизирали [ тч.ржюства и в 
мостничч; общности Трч.и 
ски Одсровци и Жслюша.

изводоинята на хората на 
изкуството". Вечерта на 
3 юли по околните бай- БОСИЛЕГРАД: ВДЪХНОВЕНИЕ НА 
ри ще лумнат лагерни ог 
нове, организирани от 
Съюза «а излидиицитс.

М. А.
ПОДРАСТВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ__

наме- годината ще бъдат пос
ветени между другото и 
на 50-гсдишн ината от ид 
ването на другаря Тито 
начело на СЮК, като при 
точа се припомни за неи
змеримия му принос в 
раззитхето на народноос- 
еоСотитзлкото дз-ижение 
и социалистическата ни 
революция
ки които са вдъхновение 
на подрастващите похо- 

както и вой- лесния.

въстание
В Боси гдсера,дека общи

на тазгодишните търже
ства на п-о случай юлаки- 
СР Сърбия — скромно и 
делово и в духа на иконо 
мшчеоката стабилизрдия. 
Точа е решение 1на Общи 
нсясия о-тбор на СУБНОР 
и Координационния от
бор за тачеше на револю
ционните традиции и че 
стзувашия към ОК на СС 
ТН :в Босилеград. Име
нно, според вече утвър
дената и приета програ-

прод
«а загиналите бой 

нар ОД1ЯОО озобо-

свежи цветя 
тника
ци през 
дателното 
местността „Буков рид".

В Деня набоеца деле
гации <на Общинската <жу 
пщина и общеотвежмю 
литическитс организации 
ще положат венци на въ

дцижежие, на

къд-ето се провежда тради 
ционалното народно тър
жество, съвместно с на се 

от Търговищказпоменателната плоча, на 
падналите бойци при ос- 

училище „Моша
лението
общйка.

прлдооиг-новно
Пия де". Венци и букети 
цветя ще бъдат иолеже-

И1на,к, тазгодишното оз 
1наменува1не на юлските 
празници, 
чки друпн в течение на

ич
ни и край паметника на 
Васил Иванов—Циле в 
Димитровград, както л 
по местните общности 
Гоиндол, Долна 
Погашюзо, Изатсдаци, Ка
менина и В. Одор-0131ци, а

МЛ.ма во чествуване, е чест 
Невля, ша тези две забележнтелф 7 юли 1941 г- — В 

Бела Църква Раджевска 
чета на Валевски народ 
ноосвободетелен партиза 
нскн отряд под ръковод 
ството на политическия 
комисар Жикица Йова 
новнч Шпанац, ликвиди
рала куизлинговския жан 
дармерийски патрул, кой 
то се опитал да разго
ни народния събор- Този 
ден се празнува като Ден 
на въстанието в Сърбия.

БАБУШНИЦА: ТЪРЖЕСТВЕНО НА ЦЕРИЧЙЕ"Ш} исторически дати в 
трудовите 
ще се п,поведат тържес
твени събрания на кои 
то ще ое припомни за 
историческото значение 
на 4 и 7 юли. Освен то
ва на 4 юли — Деня на 
боеца, делегация от Б-о- 
сшюгратока община, огла 
дявана от членове на Съ
юза иа бойците га общи
ната ще посети и положи

■организации
Председателството на 

Общинския отбор на СУБ 
НОР в Бабушница прие 
програма за ознаменува 
не на юлските борчески 
празници — 4 и 7 юли, 
както и на двете забеле
жителни ГОДИШНИНИ: 50 
години Тито начело на 
Партията и 40 години на 
СУБНОР. Всички ч-ь рж е Са
ва до края на годината 
ще изминат под знака 
на двата юбилея.

в с. Петърлаш културно- 
художестваното дружест 
ио „Георги Димитров" ще 
изнесе и подбрана прог
рама. а на възтюменател 
ката плоча «а падналите 
бойци ще бъдат положе
ни венци и цветя.

общности, посветени 
идвдшето на др. Тито на 
чело на Партията и юби 
лея' на СУБНОР.

на

В навечерието на 4 
юли ще се организират 
лагерни огньове на Сгол- 
екм камен, Таламбас. Йо- 
вина чука и над Брестов 
дол. Ще се организира 
поход, в който ше се вкл 
ючат запасните-военни ко 
мандири и извиднически- 
ят отряд „Лужнишки пар 
тизаяи". Съвместно със 
СУБНОР от Пирот ще се 
положат венгч в КиеваЦ 
и възкресят спомени за 
славната битка на Ръньос.

ПАРТИЗАНСКИ МАРШ 
ДО „ИЗВОРИЩЕ"

СУРДУЛИЦА: ПИЕТЕТ И ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Сурдуличани като че ли Влааинокото плато. В п,ра 
са намерили начин да ое 
отърват от митингарство- 
то, поне когато става ду 
ма за юлските празници.
Манифестацията „Власи 
нско лято", която и тази 
година ще -се проведе от 
4 до 7 юли на Власина-, 
свързва пиетета на насе- 
левиечю ,от общината към 
революционното минало 
с практически цели на 
развитието.

хавите оркестри ог Юго
източна Сърбия ще про-. Преди всичко изтъкеп 
ведат квалификационно се, че в селата, в които 
състезание за „Драгачевс се че,струват юлските пра 
ки сабор" в буча. Извеет зници ще ое организират 
ни естрадни дейци, оамо тъч>ж,е стаени събрания с 
дейни културно-художес- подбрани програми 
таени дружества, реци- Фестивали. турнири, п,р0 
татори. и актьори ще из ж-ектиране на филми. На 
несат културно-художест 4 юли ще се положат вен 
вена програма в чест «а ци и цветя на „Церичйе"
бОчгодишнината от идюа- а ва 7 юли на Таламбас ка
■не,то на другаря Тито на кто и пред паметната ’ 
чело на ЮКП и 200пода ча в зем «оопер™ия Бу 
шцината от рождението дучяост". ” ’
,на Бук Караджич. Пред-'

- в1ижда се даожектиране Общинският отбоп 
■на филми й други актив- СУБНОР съвместно с ОК

на ССТН и останалите юб 
ще'Стве1Но-полити'чески ор 
гашюации ще организира 
конференции в

знич,ните дни ще работи 
Радио—Власина, по чиито 
вълни ще ое излъчват сло 
мени на бойци от този 
край за славните дни на 
антифашистката борба и 
разговори на актуалити по 
литически, стопански и ту 
ристически теми. Н:а 4 
юли ще се проведе XXV 
събор ,на гораните в СР 
Сърбия, в рамките на ко
йто ще ,се проведе торан-

П.редеедателството на 
СУБНОР предлага на‘ 
сдруженията .на Съюза на 
бойците в юбилейната го 
дина да организират 
ревнования по организа 
ционно устройство, УРе*
пане -на възпоменателни
места плочи и паметни
ци, откриване на нови ре
шаване на комунално-би
тови 'проблеми и пр.

съ-

пло

<жо съревнование и кръг
ла маса „Залесителни мл 
адежки трудови 1 акции"-

„Власинско лято '87" е 
манифестация за задълбо 
чаване на мораганите стой 
воеш на ■ социалистичес
ката революция и за по
пуляризация на туристи
ческите възможности на

на
ности.

На 5 и 6 юли ще се 
състоят редица култур- 
но-забавни „събития". Ду к. г.

Ст. Н-местните
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в СДРУЖЕНИЯ ТРУД В ДИМИТРОВГРАД
ммотпм?и?ел? димитровг,'АД 1,0 повод ягая ндПриключва съгласуването

ВРЪЧЕНИ НАГРАДИОт ПЪрВИ юли ще се 
прилага новият Общест
вен договор ‘за

Ди. В противен 
тях и занапред ще е

доходи, в косото, ЛеТрИеде Пгя Рй<:М6Н”1'ЯТ закон 
видело осъществяването ^ Общинския 
на личните доходи да бъ
де по две основи — въз 
основа на текущата ра
бота и въз основа

случай за
в

синди
кален съвет е Формиран
координационнен
чиято задача 
съгласуването 
нотите акта на общинско

чн-ите дохода, ще зависят 
от акумулатиетостта на сега значително

трудовите

БОСИЛЕГРАД труда, Лиляна Георгиева, 
прогимназилен учител 
Горна Лисича, Иван Пет
ров, работник в цеха за 
производство на чорапи, 
Велин Стоичков, юрист в 

Андон общата служба • на ТО 
„Босилеград" и Арсо То
доров, юрист в Общин
ската . скупщина, получи
ха благодарствени 

По повод Деня

«КТ “ н“
силеградока община бе тар-иата на вътрешните 
достойно отбелязан. По работи, Любен Иванов от 
тови повод се -проведе „Ав-отра-нспорт" 
тържествено събрание -на Николов 
Общинския ■ синдикален 
съвет, на което 
жили работници и

съвет. Б
е да следи 
на споме- за-ет в Секре

на пол- 
зува-не на аредствата. Ли-

'ОМИСЪЛ. До първоначален
Босилеград,число от 

организации 
завършили, ма-

трудовата 
Какво в 

се предприема в 
трон гр ад-ските

учител
Иван Стоименов, п-о-мо- 

- Щбн работник в- долно-лю
кални д-еици бяха в-ръче- батск-ото училище и Мил 
ни признания и грам-оти, ча Лазаров, -ръководител 
доклад за, 1развс>й’1ния път в трудовата 
и значението на 
равлението и 'изобщо за 
развитието на 
ниггелните

организация, 
този смисъл 

дими-

в
на заслу- 

синдцтоз,а са
• кър че много от

цип * колективи потърси разум^ния^ ™И 
хме отговор от члена 
Коо!р д и н а цион ни я

тях ча- 
спо- 

по отрасли 
каучуков и

писма.организа- ■на са-
моуттравителя р- Югосла
вия, Републиканският 

■°т ндикален съвет на Васил 
ка Петрова, председател 
на ОСС, инак заета в це
ха за производство на чо
рапи присъди Грамота 
със златна значка, а на 
Милан Александров, ав- 
томеханик ,в Автотранспо 
ртна-та организация Гра
мота със сребърна‘знач-

(тексггилен. 
прочие), така

единицана си-само-уп- телното организация 
Лесковац, Петрова- връчи 
синдикални грамоти. Про 
копи Радованов, гимнази
ален учител в Босилеград, 
Христина Пешева, заета 
в Службата по -обществе
ни приходи, Райна Стоич 
кова, заета в Общинска- 

Драгица 
Асенова заета в организа

съвет
за следене пров-ежаднето 
на О бществ-ения 
при О бщин ския

че и това 
е една .от причините за 
закъснение при някои ор
ганизации. Закъснение си 
гурно ще има и

самоупра- 
ооциал истич е- 

отношения изнесе 
п ре предателят на ОСС - 
Босилеград, Василка Пе- 
трова. Тя подчерта, че 
тазгодишното 
но Деня на

договор 
синдика 

® Димитров
град Владимир Стоиме-

окилс.н съвет
поради втова, съгласуваните

чествува-
самоупра- та скупщина, 

вителя ое съвпада с че- 
•чтвуването на великия ни 
юбилей — 5 О-годишни па
та от

ка.
цията на инвалидите по М. Я.

идването на дру
гаря Тито
на СЮК. Тя ,и между дру 
тото каза че Съюзът на
синдикатите в рамките на ля — 27 юни, по 'гради- 
организирания .фронт на ция- е УД-обен момент на 
организираните со-циали трудещите ©е, ко-ит-о в ав-о 
етически сили, -начело със 
Съюза на комунистите е 
бил и ще бъде подтик на - |Ната организация, се- из

тъкват, да получат окром 
ни -награди -и признания. 
И тази година тю този 
п-овод Общинският

ДИМИТРОВГРАДначело- на

Денят на .самоупр-аБйте ВЕЛЧЕВ,' зъболекар, и 
ДИМИТЪР Г-Ю-РОВ. пре
подавател по физическо 
възпитание в основно учи 

я.та всекидневна работа лищ-е „М-оша Пияд-е" в 
и в .работата на -синдикал Димитровград,

Дипломи получих -Ани- 
ца Лекова и Ваоил Геор
гиев от „Свобода", Стан 
ко Станчев от ТО „Брат 
сиво", Цветанка Митова 

присъди от „Сточар", Асен Цвет- 
от „Циле", Бого-

всички прогресивни идеи 
и практически -решения з 
развитието на самоуправ
лението .

есе, завеждащ разпреде
лението в конфекция 
„Свобода”.
,— Всички трудови ор

ганизации, само-уп раните 
лни -общности и -останали 
общесФгенл дейности сво 
ите с-бщи самоуправ-ител- 
ни акта трябва да съгла
суват с новия -обществен 
до-г-овср -най-късно де- пър 
ви юли, за ДД могат да 
изплащат личните дохо-

въче само-управителни ак 
ти трябва да бъдат прие
ти на. референдум.

Ксординацио-ният 
вет, какт-о изтъква Стои
менов, -о-цевка на съгласу 
ваните акти ще даде вед 
нага след -пърди юли. Те
зи които до-сега са тър
сели немощ правилно са 
съгласували документите

-ОИН-V'»- ,'т' •

дикален съвет
п-ет емблеми о-оем дитгло ко® 
ми и 15 грамота.' Е-мбле- люб Алексов и Ефтим

Рангелов от гумарата и 
„Ко

В продължение на съ
бранието председателят 
на ОСС в Босилеград, за 
извънредни .резултати в 
работата на трудовата 
единица в Босилеград 
към Електроразпредели
телната организация от 
Лесковац -връчи бл а г-ода-р

съ-
ми получиха НИКОЛА 
Л. ТАСЕВ, бригадир в- ко Ерина Тодорова от 
нфекция „Св-о-боща", МА- муналац".
РГАРИТА СТАВ РОВ А, за 
ета в ТО „Димитровг
рад", ЗОРИЦА СТАНКО По случай 27 юни 

— Деня яа -само-уп- 
равителя, за постиг
нати извънредни ре
зултати в акцията 
„С повишена произ
водителност на тру
да и спествяване 
към целите на стлби 
лизащмята”, Съюзт 
на синдикатите па 
СР Сърбия присъди 

, ЕМБЛЕМА на Пепи 
ца Ранчев работник 
в цеха за обувки, 
платна ,и фодии в 
Т-0 „Димитровград”-

ВА -от детската градина 
„8. септември", . ВАСИЛ

ои.
А.-Т.

БАБУШНИЦА: ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ НА БОЙЦИТЕ

Опазване на революционните придобивки
мния принос на Д-р. Ти го 
за полагане основите на

върху ожиюотворяването 
на политиката на СКЖ, 
укрепване организациите 
на Съюза на бойците, та
чене -и развитие на револ 
юци-онните традиции от 
НОВ-а бяха връчени и 
на отделни лица и -орга
низации.

От тържественото -съб-

езценят д-елото на дру
гаря Тито. И-м-еино зато
ва, според думите на Р- 
Ко-стич, днес са ни необ
ходими .щщ-е ло-голяма сп 
лотеност и -бойко ст, как- 
то и -непрестанна борба 
на комунисти, -бойци и

В чест на празника иа 
бойците — 4 юли — на 
25 юни т.г. в Бабу-шшща СФРЮ, победната Нар-о- 
ое състоя тържествено съ 
бра-мие -на Общинския от 
бор на СУБНОР. Търже 
ствого премина п-од зна
ка на -ознаменуването на 
два за-бележителни юби
лея : 5 0 -годишнината от

доо-свободителна борба и
социалистическа револю
ция, за сам-о-стоятеляи я 
път на само-управително
социали-стичеоко разви
тие. създаване на иеобвър всички прогресивни -си

ли, за опазване ценните 
придобивки от НО-В-а.

