
№№КТВО С указ на президента па 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

,*^-^стнйн ид б>Л>Т*^'с!аицГ^мГр$||ир^^^^я>^оГос'лВ»П»Т1

ГОДИНА XXVI БРОЙ 1114 ф 8 ЮЛИ 1983 Г. ф ЦЕНА 4 ДИН.

ОСМО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК 
НА СЮК

В ЧЕЛНИТЕ РЕДИЦИ НА БОРБАТА ЗА МИР Драгослав Маркович 

председател на Предсе
дателството на ЦК на СЮК

ф НИКОМУ НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ — ПОД КАКЪВТО И ДА БИЛО 
ЛРЕТЕКС — ДА ДОВЕЖДА ПОД ВЪПРОС НАШАТА НЕЗАВИСИМОСТ И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВИТЕЛНО РАЗВИТИЕ

® ТРЯБВА ПРИЕМСТВЕНО ДА ПРОВЕЖДАМЕ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ, 
КОИТО ПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ ДА СЕ ПОДОБРИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА 

Щ= ЮГОСЛАВИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

На 1 юли в Белград се проведе осмо пленарно 
заседание на Централния комитет на Съюза на юго- 
славските комунисти. Заседанието се председател- 
ствуваше от Драгослав Маркович, а членът на Предсе
дателството на ЦК ка СЮК Д)абривое Видич изнесе 
уводно изложение: „Международното положение, про
цесите в международното работническо движение и 
другите прогресивни движения в света и международ
ното положение на СФРЮ", след което последва ня
колкочасово разискване. На същото заседание за 
член на Председателството на ЦК на СЮК (вместо 
починалия — Д-Р Владимир Бакарич) беше избран 
Юре Билич. Утвърдени бяха и промените в съставите 
на Председателствата на ЦК на СЮК и СФРЮ.

дателството на ' ЦК на 
СЮК, за председател на 
Председателството .на ЦК 
на СЮК с едногодишен ма 
ндат е избран членът на 
Председателството на ЦК 
на СЮК Драгослав Марко 
еич.

славил и ОКЖ -в света 
представлява континуитет 
на нашата вътрешна и вт,- 
ншна политическа насока 
и действия, чийто вдъхно
вител -и строител с десе
тилетия беше йосип Броз 
Тито", 
другото Видич.

„Общото влошаване на 
м ежд ун ар о дните икономи
чески, политически отно-. 
шения .и безопасността в 
света, обективно, усложни 
ха нашите усилия за опаз 
ване и укрепване на ста
билното международно ло- 
ложенйе на нашата стра-

псдчерта между Председателството изка 
за признателност «а Митя 
Рибичич за успешно ИзпъД 
няване на длъжността пре 
дседател на Председател 
ството на ЦК на СЮК 
през изтеклия период и 
подчерта _ необходимостта 
от по-засилена работа на 
Съюза на комунистите в 
настоящото обществено- 

икономическо положение 
и във връзка с това об
съди собствените си отго
ворности и задължения.

ДрагсслаЕ МарковичМеждународните 
шения през последните ня
колко години драматично 
се менят- Разклатени са 
стопанските и политичес
ките системи в много стра 
ни, редица държави с го
леми трудности 
на натиска за промяна на 
независимото си положе
ние, което някъде е застра 
шено и с оръжие, надпре
варата във въоръжаването 
се разшири и до космоса, 
ограничени са развойните 
програми и възможности
те за задоволяване на най- 
основните жизнени потре
би .. .

се намират в най-голяма 
криза от времето на сту
дената война" и „ не е ре
ално да се очакват бързи

отно-

На заседание на Пред
седателството на Централ 
ния комитет на Съюза на 
югославските комунисти, 
проведено на 30 юни, въз 
основа на Устава на СЮК 
чг правилника на Предсе-

и коренни положителни 
промени”. Според него, „пр 
едимствена задача на всич- 

всички на 
демократич-

устояват' ки страни, на 
предничави,
ни сили .в света е да се 
спре по-нататъшното изо
стряне на международно
то положение, да крепне 
борбата за демократизация 
на международните иконо
мически и политически ог

на.

(Следва на 2 страница)

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД, ПЕТЪР ТАСЕВ

ношения и неотложното 
разрешаване на парливите 
световни проблеми". Спо
ред Видич, „СЮК и 
та страна се
първите редици на борбата 
за мир, независимост и си
гурност, за международно 
разбирателство и всестра
нно равноправно сътрудни
чество".

