
ЕрштЪо С указ На президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тйто от 
14 февруари 19/5 година из
дателство „Братство” е удо- 
стоено с Орден братство и С 
единство със сребърен венец ч 
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

3* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА^ НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
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Кризата застрашава 

интегритета на страната 

и обществената система
ВИНАГИ С НАРОДА

На тьдокесивейо заюедавдие на Цен
тралния комитет на Съюза на югосла
вските комунисти на 24 август .в Бел- 
лрад доклад за делото и лика на др. 
Тито изнесе Божко Крунич, 
тел на Председателството на ЦК наскж.

пътепоказател на храброст -и мъдрост, 
последошаггелносгг, комунистическа ре
шителност, велик борец за правата на 
рабспничеокагга класа.

В голямата зала на Дсма на син
дикатите в Белград също по повод 
50-годи шейната огг идзането- на Йооип

председа-
Напа(дк1и.те срещу ЮНА освен подготовка на мра 

са ове образен тест най- чимте сили за осъщест 
напред за Армията, а яш1не на коварните им 
сшед това и за общест^ цели, милиметър по ми 
еото и СКЖ. ’От отноше- лиметър, крачка по крач 
ние то на Партията, 
гащите на държавната 
ст и числящите се към 
ЮНА към ©ое по-груфгге 
пооегате-лства срещу най- 
отеглите придобивки 
Югсолавия ще зависи и 
стратегията на врага.
Грубото тестиране на 
ЮНА не е нищо друго

ор-
вла

ка.
Затова думите на съюз

ния секретар на народна 
та отбрана Бранно Ма
мула на последното заое 

.на дани е на Комитета на 
Организацията на СКЖ в 
ЮНА са сериозно преду
преждение.
(По-обширно на стр. 3)
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ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК ОБСЪДИ СЪС
ТОЯНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННОСТТА И ЗА
КОННОСТТА

Отговврност, отговорност 

и - отговорност
мерц", но и затова, че се 
налага да бъдат разясне
ни причините за масово 
то. и безочно присвоява 
не на обществената собс 
твеност и за липсата на 
отговорност за нарушава
не на Конституцията и за 
коните. Отговорност, от
говорност и отговорност, 
най-напред в СК, а след 
това и в цялото общест 
во — това бе червената

След 36 години Цент
ралният комитет на Съю
за на югославските ко
мунисти обсъди проб
лемите в осъществяване
то на конституционност- 
та и закоността. Тази из 
ключително важна тема 
сс намери пред партийно 
то ръководство на страна 
та в задния час не само 
затова, че в момента се 
сумират катастрофални
те последствия на финан 
совата афера „Агроко-

Бров Ти,то начело па Партията ое нро- 
засодашис на Цснтралипия ч<оми- 

Съюза на кюмуниегрите » Сър-

ТигровоГоворейки за «непреходното
Божко Крунич между другото 

на Ги-
ведс 
тет на
бия, на което доклад за делото и ж/из- | 
нония път на Йооип «Броо Тито, изнесе | 
Слободан

Нродоодагрелството та ЦК на ОКС: | 
Слободам Милошови ч между дру- I 

ролго подчерта”и огромния пР1МНО1С на | 
Йосип Б(роз Тито като «борец за. мир,

Йосип 3

нишка на десетия пленум 
на ЦК на СЮК.дело

-подчерта, че 
товата мисъл и

приемствеността
дело а изграждането, 
единството, и «равно - 

м н отоиацио на л н а

(На 2-ра стр.)

на братството, и 
■правието в нашата 
обшиос-т.

.неговата

М илошевич, |П1]>едоодател

В този брой:на

мствюто на 
«овяедетолствува за 
,борба за тази велика идея. ,

,В 'братството и е^ииствошо, се тър 
сеше сила. за .самоупранителио преоб
разование и за решаване въ 
преломни моменти и кризи, през 5 ои 
фо минавахме. Безпощадно <и реши
телно се бореше пролив всеки нацио
нализъм Тази истина предаваше с 
прости думи: национализмът е враг иа 
социализма, най-опасен вид на кон 
,тр аровюлюцио! ти тенденции «в югос
лавските условия” . • •

Тито беше- и си остана символ и

упорита
Димитровград
БЕЗ ДОПИТВАНЕ С ГРАЖДАНИТЕ
Босилеград — предизборна дейност в СК 
НА ПРОВЕРКА ВСЕКИ КОМУНИСТ
Пред есенната сеитба 
ОСТАВАТ МАЛКО ДНИ ЗА ПОДГОТОВКА 7
Сигнали и поводи 
НЕВНИМАНИЕТО ПРЕДИЗВИКВА 
ПОЖАРИ
Содми пионерски поход „По пътеките на 
свободата"
МАСОВА МАНИФЕСТАЦИЯ

4и чс историческата роля и а 
Ерос Типр е неотделима от историята 
н,а югославските паради и народности, 
«от нашето и световното работническо

5

движение.
(Докладът на Слободан Милошевич, 
изнесен на заседанието на ЦК на СКС 
предаваме в съкратеното издание на 
„Комунист", а докладът па Божко 
Крунич ще предадем в няколко про
дължения на 2 и 3 стр. в следващите 
броеве па в. „Братство".
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ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЮК ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННОСТТА И ЗАКОННОСТТА

ОТГОВОРНОСТ, ОТГОВОРНОСТ и ОТГОВОРНОСТ
АКЦЕНТИ ОТ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА МИЛАН 
ПАНЧЕВСКИ След ЗС години Централният комитет на Съюза 

на югославските комунисти обсъди проблемите в осъ
ществяването на конституционността и законността. 
Тази изключително важна тема се намери пред пар
тийното ръководство на страната в задния час не 
само затова, че в момента се сумират катастрофал
ните последствия на финансовата афера „Агроко- 
мерц", но и затова, че се налага да бъдат разяснени 
причините за масовото и безочно присвояване на об
ществената собственост и за липсата на отговорност 
за нарушаване на Конституцията и законите. Отго
ворност, отговорност и отговорност, най-напред в СК, 
а след това и в цялото общество — това бе черве
ната нишка на десетия пленум на ЦК" на СЮК,

СВОЕОБРАЗНА
КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ

Борбата за конституционност и законност всъщ
ност е най-конкретна борба за укрепване основите 
на системата и на нейните рсволюциони придобивки 
и стойности

Негативните процеси 
и явления в осъществява- 
нето на конхлшуциюнно- 
стта и законността дости
гната такава масовост и 
интензитет, че -станаха 
един от основните идей- 
но-лоотитичеоки проблеми 
на нашето общество. Те 
пряко засягат осъществя
ването на 'основните ни 
определения и освобож
дават простор почти за 
безпрепятствено действу- 
ване на антисоцмаяисти- 
чеаките. антисамоутрави 
телните и други вражес
ки сили. застрашават ос
новните придобивки и сто 
йвости на нашата револю 
ция и твърде неблагопри 
ятно влияят върху стаби
лността на обществото 
ни. Нарушаването на за
конността и конституцио- 
нността, особено застра
шаването на основните ни 
определения представля
ва своеобразна контраре- 
еолюция, която предизви 
гева сериозна загриже
ност на работническата 
класа и най-широките на
родни маси. Затова бор
бата за конституционност 
и законност днес е бор
ба за осъществяване и за
щита на основните инте
реси на работническата 
класа, народите и народ
ностите и за по-нататъш
но развитие на социали
стическите самоупю агаи- 
телми. отношения.

на гражданите в Косово.
Твърде голяма стана 

мощта на формални и 
неформални групи в сдру 
женил труд и вън от не
го. В името на мнима за- ИЗ ДИСКУСИЯТА 
щита на самоуправление
то. центровете на отчуж
дена икономическа и по
литическа мощ предвари
телно атдкуват изисква
нията за последователно 
спазване на Конституци
ята и заколите и за обез
печаване на обществен 
контрол над работата на 
самоуправителните и об
ществените органи, за да 
скрият злоупотребите със нашето общестщр ое вло 
самоуправлението и ма
нипулациите с работни
ците.

рушават. яашмного от 
ония, които именно са 
длъжни да ги защитават.Борба за морална чистота

Въпросът за отпошорио 
сттд ее може дд ос аве- Казаха...да ос г.рижат за законно 

стта в цялата страна. Та 
киша опити меднатаде до „теоретически раз

мишления" за системни- дасасвалифицират като це 
те причини и местните 
ВЦР01ВИМ1ЦИ. Към иепо тря 
бза да ое подхожда от

ое СТРАХ
Въз въздуха лебдя ня

какъв страх, че поради 
„Агрокомерц'' и подобни 
афери ще меним характе 
ра ма нашата федерация. 
Изобщо не става дума за 
това. Ние трябва да раз
граничим, кажшо е слабо
ст в организацията на об 
ществото, в осъществява
нето на функциите му, а 
какво е недисцишшна и 
криминал. Трябва да про 
верим как действуват слу 
жбите, която се грижат 
о&ществсго да функцио
нира като едно цяло.

Душан Чкребич

отрашизъм и уиитаризъм.
ОСНОВНАТА ПРЕДПОС 
ТАВКА

Изострянето на отго
ворността в Съюза на ко 
муниеште. е основна пред 
поставка за 'изостряне яа 
воички видсое отговорно 
ат в обществото. „Недопу 
стимо е — изтъкна ВИ- 
ДОЕ ЖАРКОВИЧ — Съю 
зъг на комунистите да 
търпи в собствените си ре 
деше.ония, които наруша 
ват законността и социа
листическия морал. Тези 
хора са ое бюрократизи
рали до крайни преде
ли, забавят хода на на
шата революция, помагат 
на други да нарушават 
законните и самоупраши- 
телни норми, а често се 
случва да получават при 
знания, вместо да бъдат 
критоигуранм и отстраня
вани от СК, А пък кога- 
то някоя организация по 
вшипне въпроса за отпоао 
рноетта им, веднага ое на 
дига шум, че ое прилагат 
сталински методи. В СК 
незабавно трябва да из 
пъкн<* на преден план бо 
рбата, за морална чисто- 

' та, за виоока етика на па 
ртийните членове.

мнюто аспекти, още по
вече, 'че обстановката в

шава между другото 
ради толерантното ни от

и оо

пошепне към носителите
ЗА СМЕЛА РЕАФИРМА- яа обществената 
ЦИЯ НА ОТГОВОРНО 
СТТА.

недис-
циплина и безотговорно
ст, От отговорност за съ
стоян ието в отделни кра 
йща на страната не 
га-т да бъдат - амместира- 
нгл съюзните ръководст-

В борбата за конститу
ционност и законност Съ- мо-
юзът на югославските ко
мунисти трябва да открие
смели процеси за реафир- ва- пък ни ЦК на СЮК.

В РАМКИТЕ НА ПРОГ
РАМАТА НА СЮК

мация на отговорността в 
собствените си редове и 
във всички обществени 
пори, за реафирмация на 
моралния образ и личния 
пример, на комуниста, и Та и 
особено на носителите на 
обществени функции. Съ
щевременно ни е необхо- то на СНЕЖАНА ЗЛА- 
дима истинска афирма- ТАР и МИЛАН КУЧАН, 
ция на революционния и Съюзът на 
социалистически 
рашителен морал, морал
на валоризация на чест-

За да се изостри отго
ворността за инаномичес 
кстр развитие 'на страна- 

разрешаването на

ГЕНЕРАТОРИ

Всички анализи и цело 
купшият обществен опит 
показват, че нарасналият 
етатизъ.м и ежсгистически 
ят бюрократизъм, форма 
лиаирането на социалис
тическата 
лна система, грубите узу 
рлации на властта и ин
ституциите от страна на 
неформални групи и съю 
зи на лица от политичес 
кс-партимните. държавни 
те и техно-бюрократичее- 
ките структури, илюзор
ният, неефикасен и пре
пален нормативизъм (ка 
то че л^' предписанията 
сами по себе ои ще про-

острите 
ки п,робл1е'М'И, по мнение

№ икономичес-

самоуправитекомунистите 
самоуп незабавно трябва „да се 

върне"-
Програмата си и на кон

ните и честното, на ония, ституцианнада си роля и 
който спазват и се борят да позволи на комие-пент 
за спазване ща общеоше- ните органи и институ- 
ните норми, и морална ции самостоятелно 
осъда на воички и всичко' - конкретизират, следова-

в рамкихе на

МАСОВО ПРИСВОЯВА
НЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ТА СОБСТВЕНОСТ да

Оообено тревожно е 
масовото присвояване на 
0'бществената' собстве
ност от страна на отдел
ни лица и групи. В ня
кои среди стопанската и 
други видове престъпност 
вече прерастваха в маюо- 
во опрабване на. общест
вото.

Нарушаването на кон- 
стигоуционността и закон
ността се манифестирало 
най-драстичен начин чрез 
застрашашойе на човеш
ките права и свободи, ра
зни форми на админи
стриране и бавно осъще
ствяване правата на граж
даните,- чрез ' бюронрали- 
чески машинации и само 
волие. Особено драматич- 

. но е нарушаването на чо
вешките права и свободи

вън оъ етиката на наше- телно и да отговарят за 
те общество, на двой- реализацията на партий
ни яморал и лентяйството ните становища -в тази об 
еанафщината и лр. ласт. За целта са необхо-

Държдщата и органите дими и коренни промени 
й трябва да вършат ефи- в икономическата -и поли 
касна защита ка правова- тичеюката ни. система, 
та система. кснституцион- Отговорността за опаЗ- 
ността и законността . . . вамето на заканите и Ко 
ЦК на СЮК трябва да немгугщята трябва да 
изостри отговорността .на бъде „изведена" вюе до 
републиките и покрайни- ' върха на пирамидата на 
ните за ..ефикасното оеъ- властта — подчертаха по 
ществяз.ане функциите, на вече участници в разиск 
федерацията. Трябва ре- ванията. „Ние ебаче лее
щите лн-о да се борим сре
щу републиканския и по- 
крайниноки етатизъм и модаедитеши 
сепаратизъм, като. с една- шита — кдза СТАНКО 
ива решителност оггхвъря- ТОМИЧ — но същевреме

За да осъществи тези 
цепи. Съюзът «а комуни 
ститй трябва да бъде мно- 
го по-самокритичен. „То
зи Централен

менят хората и отношени 
ята) са главни генерато
ри на нарушенията на Кокомитет, 

капото, недвусмислено по- нституцията и. законите.
Марко Лоличказва животът, не работи 

добре — каза СТЕВАН 
САИТО БЕЗОТГОВОРНОСТпонеже не 
осъществява конгресни- 
те етанюгаиша. Аз не» съм

К'С1нет1иггуц1ион1Н0'СТта и 
закЮ1НО'отта .ое нарушават 
и паради непоследовател
ното осъществяване на 
конституционния концепт 
на федерацията. Твърде 
голяма е безотговорност
та1 на републиките и пок
райнините, пък и на об-

съглаоен е твърдението, 
че имаме добри заключе

но даоменаваме въпроса ния, цо не ги реализира 
за отговорността гаа ръ-' ме. Не. Ние имаме обо- 

®ъв Федера бщени заключения, за
дължителни за вюениш и 
никого.

Една .от най-гояемите 
слабости на правовата ои-

яме опитите за установя- нно ие искаме решения, 
ван.е на бюракратичеоки въз основа на които съю

шините за прилагането 
на съюзните предписа- 

стема у нас ое отчита въ® иия и норми.зните служби и 'институ
ции ще имат възможност факта, че заканите ое на

централизъм и укитари- 
зъм. Видое Жаркович
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ИЗ РЕЧТА НА БРАНКО^амулд на заседдммр^
_ ЦА _КОМИТЕТА_ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА на ск в юна

Кризата застрашава интегритета ...
и обществената система

на страната
На 23

та нТсЮк* юГ “ К^ета на Орга.шзац^ 
та на аомейг™ ' Н3 К°ет° бе обсъДена активност- 
комунистите и организациите^Т^Г^" Задачите на

«да,™,,,,, н,
ТТпЛгГ В ра6отата МУ и Видое >КарковичУ 
Председателството на ЦК на ООК.

О0'во, необходимо
СТЬОТО
Нл11.исо'нал‘ИО'Ш1Чеок!11те
ляг винапи умело 

1-геед1шгстшотч>. 
ти,раха, спъваха или 
сом спираха акциите 
уреждане но положение-' 
то, което и по-нататък го 
нравят твърде успешно.

е един
на ком у,пистите. Нападки срещу ЮНА в 

„Нова равня“
ои-

подзу- • 
сабо- 
съв-

„И този път особено подчертавам, че на
падките срещу Армията и нашата концепция 
продължават с несекваща жестокост. На стра
ниците на „Нова рения" и някои

почлен на

Комитетът задълбочено 
анализира и положител
но оцени досегашната ак
тивност на армейците и 
критически 
блем1игге> с които 
кновявали. У частувайкп 
в работата на заседание
то, съюзният секретар на 
народната отбрана адми
рал на флота Бранко Ма
мула произнесе реч, в коя 
то между до.угото каза:

— Сегашната общест
вено-политическа и 
комическа криза ни на
трапи твърде сериозни въ 
проси за сигурността на 
страната, към които тря
бва да се отнасяме трез
во и с пълна политичес
ка отговорност. Сложната 
обстановка изисква от 
всички соц иал и стиче ски
определени сили начело 
със СК да се сплотят и 
да поведат решителна 
борба срещу всичко, ко
ето застрашава основите, 
на които се развива и на 
конто единствено може 
да съществува Югославия 
като федеративна социа
листическа държава. Още 
повече, защот-о мерките, 
които са предприемани 
досег?# не само, че «е 
успяха да спрат кризата 
и да обърнат хода на съ
битията-, но кризата вър
ви към оная точка, от 
която може да бъде за
страшен интегритетът на 
страната и съществуваща 
та обществена система.