В продължение на съ
бранието на иай-дейна- 
та бо-рч-е спса организация

зан-ото движение, за мир Грамоти получиха Мирайис до -Предоедателсг
в-ото па СФРЮ и д-о П-ре лена- Тричкова, Илия 
доедателс гв-ото на ЦК на Стойч-ев, Миленко Злат- 
СЮ-К бяха изпратени при ко® и Димитър Петров 
Еетствени телеграми. Бой от „Свобода", Ве-рка Ми

ленкова -от „Братство", 
Иван Огратиев, милицио
нер за контрол на мина

другаря Ти и равноправно - сътрудни
чество в света.

идването на 
то начел-о на ЮКП (СЮК), 
и -Ш-годишнината на Съ В -основата на в-оичк© 

това е борбата му за ук
репване на братството и през 
един-ств-ото на югославс
ките -народи и народнос
ти — -основен камък, :вър 
ху който е изградена -Но* ят -отбор на СУ-БНО-Р да
ва Югославия. Враговете 
на социализма у на-с ш ли 
цето на различни яацио- 
нализми и албанския ире-

юза на сдруженията -на 
бойците от Народ-оосво- 
бодителната война.

В присъствието -на оце
лели бойци от Лужница, 
граждани, гости, младе
жи -и ли-онери за револю 
Ционното дело и дейност 
на другаря Тито, реч про 
изнесе РА/Д-ОЕ КОСТИЧ,
председател яа Междуоб- дентизъм и сепаратизъм, __
ш.инската конференция използуват -сегашната ико дителната воина. Блат

на ССТН в Ниш. Между иомическа криза, за да д-арствени гр-ам-оти за 
Другото той изтъкна огро атакуват тези -основи и об изключителна активност

изтеклата година 
от с. Радинци бе връче
но ■преходно знаме, което 
всяка година Общиноки-

ците полоясиха венци пр
ед паметника—-костница 
в- Бабуш-ница на загинали 
те в Първата и Втората вшците границата, Радко 
световна война от Лужнн Радков от „Балкан", Йор

дан Йотов, Ал-екса Але 
-кюов, Гроздан Георгиев,

ва за -изключителни р-езу 
лтати и принос в -опазва
нето и задълбочаването

ца. Нак-ра,я членовете на 
КХД „Младост” и учени
ците -от основното и сред- Лоза Костова, Рилка Хри 
тото училище изпълниха сшова, Гмитра Тодорова 
подбрана културяо-худо- |И Ва-д-исав Зарков от

ТО „Димитровград"-

на революционните при
добивки от НароДоосвобо

жс-ств-ена програма.
Ст. И. А.Т.

СТРАНИЦА 3братство • з юли 1987
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ДИСКУСИЯ ПО РРОЕКТОПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД В ДИМИТРОВГРАДВ ЦЕХА ЗА ПРЕРАБОТКА И СУШЕНЕ НЛОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУК 

В БОСИЛЕГРАД

Полугодишният план е реаяизиран с 85 на сто Съгласни с промените
дови организации от ма 
термалното производство 
и обществените дейнос
ти. Обратна информация 
за тона в Общинския син 
дикалеи съвет е йзпратс 
на само от седем органи
зации. Все пак и от тоза 
произтича, че трудещите 
ос в димитровградското 
стопанство са съгласни с 
промените. Ообсно е 1изтъ 
кнато, че с предложени
те промени с необходи
мо самоу-пракитсл-ното ор 
ганизира.нс на трудещите 
се да се „очисти" од досе 
гашиия прекалсн норма 
тиеизъм. След това тру
дещите се търсят прециз 
но разграничаване меж- 
ду самоуправлението и 
ръководенето да се зна
ят правата и отговорнос
тта на директора, както 
и на саимте заети и само 
управителните им органи. 
Освен отговорността на 
директора, търси се кон
кретизация на отговорно
стта и на. делегатите в са
мо-управителните органи. 
Търси се по-силна роля 
на работническия съзет, 
а също така и на Синди
ката, Почти всички заети 
са дали пълна подкрепа 
на организиране на спе
шни общи събрания- вме 
сто прекъсване на работ 
ата (стачка).

Както в цялата страна, 
Димитровлрад-па площите ш-с увеличат 

на -40 до 50 хектара.
— Тъй като „Напредък" 

като организация за сел
скостопанска дейност, те 
намери за -сходно- да за
почне
производство 
димите за нас суровини, 
въпреки чс в (началното 
даваха -обещан-ия, започ
нахме сами, тази година 
като иррб|го производс- 
Т1Х-. Резултатите ако бъ 
дат задоволителни, а пад 
я.зам-е се да бъдат, ог слс 
дващата родина ще зап-о 
ч.нсм н-и-с -с организирано 
производство Това сигур 
но ш-е (повлияе п на-отде 
лн-и частни -ослсюостома-п- 

ироизводитсли и те 
да ,последват (нашия. -при

И ПРИ ЗАТРУДНЕНИ УСЛОВИЯ ПОЛУ
ПЛАН

така и в 
ска -община проект-ошро- 

» Закопа за одру
ГОДИШНИЯТ ПРОИЗВОДСТВЕН 
РЕАЛИЗИРАН С 85 НА СТО. В МОМЕНТА 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ НАМИРАТ НА КОЛЕКТИВ 
НА ПОЧИВКА. ВЪРШИ СЕ РЕМОНТ НА 
МАШИНИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СУРО-

мепитс
ж-е ни я труд в-ече

месена -за на публич
но- обсъждане. Резюме на 

пре 
на Общи

някол
ко

е оргаишзираию 
на пс-обхоВИНИ дискусията направи

досдат-сл сивото
През първите шест ме 

сеца от настоящата- дело 
ва година в цеха за пре
работка и -сушене на ово 
щня н зеленчук -в Босиле 
град, са осъществени сра 
внителн-о добри произво 
дотвенц резултати.. Полу
годишният производст
вен план е реализиран с 
85 на -сто. Но въпреки то 
ва -в цеха изтъкват, че 
шестмесечните им произ
водствени резултати, с ог 
Лед че са осъществени в 
затруднени 
само
представляват 
нова за реализиране на 
заплануваното тазгоднш 
но производство от око
ло 450 тона сухи изделия. 
Това- обосновават -с Фак 
та, че през второто полу
годие ще започне прера 
ботването на нови суро- 

пълно -натовар-

Ч 11:11 ите. ПОРОДИ КОИТО ЦС 
хът няколко -меое-ца -през 
първите шест месеца ра 
боти -с намал-аш мощно 
стм.

синдикален съвет
заседание

11-ОКИЯ
па -съвместно 
с Комисията за оргаигиза 
ционно и политическо из 
гражданс 
проведено на 24 юни та

па Синдиката,
43 момента трудещите 

се са на колективна по
чивка. За- това .време, ка 
кто ни, ув-сдом-и шефът 
за производство Никола 
А-н-онов, щ-е бъде извър
шен -обстоен ремонт на 
машините и о-т отговор
ните за под'дъ|хжанст.о им 
и как те ще ги нагласят за 
п-о-нататъшн-о про-изв-од- 
ство до голяма стзпс-н ще 
ззвчеп п по-нататъшното 
произв-одството.

Ведно г ход с и обез
печаването- на суровини. 
Андонов подчерта, че по- 
гглямо количество необ- 
х-одим-и суровини, за след 
вашия сезонен -период ве
че са осигурени.

Охрабрява и факта че 
тази година в цеха и са
ми са започнали 
вс-дств-о 
равини. На -около'6 до 7 
ха -обществена пло-щ 
село Белут и Д-с-лно Тлъ. 
мино през нро-летта са 
зае? п или кпом^ц. морко 
ви и -каотефи. Засега са
мо к-олкотс- за опит, но 
в-ече в следващата годи

зи година.
П убл и ч I ют-о объсжданс 

н-а- предложените (измене
ния в Димитровградска 
-община започна на 13 ап 
рил, когат-о пред члено
вете на изпълнителните 
-п-д б-е-ри на 
синдикални

ски
ш,рвичните 

организации 
за пр-ом-нигс го-ори Пе
тър Тасев-, делегат в Съ
юзния съвет ча Скупщи 
ната .на СФРЮ. Публич
но -обсъждане след това 
бе водено в повече тру-

мер. Впрочем това е и 
беше ПС1В-0Д за -изсражда- 

ползуганс
условия не 

охрабряват, но и 
добра ос ното на цеха 

нашите в община-з ~?Л-
',4,0-скосто,папски възм 

сти — добави Андоноз.

М.Я

СЛЕД ОСЕМ ГОДИШ! НЕИЗВЕСТНОСТ

Открит хотелът в Звонска банявини и 
Бане на мощностите в три меню. Хотелът струва надСлел почти оо*м г^-м- 

ни неизвестност, тези дни . 1,8 милиарда динара.
Освен почивка гостите

смени. С други думи. 'пр
прото

на собствени су-
спуснатото през първото 
ще бъде наваксано през 

Още
е открит хотелът в Зссн- 
ска баня. Хотелът, носещ 

„Мир", е „Б" катг 
разполага

тц.е мотат да ползуват и 
здравни услуги на лекари 
и друг медицински персо- 
нал, понеже той е изгра
ден като здравио-рекреа- 
тивен център.

второто полугодие, 
повече, че и създадените иметов

състория и 
140 легла в двукресатиипрез изтеклата и начало

то на настоящата година 
запаси готови изделия ве 

продадени. Впро
чем това и бе една от при

стаи с бани. В .ресторант
ската част на обекта с 
300 места ще ое 
дкеталн о, но и кла си чно

служиче са (С. Р) АТ

числил -колко са спестява 
нията. Според думите му, 
за- н-его п-о-съществено е, 
че работещите с тези ма 
шини вече не 
за здравето си, и от по
вреди.

Инак във

те на напрежение, които 
съм прекарал край маши
ната или над чертожната 
маса- Моята на-голяма ра 
дост е да -облагородим 
човешкия труд. работни
кът да не застава със 
страх зад машината — 
споделя Радован.

Инак този тридесетго
дишен мъж, баща на ед- 
цо дете, с малка кварти
ра в Бабушни-ца, таи в 
себе си и една горчилка. 
■все още в ..Титъо" -нова- 
торите не са признати за 
„кадри" и не ползуват об 
лапите като „кадър';. Но 
веоо-ятно и' това ще се 
уреди.

Рад-ован не 1 мп.рува: 
има оице машини, които . 
могат да ое усъвършен- 
ствуват, с дребни или по- 
I олеми новаторства, да 
станат по-производител-

ПОРТРЕТИ НА НОВАТОРИ

Радостите на Радован страхуват

За електротехника Ра- затуй решава сам да- мз- 
дован Станкович от цеха карва прехраната си. да 
„Вътрешни автогум-и" на ое до-сбразовава задочно 

в Бабуш-ница,

„Вътрешни 
авте-гуми" има отбор на 
псвато-ри, който в момен 
та наброява пет души, а. 
нма -изгледи броят им да 
сс увеличи. За всяко при-

„Тигър" 
могат да ое чуят само по 
хвални думи и от работ-

Тук, във „Вътрешни ав- 
тогуми". тежи на мястото 
си. Проявява интерес аса-к 
с нововъведения да по-до
бри производството, да 
ул-еони -работата ,на -сво-и- 
те другари — работници. 
Досега е направил две 
н-ов-о-въдения. На маши

ни пот, и постоянно •„ на внесена -от чужбина 
«рай машините. струваща -над 200 ми-

Радован работи вече це динара 1р1ешава да
ли десет-годиникщ-о яеле п,од()бри .работата й Дъл-

го мисли и работи (цели 
две години) и намира 
сполучливото ■ решение. 
Вносните части ое заме
стват със ообств-ено про
изводство. . На трудовата 
организация се спестяват 
по два милиона само на 

Неговото

ниците, и от преките му 
трудолюбив, 

■неспокоен
знато новаторство — сле
два и възнаграждение. 
На Радован за това от
критие -са дадени три сре 
д.ни лични дохода, или 
към 250 хиляди динара. 
Естествено-, ползата от та 
кчва новаторства е мно
го п-о-голяма.

— Признания получава 
ме, и то не само парич
ни. но и обществени. Да 
се стигне до признание
то -обаче трябва много 
тоуд, много безсънни н-о- 
щи. И . н-ие (Н-оваторите 
тук ане работим за приз
нания. За м-ен най-голя- 
мата : радост е- да- -видя 
как се опл-одяват часове-

началници : 
отзивчив, 
дух. Интересува ое завей 
ч-ко, готов да помогне на 
всеки- Не жали ни труд.

с

месеца получава и офици 
алн-о- признание.

Вто-рото н-оваггорство на 
право е защита на здра
вето на -работниците: на 
една преса клемите по
стоянно падали и нанася
ли повреди- Той прави 
защитен у-ред, относно 
преправка -на инсталация
та -и клемите вече не па- 

Инак машината съ-

кт-ронник
лен дефектаж. Завършил 
е 'средното електротехни
ческо училище „Никола 
Тесла" в Ниш и -веднага 
постъпва на работа в 5а- 
буш-нишния цех на „Ти
гър". Незавидното мате
риално положение не му 
позволява да следва 4инак; едйа машина; 
родом е от Буяновац), па откритие преди пет-шест

пи и да дават по-качест
вена продукция. Радован 
очаква в бъдеще да за
радва работниците 1а и 
себе си) с нови открития 
•и нови сполучливи реше
ния.

дат.
що е вносна (,,-Мирна" от 
Англия). Никой н-е е из- Ст. Н.

„У „ БРАТСТВО • 3 юли 1987(«пмишцл е



■ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ Икомунист
?р;а^асг^ани~гГь;ебкомунисги ЩМ ~унистите в Сърбия Брой 1376 година хьу

Белград, 3 юли 1987

НЛЮЧ ЗА НОСОВО стигуцията и законите, о бструкция на дър 
жавс-шт-е и другите 'Ор<га11ш/ действувалето 
на оеттарати стки групи, .нациюналистически 
манифестации и друго. Но всичко то/ва мо- 
ж.е по-лесно да се реши ако но ос-з ските ал
банци разберат кой и защо ги кара към кон 
фли-кти съ-с 'Сърбите и черногорците, 
конфликти със Сърбия и Югославия, 
разберат че всички 
на сепаратизма :и 'национализма имат за 
цел албанците в Косово к-олкото

н към
акоачи.нът по който нишките на косов- 

окия Гордиев възел вече дмго 10е раз 
. ®ъР-зват (и завързват) нанесе една о-т 

наи-тежките рани на битието 
ката

ния могат да осъществяват, 
я-ат. мо-гат своята нация 
държат в средновековен 
ако. отклонят вниманието от 
ми искат 
историята.

могат да уста- 
.и занапред да 

мрак единствено 
това, което са-

лозувги на идеолозите

на югославс-
революция. Зад обикновената формула 

„субективните сили постигат успехи, обаче 
положението е ооце сложно''

е възмож
но по-дълго да се държат в средновековния 
мрак.

и правят- А това. както доказва 
най-лесно може да се направи 

за ©оички неволи да се обвини някой друг: 
друга нация, друга (вяра, държава, строй... 
Затсза и огромните 
Югославия не

се скрива раз
горялата ое драма, която започва- да Клаосвият конфликт е ключ, а класови 

ят въпрос мост на който .албанците, сърби
те, черногорците и числящите ое -към дру
гите .нации и .народности в Косово може да 
се срещнат и — както и по-рано в-преломни 
те моменти на революцията — 
други да си подадат ръка.