Добривое Видич след то
ва системно, всестранно и 
подробно направи преглед 
на международното 
жение, отделно на кризис
ните огнища, пронизвайки 
анализа със становища иа 
необвързаните, при лозова 

Решенията в а Сре 
на щата на необвързаните в 

Делхи, при пълно прецизи 
ране на югославските ста
новища, които кактР е до- 

на бре известно, са 
на ЦК ,в съзвучие не само с на

ционалните -потреби, но и 
с целите на 
къ,м което
„Със своето досегашно ра
звитие, насоки на вътре
шен «и международен план, 
със своята борба и поли
тика, нашата страна и 
СЮК придобиха силна ме
ждународна позиция и ва 
жно място в международ
ните отношения. Основа на 

отношения днешната позиция на Юго-

Наскоро ще догоним 

средно развитите общини
наша- 

намират в„Потребите и стремежи 
те към прогресивни проме 
ни на съществуващите об
ществени отношения на ра 
зли чии равнища на разви
тие и при различни систе
ми нараснаха, като 
га по-рано. В тяхното сре- 

е работническата

# През последните няколко години Димитровградска 
община се развиваше сравнително бързо — изтъкна 
между другото Петър Тасевиико-

дище
класа, другите експлоати- 

слоеве и борбата на 
еманципация- 

се повишава

териали имаше известни застои в ООСТ 
„Тигър", ООСТ „Циле" и ООСТ „Брат
ство" което в първите пет месеца пре
дизвика намаление на физическия обем 
па производството за около 6 на сто..

Редакцията на в. Бра тство" се обърна 
с молба до председателя на Общинска 
та скупщина в Димитровград Петър Та 
сев да отговори на няколко акгуалнц въ
прос^ от нейното развитие.

рани поло-народите за 
Постоянно

на независимите см 
в международните

кръгът 
бекти
отношения. Голямо, силно 
влияние в тази насока уп- 

лолитиката

— И покрай затруднените условия, 
стопанството ше смее да загуби ритъм 
в .развитието ой. Успешното му разви
тие през последните години създаде ус 
левия да можем относително по-лесно да 
се оправяме с проблемите. При широка 
насърчителна политика, предназначена 
към неразвитите краища, то взима мер
ки за реконструкция и изграждане на 
нови, малки мощности.

— Другарю председател, кои са най- 
важните обществено-икономически про 
блеми в общината, които в момента се 
разрешават?

ф В 'настоящия момент трудещите 
се в нашата община са преокупирани с 
разрешаването на проблеми от различни 
области на 
и политическия живот *и реализирането 

политиката «на СЮК за преодоляване 
•на икономическите затруднения. 'Най-ва 
жните проблеми, които са в ход на раз
решаване, могат да се обединят в две 
групи:

— Найинапред е необходимо да се за 
континуитет иа производството, да 
намалението на физическия обем 

производството 1И увеличи произво- 
Това са ключови

ване към
ражнява 
не обвързването" — оцени

заседание нана осмото 
ЦК на ОЮК, членът наггьлн з

обществ ен о-иконом ич ески яП редоедателстното 
на СЮК Добривое Видич надвижението,

принадлежим.в уводното си изложение.
Всичко това е придружено от дей

ността на обществено-политическите ор 
танизации и обективните сили към по
нататъшно развитие на обществежнико 
непическите и самоуправителните отно
шения-

— За миграцията е писано и казано 
много. Самият факт, че общината преди

(Следва на 5 стР-)

ПРЕДИМСТВЕНА ЗАДА 
ЧА НА ВСИЧКИ СТРАНИ 
И НАПРЕДНИЧАВИ 
СИЛИ пази

спре
Видич, обаче добави, че 

„имаме основание да бъ
дем загрижени, защото ме 
ждунзродните

на
|дителнос'П’а ма труда, 
върроои от тази област- Също така, по
роди |Недоимъ.с на възпроизводства-ж ма



НА С I[ ПО СВЕТА И У
< СВЕТОВНИЯТ ПЕЧАТ ЗА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ЮНКТАДВ ЧЕЛНИТЕ РЕДИЛИ НА БОРБАТА ЗА МИР
| Г5Жг - ..................... ......... .................

(От 1-ва стр.)
ВСЕ ПАК-КРАЧКА НАПРЕД' ' •.