Сучаят -в Парачин тра-

други вест
ници грубо се етикетират командирите с оче> 
видно намерение политически да се дисква
лифицира и наруши авторитетът на Армията 
в обществото. Напада се бюджетът като ма
териална основа на ЮНА. Постоянно се ак
туализира „цивилното отбиване на военната 
повинност''. На Армията цинично се припис
ват

г.ично показва с 
проблеми се среща ЮНА 
при сегашното състояние 
на обществените 
ния.

какизи
— Когато< ое 

въпроса какво трябва да 
направим в Армията, то
гава особено

касае за

отноше-пооочи про- 
се стъл- иск-ам

подчертая, че трябва твър 
де обстойно д,а завършим 
започнатото* следствие за 
това как са фуикциоии-

да
Всяко такова съби

тие в ЮНА силно ратръ • 
ела- цялото общество. То
ва събитие и

превратнически амбиции. Увеличава се и 
броят на физическитев много чае

на света стана пред
мет н.я :0а й-р аз лични

похитителства срещу 
военни лииа. Стана и трагедията в казармата 
в Парачин, в Косово през последни дни се 
увеличава броят на предизвикателствата 
паденията срещу стражари.

ти рали органите на вътре
шната служба. Следствие
то- вече утвърди,, че при 
липсата

оцен
ки, прогнози и комента
ри. Хората са загрижени, 
защото знаят, че такива 
и подобни събития при 
условията

и на-
ИСФИНОКИ

-*
конкретни мерки и актив 
нзети^Още по-ненрередет 
В13Н1С- ще следим как се 
пряготзят и изпращат но 
вобранците на отбиване
то на военната повинност. 
В теса ото-шение ще тър- 
с;т повече, откодкюто. до 
сега да се агажират ко
мите' лите по -всенародна 
отбрана и обществена са 
мозащита и да превземат 
част от отговорността за 
ое локлш ната и оигурност- 
на подготовка. Ще се из
вършат допълнения на 
някои законни норми и 
на други предписания с 
цел да изостри отговорно 
стга на гражданите и дър 
жавните п други органи 
към военната повиност. 
Закон.ът за военната пови 
нноет ще трябва да се до

ико
на днешната 

криза мож!е да бъдат 
повод за кръвюпрошитие в- 
Косозо. Трябва напълно

д-е ние на една част от та
зи младеж с-о«чат на зак
лючение, че има още та
кива като- Келменди, кои
то ще дойдат в ЮНА, 
или ме-же би вече се, на
мират в нея. Ако Армия
та предварително не уз
нае за тях, а това значи 
ако не бъде точно

да се изкорени всичко, ко 
е то младите хора кърми 
с националистическа ом
раза. Това е най-дълбоки
ят източник на това зло
деяние. Трагедията в Па
рачин предупреждава, че 
Югославия може да съ
ществува- като равноправ
на социалистическа и са
мо-управителна общност, 
че може да запази своята 
независимост, интепритет

и из
цяло- осведомена от опре
делените и със закона за
дължена за. това органи 
на сбществоно-п-олитичес- 
к';»те -Същности, 
подобни случаи могат да 
се повторят. Проверките, 
конто извърши Генерал- 
щабът в общестено--по- 
лити-чеоктте -о бщности в 
К-С1:от*о през последните 
дни показват, че за 3792 

не войника- от Ко-оово, които 
сс . се намират в ЮНА,

Бранно Мамула
тогаваде ния за убиеца и при 

наличието та неговата 
те р-о ристиче оки насочена 
I дадоктри нация кръвопро
литието е било неизбеж- 
но. обаче, ние трябва да 
видим какво- все трябва 
да се направи, за да 
се повторят такива и по
добни случаи.

Дългогодишната и опс- 
тзмати чна иидо-ктринация 
на младежта в духа на 
албанския национализъм 
и дъл го годишно тч> пове-

и самостоятелна позиция 
в света са-.мо ако ’ стои 
здраво върху братството 
и единството на нашите 
народи и народности, вър 
ху взаимното доверие и 
само у п ратаите л н а та инте- 
грациа на всички нейни 
обществени и материал
ни ресурси.

За да
кю-нтрарев-олюцията в Ко

не са внесени данни от 
съществено значение за 
преценка и.; 
водени е.

хяото- по-

бъде гюразона Кома плуването и орга
низацията па Съюза на 
комунистите в ЮНА кри
тически съблюдават соб
ствените си задължения. 
Онова, което бе достатъч
но- вчера, не може да бъ
де достатъчно днес, а ка- 
кто показват нещата, още 
по-.!недостатъчно ще бъде 
утре. Машето становище 
и искът ни е ясен. Във 
-войската трябва да има 
ред, висока бдителност и 
максимална отлсмвюртюст. 
Този, който не е в със
тояние това- да прави тря
бва да замине от поста, 
на който се намира.

... „Приетите ре
шения на Деветия 
пленум на ЦК на 
СЮК трябва да се 
реализират и да се 
установи ред и зако
нност 
предпоставка за пре
махване на всички 
други сълкновения и 
проблеми. В проти
вен случай конфлик
тите в Косово ще от
крият и въпроса за 
сигурността на стра
ната".

Подготовка за убийства и отравяния в ЮНА
Косово под борба за включване

етап на контрареволюци-
вт.в като първа„В периода 1981—1987 в ЮНА са 

216 нелегални организирани 
били включени 1435 

албанска 
някои

в
въоръжения
ята.открити 

|рупи, в които са 
числящи се към

В изпълняването на конкретни по- 
акции (отравяне на храна и 

саботажи.
ЮНА от 

Утвърдено е, че гежки
вода, кражба на оръжие, 
диверсии и др.) са планирали и се 

да придобият войници ог 
изпълняващи

народност, 
групи, освен индокринация, укрепване 
и омасовяване на своите редове, са 
планирали, проявявали готовност, про.

от тях и подготвяли 
военните поделе- 

войни-

опитвали
албанската народност, 
чувствителни дължности: готвачи, се
рвитьори, работещи в складове, стра
жари, граничари от заставите, в амбу
латориите и др. Там, където не успя
вали с убеждаване, прилагали към от
делни войници психологически натиск 
— изнудване, злепоставяния, закана с 
убийство на тях и семействата им, фи
зически нападения и други 
фашистки методи”.

пагирали, а някои 
най-груби акции във

убийства на командири и
храна и вода, дивср- 

оръжие,
ния:
ци, отравяне на

саботажи, кражби на ‘изпращи, за да съошвет- 
стетаа на наставилата об
становка и за да се ооо- 

За да се осуети всякак- лират от оръжие закосте
ня изненада, ще ос реали- мелите националиста и. 
зидат и редица съвсем . престъпници.

ггс^о-т
националистически нарушения 

а най-скстре-крупни
военните поделения, 

мните групи разглеждали
бунтове и заминаване

във типичноварианти
за въоръжени
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НА ОСМИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СКС ДРАГИША 
ПАВЛОВИЧ ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЧЛЕН 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС

ЕДНО НЕПОДГОТВЕНО РЕШЕНИЕ — МНОГО ДИСКУСИИ

БЕЗ ДОПИТВАНЕ С 

ГРАЖДАНИТЕ...ОПОРТЮНИЗМА I

Задачите за стабилизиране положението о Ко
сово, намиращи се пред Съюза на комунистите - са 
най-тежки н затова изискват и най-голямо единство
— каза а заключителната ои реч. Слободии Милоше- 
кич, яредоедалпеи на ЦК ка. СКС Може би и нямаше да 

се спираме повторно вър
ху преименуването на ня
кои улици в Димитров
град, ако решението на 
Общи меката скупщина от 
3 юли не предизвика- най- 
различни 
Н.ай-еъщсстаоиата харак
теристика им е, че граж
даните и ТПУ1ЮШ1ИГГС се в 
общината — не оа, били 
запознати .предварителню- 
с намерението да бъдат 
преименувани улици с 
имената на Найден Ки
ров, Марш „Шукаров", 
Крум Златанов, Сребър
на, Христо Ом‘Ир1 юнски,

гаиизирано'. За ■ промяна- ден Киров", а новата на 
та научих - от в. „Братст- „Сребърна" (и двете се 
ш". • ■ преименуват). Над 30 го

дини с общината ое садя 
Горка Тошева, от иеог- за нзхбд" . . . Вече загу- 

давна пансионерка, доско 5ИХ яеркви, 
ро работеща в „Циле":

-— Не ми е известно 
нищо, Цс съм запозната.
Не е имало никакви рази
сквания.

Членовете на Цетрацъ 
'пия комитет на Съюза на 
комунистите -в Сърбия на 
състоялото се на 24 и на 
25 септември т.г. заоеда- НЯМА КОМПРОМИСИ 
ние приеха предложение
то на Председателството 

ч -на ЦК на СКС и; взеха ре
шение Дращиш Пашло-

комитет.на СК и Предсе
дател сивото му, а -в овое 
лично име.

Цветан Еленков: — И
аз научих от печата. Не 
е имало публично обсъж
дане яа предложението 
за преиЕхенуваие яа ня
кои улици,

коментарии.
— Въпросът за един

ството в Съюза на кому
нистите никога не е ака- 

юич, председател на Пред демичен въпрос — изтък- 
оедателството яа Прад- 
окия комитет на СК в 
Белград занапред да бъде 
освободен от - длъжността 
член на Председателство
то на ЦК на СКС, След 
20-часово разискване, на

на в заключителната си 
реч председателят на ЦК 
на СКС Слободаи Мило- 
шевич .Въпросът за един
ството винаги е свързан 
със задачите конто сс на
мират пред Съюза на 
комунистите.
па Косово като най-теж
ки задачи пред Съюза на 
комунистите в Сърбия и 
Съюза на югославските 
комунисти изискват най- 
голямо единство. Тук ком 
промиел не може да има. 
защото, _ всеки загубен 
ден, всяко колебание пре- 

:на дставляват нов натиск, 
нсео комплициране и про 
дължаване кризата на Ко 
сово.

НЕ Е БИЛО ИЗВЕСТНО 
НИЩО . , . П. Шукарева,, домаки

ня от улица „Марко Шу- 
карев" е изненадана и 
недоволна,, че се залича
ва името на този прогре
сивен ЧОЮ0К:

Стоян Илиев,
пер, живущ на ул., „Най
ден Киров".

потсио-

моменти -и полемично, в 
което взеха участие 88 ду 
ши, решението бе прието 
с голяма степен на съг
ласие — 106 души се -из
ясниха за предложението 

Председателството, 
ооем бяха пости®, а 18 се 
въздържаха от гласуване.

Задачите

— Не само, задето е 
съплеменяик яа моя по
коен съпруг Георги, но 
поради неговите прогре
сивни идеи — омятам, че 
е неосн-соателно Дими
тровград да остане без 
улица ,/Малко Шукарев". 
Толкова години тази ули
ца .ое казваше така, а се
га се.-преименува. Защо?

на

3^. отговорността 
Драгиша Пашотоиич ще ра ' 
зиоква и Градският коми
тет на СК в Белград.

НАНЕСЕНА ВРЕДА НА 
ПОЛИТИКАТА НА СК

Осъществяването на за 
ключенията за Косово в 
самото' начало се намери 
пред големи отпори, осъ
ществяваха се твърде тру 
дно и базно. Ние очаква
хме да има съпротиви, 
особено н.а Коооио. Не 
очаквахме пи тук — каза 
Милошевич.

Разговаряхме с ооде 
мнозина други димитоав- 
градчани по този въпрос. 
Всички изнесоха, че за

ДимитровградСпоред оценката на 
Председателството на ЦК 
на СКС. моето бе прове
дено на 18 и 19 септем
ври, Доагиша Павлови-ч в 
разговора с главните и от

Момчил войвода и др. Ед 
на малка анкета, 
направихме с граждани

— Има повече от 35 го преименуването на улици 
която диви откак -съм се досе

лия в Димитровград и 
от тези улици и с други улицата се казва „Найден 
показа ясно, че хората не Киров''. Не виждам осяо- 
са били уведомени.

те са узнали ст печата и 
телевизията, или пък изоб 
що не знаят.

говорни редактори яа сре 
дствапд за масова ияфор- вателна причина защо се

га ое преименува. Никой 
не ни е запознал защо се 
прави таза? Истина, 
зиая много за биографи
ята му, зная само че .е 
бил комунист. Зная пове-

Компетешиите 
ват, че процедурата била 
опазвана. Дали за публи
чно обсъждане считат; то
ва. че предложението е 
било на обсъждане на за
седание на изпълнителни- 

Но ,и двамата би трябва- ■ те тела иа обществ^ир-

Цялостно наблюдавано 
мац-ия на 11 оептемшри в юогато се касае за Кооо- 
Белград се е опиташ да во мисля, изтъкна Ми-

лошевич, че върху него- 
ка ЦК на вите обстоятелства отви- 

на СКС напи много, относно ре
шаващо влияние 1имаше 
кееотияетготз и Сърбия, 

в След като подчерта, че 
акцията, която бе поведе- сръбският 1национализъм 
на по повод грубото-ома- найлю-ля-ма вреда нанася 
ловажаване лика на дру- на сръбския народ, че е 
гаря Тито във -в-к „Сту- змия в пазвите му той

каза- Никой не може 
на партийното ръководст
во в Сърбия да залепва 
етикети, че сме сръбски

изгък-
Гражданите и трудещи 

те ое не са били запов
нати на събрания в мест
ните общности, както и в

.неизвърши ревизия на зак
люченията 
СЮК и на ЦК 
за Коооио. Според съща
та оценка той опортюнис- 
тичеюки се е отнел и

делегациите е трудовите 
организации,
трябвало да ои кажат ду- йто е пазил Моша Пияде.

къдего е че за Симо Милоше®, ко

мата.
ло да имат свои улици в политическите организа

ции, организирано от Об
щинската конференция 
на - Социалистическия съ
юз. Този форум има пра
во и трябва да ои каже

КАКВО ПОКАЗА 
АНКЕТАТА?

родния град, защото са 
заслужили това. Пък и 
ако има основание да ое 

Ето какво казаха някои променят някои улкци — 
трябва да се извърши до
питване е народа. С пре

леят".
сгг анкетираните .гражда
ни {.мнозина не искаха 
имената им да бъдагг пуб
ликувани) .

Нетко Христов, работ
ник по Поддържане на

—- Всичко това, кажто 
и употритото му релати-

дложените -промени ще думата, но струва ни се, 
настане

визиране, на становищата националисти затова че 
от заключенията на ЦК 
■на СЮК и на Ц К на СКС 
за Койовю, нанесе -голяма 
вреда на акцията на Съ-

голяма бърко- след обширно публично 
тия, която ще струва на 
хората и пари, и време.

искаме и че това наисти
на ще постигнем, да ре
шаваме проблемите в Ко
сово — в интерес на вси-

д.ояштване с гражданите 
и трудещите се. в базата. 
Н,е е спазван член 243 на 
общинския устав, в кой
то е предвидено въпроси 
от общ 'интерес за граж
даните, преди да бъдат 
внеоенм в дивения ред на 
Общинската

парното отспеление в 
пощата, живущ на улица 
„.Момчил войвода" която 
•е ■преименуване в- Цари- 
бродени нартизаноки от
ряд) :

Копано попитахме Алек 
сандър Сотиров запознат 
ли -е с преименуването 
на. някои улици в Дими
тровград той .ни се заоп- 
лаква: '

юза на комунистите — 
подчерта Зоран Соколо
вия, оекретар на Предсе
дателството на ЦК на 
СКС образлагайки пред
ложението на Председа
телството на- ЦК на СКС, 
като подчерта че в изло- 

.жението си пред главни
те и- отговаряй редакто
ри Павловия не е 
рия в името на Градския ЦК на СЮК.