се п-ре
лива през .границите на Косово и Сърбия 
Затова Централният средства., които о-тделя 

са харчени за откриване 
нюни работни, места, .ню- за -сдания, които 
нямат М!И'нарета, но предназначението- 
главно -се свежда на това в 

I рай тях хората -само да

к-омитет на СЮК и 
реши на заседанието си окончател-но 
направи опит да ое намери 
която

нада
стратегия, с

щ-е бъда.т сирени трагичните импроцеои.
Водачите на албанския сепаратизъм и 

на 'Сръбско-черногорския 
кат проблемът на косов оката

същите и по-к- едни' насе кланят. 
Така на същата задача —реваншизъм ис- ] 

драма да све 
дат и задържат са%ю- в рамките на между- 
националната вражда- Не случайно — за
що то ако е така, —г тогава на масите от 
двете страни трябват национални (нацио
налистически) водачи и митове, тогава все- 

разговср и договор трябва да бъде не
състоятелен, да почва и

да рушат
основите на системата на социалистич е ско- Миливое Томашевич

ки
завършаза при

казката за- етнически чисти села и градове.
На тази примка Съюзът на комунисти

те не се Х)вана. Защото да ое сведе косовс- 
кият проблем сам о- на междуи-ац-ионален 
конфликт — заради място пс-д кооовскс-то 
слънце — значи същото и да -се постави не

'V

прозрачна, завеса пред пропастта, чиято е 
само една от последиците изселването на 
сърбите, и черногорците под принуда.

В Косово, това окончателно и Централ
ният комитет изтъкна като основен лроб-, 
лем, -е в ход — класов конфликт. По-точно-: 
албанският сепаратизъм ш национализъм са 

• израз пред» всичко еа борбата на класови 
те интереси, вътре в самата албанска на- 
народност. Работническата класа тук, дейег 
вително, -не е докрай нито формирана н:ит-о 
осъзната, между' другото и затова, че голя
ма част от населението живее от земеделие 
то и животновъдството. Обаче на пътя на . 
класовото осъзн-ав-ане се е изпречил чуден 
бюрократично-феодален заговор, който с 
комбинация «а модерните методи под гос- 
подствуване и средновековните обичаи на 
неосъзнатите маси държи п-од ярем, ма
хайки пред очите им с природните и други 
права и неплатените дългове.

Ключ .на косов оката драма, следовател
но, е — класовият конфликт. По-точно, то 
ва -е кимочът за .решаване на всички пробле 
ми в Косово. Защото врагат на селяните и 
работниците от сърбите и черногорците 
е работникът или селянинът албанец. Те
хен общ враг е бюрократът, който им

права и -свободи; 
°бщ враг им е .онзи, който не пуска в хра 
ма албанеца ако няма поне седем 
Рбщ враг им е онзи, който иска да бъде.пле 
менен господар или да има и да ое ползува 
с ботовски права и привилегии-.

Класовият конфликт е онзи въпрос, по 
който се заплитат и разплитат всички 
ки на тежкия косовоки 
"ият бюро.крат — »ластодържец, иеизживе 
?,ите племеии водачи и сепаратизмът и иа- 
,,,Игн1ализм'(,т,
”'(гг’ш" своите антицивилизаторски иамсрс-

От заседанието на ЦК па 
СЮК (26 юли 1987): Вн- 
дое Жаркович. Иван Ста- 
мболич и Слободан Ми. 
лошевнч

И

6
то самоуправление (равноправието и свсбо 
дата .на хората от -вилки нации) в тази авто 
ном-на покрайнина и да .разбиват югослав 
ската социалистическа общност — се на
мериха и вчерашните и днешните кариери 
сти и о.тжи1велите феодални мракюбеониц-и 
и албанските .сепаратисти и сръбските на- 
циона листи.

Затова и казваме, че свеждането ма 
косовокия .проблем ма междунационален 
конфликт или пък на изключително, изселва 
не на сърбите и черногорците значи —отда

Кой смълчава 

бойците?
„В организацията ма Съюза 

на 'бойците в Белград има много 
критикари и деструктивни еле-мен 
ти, инсистираши към ексцесиителечаваие от същината на причините на ко 

совеката контраревол юцмя. Протриването 
на сърбите и черногорците, този сигурно 
последен опит на геноцид в Европа е по
зор за всеки честен албанец, обаче .той ис 
може да ое -оп.ре на нагло със заключения 

съ.с забрана на продажба на имоти.,

ситуации и. меморандуми". Тази 
квалификация беше изнесена на 
официално заседание на Съюз
ния отбор на Съюза на бойците, 
а е .отправена на адрес на орга
низация, наброяваща към 70 000 
участници в Нароаросвободител- 
ната война. Сред тях ое намират 
и 30 иопаноки бойци, 114 наро 
дни герои ,и 4970 носители на 
„Партизанска опоменмца 1941", 
И да добавим, в главния (град са 
дошли от всички краища ма спра 
пата- Казано им е, също така, 
не от същото място, че в свои 
те акции „изпщшарват" СК, че 
искат партньорство с него, че се 
стремят да бъдат авангард. Или, 
чс .са> активни, защото оа — из- 
куфяли!

<
н.ито
мито на -етнически чистите (все едно сръб 
оки (или албански) места. Тези мероприя
тия може да дадат -резултати само за един

отне
ма основните човешки

Xкратък срок.
Битката против контрарешовиоцията ■ в 

Косово трябва да тръпне от борбата за 
ошббоокдение иа албанците от бюрократи 
чеоко — племенните — верската експлоа
тация и изостаналост.

.Всичко това, разбира ос, не значи, че 
югославското общество и Съюзът ма кому
нистите могат да занемарят който и да е 
от евидоттираните кюоовоки ■ проблеми: из 
оолваното под натиск, неспазване на Кол-

деца,

I •нош
шиш- 5възел. Сшрсмеи-

X
чрелипишииомагьосаните (На 4-та стр.)



еЛ Комуинст
ПОДГОТОВКЛ ЗА ИЗБОРИ В СК

МОБИЛНОСТЗНАЧЕНИЕТО НА КАДРОВИТЕ РЕШЕНИЯ Изборите на ръководствата на 
първичните организации на СК 
са удобен момент за а-кционно и 
кадрово укрепване иа Съюза на 
комунистите. Това поръчение тра 
бва да -пренесем до членовете, 
понеже известно е, че СК укреп
ваше и юо-гато му бе най-трудно. 
Трябва да останем последовател
ни към тези 'програмни опредсле 
мия, преди всичко заради подтик 

' валето «а дейността на членове
те за успешното разрешаване на 
сегашните трудности, членство
то, така да кажем, да гювдишем 
на к-па-к и да 'осъществим пълна 
мобилност. Това по мое мне
ние е основното поръчение на 
изборния документ — чрез про
менянето на практиката да обез
печим консолидиране на общест
вено-икономическата и гюлитичес 
ка -обстановка-

Петар Малсш, секретар на 
МОК на СК в Нишки регион

>»»••♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦«ф»»♦♦♦♦♦♦«

задачи, давате ли ю .на някоя функция тря 
бва да изберем всеки шести —

От решаващо значение е това дали за трудните 
пред коиго се намираме що ангажираме най-добрите сили, които 
имаме, бе изтъкнато на заседанието на Председателството на ЦК оедми член на първичната орга

на СК на Сърбия в разискванията за предстоящите избори в СК иизация, и самото това действие
може би решаващо ще повлияе

Председателството ма ЦК на ват прекъсванията на работа, ко- „„рху успехите на по-нататъшна 
СК на Сърбия на- заседанието си, иго през последните месеци има- та дейност в най-широката -парти 
проведено през миналата седмица шс сравнително -повече, от колко йма база. С това е определен 
прие документ под заглавие „За- то пенрано. Ако първичните орга 
дачите на първичните о-рганиза- 
ций и -органите на Съюза на ко
мушилите -на Сърбия- в изборите” би ое получило впечатление, 
и с това завърши важна част

и характера -па .и род стоящите из 
низацим в предизборните анали- дейности. Това не е само
зи биха премълчали тов-а. тогава, -на- „организационна ивъпрос

чс кадрова процедура, в която наели 
заме, -то 'политическа .акция от 
съществено значение за .нашата 
непосредствена, но и дългосроч

партийна акция. Остава за то на ОК, В изборите се желае да иа д.^й-пост -и осъществяването на 
зи документ да разискват членове се постигне обратния подход, 
те на ЦК, но въз основа на досе Разисквайки за двугодишната си 
гашните разговори е очевидно, че дейност, всяка първична органи- „а ск ,11а Сърбия” (М-илснко Пст- 
той няма да претърпи по-същес зация би трябвало да определи р,а,вич) 
твени изменения. Това практичес своята част -от от по-в ар-костта за

сегашното състояние в средата.

от някои твърде значителни проце
па ом в обществото ос развиват из-работата си в по-дгото-вката 

тазгодишната най-важна -вътреш- вън влиянието от отговорността
но

станел и щата и резолюциите па 
13 Кон-гре-сна СЮК и 10 Контрсс

ЗАДАЧИ И СИЛИки значи, че е утвърдена плат
форма за тазгодишната изборна в която действува, което — 
дейност в^окодо 26 хиляди първи йкм -в предвид броя -на първични- Следовател*го топа значи, чс
чни организации в СК на Сърбия, те организации — на -изборните изборите, за който -и да е члену- 

Какво ое казва -в този. до-ку- разиквання да даде характер на ваща.тс да се определи, са зна- 
мент’ Както- -се н очакваше, «а- широка общопартийна самок-р.и- чит-елно политическо задълже 
белязани са" три най-важни „обла тика-. ние. А го бъдат избрани кадри,

орга ПОГРЕШЕН КОЛОВОЗ

има

добрият индикатор на отношение 
то към политиката-, която СК во
ди по възловите въпроси на бор
бата за п-романите ~в стопанската 
и политическата система, в разре 
шаването на проблемите в Косо 
го и другите въпроси на борбата 
?а излиза'-'е от икономическата и 
с-бш-ествеча криза. Тъкмо за това 
от решаващо значение е дали за 
трудните задачи пред които се 
чамтогме ше ангажираме най- 
добрите сили. които имаме. Това- 
би трябвало да бъде същността 
за осъществяването на изборния 
гокумент. Лесно ще се справим 
с хартиите, но същността на осъ 
ществяването. за която отговор
ността поемат преди всичко ръ
ководствата на СК. тоябва да оси 
гу.рим Еърху тази линия — най- 
добрите кадри, най-авторитетните 
работнини з трудовите колективи 
ла поемат отговорните длъжнос
ти в първичните организации 
в СК”.

които ,ге гарантират успешна ра 
При подчертаването на то-зи бота ма организацията, тогава

предварително можем да се1 при

ст-и". за които първичните 
визации вероятно ‘най-много ще
разискват. Това са икономическа подход, в „Задачите..." се опоме- 
та стабилизация, промените в по нава, че първичните организа- мирим с по-нататъшното изоста- 
литическата система и ролята в ции и общинските комитети са пане .в дейностите. Ако бъдат из- 
СК. Как да се разговаря -върху длъжни да извършат „конкретна брани хо-ра, в който, въз основа 
тези теми? Имайки в предвид, че о-цекка на дейността на първич- на тяхната дотогавашна .рабо-та, 

минаха и че бяха про ната организация като цял-о и па членството има пълно доверие,конгресите
ведени -разисквания на- заседани- всеки член, да о-сигурят трудово,
ята на най-висшите органи на идейно и -политическо разгрдаи- дейността на партийните органи- 
СК на които бяха приети много чава-не, да предприемат мерки за запии- Така самият -избор пред-

-о-тгов-ор-

тогз^а- оа и -възможни промени в.

конкретна варителн-о- определя характера на 
бъдещи акция

становища и заключения, ясно е отделна и
няма нужда за разд ност, преди всичко за н-зизпълня мно-гс-бро-йните

на- СК.
че този път
вижваяе на не-зи принципни раз ва-не на приетата политика, утвър
говори за „системни решения”, делите задачи и поетите задълже Или_ както на заседанието на 
Напротив, въз основа на онова, ния , ко-ето е, подчертава с„ по тТ-родоеаателстзото изтъкна Сло- 
което се посочва в изборния до нататък, с-сновното- условие з бо-дая Милошевич. за целокупна
кумент, трябва да бъдем ксяк- бил-изира-не на -най шир-го та дейност на СК огромно- значе

опоменатите -области членство.ретни и за
да се разговаря преди всичко „от
своя ът-ъл”: колко Съюзът на ко- реален. „Всяко обобщаване 
мунист-ите в ООСТ, трудовата о-р уеднаквяване на -оценките

за собствената сп-о-ообно-ст и резул-

ние „има -стго-в-ора на въпроса да 
ли -най-авторитетните кадри, «ай- 

за добрите работници ще поемат 
постовете в -организациите на 
СК. Т-о-в-а сйгурн-о ше бъде най-

П-р:и това. трябва да -се бъде 
или

ганизащия -и т.н. допринася
стабилизация; Б. Радивойшатат” — изтъкна -на заседанието- 

Милан-коикономическата
д-о -каква степен се осъществяват на Председателството 
становищата за износ; как самия Петровия — „ще -ни -отвлече на __
колектив допринася за п-окачва- погрешен коловоз. Миля. че за Пя|||й|||1«| ■■ МИТАПАПи
не на инфлацията; как обременя по-нататъшната целокупна деин-о- VII111Н || || Ц Ц |вНТНПР| И
ва дохода с излишни разходи? ст -на -СК, не само в изборите но I ОШОППЛ П ЛП I (||Д|ЬЛ
След това колко “ ^ч^иеТве^ведн^ТовдП КЛАСОВИЯТ ХАРАКТЕР НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА ДНЕС
организация е в ясно да -разграничаваме добрите МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАЗИ САМО ЧРЕЗ ПЪЛНА СВЪРЗАНОСТ НА

приема-и в промените в ооциал яот да ра-мщ» ^га-н-иза- ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ И
членовете (ми от слабите първични организа РАБОТНИЧЕСКАТА кпдгд 

Ако това ие -направим, -ще гльиш-иччшжАГЛ класа
изборната дейн-ост

в АКЦИИ С ИНТЕРЕСИТЕ НАнаната структура
година 73”''° организации цийналаташшш шят

™ нам-ерение, че слабостите в об- чн-и -организации не се намират в 
ществото и в СК да' бъдат възмож центъра на а-етуалните ™ята 
но повече-конкретизирани- Защо не осъществяват д-ори ни своята 
то не 'съществува, нито -един ико отатутарна функция 

. номиче-ски -и политически пр-об- Т-о»а не значи, 
лем, който може да ое л-оцир-а са ката и -раз-то^™'*3® ' я ,0,снова 
м-о в една институция. Това, кое ната цел иа 'избор _ ИЗп0Тв-
то се -случва в нашето -стошшст- на тях би трябвало да 'Оеизготв 
во, слу-чва ое ионмалио или п-ове- ят нови п-рограм-и иа Д- - 
че във всяка среда, гаа затова в за мандатния п-арнод. Д 
тази изборна дейност, -се изтък- дина, и да ое из е,р ' „
ва, че трябва -да се разиок- ТО уопешяо ше то1°свдвет№ 
ва за това до каква -степен сами- Ставз дума за 26 хиляди - 
те първични -организ-а1ции, със кр-ета-ри -н-а първ(ичн-и орг - 
ав-оята неактисвност са повлияли ции, за стотина хиляди чл I 
върху -сегашното кризисно- -поло- »а секретариатите, няколко хиля 
ж-ение в Об,ществото. ди дешегати е акционните кснфе-

В изборния документ във връ р-енции и- -също толкова -членове
активи. Сле-

Всяка първична организа
ция на ОК има задължение в та
зи акция да направи -всестранен 
критически анализ на състояние 
то в средата -където действува, 
да оцени -собствената си дейност 
и влияние върху това състояние 
и изхождайки от тов-а- да д-ефини 
ра ясна и конкретна програма за 
по-нататъшната, си дейност- Въз 
основа на това тоябва да се избе 
р-ат такива кадри, които ще -съу
меят да организират и м-обилизи 
рат -членовете и -раздвижат акция 
за осъществяване на тези про-

та, в зяа-к на по-нататъшна демок 
ратизация на СК -и -обществото, в 
знак на засилване на нашите спо
собности да .решаваме -ол-ожните 
проблеми, пред които -се намира 
ме и по този на-чин да -връщаме 
доверието -и изграждаме^авто-рите 
та на водеща идейна -сила -в об
ществото...