между всички балкански 
страни, на междудържавно 
то п I мултилатераяиото,
върху ооночните «на «трием* 
Стаено и кО|Нкретмо прила
гане на Хартата на ООН 
и чча Хелзингоюитв прин
ципи, от страна на всички 
страши в гази област, за 
претворяваме на Балканм- 
те а зона на мира ш сътруд 
ничестиюто, освободена От 
присъствието и на заплаха 
от употребата на ядрено 
м на всички други видове 
: р 1 ,ж 11 е. IО госл а ви я е
чротиез незгко вмешатслст- 
зо отстрани в отношения
та между балканските дър 
жа-нп". Видим, сетне напо. 
мни за „идеята за свиква 
не на Балканска конферен 
мия на най-високо равни
ще, за което е станало ду
ма тз разговорите с лолити

1
аюто развитие на нова 
Югославия м нейната роля 
в света показаха, че се е 
заздравил най-иги ро-кият 
международен интерес за 
запазването ма независимо 
тсх положение на СФР Юро 
слатзия в световни разме
ри, ка ро фак тор на мира и 
стабилността на Балкани
те. в Европа и |Н света.

В условията на задълбо
чаване на междубл оковите 
коифронтацип и разделе-

Развитите фактически ишорираха всички 
ве на „Група 77", имащи за цел облекчаване на све
товното икономическо положение и поправяне поло
жението на бедните страни в световното стопанст- 
оо, финанси и търговия

заключителния -пакет-мер-

ИсКО-

| Трябва да се очаква, че 
<с приключване на работа 
]на комисиите на съюзни
те и обществените съвети 
за стабилизация, оконча
телно ще навлезем в пери 
од на необходимите рефор 
ми и коренни мероприя- 
гия. които върху дълго
срочни основи, ще дадат 
възможност за съответно 
активно място на СФРЮ в 
международното разделе
ние на труда на базата на 
ръста на производителност 
та и на всички други ка 
чественп показатели на 
производството. Тава нещо 
ще обезпечи изход от за
трудненията, с които сега 
се борим. Още не са завд.р 
шени преговорите за нови 
кредити. Тяхното успешно 
приключване ще съдей- 
ствува по-лтено да преодо
леем положението.

Един От основните въп
роси е необходимостта за 
приспособяваме и съгласу
ване на стратегията на сто 
ланското развитие на Юго 
славил върху принципите 
на социалистическо самоу 
правление с борбата за по 
-нататъдтно укрепване на 
икономическата и полити
ческата независимост при 
условията на съвременни
те международни иконо
мически и политически от 
ношения-

И този път изтъкваме, 
че никому няма да позво
лим при какъвто и да било 
претекс 
икономически и идеологи
чески
въпрос независимостта на 
нашата страна и нейното 
самоуправително социалис 
гическо развитие.

За общото положение 
на нашата страна, от зна 
чение за по-ускорен ръст 
на износа е и правилното 
регионално разпределение 
на нашата икономическа 
размяна с чужбина, разви 
тието на икономическите 
отношения с раазвиващи- 
те се страни, 
ването от външна финансо
ва и технологическа зави
симост, надделявай е на тър 
говския дефицит в размяна 
та с ковертируемите об
ласти. Трябва приемстве- 
но да провеждаме воички 
решения, ксито приемаме 
с цел да се подобрява по
ложението на нашата стра 
на в международните ико
номически отношения. То
ва е една от съществените

Оценките на световната 
общественост 'И печата за 
Шестото 
ЮНКТАД в Белград се 
движат от ,^всс пак се по
стигна нещо” до „пълно 
разочарование”.

От> кърга на развитите 
се чуят мнения, че сс изо
стри кризата между бога
тите и бедните и че ,л*ре 
тият свят, който все 
жиивее в илюзии, не полу
чи нищо, никакви конкрет
ни обещания". Неразвити
те считат, че беше „напъл 

очаква-

ки.
Печатът в Германската 

федерална република нялта 
единни оценки за резулта
тите на белградското засе 

на ЮНКТАД. „Ди-

зйседание на

дание
велт" е на мнение, че .,ди 
алогът Север — Юг не 
о-гбеляза никакъв наггре- 
дък" и че отвошенията ме 
жду богатите и бедните и 
занапред остават в голяма 
криза, „Франкфуртер алге 
майне" информира зз „ра- 
зочарователни резултати", 
а ,Зидойче цайтунг" счи
та, че са разечароватги сз- 
мо развиващите се страни.

1 озде

но изневередо на 
нията и надеждите" и че 
развитите фактически иг
норираха всички искове на 
„Група 77", имащи за цел 
облекчаване на световното 
икономическо 
и поправяне положението 
•на бедните страни в све
товното стопанство, финан 
си и търговия.

V'

„защото не получиха никак 
ви конкретни обещания”.