чки хора които там жи
веят — албанците, сърби
те, черногорците, в инте
рес на тяхното равнопра- 

единство.вие, тяхното 
единството в Сърбия и 
единството в Югославия. 
Затова не може да има 
компромис и никой не 
може да довежда под въ- 

заключенията на

— Не е редно да се 
„отпишат" хора, шито не 
що са представлявали за 
този град и този край. !вестно като на-гражданин. 
Публично обсъждане във но аз имам друга, п.смго-

.скупщина 
на обсъждане и приема-— Нищо не ми е из-
не трябва да бъдат пред
ставени на публично об-прос

ГОВ.О- Деветото заседание на връзка е. преименуването ляма мъка. Старата мм 
на нашата улица не е ар- къща „излиза" на „Най-

съжддн-е.
М. Андонов
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БОСИЛЕГРАД: СЪВЕЩАНИЕ 
КИЯ АКТИВ КЪМ ОК НА ПОЛИТИЧЕС НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК 

50-ГОДИШНИНАТА ОТ ИДВАНЕТО
НА СК

Тито — човек без 

изгубена битна
всеки комунист

В рамките 
кипне за

на гюдшфсив- 
п^-едстоящите 

бори в първичните 
тийни «организации, на 22 
оелтемвои ©

но и ® ^станалите обще
ствено-политически
низации, делегациите, 
гамите на

из- оргапар- ор-
По посод петдесет годи 

ш-нината от идването- на 
другаря Тшр начело н:а 
КЖП в Димитровград, на 
25 септември се проведе

заседание ство и единство на вси- 
комитет

управлението, 
с амоупр авителните

дство създадохме нова и 
оригинална общност, ос
нована

Босилеград
съвещание с

членовете на Политичес
кия актив към Общин
ския комитет

не<кюе,чле н от 1945, ПАВ 
ЛЕ СТОИЛКОВ от Дими 
тровград, член от 1946 й 
ДИАМАНКА ГЕОРГИЕ
ВА. КАТИНА ЕЛЕНКО- 
ВА, ИВАН ХРИСТОВ, ТО 
ДОР МИХАЙЛОВ от Ди 
лтлтрешград, НОВКО СТ
ОЯНОВ с-т Петърлаш и 
АНДРЕЯ МИЛКОВ от Тр 
ъс-юки Одсрюводи, членове 
на партията от 1947 го
дина.

© орга
ни и пр. В изборната дей 
пост този път повече 
колюото досега трябва да 
се напрдзи разграничава
не сред онези

които по един 
друг начин безотговорно 
и отшр т ю'Н1истичеоки се 
■стма-оят към 'задължения
та и изобщо към

се проведе
на демократични

и хуманистична, самоупра 
вителпи начала, на брат-

от-

на Съюза 
на комунистите. На съве
щанието.

тържествено
нд Общинския 
на Съюза на комунисти-

комупис- 
-или

чки народи и народности. 
Това са основите върху 
които постоянно се засия 

— Тито в живота си не иа иукрепва нашето обще 
е имал поражения, защо ство, общество на хума- 
то не ги е признавал, из- низъм, човешка солидар- 
тъкна председателят на ност, мир и братско сът 
Общинския комитет на

п-ри съствувах а 
и секретарите на отделни 
първични партийни орга
низации за непооредстве- 
ните задачи на първични 
те организации и члено
вете на СК в изборната

ти,
те.

деино-
орга-сгга на първичната 

низания.
Този път, подчерта Ва

силев. трябва да се даде 
доверие на смели, акти- 
ени и на практика доказа
ли се лица, които могат 
да дадат нови импулси в 
работата на своята орга
низация. Още повече, че 
за преодоляването на из- 
гънр едните условия, тряб 
ва да се полагат и извън-

рудничество, равнопра-деиж>ст. встънсггеляо из- 
лоокем-ие изнесе председа
телят на ОК на СК в Бо
силеград Иван Василев. 
Той между 
изтъкна, че предстоящи
те избори в организации-

д рулото

те и о-ртаните на Съюза
иа комунистите се прове
ждат в извънредно затру 
днена обществено-иконо
мическа и стон а ска обста
новка. Поради това избо
рите трябва да предста
вляват- и акциошю-моби- 
лизанчонна задача. Всич
ки първични партийни ор 
ганизадии и акционни ко
нференции трябва всес
транно и критично да 
оненят досегашната акти
вност, да оценят дейност
та на всеки комунист и 
при това техния принос 
в изграждането и осъще
ствяването• на политика
та на СК. Трябва да се 
се очени работата на 
в^еки комунист, не само в 
партийната организация.

редни усилия.
В продължение на съ

вещанието Владимир Сто 
ичков и Саша Константи
нов между другото под
чертаха. че въз всеобща
та изборна дейност тряб
ва да се направи извест
на реорганизация на от
делни първични органи
зации — организации, ос
танали с по няколко ду
ши да се приседният към 
други, средни на тях. 
Още повече че има.т го
лям брой въпроси от общ 
интерес.

К. Еленкова И. Христов Т. Михайлов Н. Стоянов А. Милков

На заседанието- бяха 
-наградени и учениците, 

задължение спечелили първите три 
награди в конкурса по 
•п-свод годишнината „Ти- 
то, революция, мир". Пъ 
реешвградените творби 
бяха и прочетени. От 

. основното училище пър 
ва награда спечели СУЗА 
НА АДАМОВА от УП кл
ас, вт-ора ВЕСНА ИЛИЕ- 

VIII и трета 
ЮЛИЯ КАМЕНОВА от

СК Младен Димов. Гово
рейки за живота и делото 
н?_ Тито, Димов подчер
та, че изхождайки от^фак 
та. потвърден във въоръ
жената борба нашите на 
реди и народности да жи 
е сят в единствена сувере 
на държава. Тито особено 
значение и придаваше и 
се е стараеше народнос
тите да представлявав св 
оеобразни мостове за сб- 
лиж^в^не и приятелство

Бие. Имайки всичко това 
на_ум пред нас е огром
но морално 
да пазим Титовото дело 
и да го потвърждаваме с 
нови резултати и с по-бъ 
озо развитие на страна
та.

П-етд есе ггодм шн и н ат а 
с-т идването па Тито иа 
чело на ЮКП бе повод 
иа десет най-стари и днес ВА огг 
активни членове на Съю-

м. я.

ИЗ ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

НЕ СПАЗИХА СРОКА
ОК на СК прие кри-Председателството на

15 септември Организациите не спазиха срока.
Предстоящият, девети випуск на Политическа 

тя школа към ОК иа СК ® Босилеград (доост 
вършиха 212 души) ще запючне към «рая иа чюом 
ври т,е. началото на декимври т'г- на
задачата -и значението на Шчволал , __
време равдамжи инициатива за подготовки/ П,Р Д време раздвижи гппеии годишните П0ЧИ1В-еедателегвото на ОК още преди д ,пт„п.избиране на курсисти, като по 

по колко души и

ви

за-

П. Стоименов Д. ГеоргиеваЖ. Виденов Н. Арбутин Т. Николов

V клас. Сред орездношкол 
ците «ай-добра творба 
■имаше НАТАША 
ЧЕЕА от П клас, след 
това РАДМИ.ПА МЕТО
ДИЕВА от IIIНАМЕЛИЯ 
КОЛЕВА от IV клас. Те 
получиха по една книга 
от Титкдагте пр си1з®еДе
на 1я.

съседните страни. На 
ционалният въпрос за 
Тито бе в центъра па ре 
голюциошгата бо<рба и 
единството на Югославия.

В борбата и усилията 
за щастие и по-добро бъ 
дс1ще .на нашата .страна, 
продължи председателят 
■на Общинския комитет, 
Титрзото дело винаги щс 
бъде с нас като подтик, . 
пътепоказател и цнеггара 
пия. Под негово ръково-

за па комунистите в Ди
митровградска 
да бъдат връчени окром 
пи напращи като призна
ние за дългогодишната 
им активност в партията. 
Ка вири И стари ята на
СЮК" са връчени на ЖИ 
ВКО ВИДЕНОВ и НИКА 
ЛА АРБУТИН от. Димит
ровград, членове на пар-

със
ки прие «ритерми за

първични организации, 
до кога да изберат курсистите.

Ст>ожът за избиране на 
септември, но се мадата да се -
от организациите яе се случваше доое-

последннте янк. «к^^ряТ |СТарите грешки: ва 
га, възможно е да а>т*варя н^яоиго ж 
бърза

— винаги да дават
борба на ОК.

община
МАН-сочи кои

асуреистите бе до 15 
повече 

Ако те ча

кат

След това самодейците 
от Димитровград мзпъл- 

тиятц от 1944 година, на диха подбрана програма.
А. Т.

само че не 
и след завърш ашяието на 
глвеми. А целта е 'Обратна
врииос в утсреява- пето иа класовата

ТОДОР НИКОЛОВ от Се-В.Б.
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—стопанство производство памруппйвленне
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИХ 
РОВГРАД

За съвременни машини трябват 

квалифицирани кадри
шестме жс дълго да трае, ако пр 

оизщодстаото не сс осъв
ременяла с нови машини.
Средства ще се търоят -суг 
републикански изгточии- 
И1И тюРсжс Д|И1М1ихрю»я'ра 
дока община до 1990 го
дина щс ос числи към не
развитите общини. Но 
наред с осъвременяване
то на машините трябва 
да се води сметка и за ка 
дровото укрепване на тру 
довито организации, за 
щото съвремсиите маши
ни търсят и висококвали
фицирани; кадри, способ 
пи да организират съвре 
мешюто производство. Го 
варейки- за положението , 
в конфекцията „Свобо
да". генералният й дире 
ктор Браико Пейчев ка
за, че заетите не реаги
ра толкова на разпреде
лението отк-олкото на го
лемите разлики в лични
те доходи. „Няма никак
во основание готвачката 
в „Балкан" да има по-ви 
сок личен доход от дире 
ктоса в конфекцията или 
счетсЕОДИтелят в конфе
кцията да има осем, а в 

. здравния дом осемнаде
сет стари милиона.

Оценявайки, че и резул 
датите от последните три

БОСИЛЕГРАД: В ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЧОРАПИ

И ПРИ ЗАТРУДНЕНИ УСЛОВИЯ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

месеца (третото тримесе
чие) цс са значително 
добри от тези на шестте 
месеца, Общинският 
минет заключи, че е нео 
бх-одимо, отделно да се 
ангажират комунистите, 
намиращи се на ръковод 
■ни постове в

Разотеждайки 
сочните резултати на ди 
митровградгасото стопан
ство, Общинският коми 
тет в Димитровград кон 
статира, че те не задолюд 
Я1в,ат. Затова с необходи
мо членовете на Съюза

Цехът за производство от време на време правят 
на чорапи в Босилеград, 'засочиш в производстве- 
който стопанисва в със- пия процес. Кагае се за 
тава на текстилната фаб- различните видове отсъс- 
1>пка „Зеле Велдавич" от таия. Мишия казва, че 

продължава осъствуването взима вее 
производствения си про- по-годеми размери, и за
пее при редица трудагое- едно с недоимъка на су- 
тн от които голям брой повиши е най-голям про
са от обективно естество, блем. Еж-едисвно отсъству 
но .не малко са и по субе- ват и по двадесетина, ,ра- 
ктииян причини: недо- ботника. което понякога 
стаи- на различни видове довежда под въпрос ,ра- 
суровими, резервни части, ботата на цяла смяна, а 

1 недисциплщна, слаба про- за пълио използуване на 
нзводствера • ефикасност машините и дума да нС' 
и пр. Но и покрай това, става. Ако добавим към

ш>-

ко

Леоковац,

■на' комунистите и стопим 
оките И ИЗВЪ1ИСД10ПаИ01«И 
дейности веднага да се 
мобилизират върху .реа
лизация на собствените 
.(програми за икшюм-иче 
ска стабилизация, а там 
къдсто с изказана загу
ба ® най-къс срок да сс 
изготвят саиациоини пр. 
ограми.

Взимайки участие в

трудовите 
организации. Особено вн 
имание трябва да се объ 
■рие на организационното 
оспоосбяеаис в „Цаде", 
„Гращия", и „Стчае", а 
също „тачеа и в „Балкан'7, 
къдсто и покрай изказа
лите добри стопански 
резултати, все още не са 
използувани

това и всс още. недоста
тъчното

производственият план не 
само, че успешно се ре
ализира, но и

икономисваше природните 
1п>змож«ости за развитиеежегодно на всички видове суроши- 

ое увеличава, а през пър- ни и възпроизводстве-н ма 
вото полугодие от настоя териал, както и недоста-

рязисквапията , председа 
телят на Общинската- ск 
угтщина - Слава Тодоров 
особено подчерта, че по 
чтм 90 на сто от машини 
те в

«а туризма и гостилница 
рство в общината.

В реализациятатъчния контрол от стра
на на отделни майстори 
п смсноръководители, на
лице е за. още п-о-поля- 
ма мобилност на всички 
субекти в цеха. Наистина

щата делова година съ
щият е преизпълнен с 3

на те
зи и останалите, приети 
заключения голяма е от 
гс-зорността на секретари 
тс в първичните партий
ни организации, които и 
присъстауваха на заседа
нието. на членовете на 
Общинския комитет от 
конкретните среди и на 
членовете на политичес
кия актив, задължени за 
схаззане на помощ в ра 
работата в конкретните 
среди.

на ото. Имотно от за
плануваните 958 
чифта .различни 
чорапи, произведени са 
990 хиляди, или шестме
сечният

дим итровгр ад оките 
трудови организации са 
стаюи и изразходвани, Из 
ключение е конфекция 
„Свобода". Затова сега 
е 'най-зажшо, според Тодо 
осв, как да се обезпечат 
средства за ноши и съвре 
м-емни машини. Сегаш
ното положение, когагго 
износът на общиноко ра
внище е по-висок от вно 

. са, което е добре, не мо

хиляди
видове

калето ни уведоми ръко
водителят на цеха Ми- 
шич, в последно време се 
предприемат 
мерки Засилена е работа
та на

п роизвод ствен 
план е изпълнен със 103
на сто, В цеха. казват, че 
това е добра основа за 
цялостно реализиране на 
годишния план от около 
1 800 000 чифта чорапи, самоуправителния 
Още повече че и след ше- трол, активирана е рабо- 
стмесечието производст- тата на първичната лар
веният план ритмично се тийна и синдикална 
осъществява. През юли 
са произведени 86 936 чи
фта,-а през август 141100.
С оглед че през юли и 
август, повечето от заети
те са ползували годишна 
почивка и цехът е рабо-

, съответни

комисии, преди 
всичко^ на комисията за

кон-

А. Т.
орга

низация и по, а предпри
емат се и мерки за на
временно . обезпечаване 
на суровини.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ТО „ДИМИ 
ТРОВГРАД"

Различни форми на активност
В цеха вече правят про 

грама за доизграждането 
на цеха. Запланувано е от

Вед.н-0' с предизборната 
дейност, в синдикалната 
организация на. трудова
та организация „Дими
тровград" тези дни г по
дета й инициатива з I по
добрение жизненото рав 
нище на работници е. най- 
малки личи доходи. Кале
то ни уведоми Първан 
Иванов, председател на 
първичната синдикална

организация в най-голе- Синди калната органи
зация в. ТО „Димитров- 

на пър- град" и тази година, как
во време на работниците то и досега, ще помогне

на своите членове п<ълес- 
но и на по-ниски .цени 

по да се снабдят с картофи, 
лук, фасул и д-р. зелен
чуци и плодове.

Димитровград чаши ще 
имат и редица разменни 
гостувалия с колективи 
от сложната организация 
Iна „Тигър" в Пирот, като 
най-напред ще посетят 
„Вътрешна автогума" в 
Бабушница. Там ще се 
запознаят с производст
вените условия на бабуш- 
нишките гумарци,. а ще 
премерят сили и в разли
чни спортни дисциплини. 
Димитровграичаеи ще из
пълнят пред бабущнича- 
ни и културно-забавна 
програма.

мия димитровградски тру 
лов колективтил».с намален капацитет, 

производството от 228 036 
чифта чорапи е .на задо- фиксиране. С тосва до зна 
волително равнище.

Ръководителят на цеха 
Радован Мишич, лодчер-

криване на нови произво
дствени линии, боене и

с най-малки лични дохо
ди ще бъде отпусната ед
нократна помощ от 
30 000 динара, а на деца
та в такива семейства ще 
бъде оказана помощ 
набавката на учебни по
магала и пособия.

чителна степен ще се уве 
личи доходът, а с това и 
броят на заетите в. цеха, 
с около. 100 нови работ- 

■ шина.
тава, че производственият 
план _може да бъде и' по
валям, ако преодолеят ня-

и в

м. я.кои от причините, които
ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ В СУРДУЛИЦА пено-акумулационшгя язо 

■вир „Лисина" са прелом 
па.ци 65 милиона кубггка 
вода във Вяаоинокото езе 
рр., относно енергия, до
статъчна за производство 
т.р на 122 милиона кило
ватчаса електроенергия.

Препомпаната енергия
ОТ Л1ИСИШЖМЯ язовир г 
пр.-топяма от плана за то 
зи период с 1,5 на сто.

И занапред пестят водата
През изтеклите осем 

месеца Власииоките во- 
доцеятрали в Сурдулица 
работиха с намален 
пацитет, поради пестене 
на водата в акумулацията 
на Власинокого езеро за 
критичния период в онаб 
дяването с електроенер
гия. В този период, как
то ии осведоми техничес 
кият директор на сарду- 
л-и-шките вадоцентрали 
Митко Станко», са п-роиз 
ведени 145 милиона ки-

за 24 милиона по-малко 
4>т 'плана. До 11 септем
ври са произведени чети 
ри милиона киловатчаса 
електроенергия, .което е 
50 на сто от плана за то 
зи месец. Моменталната 
акумулация' на води във 
Власииского езеро е дос
татъчна за производство 
на 190 милиона квч елек 
троенергия, което е с око 
ло 6 милиона пциече от 
плана.