В преодоляването на твърде 
сложните трудности и в осъщес
твяването на нашата програма и 
нашите конгресни -определения 
— искането за изостряне на отго 
ворността -ое явява като едно от 
основните условия, но не н-а. от
говорността като обща фраза, но 
като конкретна- отговорност на -ра 
ботно-то място, -в производството 
и -решаването, в п-олитичеаките и 
обществените тела, ■ отговорност
та на функционерите. Значи съв 
сем конкретна отговорност за по

в

грами.
Т-ази дейност, -която ни пред 

стои «е -бива да бъде формална. 
Трябва- да изтъкнем, че повече 
о-т когато и да -бил-о- до-сега избор 
н-ата д-ейнрет трябва да. п-ремине в 
знак на укрепване ;на ииеййо-по 
литическото единство на -партия-това например се опомена- иа работническитезка -с
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Животът започва ри четири седмици практическа 
блок—обучение (още една 
на). В каква -степен това 
оформи в една цялост, остава да 
се, види и — Осъществява.

С това „начало на кроя” на 
Общите' основи, наред с двата ра 
злични момента за избиране на 
професия (в първи клас ап-о-ред 
новия и в трети «лае апоред ста- ' 
рия кояцепт), настана още едно 
неежед-н-евн-о положение- От сеп
тември -средното училище ще 
бъде разделено дори на четири 
почти изолирани сегменти! Имен 
но, -само първи 'клас ще работи 
по -ню-еи планове и програми -(п-ро 
мените се въвеждат сукцесивню: 
клас по клас), а :втор,и кла-с ще 
остане да бъде „последният м-о 
хика-нец" -от Общите основи. Ос
тавалите два класа -са „резерви
рани" за „-старите" трета (заклю
чителна) и четвърта степен пр-о-

нови.по-рано ще се

Средното училище 
в динамичния свят на продължава

труда и
успешността на това търсене 
намериха ли истинското си място 
дно училище?

Да търси истинското 
живота. а първият 

се намира
си място поради което- 20 на -сто средн-о-ш-

отгпНпг.„ “оказател за колци и -не успяваха да щреодол-е
Учениците, които завъпп™^0?.! ЯТ тааи бариера' за да «ойдат д'° ритаха сре ня-ко)и много п-о-леони програми

в трето/ (И д-о „занаят" в |решава- 
ОБЩИТЕ ОСНОВИ и*ия 'четв^ррти клас. Общите ос

нови ое третираха и като възмо 
-Но-в-ите 'Средно-щ-колци и ро- жвн -ииирвнмк" за -слабата п-рак- 

дителите им вече пряко почувст- ™че01<а п10д-потв-ен-о-ст на ученици 
вув-аха най-голямата -промена (на те З'а Ра1бота (понеже, -сп-оред тях, 
истина само- фо-рмална). Става ду Общите -оон-ови оа -отнели голям 

„ ,ои по изм-е- ма за „спускането" -на момента бр01й часове, които оа могли да с-е
н-ен ко за «егов-ото покоря- когато ученикът избира пю-офе-’ УПОТРебят много „п-о-функц-иона- 
ване. € -избирането -на тези млади сия и специално-ст (оега ,-сбраз-о-- л'ио'')- Д|РУ™ -считат, че Общите 
хора в първи кл-а-с сп-оред -н-овата ватеден п-р-оф-ил") -от трети в пър 0СИ01НИ иое пак изиграха -ролята 
запис-ва-тална система, която се ви клас -н-а средното училите СИ: повишиха равнището -на -об- 
црилага при избирането на пр-о- Този ход, макар че из-гл-ежда -ру- тото -образование на 
фе-оия и специалност, закрачихме тин-е-н, предизвика щяла редица от 
в първата -минута на -наи-новите атрактивни про-меии и процеси в

средн-ото -училище.

в

С тазгод ишното юнско запие РАЗДЯЛА Г 
ване в първи кла-с на средните 
-училищав Белград, какт-о и -оста
налите -градове в Сър-бия, получи 
първото поколение средношкол
ци, които от -септември -омело- ще 
тръгнат в -бъдещето

ореджмп-

Щпромени на ор-едното училище.
Тази минута ще пр-одължи д-о се 
птември, -когато щ-е започнат да 
ое -навъртва-т -воички -останали ми. 
нути на -н-о-вия юонцеят, к-о-йто от 
едни ироничн-о -бе наричан „рефер 
ма на реформата", а други, спе
циалистите от тази -област, го на 
ричат угъвьршенству.ване на сре 
дното профилирано -образование 
в Републиката.

Цялото досегашно д-сизгра- цм ще премахне и втората годи 
ждане на- тази -система може да на- на Общите, -основи. Наистина

- |Н#1Й.:П-одуда-р първи се намери 
двугодишният институт Общи 
с-онови. Н-ов-ото п-окога-ение средно 
шко-лци първ-о- щ-е изхвърли пър
вата от двете години на- -непрмко 
еню-ве-но „владств-у-ване" -на един
ните юбщ-ообраз-ов-ателии програ
ми. които бяха задължителни за

;

цялата популация среднс-пжо-л- 
ци. Т-о-з-а п-ок-о-ле-ние средн-ошко-л-

се третира като- подготовка и за промах,ванет-с- на.. тези две -лод-и- 
това м-ож-еше да -ое греши и да се вд, за които тук става дума, не

го- е тъй спектакуляр-н-о-, ка-кто мо-'поправят грешките, понеже 
ре—долу имаше време и за така- же.да се. помисли,, ао н-е е и «ез. 
в-а „шетня". Обаче, когато избра начителио- Така ил-и иначе — Об 
хме първото поколение средн-ош- щите основи -като и-нституцио-на- 

■изменения концепт лен сегмент -на ар-ед-ното учили- 
по ще, няма да съществуват, а то-

I.колци -според 
и когато ги разпределихме
многоб-рейниг“ ергдя-и училища ред п-реценка на специалистите кол-ската популация и същество- феои-с-налн-р-ст. В следващата учеб 
г различни профили отговорност първите две учебни годи-ни на »о доприщеоо-ха за премахването на година положението ще 
та от локум-нтат^ и’ дигитро-ните средношколците и няма да бъдат на шу.ашиз-ма в .образованието (ра измени и — вое така. Невежите 
неп-гнг" СТВ--Н.0 се" преселва ® пра тс-лкст-а бедни -от -аспект на о-бщо- зделеност на училища з-а -работа може би и -н-е м-о-лат да ое справ- 

„Г овързва с об-разова- образователните съдържания. и училища з-а п-о-нататъшно об- ят с тази „бъ-ркотия”, но има и 
““ та и жизнена съд- Тази съдба -на Общите осн-о разо-в-ание). -Сл-едова-тел-ню, на -раз хора .които казват, ч-е -средното

ба^а тези младежи и девойки. ви се съзираше мн-о-го по-рано. дяла с Общите -оон-ови трябва да училище непременно трябва да 
ца на 1СЗИ младс "е мени в Именно, оп-о-ред едни п-рограми- ги критикуваме" за ко-раво-стта им, бъде такова, понеже е такъв и

те им бяха ненормално тежки, но и да ги похвалим за ня-к-ои об
щи стойности.

се

В същност, какво 
среднот-о училище?

— животът..
Най-оетне -тези -промен-и не мо 

гат -да -н-е „закачат" и преподав-а-
Това тряб в ЛАБИРИНТА НА СТАРОТО 

И НОВОТО
теля- -и — парите.

следователно изпълняване на при говорните идейн-о-поли
ТНг1=€ТТк^Е™ — -почувствува необходимост от по

трябва да дава пример за да мо мунисти ОХ|Н,ошеиие са опечели да бъде лишено от -общообразо- -вече преподаватели например по
же това да търси и от другите. чтенот сред другите кому в-атея-е-н характер, защото -общ-еоб пра-ктичеока обучение, а от и,ру-
в този смисъл необходимо е чле- ли ав р щи ое. " разо-ва-телните предмети се „раз- га страна ще им-а и „тех-нолоегиче
иовете, организациите и органи- вист^лаос|^ят х.а-рактер -на «ДД- п-ред-елят" по-ра-вномерно в оста- -оки -излищеяс" (тези. юад.ри -офици 
те да СК да изграждат метод п-о ^ политика днес м*ож-е да налите «ласо-ве, а «е ка-кто досе- апно ое наричат „работници, за
неп-оойедствено и систематично р-°‘ва ■ ‘амС) чрез пълната овър па -само » първите два -класа (ма чи-ято -работа вече не -съществува 
следене и контрол над осъществя ое из - политическите реше- кар че -и за-н-апред -н-ай-мно-го ще нужда", -което прозвучава доста 
ването на- утвърдената -политика зано- ^ с Штереаите -на р-а- ги има именно в тези два кла-са). тъжно). -Сп-оред предвиждания на 
и върху тази основа, -да оп-редел- ния ,и _ . класа Т-ези интере На-прим-ер марксизъм се -изучава белградския Завод -за усьвършен
ят индивидуавшата и колективна отщ, ват и яеп-осредств;ено във -втери, трети и четвърти клас ствува-н-е на възпитанието -и -обра
та -отговорност за неизпълня-ване си « ^ в пъ[>ВИЧните о-ргани- с п-о два -часа седмично, -отбрана зо-вамието дори 56 преподаватели 
■и отстъпван-е от п-ри-етояч> и заклю п-р- дд-пужения труд и -в пър и защита -също -с п-о дв-а ч-аса оед п-о- мар-каизъм в стош-ицата дого-
ченото. вичните орпанизации на СК. Зато мично -в 11р-ети' и четвърти клас, дина ще станат „технологически

В изборите ъ първичните о-Р в-и тъкмо тук, -в- -базата, да майчин -език и литература -във излиш-ек" (само -временно — до-
ганизации трябва — чрез наи-ши ва ^ ^ пзаи;чК'а, за да цредл-о- в-аич-ки клаоо-ве с п-о три часа. От като дойде редът на техния п-ред 
роко ангажиране на всички ко- н р ^ изд0рем З'а оемрета1ри, за друга -страна и за-огънващите се м-ет), 44 преподаватели по иое-на- 
мунисти, първични -организации 5 'да|0гае |На -секретариатите, в ак- за- „повече практика" получиха родна отбрана и обществена сА- 
и -органи на ОК в Сърбия Д 4 ' ^ в акциоините кон-ферен- „ооб-ствена- част" -в -концепта: .уче мозащита (п-о същи л-ричин-и), 24 
постигнем най-качестве-н подбор ти ‘ друш длъжности кому ницигге веднага, -още -от първи преподаватели -по математика и 
на кадри. Това м-ож-е да се п-ост ^/[Ст каигго безкомпромисно ще кла-с, зап-очв-ат странегиче-ската си пр. Оодиалната сигурност -на тези 
гне с последователно прилагал ^ 50(рЯГГ за политиката -на СК и подготовка. Наистина в първи кл хо-ра- -обаче ,н-е -е доведена -под въп 
на утвърдените -крите-рии за « Д осъществя,ван-е на интересите на а-с уч-ениц-ите ще имат сам-о два ро-с. Този п-роблем -е р-ешвн -с от
ровата политика от всички уч   работническата -класа. часа практическо обучение, но в делно 'споразумение. От друга
ници в изборите. Основното е - трети кла-о (док-олк-ото -с него се стр-ана сам-о п-рез следващата уче
изхождайки -от исканията - Миленко Пстрович, изпълни за-въоша-ва -образованието за да бна година трябва д-а бъДат при
дачите — -да се каядидати'^0,и.го телен секретар в Председате ден профил) м-р-гат да имат и д-о ети -на работа 26 -преподаватели

лството на ЦК иа СК в Сърбия 14 часа седмична практика и до- (На 4-та стр.)

„СТРАШНА ЦИФРА" ,
Новото средно училище щ-е

избират онези комунисти, 
май-успешно ще изпълняват от-
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Кой смълчава бойците?Животът започва по-рано
псделонията, като се подчертава.(От 1 - ма ст-р.)

Ако поичко тона казват хора, че единственият път на по-ната
тъшно развитие — е иътяг па со

ХИЛЯДИ СТРАНИЦИ ЧАКАТ 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА 

СВОЯТА СТОЙНОСТ

(От 3-та стр.)
практическо обучение. Броят 
„този вид" преподаватели ще 

се увеличава от година та соди 
на, понеже ще сс увеличават в 

но практическо обуче

но които1 са на нисоки 'политически 
постове, тогава не мож-с да ос гт> циалистичесж-о самоуправление, 
вори само за дръзост и липса па започиат под водачество на Ко- 
политичсски слух, иго преди, воин мупистичсскага ла-ртия Ра Югос- 
мо трябва да оо сложа/г нод лупа ладия и другаря бито,, Е пер; ично 
чекиите ид-ейши определения. отхвърлиха иоички

Има ли някой, който да е по- и изразиха убеждение, че лчявле 
предат иш пашата революция и ни,ята отправени на тяхна сметка 
делото на социализма, човек, ко- ще бъдат оценени от счраиа 
йч‘о с патриот, а да не го боли на форуми и органи, на чиито засе- 
шр-им-с-р продължителната юконо- далия са произнесен,и. 
мичеока ‘и политическа .криза и Бойците в Бслчрад така се из 
И1НТСРИОСГГ 'в нейното 'преодолява- велиха и. занапред да наблягат 
не?! Може ли някой да отрече към отбраната на свободата и 
нседнипсччюто лъв всички сфери единството па соц иа л исти чсска, 

общсствония самоуправ1ител'на и .необвързана 
Югославия, кч,м укрепване «а ед 
инството в СЮК, който е незаме

иа

Засега в градската СОИ по на
сочено -образовап-ие в Белградчасовете

ние. Така «сипят «ончепт на оре например, която се .грижи за „ма 
дното училище видимо развълиу- ториаши-ото покритие" па новата 

кадровата структура на сре реформа за тоед град, официал
но съобщават, чс за обзавеждаше 

Тези промени разбира се- н на училищата са отделени 60 ми 
струват. Пари са нео-бх-одам-м за лиаюда стари, динара, че но ми- 
,.технологически излишъци" 
ново трудоустрояване (увеличен 
е фондът на часовете) за -обза-вс с републиканския баланс са обез 

работ.илчги- печени допълнителни 40 мплиар-

кшеинуации

ва и
дното образо-вапие- на

п л-на-рда са заплаи-уваиш за подго
товка ,иа училищните обекти, чс

ждане на училищни 
ци. лаборатории и кабинети
първи клас. за купуване на изчп градски потребности, 
елмтелни машини за «озовъдонм- си мев-о-то училище, което не е до 
те програмни съдържания по им сгатъчно, но... Следователно, то- 
форматика и изчисляване... Наш- новсте са успокояващи, по не и 
равен е и отделен „ценоразпис” 
на този промен-и, па цифрата по 
малко и изплашва участниците в 
тазн голяма работа. Така още 
през ноември миналата година в 
обществеността „тръгнаха" дан
ните. че Републиката би трябва
ло да обезпечи през следващите 
три—четири години дори 1500 до 
пълнителни стари милиарда дина 
ра за покритие на всички раз
ходи за комплектно приложена
та концепция за изменение на 
средното училище (а Белград ед

за да стари динара за всички онези,
които П>р на полипи че ски я и 

живот като причина за такова съ 
стояшис?! Кой .има морално -пра 
во да търси пред тези факти да 
затварят очи опия, които на пле- 
щгггс си са изнесли .революцията нснрикооповоността на личност- 
и значителна част от следвоенно ча и делото <на др- Тито. Ще се 
то изграждаше?! Кой им отнема- борят редовете на Съюза на кому 
правото да ни .напомнят накъде пистите да напуснат носителите

преду на иссдинство. И по-нататък, ка

нима сила за извеждане на стра 
ната и обществото, из кризата, запр-моищващп.