„Франкфуртер рундша\/' 
обаче счита, че все пак бе 
ше отбелязана крачка на 
пред, ..макар и милимегър 
ска". Според оценката на 
този всетник, последните 
съгласувания на Шестото 
заседание на ЮНКТАД по 
казаха, че Запад и Изток 
имат подобни подходи към 
проблемите на развиващи
те се страни и че те на
стояват да подчинят 
КТ АД
те, в които имат контрол 
над апарата за решаване”. 
Вестникът 
ЮНКТАД остана онова, ко- 
^то беше” и че занапред и 
Международният монетен, 
фсчд трябва да разчита нз 
него като на сериозен пар 
тньор.

щеките представители на 
някои съседни страни", и 

. Милка Плаче тези дни др 
нкнц, председателка на 
СНС е дала положителен 
отговор на председателя 
на гръцкото правителство 
А. Папандреу във връзка с 
предложението в Атина да 
се проведе заседание на 
специалисти на балкански 
та страни на тема условия 
та и възможностите за съз 
даване на зона без ядрено 
оръжие на Балканите".

положение

Добривойе Видич

ния. независима Югосла
вия, ведно с другите необ 
вързани и миролюбиви 
страни, се бори за решите 
лно разрешаване и лреодол 
яване на съществуващи
те международни пробле
ми и противоречия, пред 
ставлява фактор на мира 
и твърдо застъпване за не 
обходимостта о_т развитие 
на градивно сътрудничест
во в международните от
ношения. Това нещо изис
ква запазване на общия 
характер на нашата външ
на политика, пълна инициа 
тива, творчество и ангажн 
раност в международната 
общност, отделно в движе 
нието на необвързаните 
страни и ООН.

Затуй и занапред пълно 
внимание ще посвещаваме 
на всички измерения на 
пашата външна политика 
л на развитието на отноше 
нията с всички страни, 
без оглед на тяхната общ е 
ствена система, върху осно 
ва на принципите на актив 
но миролюбиво съжителс
тво"... — изтъкна между 
другото Видич.

Лондонски „Гардиян" пи 
ше, че Шестото заседание 
на ЮНКТАД завърши с 
„компромис ,с който бяха 
унищожени надеждите на 
развиващите се страни за 
подобро положение на тех 
ните стопанства". Шесто
то заседание на ЮНКГАД 
завърши при ,дълбоко ра
зединение във връзка с 
мерките за оживяване на 
световното стопанство" — 
пише „Таймс" и подчерта
ва, че развитите страни 
все пак. се съгласиха със

ЮН-
организаии-на

„Състоянието в юрослав- 
ско-българоките отноше
ния и пскрай множеството 
контакти и договори, кои
то подтикнаха сътрудничес 
твото в много области, от 
де лно >на стопански план, 
л по-нататък е сложно, осо 
бено поради това, че Бъл
гария и по-нататък не приз 
нава съществуването ня 
македонска нация и маке
донско национално мал
цинство в своята страна, 
което От становището на 
действителността на фак
тите в неразбираемо и не 
одъ.ржимо. Наша наерка 
е, наред с ‘развитието на 
сътрудничеството, да раз
решаваме и тези ‘пробле
ми. Не успяхме досега да 
намерим обща основа. Ще 
продължим и занапред да 
работим в тази насока. 
Време е, и в интерес на 
народите и народностите 
на двете страни ,в Бълга
рия да се промени (нереал
ното ста1Н0'ВИ1ще по отно
шение на македонската 
нация да се зачитат конс
титуционното устройство 
и АВНОЮ—водката осно
ва на СФРЮ..."

В продължение >на изло
жението си Д: Видич го
вори за редица други акту 
ални външнополитически 
въпроси, както и оо въпро 
си от м е жд у н ар одн о,то раз 
витие, след което 'станаха 
ожи1вени и изчерпателни 
разисквания.

пише, „че

политически,

да довежда под

те работи Лазар Мойсов в 
понеделник замина е Же
нева, където ще участву
ва в работата на Комите
та на Обединените нации 
по разоръжаването.

0 ДАМАСК: — Оповес
теното близко ИСТОЧНО ТУР-

НАКРАТКО
® МОСКВА: — Канц

лерът на ГФР Хелмут Кол 
и министърът на външните 
работи Ханс Дитрих. Ген- 
шер на 4 щи. пристигнаха 
на официално четириднев 
но посещение 
центъра на вниманието на 
разговорите © Москва са 
евроракетите. Макар чене 
иска да бъде посредник 
ме1>кду Москва м Вашинг
тон, Кол от собствени при 
чини желае да „проучи 
съветската готовност за 
компромис © Женева".