рамките на Сдружените 
е л ектростопаноки ор гани 
запии на Сърбия. Заила- 
нуванб е именно преизво 
дството на 120 милиона 
киловатчаса, а до изпъл
нението на- плана трябва 
да ое осъществи .реализа
ция на около 130 милио
на киловатчаса ележтрое- 
иерпичя. Най-голямо цроот 
зводство от '65 милиона 
е запланувана през деке
мври, а дотогава ще ое 
пести акумулацията във 
Власинското. езеро. С ог 
ЯЗОВИР „ЛИСИНА" ИЗ 
ПЪЛНЯВА ПЛАНА 

За осем месеца от лом

ка-

Имак о.т 26 август на то 
зи обект са извършени 
детайлни 

■ боти.

Оовен това Димитров
град чан и ше гостуват и 
на обувния комбинат „Бо 
ровр", с който имат тра-

ремонтни ра- 
Рем-синтът е извър

шен на всички сифощт, дицпонни приятелоки връ 
тунели и канапи и (спо
ред плана) приключиха 
до 18 септември т.г.

Както посочи Митко 
лошатчаса електроенер- Станков, в предстоящите 
гия, което е на нивото

зки. Тези дни ще пооетят 
и ООСТ „Ермо" към Еле 
ктрешнага промишленост 
.в. Ниш.

месеци се очаква по-голя 
мо ангажиране на Власин 
оката електрссистема в

на орав.нителкия период 
в предишната година, но М. А.С. Микич
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_ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунис
Белград, 2 октомври 19*7

С ускорено развитие ще излезем от кризата
■мк ниманиетю па аналитиците 

цитс а нашата 
привлича, а още повече 
деще, програмата 
плащане на -чуждите 
пълиитеден съвет „пусиа" 
ите и намеренията

и твор- Изхоиодайкиконсолиш я(тг1М1ст м„ ^ ТОВ0’’ програмаТа за тото не само зареди «ас но и заради на- 
ннипр и0, ^плащане на чуждестра- шите заемодатели, » които — кадсго знаемШЯ1ИШ

гг-згак •■Згтиг Е =* л=? “ мя=га=г=д-г,„,к, „ шици на оорат, а с това, малко през историята не е създало дъдго-
разбира се, и на ефикасни мерки я
от кризата.

Тез-и мероприятия са

страда тезл дн-и
ще аришшча в.оъ- 

за коноснлидадия на <хг- 
заоми. Съюзният из-

1Е

ориентгнранкхлта или ориентир а ността само 
за изход срочна основа за благосъстояние, но .се е Към своите интереси, не би ни отвел оо-

—------ Ои раничавало*, малко или повече, на крат- далене от позициите, в които се намираме
предшествувани косрючно инномисване. Ефектите на една сега. Напротив такъв климат би орушил-

консолидация и ДРУги такава плитика почувствуваха краткосрочно всяка по-поотресишна програма пък и тази,
1 приятия за отплащане на чуждите само ония, които имаха какво да спестят, за.която тук ое касае. За нейното осъщест- 
дългове, ооаче с тях рамо до рамо вървят а -всички о-станали оставаха да тъпчат на вяв-ане е потребен нов политически климал,
и други мероприятия на първо място про- едно място. Нашият шестгодишен опит все койгпо би се облягал върху твърД|ОГО убеж-
грамата за консолидация на вътрешните повече потвърждава тоза. Следователно, дени е на обществото и на всеки човек в
дългове, антиинфлацирнната програма и философията. „само да се преживее" спъ- 
урежда/не на състоянието в областта на ваше и спъва мотивацията и 
монетата, и валутната система. Касае ое, на хората ,и обществото и не взима 
следователно, за програми, които трябва из внимание развитието като единствен и ме- в.д ще рече: няма вече компромиси със сла

бостите, отстъпване пред натиска, пазене 
познания за на спечелените позиции, мирене с бюрокра- 

целите на програмата по консолидацията, цията, •ге-хнокрацията и политокрацията, ка
за която става дума, изглежда че тази про- кто и е други деструктивни сили. Няма
грама- точно това има предвид. Именно, не- ннто драматургия, -извлечена от маршни-
йните автори и творци, слушайки онези, те на живота или лъжливи дилеми от ма
хайте малко се чуваха през последните-ме- кривената и неюерифициранага оистема на
оеци, а -които ясно казаха, че без интен- стойностите. Вкмеслю тосва има и ще има
зивего и ускорено развитие няма изх-ой -от млето за дългосрочни акции, които трябва
кризата, следователно -няма и редовно от- _та изготвят синдикатите., СС1Н, СК. СОМ
плащане па дълга, на първо място поста- и други обществено-политически, общест-
виха развитието. А развитието не иде заед- вени и професионални организации и са-
н-о с рестрикциитс, макар че главните му м-с-ул-рав-итслни и пошитичеоки структури,
отлики са здраво и постоянно икоиомис- Целта им трябва да бъде осъществяване на

функционирането на жизнените двигател у^мс, знание- и технология. За неговото де-й. програмата по консолидация за връщане 
на нашия съвместен живот имат все по- ству|ва|не ТрЯ|0|3,а да сс обезпечат материал- па чуждестранните дългове, жажхо и реали- 
арогантно поведение. Доказателства за ед- ки ср,с,дСГГва, мо да ое създаде и оилна и зацм-ята на програмата по консолидация 
но такова твърдение и-маше разбира се и Т1ра^ка политическа (творческа) атмосфера, -и вътрешните дългове. антцинфлащионни- 
в предходните месеци и това в изобилие, ^ КОято последователността и отговорност- те мерки и създаването на- такава монетна 
а има ги и днес, въпреки многобройните ^ 1)))1е «гови главни лостове, и валутни оистема, които всички заедно
заключения и добри намерения, които^ сь- Материалните средства, гаги по-ясно ш„с ускорят стопанокото и общественото ра- 
що така не бяха малко. Тяхното де-иепву- каза1Ш> капиталът биха могли да се обез- заитгас на 1сгр,аната.
ван-е доведе и доведода до п,?чат порнал от двадесет години, с връ- в създава|Н1ето иа та;КЪ1В политически
точка така нареченото ,дгег __ гцаягето на дългове -например в износ от 1агимагг |Не МОЖ(е в,ече -да |Има болезненост,
ение, което — -вероятно е НЯ(Гтгоението са,мо 25 **а сго ют ввяутнше приходи иа отартктизъм. безотговорност, нарушаване 
сурово руши ентусиазма и ' ое страната (миналата година пози процент на зак|0|Н)ите 1И нормите, затваряне вратите
за раобта и активност на ^ФУДвщии!<Ъ бзше даоиио л-о-пшгям). На ония, които са м омслитс н шооойни кадри напротив, 
създава апатия и това - ™ пропулзивни, организирани и на равнище- Такъв, климат тр,ябва да ое обляга
гияални теми и дилеми, игнорирайки мио- ^ на ,0вет0шшта. технол01Гия и произиодст-

въпроси за преодоля,^ гю б„ ое съ3(д1ала възмщкност за понататъш. и с вд,екватНи програми и :акцни
тЯт м?* «> мома,ре на ^тюсаюшшт кредити. М10Л<е да ое излезне ,от кризата. Всичко,

се за егапаноки и икономи «аквито Тук, раобиг-а ое, спада и новото п,ре- цсоето оега сташа върху арената на живота,
и техните моментални реФ* |ИН. разпределен пие на обществения гцюдуисг за аферата „Ащрокюмерц” и някои други яв-

— външни и вгьр^а^ м' тм сметка- иа стопанството. Такова ориентация ления и деформации в обществото и в Съ-
троизвод фЛ|0МСИИ_ йи открила възм|Сиж11гоагга за по-бързо раз- юза ;иа комунистите трябва да разберем и

афера- витяз иа 'страната. приемем гсато добро начало, Мвшават вре-
нейната Д-абре би било веднага да се обърше монаха иа яегарикооноюевост, и

'В1НИМ0ИИЮ, те; такана ориентация че подро!- мает ма хората и 'институциите. Пщшш-г-
зйира увелинени1е и не 'без тава прежалено иаха нови. в които със значение, че'Стност,

и голямото П1отре1беяоиие, ио -само че е оил- храброст последователност и упоритост ос
нено1И0Л'Сб1И1М'0 ощредеиеиие всички то- потвърждават хората, иггстт-уциите и обще-

от програмата по

;К'Зго, че е дошъл часът копало 
анимацията състояние и процеси в обществото трябва 

под да се обърнат към желаната наоока. А то-

оегашното

схваща- редав-ан фактор на просперитета.
Имайки предвид нашите

основи да променят някои наши 
ния, дейсгоувания и съглеждания.

Времето, в което всичко това става по
казва, -разбира се, тежестта на целокупната 
наша обстановка, в която ое преплитат яв
ленията и последиците на политическата и 
икономическата (стопанската) криза и кои
то конкретно се манифестират като сери
озни деформации ® общественото битие. 
Носителите -им — -от националистите и ое- 

мнозината актьори в създа-паратистите до 
ването на пукнатини » системата, .в иоли- 

активностите и въвтическата работа, в

върх-У
ознанието, че само със способни хора и

жествого .ключови
не на кризата, в

оа дълговете 
флацията> износът,
Епизодните винетки Иа- 
между които требва ДД нар^н*1 и 
та с менителниците" — в-мгреми 
политическа и обществена теже-ет жояго 
сигурно има - не биха «и » 
нашия кораб на ^ ““ща- но и
развълнувани -води. и “1 ч трябва да лутии юредства да се .употребят за развитие 
ването на. същите нашия) " ш и „Рю1иап01Д1стию, то ест за пнос и нопли Тс-
навлезе т по-отокойни и яю-д хидаюи-ии. Твърде лаионо е да сс подчертае

незамени-

стиепошолитмчеокиш; ор^чизац-шг.

Влайко КРИВОКАПИЧ
ди и промени.
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2 Комунист Ч

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК ИЛ СЪРБИЯ

Тнтовото дело решително ще защитаваме
В това! етап на революцията, гия. сигурност м оптимизъм. Те

зи н©го.ш качества имаха обхце-
и прелом но т)жмс, когато са ре- лютия, давайки по 
шамани съдбовни ‘въпроси па на Нарюдюоовобояитсл.иата война 
народите и цялото човечество и иимонзии на ,революция и на ре- 
кетито от историческото кръсто- воиюцията димсизии на народо- 
Е1И1ЩС водеха повече задънени освободителна война.

'лози начин
(км'"® сега водим, очакват ки но- 
юд борби. За да излезем от тях стаено, политическо, почти исто- 
КП(1Х) победители, необходимо е римеоко значение във факта, че 

отново да бъдем тс не краоеха само Титч> — чю- 
; заедно и сгаворни. Това е см1и- века, но съчцо така Тцгго — вой- 

сълът на Типовото дело, това е «ика, политика, революционера, 
същността на нашата югославска Затова можа в своята епоха да 
революция — каза Слободая Ми- застане .начело на революцията 
лошеюич, председател на Предое- и затова тази революция моисе и 
дагелотжяо на Централния коми- да спечели, 
тет на Съюза на комунистите на

«икто някога,
улици, откшкото прави пътища,
котато над Югославия и оветаве- ТИТОВОТО РЕШИТЕЛНО И 
че ос бе надвесил призракът иа ДОСТОЙНО — НЕ! 
фашисткия ад, когато много ло-

Т|итовото решително отблъ;- 
коляно пред 

фашизма и да се покори «а за- 
хитлеристка вой-

като .впрочем и мц.ого пропрееи- ска е достатъчна да го въведе в 
:вп)и_»рабри хо:ра от неговата спо- световната галерия на 'предводи- 
ха., В своята страна тази война телите на народни .въстания 
поведе, така че иде шкмтояитиче- циалистичесми революции. Но 
оки и организационно подготви Тигло имаше политическа 
съпротива срещу окупатора и до- ция, лична сила и мислова доб

лест достойно и решително да 
продължи революционния път, за 
който в самото начало се опре
дели. Това- негово достойно и ре
шително „Не"
напреедата, на всичко, което не 
е в интерес иа .неговия 
Тито ще произнесе по-късно още 
изднаж и ще го запомни зави
наги неговият

Л.ИТИЧС0КИ оили ос оттегляха пред 
силите иа мракобесието, терора иване да подгъне
и гюправдинитс.

Тито поведе война срещу тях, странстващатаСърбия на тържественото заседа- Не ос .страхуваше от борби, 
ние на Централния комитет на - стълкновения, врагове, рискове. 
Съюза на комунистите на Сърбия Не ое страхуваше и да загуби, 
(състояло се на 23 септември) по вън.реки че влизаше тъга всяка 
повод петдеоетеодишнинага от ид битка,, за да пободи. Може би 
ването на Йооип Броз Тито на- затуй, чс дълбоко в себ^ си бс 

Югославската комунис- убеден, че се бори за правдяво-

и сет

интуи-
чело на 
тичеока партия.

1 Другарки и другари.

Днес ознаменуваме 50-годмш- 
Йосип

на унижението,
кината от идването на 
Броз Тито начело на нашата Пар 
тия, както и забележителния при

народ

нос яа неговите схващания и на 
неговото, дело за югославокото 
общество. С това изразяваме по
чит към онова, което Тито в 

: своя дълъг и плодотворен рево
люционен живот направи за Пар 
шията,- Съюза на комунистите и 
нашия народ,, но същевременно 
изразяваме и своята решимост 
да запазим и творчески да раз
виваме неговото дело.

. Типовата творчеока мисъл и 
неговото революционно дело из
гражда и днес, както и 'преди, 
м,основе межщу хората, между на- 

: родите и представляват постоян- 
, но вдъхновение за новите' поко

ления в борбата 'им за ооциалис- 
тичеоко самоуправление, за вси- 

- чки, които продължават непрекъ- 
; онашия ход на революцията. Не- 
: повият богат жизнени революци-

народ, целият
сняг.

Той пред почти констернира- 
мне-еого оветошо обществено 

ние каза „Не" на Сталиновия хе-
гем о н/хтическа и мощна диктов
ка, неговия опит за отричане ин- 
тегритзта на Югославия, премах
ване на нейната независимост и 
нейния самостоятелен път в со
циализма. и тогава, но и много 
пъти по-късно, храбро са проти- 
■Есоосгавя на всички, които въз
намеряват от дневния ред на ре
волюцията и свободата възнаме-то, велико дедо, за най-голямата машните предатели, че организи- 

здея на авоето време и че тази 
идея ще победи с него или с 
някой друг по-късно,, но ще по
беди сигурно.

ряват да премахнат ленинския 
принцип правата на народите на 

си самоопределение. И това „Не" е 
казано в момент, когато болшин
ството д.руги са уплашени и го
тови да подклекнат на хегемони-

ра и ръководи с освободителна
война, която по класовите 
стремежи и водещите сили прера
стна в права народна модерна ре 
волюция Тази война бе дотол-Тези негови особености, мзя- 

в вени в най-трудните исторически ама и външния натиск. Противо
поставя ое и на Оталиновия дес'

онен път, не само че •навлезе 
историята, но стана самата ..пото кова по-,трудна, ако се знае,

Тито. превзе ръководещата роля потизъм в момент, когато той се
чемоменти :на нашата революция, 

рия, неговото дело не принадле- ди ^рЯ.бвал.с, диее да каляват сър. 
жи яа миналото, както впрочем цата на поколението, на което не 
винаги бива, когато става дума е лвк0^ Н[0, което трябва да знае, 
за велики хора, тяхната мисъл и че. животът и бъдещето принад- 
тяхното дело.

га Югославската комунистическа чувствува неприкосновен и при 
партия в период безопорно за 'крайно неравноправни условия 
нея най-труден, когато _същевр е- не само, .че отбрянава. достойн- 
манно бе сурово преследвана от сшвото. интегритета и 
властта поизморена от дълго
трайни фракционни разпокъсва- маниите -'възможности на социа
лния и почти напълно безпомощ- листическия. идеал.

Той изговаря своето „Не" на

независи
мостта на Югославия, но и ху-лежи н,а ч.естни и храбри хора, 

_ и че за сво.ите идеали трябва да 
ТИТОВОТО ДЕЛО И ДНЕС Е ое д0,рят решително и безюом-
ОСНОВА НА НАШЕТО РАЗВИ- ПРСМ/ЯСИО.
ТИЕ иа да окаже съпротива на външ

ното 6',0'йдкратичио самоволие. ешашетичния бюрократизъм, как
то и па. либерализма, който с 

Тито следователно най-напред национализма и локал-шоовиниз- 
доиринеюе Югославската комуни- ма се опитва да се - противопос- 

сьздаде тави на развитието на общество
то на социалистически основи.