Разбира ое, съществува ма
лък милион данни и анализи за 
новото средно училище, алоето 
ще заживее от пър-в-и оептемлри: 
от стесняваше броя иа професии 
те'(от 37 на 23) и броя на спе
циалностите (от 560 на 320 обра
зователни профила), ша до конс
татацията. чс същността- на оред 
ното училище ,не -се мени (но ста 
ва дума само за усъвършенотву- 
ва,не). В течение иа няколко из- 

на трета от тази сума. следовател минали години, откак Скупщина 
но 500 милиард? стари динтри). та на Сърбия прие началния до- 

Тази „страхотна цифра" без кумент за усъвършенствуваие на
средното училище, па до днес,

годи не единството, да ши 
п режда чат за опасностите, които зват те, ще търсят да се прекра 
носи нападението върху придоби ти с условявзнето и пазарлъците 
вкитс от революцията. Програма около промените в Конституция
та и политиката на СЮК. на Тито та и ще се настоява конституци- 
и Югославската народна армия?! очните разпоредби, които не е по 

За всичко това бойците говор- твърдила практиката, да бъдат
ят на- -своите събрания в местни- провъзгласени за невалидни, 
те сдружения, -каквито само в Бе
лграц има към 300, на събрания щи в Белград, инсистират към 
в общинските организации или спиране на геноцида в Косово и 
в Градския комитет. Всичко това търсят да се обезпечи завръщане

на всички изгонени сърби и чер
ногорци на Кссозо. С всички пра' 
вови средства държавата трябва

Бойците в Югославия, живее-

са говорили в рамките на своите 
местни общности, а мнозина и не 
са много п-окъртани зарад тоза.
А когагго всичко това повторили да осуетява контрареволюцията-,

а под отговорност да бъдат под-

отлед колко е непрецизна в моме 
Ята, посочена в период на .обща написани оа хиляди и хиляди
материална криза предизвика ня- страници хартия, с програмни, 
кои хора' сериозно да поставят организационни -и нормативни съ 
въпроса и за отлагане и въвежда държания, па тези хиляди страни 
нето на промените. Този въпрос й*1 са преработвани и допълва- 
бе актуален и в началото на ни — Състояли са- се безброй съб- 
календарната година, когато ое- брания от -онези „теоно-специал- 
вен папи, съществуваха и сермоз ни през ,,-оощи със сдружения 
ни несъгласия около някои прог- труд ’, па до „чисто политичес- 
рами (марксизъм например) и съ ки т за да се дойде до момен

та, в който не е много желател
но мъдруване, но практическо

на събранието с председателите 
и секретарите на секциите на во 
еяните бригади, е зазвучало мно 
го по-силно,
качество и съответно е развълну
вало 'сяния, до които тези поръки то някои видни функционери из

ползуват или са използували пуб 
Взети са най-лошите възмож- личните трибуни, действувайки от

водели и споменатите и неспоме-
ати ръководители, които са доп 

придобило е ново синеели за това положение. Не
годуват и зарад начина, по кой-

са отправени.
мнения в своевременността на

ни бюрократични аргументи, за позицията на тесни интереси на 
да се покаже истинско лице: не своята среда и търсят такчгза да 
е работа на бойците да се зани бъдат махнати от постовете, кои 
мават с контрареволюцията в Ко то заемат. Същевремено. дават 
оово, нито да извикват отговор- пълна- подкрепа на становищата 
ните за положението в страната, на Председателството яа ЦК на 
Т-е трябва, охотно устава на орга СК .в Сърбия и изказването на 
низанията да ,се занимават с ор д.р, Олс-бодан Мллошевич въз връ 
гализационни въпроси, да тачат зка с проблемите в Косово.

Естествено, намериха сили и 
да ое оградят от малобройните ек 

Организацията на бойците в стремнн мнешгя, които и на са- 
Белград, както е известно, не е мото събрание не бяха приети, 
спряла оред това нападение. За И кой тогава довежда под въп- 
щища-ваше ое и еи избори пра- рос дейността на организацията 
вото и овоя дч>лг да разисква и на Съюза «а бойците в Белград? 
влияе върху всички а.ктуални съ Кой и защо .искаше на бойците 
бития .в обществото. В рамките да каже — ПСТ? 
на ор.га.нмаацията' е установено 
пълно единство по отношение оп

приемането :на някои документи,
^реформата (норматив провеждане на най-добър възмо 

за кадри., норматив за- оборуде- жен начин и онова, което е дого 
ност например). С отварянето на ворено, и онова, което е предни 
„допълнителни извори" на сред-

ключовм за

сано-. Понеже младите хора вече
ства се тръгна пенрешително — 
и така стипнахме с новото поко
ление до първи клас пред септем 
врийската врата на -поинакво 
средно училище. Разбира се

са изписали своите имена «а вра 
тата на новото училище —па оча 
кват септември да видят и шро-

традици.ите, да -осмислят тържес 
тва и събрания.

ве-рят изправността на тази изме 
приказката за пари в тези неста- н-ена концепция, по който уч-или- 
билии времена, -вероятно -още не 
е завършена, но не можем все 
пак да- очакваме, че новите -оред 
ношколци ще проявят разбирате 
лств-о за евентуалните преломи, веч-е ще зачита неда.гогичеекм -н-о 
настанали поради евентуалните рми на ообетв-еноФо ои д-ействув-а-

щето поннепооределгв-еио и п-о-съ 
държатели© щ-е сътрудничи със 
сдружения труд, от ед-на, ,и п-о-

'Н-есъ-гласувания на новата -концеп не, от друга страна, 
ция и неговата материална ос-
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оепе
Ю ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

в СЕЛО ДУКАТ
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

БЕЗ ПЪТ НИЩО НЕ СТАВА Цените са внновнн■■■
Години вече наред мах 

ленските пътища в село 
Дукат са проблем номер 
едно. Поради това този 
възлов за

бе изтъкван почти

задача. Сега 
нието, е 
Махалите, 
най-лошо

В оело Горна Лиогана —вече състо-я- 
Д-РУго. 

тези

— със загриженост казваЛошите
движение

и негодни засъвсем Босилеград ока -община, този вече
дишен

шестдесетснго- 
еел скостюп ан скимахленски пъ

тища до значителна 
п-ен затрудняват

поне в все -още има .няколко ду
ши дебри животновъди. 
Един от тях е и Влади
мир Трайков 
Морав!Ци- — Да. останах 
ме още няколко души в 
правия смисъл на думата

сте-състояние: Го 
рна- махала, Вадница Ру_ 
жинци и Црепиновци са 
свързани

I производител-
Инак, Владимир Трай 

ков, понастоящем от.гле- 
от махала жда 6 крави, 2 юнета и 

4 телета, кон и десетина 
Сдружен е селско-

селото п роб- акцията 
по електрификация- Мре
жата с

лем
на всяко събрание в ме- 

общност- А как
високо

жение на дължина 
ло 18 километра 
н,о е направена. До цен
търа на селото 
шена. Завършен е и кло
нът към Горна махала, 
докато другите два кра
ка са частично направе
ни, п-обити са стълбовете 
а понастоящем развличат

■напре- 
от око 

частич-
с годен за двисшата

и да не, когато повечето 
от махалите, са пръснат?!

жение път.
овце-
стоп аноки Цроиз водител. 
Минйфермер е- От

— Наистина, тази про
лет в това отношение 
правихме много.
Цялостно

на- е завър-и отдалечени една от дру 
га, детб се казва отсече
ни от центъра на селото.

сред- 
предн1аз начени заселскостопански произво сивата 

дители- До преди десети- проекта „Морава — 2" е
но не и 

завършихме, то
ва което бяхме 
вали. заплану- тракто р, който до 

значителна -степен му у ле 
еня в а работата. По вре 
ме .на кърската -работа, му 
помагат и синовете, осо
бено през лятото.

Питахме го 
чалбата и доволен 
от изкупвателните цени?

— Селското

взел
— От какво значение 

са махленските пътища, 
най-добре разбрахме- се
га, когато започнахме ак- 
пията по електрифика- 

казва предссца- 
общ-

Пътят от центъра 
селото къмДудина и Га 
щевица, койго свързва и 
махалите Ружина, Ваднн- 
Ца и: Црепинова

па
електрон р ов од ната ж и ца.

Частично досега е 
правена и мрежата с ни
зко напрежение. Понасто 
ящем в хоп са работите 
г махалите Ружина,

на
ция
телят на местната 
носг. Драган Божилов.

каква е пе 
ли е

махала е
напсавен частично. Има- 
м° обезпечени 
най-вероятно през

средства и 
есента,

когато приключим и кър 
ската работа, акцията ще

стопанст-- 
во от край време е било 
доходно, а и занапред ще 
бъде- Наистина, ® послед 
но време много повече се 
говори какво трябва в то

Махленските пътища 
успс-риха електрифика
цията на селото. П-о-г>ад и 
това местната общност 
съвместно с обшествено-- 
политииескйт.е ''—-ачиза- 
ции, изграждането на ма
хленските пътища сложи
ха на пр°деч ггиан в про
грамата за работа през 
настоящата гоци-на.;

Бързо и навреме се ор
ганизирали.

Ко-
ничка река и Горна ма
хала. В Црепттнсва маха. 
ла и Вертевица. стълбове 
те са побиели, а 
нишо не е направено-: Ду 

н Огооелина маха-

В. Трайков. * по гти ва отношение да ©е пред- 
селото ни, приеме, а малко на прак 

тика договореното ое ре 
ализпра- Лично мисля, 
че и селското стопанство 

аше над двадесет добри трябва да бъде в еднак
во положение с промиш- 

производство- Ка 
то казвам това имам в 
предвид, цените на оелс

на години в 
което изобилегвува . с из
вънредни услозия за от
глеждане на добитък имли.

- - Да кажем и това, чс -и 
изграждането ма амбула
торията в село Дукат е 
в заключителен етап. Те
зи дни ще бъдат обезпе
чени п съответните меци 
"цияски съоръжения и съ
щата ще започне с рабо
та, е което до значител
на степен ще ое подобри 
здравната защита на на
селението от това дваде
сетина километра отдале
чено от града село.

произ
водители с по 5—6 брой __леното 
ки, едър добитък и по 
двадесетина и повече ов-
цо Но сто..времето- се ме- ксогопанските изделия и 
ни. На младите не им цените на промишлените

изделия- Може би това е 
и-един от фактите, че мла 
дите не искат да -останат 

то сме останали с п-о яза на С2Ш0" Печалба да има.
има, тю (и усилено се гама в къщи и това в пап- - ' и. боти, отвдлн-о през сезо-

реднала възраст и Да ис на — добави Трайкоз- 
каме не можем- Аз нап- в оазпов-о-ра узнахме, 
р име-р все още не се да че миналата годила Вла 
вам, ио вече уоещам че димир от добитъка е взел
годините ми натежаха ная динара ког ка

зва, че почти /всяка годи
на на „Напредък" -----

селскостопански

Чрез самооблагане за 
са събрали 

динара.
късо -време 
над 2 милиона 
Не-изсстана и доброзе-л-

харесва живота на -с-ел-о, 
напускат оел-о-то и бащи- 
мото си огнище- Повечеа Общинска-ният ТРУД. 

та самоупразятелна обш-
ност на интересите за 
жилищна и комунална де 
йност им обезпечи булдо

продължим, добави пред-зер и от фонда предна
значени за тази дейност 
средства започнаха р-еа-ли 
зирането .на тази планова

седателят на местната ор 
ССТН, Ди-ганизация на 

митър Динов. М. Я

дава
во изтлаока на п-о-върхщ-ос от 2000 до 3000 килогра 
тта. проблема с оротивогр ма месо- Миналата годи 
адната защита в община на например е продал 2 
та. И докато до преди бика от по 500 кг.,и 4 юне 
две—три години съог.вет- та от по 300 кг, а тази го 
ната .регионална общност, дина се надява да п.рода- 
нищо не влагаше на терй де повече- ■ 
тооията на общийата,, се 
га във всички райони са 
изградени п-р-отивградни от това окото 3 ха изкус 
станции. Известно е, че , торни- ливади- Кърма и 
и -определен брой хора друго храна за добитъка 
са били па обучение, но си обезпечава -от своя им 
о-св-он п-с- врем-е на обуче .от- На раздяла ни каза и

това, че п.р-осто е .влюбен- 
В Ж)И,ВЮ-Т1Н)ОВЪДСППВОТО .И въ--

ИЗТЛАСКА НОВИ ВЪПРОСИДИМИТРОВГРАД: ГРАДУШКАТА

ка на -щетите и да даде 
отчет, въз -основа ма кой-

йто и без това е в окаяно

ф» “ -
Силната градушка отио

В началото ма минала
та седмица, точно на 22 

Юни, Димитровградска 
община захвана -силен дъ
жд, който добре дойде на 
посевите, особено .на ца 
Ревицата. Обаче, в някои 
Райони :на общината па
дна -и силна градушка-. 
И докато миналата годи 
,[,а градушката „уби" села 
та в -райо-на «а Висок, то 
зи път това се случи в- 
южката част на -община- 
га- Градушката, според 
първите сведения,
°Ще неофициални), е 
направила големи щети в 
селата Ворзар и Не вля. 
Силните 
предизвикали значителни 
щети, .особено яа -пътя Ди 
митрдщград — Невля, ко

Владимир Трайков, при. 
тежава ■ -над 10 ха им-от,коятомирана -комисия, 

трябва да -направи преден

,- / :>■

, Ш&
■% нието ии-геота 1в-ече не са 

се срещнали с противргр 
адни пакети, защото изг общ-е в селокото стопанст- - 
радените станции че са —во- На нивите 
снабдени със същите. Да 
ли наскоро ще, им ат въз
можност „стрелците" ла
стрелят -грац'О.Н'0ските об това ч-е, младите .ш напу- 
лаци, едва ли .някой знае.
А до тогава градушката 
-пак ще си бие Висок) За-- 
бърд1истр., -Бу.рела, Дереку

и- ливади •
те, пр-о-сто се наслаждава, 
отд-елно когато са берике
ТРГИ- Съжалява са-мо завсе I V 1;I :

*■/:

скат, когато днес и на ое 
ло -ое живее твърде до-бре, 
м.оже би и по-добре, отко 
лк-ото в града-порои също ,са

ла и т.я.
М.Я.А. Т.в СмиловциСтанцията ^.
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ДИМИТРОВГРАДСКО КОМУНАЛНО лято11РК11И ТРИ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА ОС В БОСИЛЕГРАД ВЗЕ РЕШЕНИЕ 
ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАДОУСТРОЙ
СТВЕНИ ПЛАНОВЕ Реконструкция на 

водопроводната мрежаНЯМА НН ПЛАНОВЕ, НИ СРЕДСТВА
градоустройствените пла 
пове. Не с обаче преци
зиращо колко да бъде 
аванта за тези планове''. 
Комисията обаче с кон
статирала, че проектът 
за сградата на ОС не е 
безплатен, а че струва — 
2 160 000 динара.