Историческата роля иа Йо- 
Титовиит смисъл за разбира- сип Бг.оз Тито' не може да ое 

не на историческите и общеешве- наблюдава и преценява отделно 
ните. процеси, неговото схващане 0[Г ИОТория!та на югославските, на- 
битието' на работническата класа роди. и народности, от нашето и 
и нейната историческа роля в светозжж>„ работническо д,виже- 
еманципацията на човека и тру- ■ ние,', от епохалните исторически 
да, не(говата увереност в пеобхо- събития, които през последните 
димостта ог класова борба, него- десетилетия измениха 'класовото 

* вофо инсистираие за уважаване лиц,3 на Земята, политическата 
особеностите в рамките на меж- карта на света. Реваюлицонното 
дуяародншю .работническо дви- движение и Югославската! мому- 
Ж'ение и за необходимостта от ра- нистичрека партия дадоха Тито, 
зличнм пътища на развитието'На който съе своето визионероко вдъ
ооцйализма, застъпване за мир, хнозение и лични способности всички народи, които се стремя- вени и хуманни отношения меж- 
равноправие й достойно сътруд- у0пЯ да обедини всички югослав- ха към свободата и правдата: ду хората и за свободата на чо- 
ничбство между народите и дър- ски. народа и .народностите в той със оилата на своя наистина пешката личност, 
живите, диалекяпичност и мъд- борбата за национална и класова .визионерюии гений в условията

с” която свързва теоретич- ембода. И в борбата за съвмес- Еече съществуващата въоръ- революцията', Тито показа че са 
са осяода за по- тен'живот, вековен бляи на в.си- жена борба уопява да обедини му чужди теоретичните шаблони

освободените краища от окупа- и духрв1ния .догмашизъм. 'Като 
тора, .относно националното осво човек който във всички моменти 

Тито се яви на политическата божднние с класовото освобож- имаше храброст да бъде само- . 
арена в своята' страна и Европа д,ение и оо1циа'листичеоката "рево- стоен и свободен, Тито успя Да

стичерка партия да се 
силен, единен и ефикасен аван
гард, застана начело, на. въстание- Той същевременно отваря 
то на народите ка Югославия, 
а<ю1г.агРо страната
пал ог озова във фашистката ме- тие 
лница и когато, засятата омраза Югославия, но и извън нея. а с 
зап|0чна да дава застрашаващи това отваря и нови пътища на 
кървави плодове и направи не- развитието на, борбата на работ- 
Щ0‘, по което стана образец, на ническата класа за нови общест-

про
стори за. автентично, демокра-

до голяма. сте- тично и самоуправитеяно развя
на социализма не оамо в

Подготвяйки и извеждайки
роог,
нюпо — и днес 
нататъшно фаавиггие на 
общество.

Тито нооеше в 
боко и силно чувство на енер-

нашето чки югославски народи.

себе ои дъл-
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и творчески ще го развиваме
развие социалистическата прак
тика и да обогати' марксичегю „Г° нащагга страна бе изложена чи докато бе >ки!в. а пю-нататъъ- 
та теория с нови идеи и с нови т ог^ючуьни икономически и по- ните събития потвърждават пра- 
реиюния по време копано мяпк ™™ч,е'СКи трудности и натиск, вилносгай на определенията му и циализма

“ ««.«„ о, «™,,. ^4™ ^ ~овг
твърде бързо се показа че без гашната ни криза от аспект 

марксичес- н'013, такъ:в проект на социащиз- Титовюто дело и Досегашното ни 
ката теория, която бе негова иде- ма' в тогавашните условия труд- развитие? Основните Титоюи ста 
олотия, в действителния живот но &е Да 06 запази 
той постоянно я

неговите идеи. Но сигурно няма 
да позволим на враговете на со- 

хулиганите 
да ое разплаицат с цялото Тито-

пък и на

Логичен е въпросът, който во дело и с нетва-та личност. 
Техните нападки оа вън от демо
кратическия диалог, за кюйто се 

на бори нашето общество. Хулиган
ските нападки срещу Тихо, кои
то забелязваме през последните

от друга страна.

Затова прилагайки

и голия жи- ноиища за борбата на работниче- меоец.и, не оа средство на поли- 
оката класа и националното рав- тичеюка борба и форма за каз- 

ооциал-истическюто ®ане на мнение. То е инфери-
тот.преизучашаше, 

допълня ваше и развиваше. Това
което времето и живота изискват Равлението от Типовата страна самоуправление като наша систе- 
ха Да им ое приспособи, не мо- Щс .тръгне на пътя ои през пла-' ма, за братството и единството 
жюше да ое отбягва, а и нямаше н€та32.; обществото в което вси- на народите и народностите, за

хора управляват с работата Югославия като родина на воич- 
и живота си стана идеал и цел

По-късно идеята за самоуп- ноправие, за
орна омраза, която не смеем да 
допуснем към нито един човек, 
а особено към най-великата лич-чкинужда за това.

Тито марксизма разбра 
мисъл на революцията, като тео
рия. която е обоснована върху 
опита на работническото движе
ние и класовата борба, но през 
цялото време знаеше и това, че 
нито една. .па дори ни тази те
ория, няма всички отговори и 
решения за сложната действител
ност и политическия живот.

Това Типово становище дойде 
до изява в невдвия принос да 
концепцията на Партия, която 
се е .освободила от секганство и 
се формирала като авангард не 
само на работническата класа, но 
и на всички трудови хора. Той 
разбра и доказваше, че политиче
ската партия на работническата 
класа, в конкретния случай на 
национално сложното и социал
но хетерогенно югославско 
щество, може да стане водеща 
сила в борбата.-срещу класовия 
враг и в социалистическата рево
люция само ако е готова и спо
собна да изгражда мостове към 
всички крито не -са искали в дей

ност на югославските народи.
ки югославски народи и народ- - 
носии, за необвързаната външна 
политика на Югославия — са и

като
на -всички угнетени класи, наро
ди и хора в авета'. Верни на определенията 

нашата революция — на социа
лизма и самоуправлението, бра
тството и единството на югослав
ските народи и народности, неза
висимата и необвързана полити
ка — ние оставаме верни и на

на

най-добрите заръки, съдържащи 
Титоаото дело. Кризата, все в

която сме оега, изобщо не е край 
на самоуправителния социализъм, 

само фаза на неговия запя е
стой. която изисква голяма ма
териална и духовна мобилизация, 
за да бъде преодоляна.

ДА СЛОМЯВАМЕ ОТПОРИТЕ 
СРЕЩУ НЕИЗБЕЖНИТЕ 
ПРОМЕНИ

За целта е необходимо да пре
махнем всички бариери, всичко 
лошо- от контререволюцията и 
всеки вид нацмонавшзъм до про

явата и «епотизма. А

об-

агълнюсшга,
.след таза да осъществим цялост
на и единна Програма, която Ще 

основни определения. Про- обхване всички области на юго-
Тито всред работниците

Като природно и логично до
пълнение на идеята за самоуп-

наши
блемът на югославското общест- славското общество, от икономи- 
ио днес не е в това, че тези оп- ката до културата, и която ще 
ределения са лоши, но е е това, узажава разликите, не спира бър- 

осъществяват бавно или зтте, уоюорява бавните, подпома- 
осъществяват. А бедните, подкрепя успешните,

отпадналите духом; 4

'Ствителното капиталистическо, и 
капшулантоко общество да жи- 
вуркат без значителна- социална, равлението настана Типовата по

литическа .философия и пратсти-национална пер- 
такова

отношение зсьм теорията и прак-

политичеокд и 
спектива. Тъкмо поради че ое

изобщо не се
бавното, слабо и трудно осъще- насърчава 
ствяваие иа даден 
проект и програма не винаги оз
начава че тази идея и програма алта. Затова ое намираме пред го-

Жи®о~

ка на активното мирно съжител
ство. Тя, също така настана в 
изключително сложни междуна
родни обстоятелства, когато ня-тзгката на марксизма, поради спо

собността ои да .разбере насгоя-
обществен Програма, която ще ое основа

ва на труда, оптимизма и младо-бъ- «ои такова определение провъз
гласяваха за неморална опция, 
докато друга в това видяха само

щето. но ,и изискванията на 
дешето, Тито нито в един прело
мен момент на нашата история 
не бе без правилни решения. Те една всред редицата ереггическн

илюзии, които страната непосрс-

То показва, лемм промени и задачи.са а неосъществими, 
че опия, крито трябва да ги осъ- тът. който живеем е достатъчен 
ще огряват, ие работят добре. За- аргумент за това твърдение 
това е необходимо да ое менят живот, в който храната е все по- 
и преразгледат и някои средства, скъпа, в които десетки хиляди 
и някои механизми, и някои хо- млади не виждат в близкото бъ- 
ра1, за да осъществим отредеше- деще шанс да получат работно 
иията.и идеалите на революция- място, живот, в който като на 
та относно да тръгнем оттам, къ- лош сън, един народ под физи- 
де-ю кризата препречи реиолю- чсояи нашихж се изселва, оставяи- 
циоимия пи път. Затова не мо- ки земята ои. в който стошяска- 
жем да толерираме опитите, ко- та престъпност вече поема раз- 
ито под формата на демократи- мери на истинска комрареиолю- 

■ диалог и оПкривапе на при- ция. Същевременно сме ифраве- 
чините за кризата отричал' Тито- пи и пред отпори ортцу неиз- 
вото дело и Типовата личност, бежнитедюомеии, понеже те ще 
Времето и събитията носят в се- застрашат- интересите на оиия, 
бе си безспорни поводи да се чиято политика ни въведе в крн- 
анализмрат научно, професиона- зата. 
лно и културно, да ое допълнят, 
може би след време и да сс пре- промени 
рашшедагг някои Типови отаиоим- тихата, .културата, кадровата по
ща. Впрочем това сс случи и па литика.. Същността на тези про 

1п1атнрсшсммте ум>о мташ е в необходимостта от етер

не са могли да се намерят в ша
блоните .на сталикисткага догма дствсир водят в крах.
илн спекулативната философия ПОТВЪРДИ ТИТО-
на буржоазския идеализъм. Той ЖИВОТЪТ ПОТБЪ! ДИ
не бе изненадан нигго през 1937, ВИ1Е ИДЕИ 

1941 мито през 1948,
като ни но време на друга об- Все пак не трябваше да мине 
стоятслетва, защото теорията тъл много време и тази Титова идея, 
кукаше като ое осланяше на пра- която в

законите на развитие- ва омаловажавана
общест- да подучи голяма подкрепа; да 

а практиката получи всяка афирмация и да ое 
обогатява- наложи като единствена алтерна

тива на блоковото поляризиране 
на овета и колективното аамоуни- 

човечеств'ОФО. За

нито през

самото начало бе тооиоо- 
и окдок.даиа,

ктиката и
то на производствените и 

• вени отношения,
постоянно творчески 
ше съгласно с диааюктичеокия 

за н спре къс I шгото дви-
кое-го съществу щожепме

един държавник няма по-голямо 
. й по-зна.чутсл.но признание

В тозГ^ гтокст трябва да сс твържданието «а историята и съ- в този контекст чд л « япемсто от шотгьрждсиме-
„азбере Е на бьдещсто, че през измами

и за и заблуждения на една епоха, ®и- 
зионерсюи остро с видял възмож
ността и мужвоагга «а гарцмс-то 
което, е пред нас. Тито призна
нията от съда на времето полу-

нригнци.п наженис на всичко
Искали или не, ние оме пред 

— и 1имономикагга, поли-
нсовършоността на «сипва и за огг по-

шите|лн.аог за
идеята на самоуправлението 
реализирането й. Той ое проти-

кехн-

становищата иа
. м,ималото. Разбира ое, това гачно н|»содю«'яванс на «ризата, 

нс трябва да доведе под въпрос Вече не съществува дилемата ще 
му мисъл и Обществено

ВС в

вопоотажи «а доподавашния
на дотоговашната практи- цялата-

значение и прогресншиюетта ма (На 4-та стр.)цент и
ка на социализма в момента ко-



4 Комунист
МЕЖДУ ЖЪТВАТА И СЕИТБАТАТнтовото дело 

решително ще 

защитаваме и 

творчески ще 

го развиваме

С ТИТО ДНЕСОтново 

„висша сила“ -Няма човек, който » тота тежко 'вре
ме поне -веднаж ме ое е запитал: Как Тито 
би постъпил днес и тук? Как е Косово? „Аг- 

' рокоморц" и всичко друго, което ииВ момента положението м селското сто
панство малко се различава от онова от пре
дишните години. Именно, не е добре ни ко
тата има берикот (както беше тази 
със сливите), пито пък е добре когато 
берикст, какъвто е случая с другите култури, 
за което обвиняваме сушата). При отсъстви
ето на добра и навременна политика в сел
ското стопанство, аргументът суша и на ниви 
покрай реките се взима за „висша сила", с 
което се оправдава всичко.

'влече
-във вос по-дълбока обществена криза? Всич
ки заедно и воогеи отделно чувствуваме кол
ко този човек дмос ии липсва.

Но, Тито то -няма. Трябва да вървим 
напред без лого, макар с и-его!

В най-тежките дни па обкръжението и 
Сталиновия натиск, в- икономическата блока
да на страната, изолиран от оаета, при закана 
с танкове и войогаи на границите, с „пета 
колона" в партията и Армията 1948 —”тито 
сс намери пред втлтроса „да ое оцелее или 
изчезне" за юго-сшазюката революция. Свиква 
заседание на ЦК на. СЮК (април 1948). „Зна
ех, че има съдбовно значение", казал би Ти
то, изразявайки чувството си, с което дошъл 
па заседанието. „Животът ме научи, че -в та
кива критични моменти най-оиаон-о е да бъ
деш без становище, да се колебаеш. В такива 
положения винаги трябва да 
омело и решително!"

Ако Тито вече

година
пяма

(От 3-та стр.)

разрешим ли кризата. Налага ое 
да я разрешим поради една един 
сшвена причина: народът иска да 
живее, да твори и да развива со
циалистическа Югославия. Да 
живее свободно, спокойно и -спло
тено.

Разбира сс, и на селското стопанство не
липсват прокламации, но както изтъкват са
мите производители, тези прокламации няма 
да изорат нивите. Планове има и пред есен
ната сеитба, която ще започне 
дни, но и тази есен ге са само „на хартия". 
Именно планирано е в СР Сърбия без покрай
нините да бъдат засети 448 000 
което с пшеница — 386 000 хектара, с ече
мик 12 000 хектара, с овес 3300 хектара и т.н. 
За засяване на планираните площи са необ
ходими към 118 000 тона семена. В СР Сър
бия с години наред се използуват от 60 и 
80 000 топа сортни семена, 
половина от планираните площи, а машите 
плановици предвиждат втората половина 
скостопанските

В настоящия мо-мент на юго
славската действителност сплоте
ността е. условие за овоб-ода и 
за мир. Нужна ни е онази спло
теност, благодарение на която 
бяхме победители е битките, ко
ито влез-оха -в читалните, исто
рията, в колективната памет на 
народа. Мъките във фашистки
те затвори, д-ражевисткото и уг- 
ташкото клане, пъкълът на Сут- 
йвака, овръхгаромзмъг в битката 
н-а Неретва-, сублимацията на па-

след няколко

се действувахектара, от

■ие е с нас и пред нар, 
дали сш-едим неговото дело, неговата мисъл, 
IГСТС13Ия опит? Имаме ли становище в кри- 
тичмитс м-о-мюнти", действуваме ли „смело и 
реши-гално"? Или ос колебаем, стесняваме и 
ставаме опортюнисти? •

Знаем ли, както знаеше той, да отделим 
глав1>й?\> от второстепенното, да изберем’ 
тииските цели, да определим направленията 
на акциите и средствата на борбата, с които 
щ-е побеждаваме и постигаме положителни 
зулгати?

а това е около

ссл-
производители да засеят с 

меркантилна пшеница. Следователно, и през 
настоящата година употребата на качествено 
семе остава в рамките на възванията. Наис
тина, регресиране ще има и през тази есен, 
съюзният регрес възлиза на 20°/»

ис-
триотивма и же-ртвогоговността 
на Работиичеокия батальон на 
Кадиняча, апокалиптичното из
биване на Коза-ра, изтребването 
на всяко живо същество в Срем, 
което не е окупатор или преда
тел

ре-

Знаем ли, както той знаеше и правеше, 
да опечалим доверието на хората, на работни
ческата класа, на народите и народностите, 
да ги мобилизираме и поведем в борба- за 
осъществяване на идеалите на революцията?

Знаем ли, 1/акто- знаеше Тито, че нова 
Югославия е най-голямата придобивка «а 
югославската революция. Без нея не би била- 
и шито една друга придобивка — свобода, 
равноправие, социализъм.

от продаж
ната цена на семената, а републиканският 13,5 
динара за килограм, но инфлацията отдавна 
ги и „погълнала".

понеоохме всичко това, 
затуй, че бяхме сплотени. Цели
ят ужас на четиригодишната вой
на носи в себе ои и -една -велика, 
вечна, непреходна светлина —• 
войната пон-еооха и от нея изле- 
зока като победители бойците и 
целият народ, защото бяха спло
тени.

Сетне, селскостопанските 
тази есен търсят от компетентните навреме да 
се определят защитните цени, които да обхва
нат средните производствени разноски 
ното натрупване. Търсят още по-добро снабдя
ване със семена, дизел-гориво и др. възпроиз- 
водствени материали. Изтъкват, че е необходи 
мо преди сеитбата да стане известно 
купуването на пшеницата в 1988 година 
става _по качествени групи, защото 
ще зависи определението на производителите, 
кои сортове пшеница ще засеят. Селскостопан 
ските производители търсят селското стопан
ство да се кредитира от всички

производители

и сред-
самоуправление. 

Дали и за нас думата (и практиката) 
единство има- същия смисъл, който имаше за 
Тито, когато

Разликите, които са съществу
вали между тях са прераствали в 
богаство, красота и оила на на
шата Армия.

Тези разлики между хората 
са били незначителни в орашне- 
ние с връзките, които са ги съе
динявали с привързаността -им 
към идеите и борбата за социа
лизъм.

дали из- с нея означи първостепенното 
условие за всеки успех: 1937 година, когато 
дойде начело на нашата партия и я спаси 
от фракциоиерството, и 1941 година, когато 
почва революцията, и 1945 година когато на 
в-д-еиното поприще започна д!а -изгражда 
Югославия и 1950, когат-о предаваше фабри
ките на работниците, и всеки път когато за
щищаваше нашия път и революцията от на
падение и от „ляво" и от „дясно".

Само партия, съставена 
чист образ и виоок морал може и сама да 
разчита на- виехж престиж, влияние и уваже
ние ш-народа и оред работниците.

Можем

ще
от това

нова
възможни ор

ганизацин на сдружения труд в аграра, 
то са имали загуба от 14 милиарда динара. 
Предявява се иск свеждането на сметката и 
лихвите на одобрените кредити да 
суват с времетраенето на производството. От 
ново се търси да се сключват трайни догово
ри, тоест, договорирането на пшеницата да 
става между мелничарско-зърнените органи
зации и селскостопанските 
Договарянето във връзка със 
ни на пшеницата V в т.ече:\ие, но и този път, 
договор ще
имат загуби, а не и производството, 
е добре.

кои-

-В сегашния етап на револю
цията ни очакват лши битки. За 
да излезем от тях -като победи
тели, е необходимо отново 
бъдем сшюте/и като някога.

Това е смисълът :на Титосюто 
дело, това е същността на наша
та югославска р-еволюция, това е 
условие бодри да посрещнем бъ: 
дещето си, което все пак ще бъ
де хубаво и което не е тъй да
лече.

се съгла- от члеиовете с

да

ли, така както правеше Тито, 
критично и недогмапично да ое отнасяме 
към собственото дело, както и към отбраната 
и нападките срещу „всичко съществуващо".

Тито ои замина, обаче той ни остави го-

производители.
защитните це-

защити само ония. които ще 
което не лям и яоен пътепоказател. Следим ли го?

Сако КЪРЖАВАЦV :Н. Станкович
.................................**************..................... .

******.........................................."ии...............................
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* <2ел&^ село
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ 
ЩИНА ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ

РАДЕЙНА

ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТОО Запиеш е 

човешката средаНяма Вгодина. а мост 
•ната -общност © село Г.ру 
инати успешно да не при 
ключи н Я К'0'Я комунално- 
бито© а

местната- общност 
ни уведомиха, че в ггрючг- 
расмата за работа 
настоящата година 
планували

опната застава. Войници
те им помагат в събиране 
на реколтата, в разреша
ването на комунално-би
то вите проблеми. Пр-ове 
ж*дат съвместни

през 
са за 

и разширява- 
1 махленс-

В оел-о Радейна от няколко години 
на(са(м вое трудно ое дише. Точно, та
ка. В

акция, с това 
ежегодно подобрява сел 
окия си бит. Може би това 
е поради това, че в това 
средно 
ло в общината, отдалече
но само 5—6 километра 
от града миграцията по от 
нршение на други не е

и
не на няколко.
ки пътища: към махала -акции. 
Режарци и Ковачевци 
оежжия път от Босилег
рад до- центъра 
то през Рамзни—дел 
ват, че е

адаптираните пемеще'НИ1я на ня- 
'кюташнет-о ооню1В1н,о училище, 
весел гълч и крясък на деца 
окат кокошките на Ветеринарната ста
нция в Димитровград.

Ако училището- беше 
накрай на селото, някак щеше и да 
бъде П10НО.ОИМО. Обаче

трудови 
организиране на 

съвместни ■ 1султурно-заба 
ъни програми и 
друга страна, местйото на 
■селение им е твърда опо
ра в пазенето-

вместо
— кря-апо големина ое-

пр. От
на село- 

каз- 
въп- 

годи
ни Общинската Скупщина 
в съдействие

някъде по
отделен 

РО-с. Вече няколко на сувере- 
страшата -ни. то ое-намира 

в центъра, а около него са кът ши1 Все
ки може да си представ!и как живеят 
хората в съседство с птиците. Дори и 
ко-гагпо в своите курници 
по- деюетина-двадеоет кокошки — хо
рата имат проблеми с поддържането 
на хигиената. А сега? В птицеферма
та има около 1500!

Не могат да си 
прозрец — ми се оплака

1Н1итста 1на. взела голям размер.
’ Председателят 

ната общност ИВАН ТА
СЕВ с удоволствие 
ч-е нямат 
блем в

В р аз гов ора Тасев з ае е 
гна очдс -един твърде ак
туален въпрос. Имен
но поради дълготрайния 
засух през лятото и дру
гите неблагоприятни кли
матически условия зл-е ое 
-отрази върху тазгодишна
та реколта ,а то съвсем 
е сигурно-, че ще ое по
чувствува върху животно
въдния Фонд в селото-, 
който и инак е в рязък 
упадък.

на меет с местната 
общност и войниците от 
граничната «©става го- ра 
ботят но никак да го до 
вол ат в ред. Вое още през 
по-гол яма част на есен-

казва, 
по-голям нро- 

това отношение, 
поне с онези комунално- 
битови проблеми

'Отглеждат

който та. зимата и пролетта е 
негоден за движение.

Инак, председателят на 
•местната общност със задо 
в-олство говори за твърде 
успешното и съдържател
но сътрудничество с вой 
нищите—граничари от ме

могат сами в селото да 
разрешат.

— С доброволна рабо 
та миналата

отворят х-ората 
тези дни

един радеинчанин живеещ в гр. Ниш 
кюйпо бил в родното си село. И без 
това, старите и изнемощели хора се 
борят с редица 
птицефермата т— съвсем са наемели!

Доколко-то узнахме — радеинчани 
са били питани за „доселването" на 
кокошките. Всичко било уредено . в 
Димитровград. Един ден започнали да 
пю-тягат стаите, да ли бетонират, но 
никой и не мислел, че такава участ

година на
правихме сграда при сел 
ските гробища-. Събрахме 
пари и купихме необходи 
мия

трудности, а сега с
М. Я.инвентар. ' Организ^ 

рахме се и доведохме и 
вода. Това преди ни пра БАБУШНИЦА

Големи щети от сушатащеше големи затрудне 
нля. Още повече ако се 
има ,на предвид, че .общо 
взето селото «и е без во 
да. Сега до края на нас
тоящата година сме зап
ланували да доведем ко
да и пред-селския ни ма
газин. В селото вече сме

ще ги сполети.
Добре е известно, колко оещра ете от фасула са намале

ни с 60, а на тиквите до 
ри с 90 на сто. Общо ще 

се проценяват

Делегатите на трите съ 
вета на Общинската скуп 
щина в Бабушница на по 
следната сесия бяха за
познати с доклада за 
причинените щети от су
шата, която захвана тери 
торията на общината от 
4 юли и продължи през 
лятото и есента. Най-мно

миризмата от кокошката и затова ако 
е трябвало в Радейна да се построи 

имало е и -друго място. Ко-такаш-а
котките пази радеиичанвдн, който съ
що живее в Димитровград. Доскоро 
и торът си стоеше и когато

през селото силно вони. Сега 
с изкарана, но неотдавна училшцни- 

с телена ограда. Ве

натите
2 564 080 000 динара.

извер В набелязаните мерки 
за премахване на после
диците от сушата се каз- 
гз, че трябва да се намер 
ят средства за 1200 тона 
храна за добитъка. Съ
що така св предвижда 
"янъкоплатците през 1988 
година да се освободят 
от данък процентуално за 
нанесените щети в селс
кото стопанство.

коиопределили 
ще захванем. Стъпихме и 
в контакт с търговската 
организация „Слога" 
Босилеград с иск и тя да

човек
минава

в ят двор е опасан 
рояшко наскоро ще 
ново, по-гол ямо ято.

■Радеинчани са могли да посегнат 
училището и да по ползуват за кул
турни потреби, за '.нуждите 
ната общност. А на Ветеринарната 
станция, ако й трябва птицеферма 
могла с да намери и по-изгодно ре- 

' шепне.

бъде докарано
се включи в акцията — гс е засегната царевица- 
да обезпечи водопровод та засета на 34 000 дека- 
но черво и цимент за ре- ра Добивите от пея са 
з ерколрл. Останалото ще намалени със 70 на сто: 
направим ние в селото с Преполовени са И добиви
доброволна работа---- за

председателят на мес-
обтциост Иван Та- та.

на мест

на картофите, силаж-те
ната царевица, люцерна- 

червената детелина, 
смесените треви. Добиви-

яви
ината
сев.

М. А.
Ст. Н.

ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА
пшеница. Цената на пшеница 
та за семе е 300 динара, от 
която се регреюира 20%. Онаб 
диването е изкуствени торове 
сгуздава трудности, главно по 
ради 'еиюоките им цепи. Огг на 
чадото на настоящата подай а 
цената иа торовете е покачва 
на четири пъти и това нещо 
създава недоиолатво сред сел- 
скюетопаманите производители.

Остават малко дни за подготовка
34 501 кг <уг един хектар — би 
трябвало да сс подучат през 
ииртагга годища 1 356 820 тома 
зърно-, или с 270 000 тона » 
повече от настоящата година.

При сключването на догове 
ри за засяваше на пшеница на 
оеломоютоп амомнте 
тесни би трябвало навреме да 
ое разяснят всички неизяснени 
въп.рааи 'Във връзка с .изкупува 
мето й.

Пшеница за семе има. Обе 
засмени са 165 000 тона или за 
повече огг 85 иа сто огг предни, 
дамите за -есенници площи, пр 
еримшю

с есенници, или с 2% 
миналата соен.

хектара,на есеннатаДо започване
сеитба остават броени дни, а 
под рогозката не върви е ж е
ланите темпове. Продължител
ната сгуша, която чувствително 

добилите от зърне ни- 
КН1КТ.О ‘И иеизвест- 

ПШС

по-малко от 
Очаква ое оба че до б илите да 
бъдат танвиооови 'от тазгодиш- 
шитс капо по таюьв начин ос 
наваксат понмаико засетите пло 

Предвижда ос среднитенамали и; и.
добиви да бъдат 3,90 тома 
хектар и по такъв- качиш

бъдат .подучени об-

те култури,
ката още защитна цвна иа

голямото поскъпване 
мате-

от произведи Повдеднюпр преваляваме на 
дъждове може до значителна 
степен да помогне » подготов
ката иа еоаняюта сеитба. Оста
ва обаче да бъдат -разрешени 
и останалите въпроси, свързва 
ни с ишъдия1вамегго на 
твърде .важна задача.

ое'
цицата и
на - в 'ъзтптхги з з од ствоя и те
риали (торове, семена, херби
циди) загрижкат произволите

очаква да
5,5 милиона тона зърно, 

220 000 -гада в повече
що
ИЛИ' с 
от1 настоящата година.

В СР Сърбия без пюиерай 
шините се планира с пшеница 
да бъдат засети към 400 ооо 
хектара. При сроден добив от

тазилите.
През тази соан, както. е пла 

нашата- страна тряб 
1 426 800

М. А.нирано, в 
ва да • бъдат заюети

сортовекрчес-те.ии
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в БОСИЛЕГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ВОЕННО УЧЕПИЕЗД ИЗВЪНУЧИЛИЩНА
ТА МЛАДЕЖ

отношения, запознавал' се 
със с а,моу правите ли ото и 
0011 ишшстичсоко устрюйс 
■пво, насочват се в гаояск 
'пилон живот и колектив
но .изпъдаявйие на зада
чи И П Р. С ДРУГИ ДУМИ,
получават . по-гошямо и 
задълбочено идейжнпо- 
литическо и колективно 
съзнание за1 уапецню из 
пълняванс на всички ви 
довс задачи в тази, обла

другарки, а ИВАН СТО
ЯНОВ .от село Райчилов- 
ди добави: — ОегаМногостранни успехи В<СЧС
имам съвсем друго ,мнс. 
мщз отащцто иред.и за 
войнишкия живот. Първи 
те знания за рисуване' и 
употреба с повече.видове 
оръжия тече овладяхме. 
Научихме и мгщго

Тези дни в Босшгопрпд са па високо рашинще. В 
се проведе военно учение течение ма ,тр,и седмици 
за извънучилищната мла- двадесетина младежи и 
деж. Учението, както ни девойки проявиха твърде

подям инперсс да ч полу
чат основни знания и по 
пятия е ръчсушанс и упот 
роба ца пушка и друго 
оръжие. Освен това с то 
311 вид, военно учение мл

аде.жм'1^, ое оспособяват 
1*,за. .шпълшшцс па раз 
линии други 'видове но 
синим задължения: комай 
душащ, оказваше на. пър 
ва помощ, разузнаване, 
пренасяме на ранени или 
повредени, спаояваис на 
природни и материални 
богатства и редица друга 
задачи, произлизащи от 
концепцията за всенарод
на отбрана и обществе- 
па самозащита.

От олдюлтю значение 
е. че пози пил учение има
и цъзгоитатошщйЛразога-
тслен характер, развиват 
ое и създават д,|зутароми

уведомиха в отдела но на 
родна отбрана при Общ
инската скупщина в Боси 
леирад, се проведе 
единна програма в СРС, 
а резултатите от учението

неща
но оказване на първа по 
мощ, което за поле чето 
от нас преди бе абстрак
тно. И няма да бъде 
кадено че и с тези зна
ния можем успешно да 
се включим в изпълнява 
пето па задачите ш все
народната отбрана и об 
ществената

по
ст. пре

— Проведените за нас 
тук двадесетина дена у че 
ще много значат. Научи 
хме много неща, не са
мо от военния живот, но 
изобщо от живота — ка
за ЛИДИЯ МИХОВА от 
село Зли дол. Нейното ми 
смие споделиха и остана 
лмте нейни другари и

• СИГНАЛИ И ПОВОДИ

Невниманието предизвика пожари
самозащита, 

моето е и конституционенОт началото на април тази година 
до днес на територията - на .Димитровградска 
община са регистрирани седем пожари. Пър
вият ое случил ма ооми ап.рия, копа,то ® мест
ността Варница (Поганово) се е запалила суха 
трева на залесена, преди пет-шсюгг години 
площ, В пожара са пострадали борови фидан
ки от три до шест години. Вече на 12 юни 
вечерта на Дюбисав Михайлов от Димитров
град е изгоряла помощна сграда, в която са

, ое намирали и две свине, мотокултаватор и 
сяц,е някои съоръжения. На 28 юли » Пета- 
чикци ое е запалила 'икономическа сграда на 
Милан Марине®, а един месец по-късно на 
25 август в района на Виоочки Одоровци ое 
запалва окооена ливада на „Огочар”. Град- 
оката депония за боклук, чиею местоп.оложс- 
ние всекидневно е предмет на критика «а 
гражданите, се запалва (пю кой знае кой път) 
на 8 септември. На 16 същия месец пожар 
обхваща около 60 хектара от „рудината”. Във. 
Всички Одоровци за щастие около тази площ 
е имало пътища така че пожарът не се е 
разширил. В потушаването на пожара са 
участвували около седемдесет граждани, 
и членовете на противопожарната еди
ница, засилени с пожарникари от ..Свобода” 
и гумарата. Последният пожар през това лято, 
.избухна в Поганово на 20 септември, когато.

■ от запалени сеещи на гробищата се запалила 
сухата трева на око,» един хектар. При това 
са изгорели и 150 борови фиданки на „Сто- 
чар". Пожар*т е потушен със съвместни уси
лия на лраждагаите излезли на гробищата и 
част от териториалната единица, която набли
зо е провеждала упражнения.

Мокър че при .всичките споменати пожа
ра съвкупната материална щета не е голяма, 
основна характеристика е, че пожарите са 
■избухнали поради небреж^ 'отношение иа 
хора. Ако при последния в Погановю пожар

■ се е появил от запалените свещи, във Ви- 
оочки Одоровци е от хвърлена цигара, в Ди
митровград поради забравен огън и . . . т.н. 
Съответната служба при Секретариата на въ
трешните работи на време е предупредила

- всички местни общности, да- внимават и пред- 
- примат мерки да не дойде до пожари. Ин
формацията обсъдиха и делегатите на-Общин
ската скупщина. Но това като чели в,инати се 
отнася до някой друг и
запалват боклука или сухата трева, считайки 
че точно при тях няма да ое случи нежела
ното. От друга .опрана идва ое до положение, 
както в случая във Височки Одсровци, гра
дът и големите стопански обекти да останат 
почти без противопожарна защита,, защото и 
противопожарната единица и голяма част от 
пожарникарите в тези колективи са на поту
шаване иа пожара в Одоровци. Какво ще ое 
случи ако случайно по това време се случи 
пржар в гумарата или „Циле" например, 
лишно е да се говори. Затова, както изтъкват 
е съответната- служба при Секретариата на 
вътрешните работи, основно и най-важното, 
е да ,се пре долее нейрежото и безотговорно 
отношение нанякои хора. Защото, все пак е по- 
добре да ое опрени ояколкого да ое потушава.

А. Т.

дълг на всеки наш граж 
дамин.

м. Я.
ВЪРШАТ СЕ ПОДГОТОВКИ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ЗДРАВНОТО ДЕЛО

Скушцииите на новите об
щност трябва да се 
редят до 25 декември.