Засега, е трудово да се 
посочат виновниците за на 
станалото -положение. Съ 
щото ша-й-мпо-го с извест
но на бивешия ггредоеда- 
тел на Ос Любен Ранге
ле®, -бивешият председа
тел на ИС Васил 'Гаксв, 
който сега ,с председател 
на ОС, на бскретара иа 
Секретариата за статист 
во и финанси С. Григо
ров и иа представители 
иа ЮАРТ. Комисията оба 
че не търси отговорност. 
Тя предлага ма делегати
те да приемат решение 
за обезпечаване иа сред
ства и за продължаване 
процедурата за изготвяне 
на плановете. При това 
предлага ОС да се отре
че от досегашния изпъл
нител, да се намери друг, 
а да се използува въз
можността и от ЮАРТ 
да се потърси да върне 
един милион динара.

Колко ще трябват нови 
средства за плановете и 
откъде щс се обезпечат 
засега -не ■ е известно. Ед- 

. но е сигурно — тези сре
дства- ще бъдат цена за 
протаканото -време—и не-., 
утвърдената отговорност.

Васко Божилов

ДЕЛЕГАТИТЕ -ИА СЕГА- нована и ЮАРТ) -от Но- 
ШНАТА ОБЩИНСКА ви Белград и. ГУПИНГ 
СКУПЩИНА ТРЯБВА (трудова организация за 
ДА ТРЪГНАТ ОТКАЧА- геодезия, урбанизъм, и-ро

ектиранс и -инжишеринг) 
Честите досегашни из- от Бачка Топола. Тези 

менения и допълнения на две организации предла- 
градоустр-о-йствешгя план гат плановете да изгот- 
1Ц1 Босилеград — често и вят за 5 840 000 динара, 
с цел да се легализира ' като и да изготвят про- 
(купо)продажбата на скс- ект за зградата на ОС за 
пропрнирани площи и на 2 160 000 динара. След то 
изградените без позволс- ва с' сключен -и до-гоио-р- 
ние обекти — вече не са Какво се случва?! Об- 
в центъра на ®ниманце- Щин-ската скупщина не из 
то. Внммайието на о-бще- пъл-нява всички задълже- 
ствеността -в общината ния -от договора и 
понастоящем привлича април на 1986 
един друг въпрос: .как Об ЮАРТ покрай донълни- 
щиноката скупщина, ней- \ телни средства търси да 
ните органи и служби са се продължи срока за из

готвяне на плановете. 
През октомври 
го-дина с проведен разго
вор между представители 
на ОС и ЮАРТ. След 
ва ЮАРТ търси да се скъ 
са договора. През януари 
1987 година на ОС ЮАРТ 
предлага нов изпълнител 
и нова цена — 16,8 мили 
она динара. Нов договор 
не е сключен. 
ОТГОВОРНОСТ НЕ СЕ 
ТЪРСИ!

' Общинската скупщина 
е заплатила 

3 160 000 динара. Освен 
проект за зградата на ОС 
тази организация друго 
не е изготвила. Сега де
легатите ,на трите съвета 
на Скупщината търсят 
начин да решат този Гор 
диев -възел. Формирали 
са комисия, която г из
готвила информация по 
в-ъпроса. Очаква ое деле
гатите на ОС да я обсъ
дят на -насрочената за 10 
юли сесия.

Покрай другото коми
сията е констатирала, че 
за сключения, до-говор за 
изготвяне на проекгг за 
сградата -на ОС не -съще 
ствува решение -нито на 
ИС, нито на -ОС. Във -връ 
зка с този въпрос в ин
формацията се привеж
дат думите -на тогаваш
ния -и сегашен секретар 
н-а Секретариата за сто
панство,, финанси и у-рба 
низъм Симеон Григоров, 
които всъщност пооочват 
една част от н-еяснотии- 
те. -— ,;Бе. предложено
(от страна на изпълни
телите) проектът за огра
дата да бъде изготвен 
безплатно, -но тъй' като 
ГУ-ПИНГ се отказа от 
-изготвяне на нрадоустрой 
отвените планове и тъй 
като ЮАРТ 'бе завършил 
част от работата и за да 
му- изплатим 2 160 000 ди 
нара той предложи и та
къв договор бе сключен 
В договора е регулирано 
тази сума да -бъде и част 
от аванса за изготвяне на

ва Мирослав Йова-ношч, 
дирс-ктор иа „Комуиа- 
лац". Но искам да изтъ
кна, че от страна «а мест 
ката общност, покриваща 
тези улици, организация
та на работата върви до
бре и всички трудности, 
които 'възникнат, разре
шаваме съвместно.

Юнските горещини ни 
най-малко не пречат иа 
димитровградчани да из
пълняват запланираните 
ком уи га л-1 г-о-б итош и акции. 
„Комуиалац" в ст,дейст
вие с гражданите от ме
стната общност с успех 
прокарват трасето -на во
допроводната и канализа 
циоин-а мрежа -в онази 
част па града, -къдетомре 
жата е най-дотраяла. „К-о 
му-налац" изпълнява само 
професионалната част, а 
изкопните работи изггьл- 
пя-ват пражданитс. Във 
всяка улица е създадена 
работна група, която во
ди сметка за редовното 
излизане на гражданите 
на работа. По такъв -на
чин, с 10-те дни доброво
лен труд. гражданите под 
помагат във водоснабдя
ването и изграждането на 
кана л изагг йон ката мрежа-

Обхванати са: „Първа 
пролетарска", „Братство- 
единство", „АВНОЮ", 
„Висок", „Люба Алекоо- 
ва", „8 март", „Видлич", 
„Власаки Алексов", „Сут- 
йеска", „Мс-мчил войво
да" (една част), „Найден 
Киров" и „8 септември".

— Поради каменистия 
терен -в някои улици, се 

,, Ко-муналац'' да 
притече на помощ в 
изкопните работи — каз-

ЛО

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА/ 
ГЛАВНАТА ВОДОПРО

ВОДНА ТЪРБАпрез
година

Продължава и рекон
струкцията иа главната 
водопроводна търба .на 
ул. „Маршал Тито". 
Една част (до Ни
шката банка) приключи 
— през настоящето лято 
гце продължи с оше 276 
метра. Също се предвиж
да реконструкция на мре 
жата на ул. „Борис Кид- 
рггч" на дължина от 230 
метра. За тези комунал- 
но-битози акции са обез
печени средства от 20 ми 
лиона динара. Както ни 
уведоми Йозанович, голя 
ма част от строителния — 
материал (търби и до.) 
вече е обезпечен като по 
такъв начин са направе
ни значителни икономии, 
поради инфлацията. През 
лятото ще продължи и - 
изместването, па водопро
вод а Атри ..Сазат” в Сми- 
лозеко поле поради из
граждането -на ажумуда- 
цня.

позволили през последни 
' те три години, да запла

тят средства за изготвяне 
на градоустройствени пла 
нове, защо същите -не са 
изготвени и откъде за из 
готвянето им да ое наме
рят нови. (увеличени) сре
дства?

За да се даде отговор, 
ако това сега -изобщо е 
възможно, трябва да се 
търгне по реда на неща 
та. т.е. отначало-

същата

ТО-

ЗНАЧИТЕЛНО РЕШЕ- 
ГШЕ НА СКУПЩИНАТА 

Изхождайки от постоя
нното развитие на община 
та и яа Босилеград, как
то и от законопредписа- 
нията, делегатите на три 
те съвета на Общинска
та скупщина на 20 декем 
вр.и 1983 година са при
ели решение за изготв
яне на -пространствен 
план на с-бщииата и иа 
градоустройствени плаггз 
ве на Босилеград — де
тайлен и генерален. С ре
шението, което е в сила 
От 30 декември 1983 го
дила Секретариатът за 
стопанство, финанси, ур
банизъм, строителна и 
комунална дейност се за
дължава да се старае за 
подготовката и изготвя
нето на плановете.

. .. Изпълнителният съ 
гве/г -на ОС -в началото на 

. февруари 1985 година да
ва -обява и търси заинте
ресовани организации за 
изготвяне на плановете. 
Според проектосметката 
за тези планове тогава оа 
били необходими 5 ми
лиона динара. Запланува
но е изготвянето -им да 
започне в -началото ца 
май 1-985, -а да -приключи 
през -октомври същата го 
дина. Покрай другите с 
едно предложение заеяно 
се обаждат „СИНТУ-М- 
студио 009" (трудова об
щност на архитекти и ди 
зай-нери по приложно из
куство, -която -орган -на
ция по-къано се преиме-

на ЮАРТ

налага и

ДВА СЪБОРА НА ЮГОСЛАВСКО- 
БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА

НА 5 ЮЛИ Т.Г.
СЛЕПВАЩ ЕТАП: ЖЕ- 
ЛЮША И ГОИНДОЛ

Прн Д. Криводол Директорът на ,,Кому- 
на-лац" М- Йованович ни 
запозна и с плановете за 
по-нататъшните акции по 
водоснабдяването. Така 
-например, предвижда се 
приоритет да се даде на 
помпената станция в Г.ра 
дини и построяване на 
нов резервоар.

За -по-късно остава да 
продължи изграждането 
на водопровода за Желю- 
ша и Го-индол. За целта 
са 0'безп-ечени средства 
от 190 милиона динара.

След като 
започнатите 
битови акции сигурно е, 
че и градските улици ще 
бъдат доведени в ред, за- 
щото от големите разко
павания (за телефонни ка 
бели, за вод-оп-рово-д и ка
нализация) значително са 
-нарушени.

Вторият тазгодишен граничен събор между 
населението от Димитровградска община 
(СФРЮ) и населението в Драгоман и Годеч 
(НРБ) ще стане на 5 юли при село Долни Кри
водол. За идването на събора на наши граждани 
освен личен паспорт не са нужни други доку
менти.

Съборът щс бъде открит от 7 до 19 часа 
югославско време.

Пред съборяните ще бъде изпълнена съвме
стната културно-художествена програма.

Следващият граничен събор ще се проведе 
през септември в Драгоман (НРБ).1, А. Т.

На 12 юли в Стрезнмнровци
Традиционният граничен събор на населе

нието от Сурдулишка община (СФРЮ) и Търн- 
ски край (НРБ) ще се състои на 12 юли 
Стрезимировци. Съборът ще бъде открит в 7 и 
закрит в 19 часа. За идване на събора на юго
славски граждани е достатъчен само личният 
им паспорт-

приключат
комунал-но-т.г. в

На събора ще се продават стоки за ши
роко потребление, сувенири, книги, грамофонни 
плочи и цр. Ще бъде изпълнена разноообразна 
културно-забавна програма с участието на из
вестни естрадни певци и културно-художествени 
дружества от двете страни. К. Г.

М. А.
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Стори проблеми при нови условия
Все още е малко 1

МЛАДИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И СК

РЕШЕНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА НИШ 
КИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Стипендии за 

най-добрнте
вителните органи, делегапиит^и^^1116 В самоупРа' 
щнни. Неактивни са в раздвижвам* легатските скуп- 
вьпроси и проблеми Чес^о обаче6? ^ ”СВ0Ите” 
разрешаването им, а СК и останалите общест™ ’ 
литически сили не винаги им оказват ЩеСТвен0

ална подкрепа 
касае и за развитието на 
спорта и културата, 
неяое

когато се

ПО-
•освен футболния 

клуб „Младост" 
ги дружества- 

Един

-по- няма друпомощ. • ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА СТИПЕНДИЯ 
МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВУВАТ СТУДЕН
ТИ, КОИТО СА 
НИЯ

Членовете на Предсе
дателството «а ОК на СК 
в Босилеград 
обсъдиха 
положение 
литичеоките 
живота на младите в об
щината, като при това 
посочиха пътищата и за
дачите на Съюза на ко
мунистите в разрешаване 
то на проблемите. Преди 
това за активността и по
ложението на 
бе разисквано в няколко 
първични младежки орга 
яизации. На тези събра
ния бе подчертано, 
младите в общината са 
изправени пред пробле
ми, е каквитс- се срещат 
и младите в други сре
ди. Тук' обаче имат 
■някои специфични кои
то могат да се премахват 
с обединена активност на 
всички субекти, преди 
всичко на младежките и 
партийните организации.

стар проблем 
МНОГО ПО-ОСТЪР:

безработицата- Пона
стоящем -в общината рабо 
та търсят около 1250 ду
ши, от конто повече са 
млади и шко-лувани кад
ри. Без оглед о-граничени 
те възможности на сдру
жения труд да 
п ов ече -р а-бютни

има. но не -са организи
рани. Младежката 
зация в общината не про
явява интерес и не ое вк
лючва в акциите, «аквито 
са „Млад работник — оа 
моуправител", ,,Мла,д оел 
скостопаноки

Днес е ЗАВЪРШИЛИ ПРЕДХОД- 
КУРС СЪС СРЕДНА БЕЛЕЖКА, ПО- 

ВИСОКА ОТ 8,5 • ФАКУЛТЕТЪТ ПОЕМА 
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА НАМЕРИ РАБОТА 
НА СТИПЕНДИАНТА

органи'Неотдавна 
общ е сте н схго 
и идейно-по-

'ВЪП роси в'

Скупщината да Нишкия университет 
дни прие Правилник за отпускане на универ 
оитетски 'Стипендии на най-добрите - студен
ти. Стипендиите ще ое отпускат от обедине
ни средства на Университета и Основната общ 
нает за наука в Ниш. '

тезипроизводи
тел ", в „Срещите на села
та" и пр. а останалите об 
ществено-политически ор
ганизации не ги -насърча
ват. '

младите БЕЗРАБОТИЦАТА Е 
ОСТЪР ПРОБЛЕМ

открива 
места,

младите нямат почти ни
какво .влияние върху про
веждането на Обществе
ния договор за 
трояване. Дразни 
емаяето на работа чрез
ВрЪЗКИ, МИТО И пр.

Имайки предвид 
трудности, СК в общи
ната занапред ще посве
ти п-о-голям-о 'внимание на 
младежта, бе посочено 

Председателството. 
Особена роля трябва да

3:а стипендия на Нишкия университет мо 
гат да «андидатствуват 'студенти, конто са за
вършили предходния курс със средна бележ- 

"" «а, ио-викжа от 8,5. Разбира ое, предимство 
ще имат най-добрите студенти относно сту
дентите е най-виоока средна бележка; Стипе 
ндиантите ще бъдат избирани (на заоедание) 
на факултетските съвети.

В Правилника е записано и задължението . 
на факултетите да намерят работа на сти
пендиантите ой. Стипендиантите, които не 
изпълнят произтичащите юг стипендията за
дължения са длължни да върнат получените 
пари, еестествено след като намерят работа.

трудоус-
ги при

В по-вече среди младй- 
че те нямат условия за ра

бота, преди всичко поме
щения. в които да орга
низират културно-забав
ни и други активности, 

и Затаза първичната младе 
жка организация в Боси-

тези

на

леград е раздвижила гши 
циатива за формиране на 
младежки 'клуб, който ще

изиграе идейно-подитиче 
окото издигане. Наисти
на, в това отношение и

бъде от полза и за уча
щата се младеж, особено 
за онези, които 
в частни

дооега се постигат резул
тати. и младите в общи- 

живеят ната не проявяват идеи, 
квартири. Подо- чужди на ОК. За реали-

Университетоките стипендии ще бъдат от 
голяма полза и факултетите, и за студент
ите. С пом'Ощта на тях факултетите много по
ле 0Н'О ще решават кадровите си проблеми 
(най-добрите ще остават за асистенти), а за 
студентите 'Стипендиите

НЕДОСТАТЪЧНА
ОРГАНИЗИРАНОСТ

Все още е малко число-
бна е инициативата и на 

Райчи-
зирането на всички други 
активности за- —който са 

материални, 
средства особена роля 
трябва да изиграят и са-

младежта от с.
то на младите в самоуп лепти.—Датги обаче ще се необходими
равителните органи, в об^ 
ществено - политическите 
организации (от 1100 чле 
нозе на СК само 210 са

инициативи- 
■ст же-

реализират 
те й.м. не зависи 
ланието на

представляват не 
само материална помощ, но и виоок морален 
дълг да постигнат отлични резултати-

младите; за- мо-упра.вителните и деле
гатски структури в общи 
ната.

необходими и 
и материални средства. Не

обходима им е и матери-

целта са
млади), в делегациите

скушцини. В Б.делегатските 
Вое още не се изявяват 
докрай в ол-орта, физиче ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ Е НАЙ-ДОБРИЯТ УЧЕНИК В ДИМИТРОВГРАДСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
ската култура, 'културата. 
Наистина, за тази изява 
са необходими и други 
условия. Обаче факт е, 
че за положението си и 
самите са виновни- Те са 
недостатъчно организира
ни. не ое застъпват за 
становищата- си, някога 

, ги даже и -нямат; на ка
дровия въпр-о-с не обър- 

внима-

Лесно е, ногата имаш трудов навин
В края на -основното учи 
лище си 'получил дипло
ма „Бук Караджич”. Те
зи факти ни „карат"

любим предмет му е ма
тематиката, -но ое е запи
сал -в паралелката за тех
ници по химия^ ' ,-,защото 
няма съответна специал
ност".

Младите и свободното 
им време?

— Клубът на самодей
ците и киното не са дос
татъчни - казва Валентин. 
— В работата на клуба 
са нужни нови съдържа
ния, но младите не прояв 
яват особен интерес за 
по-съдържателна забава. 
Струва ми се. че всички 
„бягат” от каквато и да 
било работа.

товаУпорит труд, силна воля и трудов навик —■
успехи, казва най-доб- 

димитровградски срсдно-
е основата на всички големи 

най-добритерият сред 
школци да

предположим, че учиш 
м-нопо, по те виждаме на» 
сякъде, където м-ож-е и тр 
яб.ва да ое -види младият 
човек. Активен ой в мла
дежката -организация, чл- 
•ен си на 'ръководството 
на ОК ;ца ОСМ.-.

— Да. имам време за 
всичко. Уча два до три 
часа дневно и това ми е 
достатъчно, понеже на ча 
советс научвам по-голя-

ВАЛЕНТ-ИН ПЕТРОВ, 
сога- -в-ече бивш ученик от 
П-4 клас в образователно 
възпитателната организа
ция „Йоси.п Броз Тито" в 
Димитровград, тези 
бе увенчай, с голяма и за 
служ-ена слава. Код-еосгр- 
вът на училището го про

щат дължимото 
ние ;и п-р.

В общината понастоя
щем има 36 първични мла 
дежки организации с око 
ло 1400 членове; в сред
ношколския център има 
14 първични организа
ции, в - основните учили
ща 6, 'в трудовите органи 
зации 3 и 13 в местните 
общности, 'от които една 
в босилеградеката. Имай
ки предвид числото на

дни

възгласи за най-добър уче 
учебната 1986/87ник -в

година. Да бъдеш яайнои 
лен сред 334 димитровгр 

средношколци без
У ма част от уроците си.

Петров обича спорта, 
особено футбола и баокс 
тбола. Привърженик е на 
„Партизан”. В свободното 
ои време най-много чете 

. руска литература, по- 
специално 'Гургонев, науч 
но-Фантастични и аваитю 
ристичнй -романи. Най-

адски
спорно е голям успех, и 
затова най-напред помоли

хва се Валентин. — Упо- 
воля и 
това е

За Валентин тава не мо 
же да- се каже. Той 
бяга и от физическия тр
уд.- с бригадата „Братст
во и единство” ще замине 
на трудовата акция „Белг 
рад '87".

рит труд, силна 
трудов навик — 
основата на всички голе-

яе-организации
и местните общности (36 хме Валентин да ни -отк

рие „рецептата" -си за по
коряване на- „високи 'вър
хове”.

— Рецепта ли? Нямам

трудовите

МО) стига се до заключе- ми успехи.
Валентине, ти -си кръ

гъл отличник още ог пър 
никаква рецепта — усми вите си ученически дни.

ние, че лее трети -от тях 
нямат младежки органи
зации. В -една от тях ма
лко има млади, в други А- Т.
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ОТ ЧЕСТВУВАИВТО ПА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК 
ПА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТ
РОВ" В БОСИЛЕГРАД

На края на учебната година
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ"

■ ■ ■

Богата програмаТрадицията е запазена
с добър 272 и със задо
волителен успех 168 уче- 
Ш{ка. На -поправителен 
изпих са останали 66, а 
по»тарЯ|ЩИ са само 23 
ученика.

вувад-и и ,п- шя колко акции 
за почистване па -града 
и училищния двор.

В основно училище 
„Моша Пияде" в Димит
ровград успехът на иър 
водачите с най-добър 
(средна бележка 3,8-1), а 
най-слаб успех имат оед 
моклаончщ.пте (3,27). Как 
то в средното, та-к и в ос
новното. броят на учени 
цнте намалява. През из
теклата учебна година са 
били записани 1297 учени 
ка, от които с положите
лен успех, са завършили 
1208, или 93,13 на сто. 
Това е значително подоб 
рение в сравнение с ми
налата учебна година. 
Средната бележка в учи
лището е 3,58, или много 
добър успех. Отличници
те наброяват 466 души, с 
много добт>р успех са 303.

Тито изнесе изпълняващ 
длъжността директор на 
училището Владимир Ми 
хай лов.

В доклада, Михайлов 
опря. внимание върху пл 
одотиорното и разбирае
мо сътрудничество мсж. 
ду Тито и Димитров, КОС 
то започва още по вре
ме подготовките на Сед 
мия конгрес на Коминте 
рн и продължава все до 
преждевременната смърт 
на Димитров.

В продължение на тър
жеството на ученици уча 
ствуващи в отделни учи 
лищни. общински и реги 
онални състезания и пре 
подаватели, които са да
ли свой принос в подго
товките на състезанията, 
бяха връчени признания- 
Горан Огнянович, Оливе- 
ра Насева. Елиззбета Ми 
това и Валентина Ангело
ва, за опечело първо мяс
то на състоялата се викто 
ринанатема,- „Тито - пар
тия — революция" по 
случай Деля на младост
та получиха грамоти. Сл
ед това . учениците чле
нове на различните сек
ции изпълниха- подбрана 

прог- 
гостите 

и останалите зрители ост
анаха твърде доволни.м. я.

на основ
но училище „Георги Ди 
митр-ов')' » Босилеград и 
тази учебна година, на 
18 юни — рождения ден

Колективът

В младежката оргапиза 
ЦИЯ В -ОСНОВНОТО учили
ще през учебната годи на великана на междуна

родната работническа кл 
близък приятел на

на е н|>оведена. акцията 
пара-В течение па учебната 

година учениците от ос
новното училище са за
лесили 430 декара площ 

ст засадили 21 200 фи
данки. Стойността на за
лесителните акции .възли 
за 600 хиляди динара. 
От царевица .на учениче
ското имение са осъщсс 
твили 460, а от събрани
те 5100 кг стара хартия 
към 140 хиляди динара. 
Тези средства еа за учени 
чески екскурзии. Освен 
това учениците са участ-

,,Най-добър клас, 
лелка и ученик". В реми 
клас е 40 отличници, 6

аса,
другаря Тито и борец за 
доб ри 113 а И МООТО *01 НС.1 тия, 
дружба и сътрудничество 
на Балканите Георги Ди

„Вукови", 4 „Светозар 
М.а«ковач" и една „Ала ■ 
сова" диплома. Най-доб- 

VIII-} митр-ов, чсствува патрон
ния си празник. Г1г> този 
случай в голя.мата зала 
на Културния дом в Бо 
силеград ,в присъствие на 
учениците, родителите и 
преподаваталите бе устро 
ено тържество с доклад и 
подбрана културно-забав
на програма.

Тържеството премина 
под знака на припомняне 
за сътрудничеството меж 
ду двата сина на работ
ническата- класа 
и Димитров, 50-годишни- 
ната от идването на дру 
гаря. Тито начело на 
КПЮ (СЮК) и 200-годи 
шнината от рождението 
на Вук Стефанович Кара- 
дж-ич.

Тържеството . по тради
ция откри училищият 
хор а доклад за жизне- културно-забавна 
ния път и-Межд ународно-- райа“ от която

ри «а учениците от 
а най-добър ученик в ос 
ми клас е Драганг Милте- 
иов. Между най-добрите 
са още Камелия .Минче
ва. 1-1-сли Цп-стк-ова, Пален 
тин Гюров и Милан Елен
ков.

:
От следващата- учебна го 

дина и в основното учи 
лище ще започне да се 
изучава информатика, .ка 
то предмет, който ое из
бира. За целта- един пре 
подавател вече е оопооо- 
бен, а обезпечени са и 
средства за набва.ката на 
необходимите учебни по 
сс-бия и помагала-. От ос 
обено значение е че, отид 
ущата година щс започ 
не изучаването .на англий 
оки език, за който вече 
е приет преподавател. Ан 
глийски език ще изучават 
две паралелки.

В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ТитоПрограмата реализирана 

— успехът добър
Колективът на бо-силе- ЛИНОВ, .като .кръгли от- 

градокото основно учили- ллчнИци от първи до ос- 
ще „Георги Димитров", ми клас станаха носители 
края на настоящата учеб на грамотата „Вук Кара
на година посрещнаха джич".
твърде доволни — възпи- ДАНИЕЛА СОТИРОВА за 
тателно - образователната извънредни резултати в 
програма успешно е реа- областта на природните 
лизирана ,а успехът орав- науки, к-оето потвърди и 
нителна добър. Цялост- на общинското и репи-о- 
но са'реализирани и про- налн-о състезание и НЕ- 
грамните активности по 
извънучилищна дейност- 
Изпълняващ длъжността 
директор на училището 
Владимир Михайлов под- „Никола Тесла”. С много 
черта, че тз-ва преди вси- добър успех са завърши- 
чко се дължи -на отговор- ли 159 ученика или 21,9 
ностга и усилията на пре на сто (106 -в долните и 
подавателите и по-актив 53 з горните класове). С 
ното действуване на оста добър успех са завърши- 
налите субекти в учили- ли 147 ученика, или 20,5 
щето: -пионерската и мла на сто (61 в долните и 86 
дежка организация, кла- в горните), а 79 ученика 
совите Общности, актива (33 в долните и 46 в гор
на преподавателите, пър- ните) или 10,8 на сто са 
вичната партийна и син завършили учебната годи 
дикалва организация и на със задоволителен ус

пех.

Отличничката

то революционно- дело «а 
Димитр-оз и за сътрудни
чеството му с -другаря(А.Т.)

ОТ РАЙОННИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА „ДРУГАРСКИТЕ СРЕЩИ НА РАБОТ 
НИЦИТЕ”НАД МИЛАДИНОВ, са 

носители на „Аласова гра 
мота", дскато ПЕРИЦА 
ВАСИЛЕВ Бабушничанн между най-добритена грамота

• ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ ПРЕГЛЕД СЕ КЛА 
СИРАХА: ВИНКО ДИМИТРИЕВИЧ, ДРАГАН 
БОЖИЛОВИЧ И ЛЮБОМИР ДИНЧИЧ

цията „Другарските сре
щи на. работниците от 
СР Сърбия" ня.ч;; преди
мно състезателен харак
тер — основна цел е по- 
близко запознаване меж
ду работниците, задълбо
чаване на другарските и 
приятелските връзки и

След общинските със- ример бабушнишк-ите ра 
тезания .в културната ма ботници — са«модейци в 
нифе-ста-ция „Другарски областта :на изобразител 
ор-ещи яа .работниците от ното изкуство, и Нишки 
СР Сърбия", за .районни регион ще застъпва ВИН 
прегледи се класираха по 
трима състезатели от об-

КО ДИМИТРИЕВИЧ, ко
йто с картината „Баба и 

ластта на литературното внук" от цикъла „Четвър 
творчество, -изобразнител- то поколение" опечели 
ното изкуство и народно- първо място на реги-онал 
то тзорчество. Тези дни н-ия преглед. В областта 
се състояха районни пре на литературното твор-че- 
гледи — за литературно ство ДРАГАН БОЖИЛО- 
тв-орчество в -Овърлиг, по БИЧ от „Вътрешна авто 
изобразително изкуство в гума” на „Тигър"

. Гаджмн хая -и за -народ- първото място с -пиесата 
но творчество в Длекси- „Конспирация", а между

инструменталистите за ре 
Представителите от Ба п-убликанския преглед се 

бу.шница постигнаха забе
лежителни ' резултати, ка
то от всяка област 
един представител ще 
участвува яа републикан ца". 

оките прегледи. Така нап- Въпреки че манифеста-

взаимно творческо .въз
действие — в Общинския 
оиндикален -съвет и Коми 
тета по -организиране ечи 
тат, че уопехът на бабуш 
нишките -работници — 
творци заслужава високо 
признание.

Тази и редица други 
■културни манифестации, 
крито се организират в 
Бабушнишка община, са 
красноречиво доказател-

пр.
Характерно -е да ое из

тъкне. че и сега общият 
■класове 

четвърти 
клас), е по-добър, от гор
ните класове обаче бро
ят на повтарящите е по- 
гол ям.

От общо 730 ученика 
успешно -са завършили 
класа 676. 51 са на по- уотех в долните

(от първи доп.равителен изпит, а само 
3 повтарят класа. От за
вършилите 291 ученика 
или 39,8 на сто -са с от
личен успех. Между тях,
ДАНИЕЛА СОТИРОВА, Да кажем и това, че за 
ЗЛАТКО АЛЕКСАНДРОВ, 51 ученика, които са ос- 
ДАРКО -СПИРИДОНОВ, танали на поправителен 
ПЕНЕ КОТЕВ, СЛАВИЦА изпит през август, ще се 
ГЛИГОРОВА, ВИКТОР проведе допълнително 
КОСТАДИНОВ, ДРАГИ- обучение, а след това ще 
ЦА СЛАВОВА. СЛАВКО държат изпит.
ГЛИГОРОВ и ГОРАН ВЕ

зае

1 н,ац-

■ство, че тук има много и 
различим тагааяти, които 
обогатяват и облагородя
ват културния живот в 
общината.

класира тромпетистът 
ЛЮБОМИР ДИНЧИЧ. 

по работник от химическата 
промишленост ■ „Лужни-

м. я Ст. Н.
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Димитровградска спортна мозайка
~ НГ=■ -

ФК „ПАРТИЗАН" (ЖЕ. 
отбор на ЛЮША) — ФК ЗВЕЗ

УОпядасе ДА" (БЛАТО) 1:1 (10)
■в регионал

младежка дивизии; - В отсрочения мян ■„ т
■,нг?“ •» »''„" ури^т « 3:1 (в пър- дивизия — Пират футбо

лканжи”1бетте 8:2 За "Ба листите на ..Партизан" от
Тези дни в Пирот в пър лимит™™!™* ° ТОЗИ На!Ч11н Желюша не успяха да по

вия кръг „Балкански ' ня. риха повто ^едят твърде добрия ст
маше противник защото сиГуопех" когатг^ИШНИЯ’ п°Р На "3везДа" т Блат»-
*»“ "«>»». «гя&дад: д““”я' “°‘в, „Сеняк не дойде на ма- ранг на състезания., но

поради липса на финан- 
гистрирана с ЗЮ в полза сови средства «е участву 
на „А. Балкански". Така

НЩШНЖ11Ш11111111НЙШ11Ш1Щ
111111111111111111И111111111111111111111111111ММ11111

ФУТБОЛ
ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТАФУДВОЕН УСПЕХ

Най-атрактявният сло 
ртен спектакъл през ля 
тото в Димитровград сиг
урно е младежкият

по футбол на мал-

Очаква ое на турнира
. След убедително да участвуват рекорден 

брой отбори и същият 
гур- да бъде 1На високо рав

нище. Вече са формира 
ка врата.. .Тези дни Пред . ни _ комисии и олредеяе- 
седателството на ОК на 
Съюза 
ската
ровград направи подгото 
вка във връзка стази ин 
тересна спортна проява.