Тъй като новият 
предвижда и

уч-

Две общности закон
НО®И ВИД

организиране на здравна
та защита, очаква се да 
се извърши и реорганиза-

Слсд като. през ор одата 
па юли тази година Скуп
щината иа СР Сърбия и 
Републиканската СОИ за 
здравна защита приех,а'3а 
кси за здравната защита, 
регулиращ 
нюстга на самоуправитсл- 
пите общности, организи 
ранете, на здравната за
щита и правата на ползу
ващите здравните услуги, 
в Южно,морав,оки регион 
се вършат подготовки до 
края на годината да се

, обши моката общност Вра 
пя, Буяновац, Прешсво, 
Тър говшц е, Су р д ул и ца, 
Владичин хан и Босиле
град.

ция на здравните органи
зации в региона, т.е. на

оргаиизира-

ИЗЕЪрШИ
■ ,на здравното дело. Съгла

сно, новите, решения в За
кона. в Южно,моравски 
регион ще бъдат форми
рани две междуобщински 
■общности за здравна за
щита

реорганизация

—I>-
Здравният дом в Босилеград

Според изготвения план 
до края на октомври тря
бва да се подпишат само- 
управителни
мия. а ® .началото на но
ември ще бъде взето ре
шение за избори за но
вите окупщщцни на меж- 
дуобщивоките общности.

една със седа
лище в Лесков,ац, а една 
във Враня. В бъдещата 
междуобщинека обнфост 
в Лесковац занапред ще 
бъдат общините Леско- 
!ван, Лебане, Войник, Вла- 

Медведжа

територията на междуоб- 
щлнските общнрщети. Та 
зи реорганизация ще обе
зпечи по-голяма интегри
раност. по-добра органи
зираност на здравната 
служба и по-рационално 
стопанисване.

опоразуме-

оотияце,
Църна трае,а ,а в между-

и
В. Б.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ССТН И СИНДИКАТА В ДИМИТРОВГРАД 
ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА

Болницата да остане и занапред
Съгласно приетите през 

юли месец изменения и 
допълнения на Закона за 
здравната защита в СР 
Сърбия вместо досегаш
ните многобройни общи 
нски и регионални общ
ности в републиката ще 
бъдат формирани само 
19 междуобщипски общ 
пости за здравеопазване.
На територията па Ниш
ки регион ще бъдат фор 
мирани само три общно 
сти — в Ниш, Прокупие 
»; Пирот.

Учредяването на бъде 
щата междуобщинска са- 
моуправителна общност 
на интересите в Пирот,
Бабупишца и Димитров
град бе на дневен ред на 

, оъамесяното заоадание 
та председателствата на 
Общинската конференг-

ция на ССТН и Общинс 
кия синдикален съвет, ка 
кто и секциите за самюу- 
пра.зителнр организира
не м здравна и социална 
защита.

Основен въпрос, който

помето становище, имай 
ки предвид не само дълго 
годишната традиция на 
двете завадения, но и съ 
щеешекоте нужда от съ
ществуването на същите 
както и факта, че. става 
д-ума за крайгранична об 
щита, общината, да не 
■остане без тях.

Инак на самото реорга 
визиране и проекто-спора 
зумепие нямаме забележ 

нам-вероя ки, тъй като те са в уни- 
пда оон със споменатия за- 

в кон и изискванията да ое 
подучи по-високо каяест- 

проекта на ао в оказване на здравни
те услуги на гражданите. 
Впрочем, всичко това тря 
бва да мине на публично 
обсъждане макър и в къс 
срок. А срок е общноста 
да се учреди до 31 де- 

Затова е камери. А. Т.

хората, и занапред

доминираше на заседание 
то, бе какво 
чи със

ще ое олу 
здравния дом, бо 

лпицата и родилния дом 
и аптеката в Димитрадгр 
ад. Здравният дом, както 
бе изтъкнато, 
тню щ,е стане ООСТ 
Медицингокия център 
Пирот. Според приетитеиз-
критерии в 
с с11М01ул1р а(в ителнюто опо-
р.п.зе1Н(ц1е за учредяване 
на междуобщиеоката об 
щню‘сг едва ли има мяс-

•I

тю ..за по-нататъшно. съще 
ствувоне на болштцата и 
РО»ДИЛ1Н'И|я дом.
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~Л СЕДМИ ПИОНЕРСКИ 

БОСИЛЕГРАД

Й«дое0роГм4С,^™3/™мдири „Я. ПОХОД „ПО ПЪТЕ КИТЕ НА СВОБОДАТА"

Дисцимняа мля твртура? Масова манифестация
“щабПХСГ"' “Г

рани" резултати, безирш^?™'^™* 
за признания ... надпревара

дения маршрут в двора на 
боюилеграиркюто 
ще се проведе малко тър
жество. Тук, ' след като 
щабните командири ра
портуваха, че отрядите са 

, лотови за тръгване, за зна 
чението на Похода и -50- 
годишнината от идването 
на другаря ТИТО начело 

ЮКП (СЮК) и 200-го
дишнината от рожденц,ет 
то на Вук Огефашович.Ка 
оаджич говори Иван Ев
тимов, изпълнителен сек
ретар в Предоедателство.- 
то на Общинския коми
тет на Съюза на комуни
стите, а отличничката.Ели

О Пет ученика от пионерския отряд 
„Бошко Буха" в Босилеград

училм-
участвуваха в 

сдружения отряд „Сирогойно" • Посетени 
са повече исторически места в общината ф 
За значението наЧленовете на похода и 50-годишнинатаДимитровградската младеж- 

трудова бригада „Брттстнонеииисшво" (32 
ученика, 10 .раШпника, 1
™1°С!^е“а 3аЕИЙНИ Р«^та™ въвТтора 
т-^%7^ младежката трудова акция „Белград 87 (и ударкничеами 
пет ударничесми титли 
за обществена дейност).

от идването на другаря ТИТО __ 
ЮКП (СЮК) говори изпълнителният

ка начело на 
секретар

на Председателството на ОК на СК в Босиле- 
град Иван Евтимов.

назначки, 11 похвали, 
за бригадата, грамота 
но нямат добро мне

ние за столичната акция. В „Информацията 
за дейността и -резултатите на бригадата през 
198/ г. , които е подписал председателят на 
Кюеужаияша за дснброшлен младежки труд 
Делча Гито®, се отправят голям брой ослри 
за]бележиш: по адес на 'Организатора, отноше
нията м живота, на 'акцията.

Тазгод1Ишн1Ият Пенев и Александър Ра- 
дованов. в рамките на ма
нифестацията уачаепвуюа 
ха /в 'петдневния пох-од на 
сдт-ужения -отряд „Сиро- 
го1Йно", като- при това по- 
сетиха повече историчес-

седми
поред пионерски поход 
,,По пътеките на свобо
дата", който се -провежда 
в рамките на общоюго- 
сшавюката писане река ма
нифестация „Растем под 
знаемто на Тито" в Боои- 
лечрадежа община преми
на под знака на 50-годи- 
щнин-ата от идването на 
другаря Тито начело на 
КЖП (СЮК) и 200-годи- 
шнината ог раждането на 
Бук Караджич. В тази ор
ганизирана и маоова пи
онерска манифестация с 
общоао г осл авски 
тер, с която най-младите 
поколения изразяват пре
да н-остта си към 'оснозни- 
те придобивки от НОБ и 
социалистическата рево-

"ЩШ.
■щ -НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ

- ■ % ■ 1
От акцията в стотицата, се казва в „Ин

формацията", 
таме, че Белград има материални, простран
ствени и кадрови възможността да бъде орга
низатор на много по-добра младежка трудова 
акция.

очаквахме много повече. Счи-
ЯЩ

■т.харак- /У
В какао се състоят основните забележки У

на димитровградските бригадири във връзка 
с акцията?

Първо, дисциплината. „Ние разбираме, че 
в младежкия стан трябва-да съществува -ред 

когато тя се цревър-

1Ш тлюция участвуваха всич
ки босилеградоки пионе-

■*и дисциплина;, но 
ке в тартура, тогава. не може и да стане 
дума за другаруваме между бригадирите". Ди
митровградските бригадири мислят, че трябва 
да ое помисли за премахване на сутриннага 
физкултура и за намаляване на твърде голе
мия брой построявания, .понеже, според тях, 
това са излишни и натрапени задължения, 
които пряко намаляват интереса на -младеж
та за участие в младежките трудови акции.

11'РИ.
■■:: •я №1НА КИН-СТАН 

И БУКОВ РИД I -

Те посетиха повече ис
торически места .в общи
ната. Пионерите и п,репо- 
даш/гелите о«т босиле прад-1 Зя

ДВА ОСТРИ ПРОБЛЕМА Паметникът на загиналите бойци
забета Мито®а прочете пи 
онерекюто възванне. След 
това учениците съвместно 
с преподавателите си по
сетиха изложбата „Тито 
— партия" в Културния 
дом, устроена по повод 
партийния юбилей.

екюто уч^вище, където ма 
нифестацията беше и 
най-масова .посетиха м-ест км места, а заключител- 
юстга Изворщица" «рай ' ната манифестация под

„С Вук в XXI 
проведе в Тър-

Огпнюшениеято меиаду Щаба- на акцията
членовете на дими- 

ботлобригадите, каисго твърдят

гаттайтащ;
богата от да се ръководи от 
бригадирите, а не да им 
стисни огаити и интереси, 
мислят, че Белград мюоке т намери МЮ**» 
кадри за- определени длъжности 1Ф*.' 
особено за завеждащи службата по общ 
на дейност и траеери.

И младежката трудова
-87", по-точно ®^т0*рГп^блема; „Фри-
без два традиционно „^безпринципна пад-

”ГН Т“””
трябва и

Белутоки название 
вок" ос 
шич,

Босилеград и 
рид. Група ученици огдо- 
лнолюбатскофо и горнюлю
батското училище посетит 
ха местността Ким-стан и 
Буков рид, където пред 
паметниците на загинали
те пар-гизаии и натриют|и 
бе проведем час по исто
рия, а оотанаютге учени
ци ог тези две съседни 
П'С1дв1едомспвели училища 
проводеха спортни състе
зания. В акцията не изо
станаха -и пионерите ог
биСТЪрСЮОТО И ГОР1МОЛИ0И- 

гюд®едомстве,нм

оой- МАЛКО ТЪРЖЕСТВО 
В ДВОРА

Преди тръгването -на 
гаирцевите по вече утвър- м. я.
ДИМИТРОВГРАД

акция „Белград 
минала Спомен за раждането на свободата

„МомчилПоследната събота на 
септември учениците ог 
ООЯ01В1-Ю уч1ил1иЩ1С „Моша 
Пияде" в Л»1мигрю1вград 
пр.оввдоха о манифеста
цията „Оо п-угоките 
свюб|аиата".

И дюисато , най-ма'лките 
иап-

ТМ331НОКИ отряд
войвода", и до. местност, 
та Падеж ® Пирогака об 
щина. асъдето е било. се
далището на . Окръжния 

ЮКП. С две

преваря 
проблеми се явяват ОД 
трудови акщии 
се решават на

всички 
могат да. тотото

училища. И те направиха 
пююегц'С1Н1ия на местности 
в близката околност, къ- 
дето оевон час но исто
рия ое проведоха и раз
лични спортни състеза
ния. Пот пмомора оп’ ос- . лмостта на Димитрошпрад, 
ноиното училище „Геор
ги Димитров" » Бооиле- 

Валентина Стоичко

,и затова 
югооладако равнище. комитет на. 

те групи ученици, освен 
преподавателите, са. би
ли и преживели бойци,

на
кой-

МТА
тюшо дапр ооунеиите © ^риегато ПОКа!ЗШ: че

дат-додюворигезаи 0ргаяизащиягта

се различава ог -орча 
преди десетина

ученици този ден 
рашиха малък излет в око исиооредствоии .. участни- 

щи в събитията- ог тода 
време. Па- учениците те 
са разказали оиомсяш за 
оиота бупжч шреме, Ш1"*!- 
то ое е чшждало евобб- 

А. Т.

дарсюия 
31и акция,
г,радиани, по нищо не^

й устройство

по-стармее учеитци с рей
со1вс о'гщ|доха1 до мееш.ост 
та „Изворите" над село 
Сенокос, където е форми 
рап

гюгзациониошо
1Ю(ДИИИ-

град;
ва, Мария Христова, Ан- 

У гелица Стоянова, Псрица
К, Г.

царибродският пар дата.
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50 преподаватели „без 

работа"

В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ДИМИТРОВГРАД

Чии са интересите в СОИ за образо
вание, култура и физическа култура?

Когато овоевременио 
от три самоугаравитслки 
общности на интересите 
сс оформи само една за. 
образование, култура и 
физическа култура, сд-' 
па от причините за това 
беше и по-ефикасна рабо 
та на една скупщина, ®м 
сого три ,и един Изпъл 
ниггслси отбор. Считаше 
се, че когато трябва да 
се делегират по-малио де 
легати и подборът им ще 
бъде по-добър, а те по- 
заинтересовани за рабо
та в скупщината на са- 

моутпраиителнага общ
ност. А как е на практи
ка?

правм-елната общност. 
Разликата е само в това 
че тук трябва да се обт,р 
иат много повече 
Фйшш номера,

теле-
за да се 

осигури мнозинство. За
товаф Всички тези препо

даватели ще бъдат анга
жирани в училищата и 
средите си и пито един 
няма да бъде без личен 
доход — каза Драгиша 
Станисалевич, 
на СОИ за средно насоче 
но образование в Леско- 
вац.

Новата учебна година 
в средните училища в 
Южномодавокн регион 

започна без някои досе
гашни преподаватели. По 
ради извършените изме 
нения на учебните пла
нове и програми, закри
ването на определени спе 
циаиноеги по иск на одру 
женил труд и прилагане
то цд Закона за средното 
насочено образоваиие, ко 
йто не позволява на пре
подавателите с полувис- 
ше образование да ,работ 
ят в средните училища, 
около 50 души получиха 
статус на така наречения 
„техноложки излишък".

— Прилагайки новите 
учебни програми и с по
нататъшното усъвършен-

кеведяаж найвредо 
вн/ите делегати или

ствушаме на- насоченото 
обр азов анис, , .техиолож
ми излишък" станаха и ня 
ком преподаватели по ма 
ркспзъм, отбрана и за
щита. история, геогра
фия, изобразително и му 
зйкаяко изкуство... — ка 
зва в телефонния ни раз 
говор секретарят на СОИ 
за средно насочено об
разование в Лескюшац 
ДРАГИША СТАНИСАВ- 
ЛЕВИЧ и. добави, че в 
междуобщиискитс заво
ди за образование и въз
питание в Ле окован и 
Враня са изготвени 
моуправителни споразу
мения за решаването на 
този проблем, т.с. за ан
гажирането на тези пре
подаватели.

телите по отбрана и 
щита, ще ек ангажират в 
работата на органите по 
отбрана ,н защита ,в об
щините, т.с. в организа
циите на едпщкшин труд 
или « работата па полипи 
теснейте школи, когато сс 
касае за ангажирането на 
преподавателите по марк 
с,изъм.

за
лък

секретарят на спомената
та СОИ са ое запитали 
дали изобщо същата е 
нужна или да, ос разфор- 
у^па. И чии са интереси 
те в тази самоуправител- 
на общност на ИНТЕРЕ
СИТЕ. ако делегатите 
бщо НЕ СА ЗАИНТЕРЕ
СОВАНИ за работата на
емната? Наистина 
случаи - делегатите от 
сдружения труд да не мо 
га,т да присъствуват на 
заседанията на 
ната. 
вените
им позволяват това. Чес 
то пъти се случва да не 
помага и. намесата на се 
кретаоя на общността, а 
тава също значи че и 
заседанията на Скушцн 
ната се отсрочват. Какво 
значи това, за ефикасно- 
'отта в. рдботата не трябва 
да се гозори. Досегашни
те опити делегатите да 
проявят интерес не ДД- 
доха никакви резултати.

А. Т.

I

секретар

изо

има

Без оглед на всички тр 
удности и проблеми, ко 
иго се явяват при тези 
преподаватели, пито един 

пито тези с 
намалея брой часове по 
специалността ои, нито 
тези. които през годината 
изобщо не ще «осят дне 
иници — няма да получа
ва намален личен доход, 
т.е. не ще остане без до 
сегашните ои материални 

, принадлежности.

За да се проведе заое 
дание на Изпълнителния 
отбор, в който са оедем 
члена ,едва ли някога е 
достатъчно писмено ое 
(ведоменис. Най-често, да 
.не кажем почти винаги, 
такова осведомени© е до 
стаггъчно за двама или 
трима члена и поради то 
ва заседанието ое отлага 
и отново насрочва. При 
това се правят по някол
ко телефонни разгощрра 
с всеки член отделно, уб 
еж,дават се да дойдат. Съ 
ща е постъпката и геога- 
то се провежда заседание 
на скупщината на Самоу

скущди- 
защото непосредст 

ръководители не
са-

от тях

Едни от тези препода
ватели са разпределени 
в други училища или на 
нови задачи във възпита 
телно-образователния пр 
о,цес,. в културната и об
ществена дейност на учи 
лшцата си. Други, какъв 
то е случаят с преподава В Б.

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВУК КАРАДЖИЧ

Богоров е написал граматика пол влияние на народните говори
БОГДАН НИКОЛОВ: ВРЪЗКИТЕ НА ЗНАТНИ БЪЛГАРИ С ВУК КАРАДЖИЧ (3)

. словца трябва да употребим тол- интерес за народното творчество и народ-
кова, колкото и гласове се чуят в из- ния език на българския народ. През 1870
говора ни..." __ пише Богоров година печата книгата „Български народни
В своите контакти с българските учени песни и балади", а „Две тополи" (1872).