опечеле , 
ното първенство младеж
кият състав 
лкански" още по-убедите 
лно спечелиха и

Младежкият 
,,А. Балкански" 
квалифицира 
ната

«а ,,А. Ба-
нир

купата
на Югославия на 
оията на МФС Пирот.

ни съдии за това спорт- 
но състезание.

терито
на 'Социалистиче- 

младеж в Димит Турнирът ще започне 
на 18 юли 1987 година.

от-
Д.С.

воде- Победа за раздяла
„А. БАЛКАНСКИ" - „РАДНИЧКИ" (Пирот) - 2:1 (1:0)

ше на 2—з минути 
ди края »а мача, но гос
тите успяха да вкарат 
гол. Това 
„Партизан", 
бяха победили, щяха . да 
си обезпечат място в пъ 
рва общинска футболна 
дивизия — Пирот, а сега

оре
ча, така, че орещата е ре-

Димитровград, 26 юни. Спортният център „Парк". 
Зрители: 500. Времето слънчево и хубаво за игра. 
Голмайстори: 1:0 Дончев в 35 минута, 2:0 С. Дими
тров в 56 минута и Ж. Иванович в 75 минута (за 
„Раднички"). Съдия — Ж. Михайлович (Ниш) — 
бър-

На раздяла от пролет- Драган Дончев още
35 минута на първото по- 

„Асен лувреме, а малко по-къс
но, димитровградчани по 
висиха на 2:0. Гол отбеля 
за Зоран Христо®.

е неуспех за 
защото аков ах а.

димитровградчани се кла 
■сираха за финалето заед 
но с отбора на „Единст
во" от Бела Паланка. Жр 
ебието и този път не бе-

ФУТБОЛ — РЕГИОНАЛ
НА ДИВИЗИЯ 
ФК „СЛОГА" (НИШ) — 
ФК „АСЕН БАЛКАН, 

ше на страната на димит СКИ" 5:2 (2:0) 
ровградчани - 
ше наново да гостуват.
Но и покрай това димит
ровградчани се показаха, 
че в този край .са без кон 
куренция и убедително 
поразиха отбора на „Еди 
нство" в Бела Паланка с

до-

е голям въпрос дали то 
ва ще успеят. Шанс имат, 
още един неодигран мач 
с „Напредък" » Извор. 

Времето Ако там постигнат поло-

в
ния дял на първенството 
футболистите «а 
Балкански" с 2:1 победи
ха отбора на „'Раднички" 
от Пирот, която' по горе-

трябва-
Ниш, игрището на „Сл 

ога" на Бубан. 
облачно. Зрители: 300,
Голмайстори: За „Слога" да добре.
— Миливоевич два, Дин- 
чич 2 и Павлович 1, а за БАСКЕТБОЛ 
„Балкански" Д. Дончев 

4:1 и така повториха ми- два. Съдия: С. Петровия, 
налогидшия си успех. По Ниш, добър.

жителен резултат, ще бъ
що и задушно време ока 
за сериозна съпротива на 
димитровградския отбор, зултата в 75 минута чрез 

Първия гол отбеляза Живота Иванович.

Гостите намалиха ре-

ПОРАЖЕНИЕ И ПОБЕ
ДА НА „А. БАЛКАНСКИ“ Еето как изглежда (класирането: 

Новоселац 
Рудар
Единство (Н)
12 фебруар 
Ястребац 
Раднички 
Слобода 
Куршумлия 
Слога 
Будучност 
Единство (БП)
Младост
„А. БАЛКАНСКИ"
Омладинац 
Сеняк
Свърлиг_________

вторно спечелиха и купа 
та и първенството.

30 16 8 6
30 18 3 9
30 16 5 9
30 14 10 6
30 14 7 9
29 15 4 10
30 12 5 13
30 10 9 11
30 9 11 10
30 9 8 13
30 10 6 14
30 10 8 12
29 10 5 14
30 10 5 15
30 6 9 15
30 6 5 19

62:34
57:47
80:51
59:33
71:51
60:51
63:57
56:55
46:47
36:37
36:63
36:43
42:62
40:59
37:73
35:73

40
Баскетболистите на „А. 
Балкански" .отиграха два 

загу
биха в Малошище край 
Ниш с 69:58. Този мач 
димитровградчани игра

на ха отслабени, само с мла 
Ди играчи, така че това

На последното си гос
туване футболистите на 
„А. Балкански" загубиха мача. Най-напред 
среду солидния, отбор 
на „Слога" от Ниш. То-

39
38

СПОРТЕН РИБОЛОВ 38
35

На 19 юни в Димитро
вград се проведе състеза
ние по спортен риболов, 
на р. Нишава. Най-добри 
резултати показаха отбо
рът на „Тигър — Дими
тровград'" 1, на второ мя
сто се класира „Тигър 
— Димитровград" 
докато третото място зае 
отборът на „Сточар".

В одтелното класиране 
най-добър беше Владко 
Алексов от отбора на 
„Тигър-Димитровград" Г

ПРИКЛЮЧИХА РАБОТНИЧЕСКО

34
29ва поражение ое очаква

ше, защото отборът 
„А. -Балкански" игра в не

29
29

а особе- поражение се очакваше.
След това в Димитров 

град гостуваха 'баскетбо
листите на „Пролетер" от 
Житковац край Алекси- 
нац. Този път за .отбора 
на . „А. Балкански" игра
ха по-опитни играчи, ко 
сто се почувствува и ди- 
митровградчани победи
ха СЪС 74:50 (38:19).

26пълнен състав, 
но много , се чувствуваше 
отсъствието на

26
26вратаря. 25кръг на 

първенството ,, А.Балкан
ски" ще играе срещу от 

„Раднички" от

В последнияII, 23
19
17

бора на
Трупале. Ако успее да 
беди — вероятно ще

регионалната фут-

по
оста ф Ако вашият оенгроп — септична яма не 

функционира, не всмуква фекална вода, отне
сете ое към опълномощената фирма „СОЛАР- 
ТЕРМ", която гарантирано от-речава всяко по
нататъшно пълнене.

Изработваме и нови септични ями (секгро- 
пи) с дългогодишна гаранция. Вършим и съе
диняване «а септични ями с централна канали
зация. Тел.: (018) 716-105 и тел., (018) 324-864, 
Максимопич, Ниш._____________________________

не в 
.болна дивизия Ниш.

. СПОРТНИТЕ ИГРИ
ШАХМАТ

Тези дни в трудовата 
организации „Димитров
град" -— в работническия 
клуб ое проведе .и лоюлед 
пата дисциплина от тазго 
д кишите работни ческо- 
сгюртни игри — състеза
ние по шахмат.

успешно 
членовете на СО-

Състезакието
водиха 
ФК-а - в Димитровград.

Приключиха работниче 
ско-спортните игри в пет 
дисциплини: по атлетика, 
(жени и мъже), пикадо 
(за жени), в теглене иа 
въже , шах-мат и по спо 
ртен рибошов.

В лекоатлетическите ди

ПИКАДО (Ж)
ИН МЕМОРИАМ

В пикадо за жени отзи 
вът беше много слаб. Уч 
аствуваха само членовете 

ТО „Димитровград", 
като постигнаха солидни 
резултати-

ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ

Навърши се една тъжна година от смърт 
та на милия ни съпруг, баща, дядо и брат

След иитероопа борба 
най-уопешеи боше отбо
рът на основно училище 
„Моша Пияде", в която 
играеше баща със своя 
двама синове (комисия
та допусна и деца да иг
раят за един отбор) и по 
беди всички противници. 
Второ място зае .отборът 
иа „Васил Иванов-Цилс",

сциплини — хвърляне иа 
гюлле, в скок на далечи
на и от място и в бяга
не на 100 метра — първо 
място опечели
на „Тигър-Димитровград"
I, на второ място се кла-

„Тигър-Димитров-
ЖТО-

на

Александър
Георгиев

-Свиди Кърпеща-

отборът

И в тази .стара и твърсира
град" II, а на трето 
И този път най-хубави ре сциплина

също слаб. По традиция, 
се само най-сил 

мъже, от ТО „Дими

де атрактивна опортпа ди 
отзивът беше

пенсионер! от с- Желюша.Славзултати постигнаха 
чо Димитров в хвърляне
на гюлле и в скок на дъл ните -
жила и Зоран Христов тровград с два отбора 
— на 100 метра При же След като премериха си митровград 
ните победи отборът на ли, по-силен се оказа отбо ' Димитровград" II ,и РС- 
,,Тигър-Димитровград", а ,рът,на „Тигър-Димитров- уП. 
най-много се прояви Дра град I- 
гида Георгиева.

появиха
а от трето до пето място 
се класираха: „Тягър-Ди- 

I, „Тигър- Спомена по него никога не ще угасне 
нашите сърца.

в

От опечалените
Димитър Ставров
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СКА ИСТОРИЙКА

Синът ми стана Писмо откуде 

Звонци
Вече дълги години се станах син на допедената 

каня да напиша тази „ис- дъщеря. Жената на ба
терийна", но все нямам ща ми, т.е. моята доведе 
време. Ето сега ми хрум на дъщеря, която съще- 
на идея, че през лятото временно ми стана втора 
в нашите краища се зав- майка, роди едно момче, 
ръщат много учени хора, което сега е на 7 години 
от конто някой може би и което, разбира се, ми 
ще успее да ми помогне стана брат и ведно внук.

Понеже аз съм мъж

Еве тува 1НСКНЯ доби писмо од мойтога 
старша приятеля, бай Лилчу из Звонци, у 
к-ойс ми пише:

— Добре бре Ман-чо, Ти истина Ш за- 
реза ко тринайсето прасе. Кво си се ува- 
нул за тия Цариброд — ко мутав за телс- 
1>он, па само за н»и писуйеш. Е, чдт—пат 
писнеш и за Босилеград и Сурдулицу, ама 
некико све си съвиваш къмто Високат, За- 
брЬсто и Бурслат. Истина нечу да си кри- 
вим уста и за нас дерекулчашето драснеш, 
ама това само ка требе да критикуйеш.
А кудс си са сине майчин да дойдеш, да по 
гледаш, да се иодзвериш и да видимо кво 
тегай чс напишеш и кога че иодмузуйеш. 
Или си, братми решил само за недъзи да 
писуйеш. Е нс може това тека- Айде дойди 
да видиш ква чуда смо попаправили!

да разреша моята мъка.
Още повече ако се знае, на майката на доведената 
че немалък брой нашен ми дъщеря, и същевреме 
ци са станали юристи, жу нно моя втора майка, то 
рналистн. професори, до жена ми стана баба, тъй 
ктори, икономисти, офн- като е майка 
цери, инженери... с една втора майка и жена на 
дума казано — учени хо- баща ми. По този начин 
ра! А на този, който най аз съм едновременно мъж 
стина успее да ми помог на жена си и нейн внук. 
не давам и нагарада —
Гюргьовденско агне! За 
какво се касае?

— Като работник в се га е на 5 години и което 
ло Звонци до 1959 година стана шурей на баща 
аз получавах детски доба ми, а на мене пък вуй- 
вкц за сина си Димитър чо. тъй като е брат на 
Спасов, а от тогава от пре мащехата ми майка, коя

на моята

I у

Обаче и жена ми ро
ди едно момче, което се-

БЕЗ ДУМИ
Те например са не би арчил ни плавез 

ни артию, а ни паре за плик и марйе не 
би си давал па да ти писуйе.ч—окнул би те 
бре по телевон, ама кой ти йе крив що у 
ваше село йош несу увели телевони. При 
нас братми телевони уведоше у Звонци йо- 
ще преди 5 године, а са се удърнкало и по 
Вучи^тел, и по Ясенов дел и по РеЬнту... 
Нели знайеш, да ти не разправлям кво се 
дешава ка су мужйе на печалбу; женете са 
по цел дън оку по телевопите.

ИЗ БЛЯСЪЦИ НА ОСТРУ- 
МИЕТО

Град
преставаха то ми е дъщеря. По та

къв начин 
себе си дядо.

дприятнето 
да ми ги плащат!? Голям град — голяма- самота.

Страбон
Онзи, който живее навсякъде, 
не живее никъде.

станах сам на 
тъй като 

жена ми ми е баба, а аз 
съм нейн мъж.

МОЛЯ всички читатели 
на „Братство" да кажат 
мнението си да ли имам 
право да получавам дет 
ски добавки, ако се има 
предвид следното:

През 1949 година аз 
се ожених за една възрас 
тна, но запазена вдовица, 
която имаше голяма дъ
щеря., а аз я осинових. 
Баща ми често посеща 
ьаще семейството ми и в 
резултат на това се оже
ни за доведената ми дъщ 
еря. По този начин дъщ 
еря ми стана втора ма
йка, а баща ми — зет. А!

Марциал
Улицата — това е салонът на 
бедняците.

Още въднаж МОЛЯ 
всички читатели на „Бра 
тство" да ми помогнат и 
да ми кажат понеже досе 
га никой не можа да ми 
каже това) — имам ли пр 
аво да получавам детски 
добавки за вуйчо си, т.е. 
моя син...!

Знам са си мислиш — голема да ра
бота — телевони. Е несу само они. Ако ти 
заредим има на дупе да паднеш. Куде си 
са да дойдеш у Бан»уту. Па ти бре омрзе 
на народ с твойте майтаплъцн ка се спо
мене хотелат у багаоту. А са Ьутиш -ко буа 
у гаче, ка отворимо хотелат и ка йе све 
среден-о. Дойди, сине майчин, да видиш ко 
смо докарали банюту — ко младу невесгу- 
Пут смо арвалтиралн, в-оду смо довели, собе 
смо очистили, ба-зенат смо окречили па се 
са- сия ко на циганейи тиган». И-ма гоейе да 
дойду -од све стране. нема више страшно за 
нас, туристи че надойду, а ни че само да 
сгрътам-о паре. Кажем ти, нема више стра 
шно за нас, а ти, брат Ма-нчо, ка дойдеш 
другойаче че се осечаш, а мислим и дека 
другойаче че писуйеш. Очу да 
тебе тука йед-ва ли че да се найде -нещо да 
„зарежеш". Нело я да не дрънЬам млого, 
дека ти може «а дойдеш да яайдеш пай не 
кво. па да ме заонодуйеш после, затова най- 
яда0 че буде да дойдеш и сам да ое уве
риш. А това що се начукам-о, то ва йе -сигу
рно. Н>е ссЬцрай се има йо-ще од ланейият 
препек. Айде уздра®л»е и 
дойдеш."

Ж. Валес
Ако искате да ви познават без 
вие да познавате — живейте 
на село-
Ако искате да познавате без 
да ви познават — живейте в 
град.

Ч. К. Колтън
Формата на един град, ще ое 
променя п-о-бързо, уви, откол 
кото сърцето на един смър- - 
тен.

Записал Т. Петро-в
(П.С. Оня, който ми да 

де правна поука 
ва наградата).

след
Щ. Бодлер

ШШМшШ Днм1тро1Г|ш« „вестниирни“ кажем за

Вести и и
полити КЧ5 Т й уй •Л ИВ В. /ГК7-.ГН Ш П.п'' гг^< \/г-^грЬ/ЯЮ? - '

I се й
// ЗР& ~ЬРУ € ОГ &ЯУРЯ727;,

веер-

& чекам те да
$

с Ете тека ми пише бай Лилча. Мене 
нищо друго не остануйе ама да се надигнем 
и да отидем у Звонци. Сигурън .съм дека 
1ьейе баш тека 
и масло" кико

ми
ч

7 и дека и там не тече 
ми он пише. . •

„мед
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