Вук е събирал материали за писане ,на В творческото ,на Вук и Богоров съ
стоите научни трудове, а същевременно ра- . .. ществуват много близки черти.. Иван Бо-
зпространявал българска литература. С ус- |§|| 1 ’ . " горов (1820—1892) печата първата бълга-р-
лугите на Вук ое ползувал, и Спиоидон Па- 'Щ0,- , ’ екд, .граматика (1844) и автор е на „Българ-
лаузов (1818—1872). български историк и ски народни песни и поговорки". Като жур-
публицист. Той написал няколко забележи- ЦЦр: налист, педагог и ,книжовник е оставил
телни труда от историята на България и големи следи ® българската литература. Не-
получиш титлата доктор на политическите гогаатд. граматика е написана, въз основа на
и исторически науки. За разпространение народните говори. В предговора на прама-
на своите научни трудове той потърсил по- т.икатй Богоров пише че „слоена трябва
мощ и от .Вук Караджич. Изпратил му 30 да употребим толкова; коякого гласове
екземпляра от книгата „Век Болгарского чуят в изговора 1ки:" Тоза негово схващане
■царя бимеона", печатана в Петербург през с толкова близко на Буковото поръчение
1852 година. От Вук търсил и неговия .пиши както шо .говориш", за което Вук
.Сршжи -р-реч-ник" и „Ооман" от Гундулич. се застъпвал т.рищеоет години преди поя-

Пашаузов ,и Вук лично се запознали вата :на българската граматика на Богоров.
във Вие,на около 1851 година. Палаузов Итан- Богоров е твърде известна лич-

мнопо за Вук. Било му е известно, че ност в българското Възраждане. Той се
се запознава с човек, който създал право- • « борил с перо и меч за освобождение «а
пие, който могли с лекота да ползуват и ШЯвШЯН своето отечество. В Сръбско-турската гасм-
работници, и учени. Димитър Илиев — бюст на Вук Караджич на 1876 година взел участие като лекар —

'ОФд това Вук и Палаузов контактират доброволец,
чрез писма, които са запазени в Архива на (1832—1894). български писател, учител и ГТТРТТ,ВАТТШЯ „РПЙ НАЙПЕН ГЕРОВ 
Сърбоката академия на науките в, Белград обществен работник, иоито се интересувал К^ЕДВАЩИЯ БРОИ. НАЙДЕН 1Ь

фонда на Вук Караджич. . за творчеството ва Вук. Гинчев също имал ливни пизмя 1 ня ши кягядт
Вмк контактираш и с Цани—Гинчев

ое

знаел

във
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„А. БАЛКАНСКИ" _ 
-ПАЛИЛУЛАЦ" (Ниш)
2 : 2 (2 : 0)

СЪДИИТЕ ПОДАРИХА 
ТОЧКА НА ГОСТИТЕ

Физическа култура^С^о^Т) СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД 

ПУБЛИКУВА

Конкурс
врЕанДяУ?рЖНюг"ФУТБОЛНА Дивизия

Още една висока победа 

„Младост“
Димитровград, 27 

тември 1987. Огщрткият 
ц&нтьр „Парк”, теренът 
тревист. Времето слънче
во. Зрители 500 души. 
Голмайстори: 1:0 — Но-
вица' Алекоов в 37 мину
та от ©дошад.еое тметроо 

Емил Ива-

сеп- за приемаме на:
1. Един преподавател по български език 

стажант с пълно работно време за онре- 
делено време — за учебната 1987/88 година 

работа в подведомственото-за училище
в с. Бистър,

2. Възпитател — стажант, с пъл1но работ
но време за определено време'— за учебната 
1987/88 тЪдина — за работа в подведомстве
ното училище в с. Бистър,

3. Преподавател

„МЛАДОСТ" (Босилеград) : „МЛАДОСТ" (йелашница) ТОаР. 2-°
5 • * : Н'0® © 43 минута. На 2:1

намали Драголюб М,ирко-
Босилеград, 27 септември 1987 година. Теренът БИЧ в 66 минута от 11-ме- 

„Пескара" край Драговищица. Времето и игрището ТГ018 наказателен удар и 
Подходящи за игра. Зрители около 150 души Гол- на 2:2 — изравни Люби- 
маистори: за домашния отборВ Чипев в 74 и 86 ша Йованоз1ич в'75 
минута, В. ИвксЬ в 77, М. Цветков в 79 и С. Сто- та- Жъл™

■ ичков в 85 минута, а Б. Илич в 82 за гостите. Съдия Синиш а Иванов и Миого- 
на срещата С. Троянович от Масурица. ва и Тодюрюилч от ,,А.

Балкански" и Драган Сто 
янювич и М. Цветкович 
от „Палилулйц".

Съдията на мача Дра- 
ниша Илич от Ниш беше 
слаб.

по исто.рия за седем ча
са седмично © училището в Горна Лисина и 
за оедем часа седмично в училището в Дол
на Любагга, както и преподавател по геогра
фия за оедем часа в училището в Долна Лю- 
багга за определено време 
1987/88 [година.

мину-
картончета:

за учебната

4. Помощен работник в училището в 
Горно Тлъмино — с половин работно време 
и за определено време -— за учебната 1987/88 
подика. '

И в шестия кръг на та- 
футбопно

в 74 минута В. Чмпев от
кри резултата. Този гол 
като че ли даде нови си
ли на домашния отбор. 
Притиснаха още по-сил
но и игаата се пренесе на 
полето на гостуващия от
бор. След това футболис
тите на „Младост" от Бо- 
|Силеград_ само за две ми
нути отбелязаха още два 
гола. Най-напред улучи 
целта В. Ивко®, а след 
това в листата на голмай
сторите се вписа и М. 
Цветков. Сега ®ече всич
ко бе известно. Домашни 
те футболисти очакваха 
още една победа, а фут
болистите от Йелашница 
в-ече изгубиха воички на
дежди за една .точка от 
тази среща. До края на 
срещата домашния отбор 
чрез В .Чипев и С. Сто
ичков отбелязва още два

ЗГС1ДИ1ШКУГО
първенство (в есения по- 
лусезоя) футболистите на 
„Младост" от Босилеград 
извоюваха вйоока победа. 
Този път бооилеградските 
футболисти с резултат от 
5:1 победиха еджжмения 
отбор от Йелашница. И 
още нещо. И тази побе
да босилеградският от
бор, както и победата в 
петия кръг срещу „Мла
дост" от Долни Въртогош

УСЛОВИЯ: Пюд 1, 2 и 3 — училищна 
подготовка съгласно Правилника за профе
сионалната- подготовка и профилите на про
светните работници в основните училища (Сл. 
гл. СРС, 29/68) и да притежават качества за 
работа във- възпитателно-образователния про- 

. цес. Под 4 — завършено основно училище 
(пълно), кандидатите да не са под следствие 
и да доставят удостоверение от СОИ за тру- 
дс<уотрю1Яшане.

Конкурсът .е открит ооем дни от деня 
1на публикуването му.

Молбите с документи за изпълняване на 
условията ое доставят на адрес: Основно учи
лище „Георги Димитро®" в. Босилеград, ул. 
„Иво Лола Рибар" бб.

Некомплектувани и недоставени на вре
ме молби няма да ое разглеждат.

Ф.К. „Балкански": Мии 
ко Соколов 7, Тошкб Со
колов 7, Тоша Рангелов 
7, Миловая Тодорович 7, 
Новица Алексе® 7, Дра
ган Алексе® 8, Драган До 
нчав 6, Сикиша Иванов 7 
(Зоран Христо® 6), Алек
сандър Станко® 6, С-ини- 
ша Димитров 6, . Емил 
Иванов- 8.

Футболистите на „Аоен 
Балкански" в твърде ус
пешна ипра не уопяха да 
вземат двете точни в ма
ча с „Пашилулац" от Ниш. 
Играха наравно. За това 
е тиневна и лошата съди
йска тройка начело с 
Илич от Ниш, която бу
квално подари една точ-, 
ка на гостите.

След като поведоха с 
2:0 в първото полувреме 
д имитровград чани 
второто не успяха да за
пазят този висок резул
тат, до соляма степен 
благодарение лошото во
дене на мача от съдиите 
от Ниш, Със'овените ре-

извоюва през второто по
лувреме, което дооегд ря
дко се случваше.

Първото полувреме пре 
мина в равноправна игра 
на двата отбора със зна
чителен превес на домаш 
ни'я отбор. Повечето 
атаките на домашния от
бор или завършаваха с не 
точни удари, или пък то
пката бе плен на отбра- 

госгуващия от-

Съобщаваме на роднини и приятели, че 
на 5 октомври на гробищата в село Славиня 
в 12 часа ще дадем 40-дневен помен

от

Георги Денковгола, а поражението до 
известна степен смечжи Б. 
Илич в 82 минута.

В този кръг бооилепрад 
огеият отбор игра в след
ния състав: М. Чипев, С.

Ивко®, Н.

ната на 
бор.

учител в пенсия 
Опечелени:

съпруга Стана, син Веселин, 
дъщеря Рума, внуци: Влада и 

и Деян, зет Бора, снаха Вица, 
брат Гаврил, снаха Гюрена, се 
стри Всрка и Тинка, зет Слав
ко и множество познати и ро
днини

през

И през по голяма част
на второто полувреме лю
бителите на футбола гле
даха подобна игра както 
през първото полувреме. 
Домашният отбор атаку- 

шест-юедем

Стефанов, В.
Стойнеа, Б. Воимоюич. С. 
Стоичков, Д. Антанасов 
(В. Захариев). В. Тасев (С. 
Цветков). В. Чипа», Д. 
Златко» и М. Цветков.

шетия те помогнаха на 
поетите при отбедязиаме- 
то на двата гола. При 
първия 11-метров удар се 
касаеше за очебиеш при
мер на 'казатолан удар 
в иапащемие, а 'съдията 
Илич от Щиш присъди 

М. Я. обратно.
В третия кръг „Аоен 

Балкански" ще играе в 
Пирот с отбора на „Еди
нство".

ваше и с по 
футболиста. Обаче^ никак 

да разбият На 27 септември след дълго и тежко 
боледуване на 55-г.одишна възраст починане успяваха В следващия оедми 

бооиле-градоюите фу- 
очаква тежък 

с ФК „Пчиия" в

вариант на 
Йелаш-

затворения 
футболистите от 
ница. Те успешно защи- 

пътища

кръг 
тбол/исти
мач, 
Търговище. Верка Славовавсички 

своята зората. Едъам
таваха 
към
ФУТОБЛ — ОБЩИНСКА ДИВИЗИЯ от Димитровград

Партизан" не отиде иа мана Изказваме дълбока 
благодарност на всич
ки които присъствува- 
ха на погребението на 

милата ни покойница, или изпратиха съболе-

/Г Димитър Ставров
обезпечат дредаозно сред
ство.

Футболистите на Па,р- 
тизак" от село Желюша в- 
летия кръг на първенст
вото не отидаха на мач, 
тъй като ле уопяха Да

ГРАНИЧНО
Сега въпроса ще реша- СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ва състезателната комм- 
Мож.с би щс ое иг- СРЕЩИ ПО ФУТБОЛ И 

ТЕНИС НА МАСА
В рамките на градим-

ФУТБОЛ ЗА ПИОНЕРИ «д» *> ..0-».—-

Младежкият отбор.' » град ще гостуват шюрти- 
кастояши/я кръг нямаше сти на Дратоман ог НРБ. 
противник, тъй като от- Щс се проведат спортни 
борът на „Соияк" от Пи- надпреварвания, но фут- 
рот нс излезе на тсрана. бол, тенис на маса :и шах- ,

мат.

оня.
. рае »о® мач.

знователни телеграми.
Изразяваме голяма благодарност и към 

останалите медицински работницилекарите и
в Здравния дом в Димитровград за оказана 
помощ на нашата мила съпруга, майка и баба.

Опечалени:
съпруг Димитър, дъщери Ана 
и Славица. сестра Даика, брат 
Петър и др. мпогобройни род- 

II111111, близки И П031ШТИ

на

И МЛАДЕЖИ
По-малките категории 

футболисти на „Асен Бая 
кански" наред с по-въз
растните си колеги игра
ят първешотвей и мачове. 
Пионерите загубиха т пи д. с.
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Млечен път
От ггрсди известно вре

ме димнтроадрадчани се 
хвалят, че см имат нещо, 
което.го има, само на не
бето —,млечен път или 
1каиот> още ос нарича „ку
мова слама". Ако ме сте 
знаели къде с този път 
ще ви кажем: от Рздейиа 
до овцофармагпа л> Бачев- 
ско поле. А т|'.вал1и или 
ме направи го рдии чо
век
чар". Бил-малко 'повечко 
„под гас" и след като съ
брал млякото в Радейна 
кибравил да затвори съ
дерете. И така от Радей
на до фермата: мля1кото 
се разсипало.

Няма само по небето 
„кумова слама"!

Куче влачи 

дира нема
шофьор в „Ого-

Онядън доби писмо оди бай Вене. Дълго 
сс мислео дали да ви га црочетим или да си 
Ьутим. Най-послс реши. Еве кво пише:

„Мднчо, наборлийо, кога че дойдеш у 
Бусиловград? И при нас има тресЬи за дел>а- 
1ьс. Еве у чарщията се дума за некикви по- 
лутНи. Симали си човеци полутийи и по десе
тина и повечЬе. А да речеш само бусиловча- 
1ье са узимали — не е. И до Белград ишли та. 
квия полутби.

И не е лошо що са узимали. Дума се — 
тия що узимали не би планували. Диже се 
голема гунгула, ама изгледа нищо нема да 
излезне од нея. А знаеш ли защо? Затова що 
на списоко са све коджабашии. Сега се дума 
и списско не е список. Я съм поначул дека 
некей оди тия казал дека не било арно да 
се млого дума за това, не било згодно.

Археологически
изследвания

След като преди две ро
дини изр-естният археолог 
Петар Петровия направи 
■изследвания на Гоинскс- 
то кале, в Димитровград 
се РО1ВС01И, че вече са за
почнали нови изследва
ния в двора не образова
телно-възпитателната ор
ганизация „Йосип Броз 
— Тито". По-добре осве
домените хора казват че 
тук е загубен проекта, 
опоред който е трябвало 
да се направи нивелация- 
та на игрищата за да не 
събира вода след дъжд.

Перица Илиев, ЕКО БИЕНАЛЕ — Зеница '87

.НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ Е са се я питам: згодно ли беше кига 
зимая пслутНите ? Изгледа дека убаво са се

Какво да правн тя пезамезили щом не дават да се дума за това.
Не се знае колко са би планували и дали са 
би планували. Излезе по оная народната:

Една нашенка била голяма грешница — 
твърде много обичала секса, едно от най-за- 
бранените „овотция" в нашите краища (впро
чем, калето и другаде). Затова била чеога тема 
на присмехулниците. Обаче тя изобщо не се 
кахърлила огг тоша, което говорят хората. Да
же, не се стеснявала да им отговори и на 
найчпарлмвмте въпроси.

Веднъж я попитали: х

„Куче влачи — дира нема!"

После бай Вене пише и за друбе работе. 
Млого се ядосуйе що преседннкат на судат 
прейинул болован.е да си запоели снауту у 
судат. И не йе само преседннкат на судат: и 
ДРУби намещайу децата си на добра места. 
Има доста теквня татнни синчета.

Бай Вене се ядосуйе и на друбе работе 
що не иду кнко требе.

Еве съга седо да му върнем одговор. Са- 
кам да му кажем да не се ядосуйе за полут- 
Ьите. Йедън дън (ама не знам баш кига) че 
се види койи су узимали, колко су платили 

-или ич не су плачали. Све че излезне 
дело. Нали чети по весници за кладушкуту 
бруку. Кикве главе, па им се найде лекат. Че 
требе некой само да заузвийе рукаве и да из
кара све на бел дън.

А за запошлявагьето на татините.синчетия 
също че се поорати. Тая деца що чекаю ра- 
боту че шарну некой ред до горе, па че дой
де некой да им потражи с^сЛку. Бай Вене да 
не бере грижу: за све що не чини че се най
де калъчка.

— За останалите мъже и така — и така, 
ню как «е те беше грях да лепнеш е девера са?

— А бе, хора, каиво да правия, когато чо
векът много хубаво ме — моли! А. Т.К. г.

м- ПЕТРОВ л
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I

Ерттйо Директор и главен и отговорен редактор Венко Д3 Издателството: „Кей 29 декември" № 8»
Димитров 18 000 Ниш-
Издателски съвет: Иван Денчев (председател), Радое Хеле<Ьони- Пиоектог, гош 741
^“атГ^ Г^^Ттанк^Г, ~

Данка Стоянова, Рангел Тошев, Момчило Антич, Вен- Текуща сметка: 62500-603-9529 СДК — НИШ. 
ко Димитров, Стоян Станков, Васко Божилов. Печатница: „Вук Караджич"
Вестникът излиза веднаж седмично. вич" N072 Ниш.Урежда редакционна колегия_______

ул. „Станко Пауно-

■