ф БЕЛГРАД: — Съюз
ният секретар «на външни-

не на американския държа 
зен секретар Джордж 
Шулц, (писа в началото на 

сирийският

© СССР. В

седмицата 
ежевдневник „Ал таура".освобожда
няма да влияе ©ърху вече 
■известното становище на 
Сирия и нейното отбиване 
да приеме ливано-израел- 
ското споразумение за от
тегляне от Ливан.

0 ДАМАСК: — Двете 
заинтереоирани страни в 
стъдкновенията в „Ал фа- 
тах"
ООП и представители на 
бунтовниците — на 4 т-М- 
в Дамаск оповестиха, че 
■са взели взаимно реше
ние за прекъсване на огъ
ня в ливанската долина 
Бекаа. Те са се съгласили 
„с потребата от зачитане 
на ‘колективното ръковод
ство и за консултиране на 
институции
взимане на каквото и да 
.е решение".

БАЛКАНИТЕ — ЗОНА НА 
МИРА

Говорейки за отношения 
та на Балканите, Видич 
между другото подчерта: 
„Югославия и СЮК посве
щават голямо внимание 
на развитието на положени, 
ето в Средиземноморието. 
Изхождайки оттам, че съ,т 
рудничеството между сре- 
д/изам)но|м‘ор ските страни,
във всички области, е от 
общ интерес и съдействува 
за разрешаването на проб 
лемите в тази област-■■ 

Борим се за развитие на 
всестранно сътрудничество

посредници от
ПОПРАВКА

В .миналия брой на вест 
вика, на първа страница з 
подписа под снимката 
(началото на страницата е 
допусната грешка и вмес
то ... мтнисьтр иа външни 
те работи — трябва да се 
чете министър на вътреш
ните работи.

Молим читателите за из
винение. '

зал^зва.предлоставки за 
не на стабилно междунаро 
дно положение на СФРЮ. 
Югославия се намира в об

в

ласт, в -която се етъдкнов- 
г.ват интересите на велики 
те сили и блоковете и по
ради това нейното разви
тие в свет3 се следи 
засилено внимание.

па ООП преди
| със 
Всеоб
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ ЗА РАЗВИ 
ТИЕТО НА ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ КРАИЩА В ЮГО 
ИЗТОЧНА СЪРБИЯ

Шт ш тжи щ ши
■

I
■;*у ■

Развойната програма 

принос към 

стабилизацията
у.

• С ПОСЛЕДОВАТЕЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗГОТ 
ВЕНАТА ПРОГРАМА ЩЕ СЕ ОТБЕЛЕЖИ ЗАБЕЛЕ 
ЖИТЕЛЕН НАПРЕДЪК И ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ РЕАЛ- 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТОТО УС
КОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ. 
НА ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ КРАИЩА В ЮГОИЗТОЧ 
НАТА ЧАСТ НА РЕПУБЛИКА

НИ

обществено-
развитме 

на .полупланинските краи- 
ш;а в тази част на машата 
Република. Председателст
вото ма СР Сърбия особено 
подкрепи

Председателството на Со коряване на 
циалистическа република икономическото 
Сърбия тези дни разгледа 
предложената програма за 
развитие на полупланинскио7исТПРи^“^НУВАН ДЕНЯТ НА БОЕЦА И 40-ГОДИШНИНАТА 

ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ БИТКИ НА НЕ РЕТВА И СУТЙЕСКА те крамща в югоизточната 
Републиката до определениеточаст на

1985 година, и я оцени ка- в програмата, с което се 
предвиждат по-големиДВЕ БИГКН-ЦЯЛА ИСТОРИЯ като принос към дългосроч 

ната програма по икономи 
ческа
кар че е една такава ттрог 
рама не е възможно да се 
обхванат всички потреби, 
интереси и 
на общините и 
общности в тези краища, 
Председателството 
на на становище, че с пое 
ледователна

питалссвложения в развити 
Ма- ето на местните общнос-стабилизация.

ти.
ШРБИТЕ НА НЕРЕТВА И СУТЙЕСКА БЯХА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ И НАЙ. 

СЛАВНИТЕ БИТКИ В НАШАТА НАРО ДООСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА, В ТЯХ 
СЯКАШ СЕ ПОМЕСТИ ЦЯЛАТА НАША ИСТОРИЯ. В ТЕЗИ БИТКИ СЕ ИЗ 
ЯВИ ОНЗИ СВОБОДОЛЮБИВ ДУХ НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ КОЙТО ГИ Е НО
СЕЛ ПРЕЗ ТЕЖКОТО МИНАЛО, ВЕКОВНАТА СЪПРОТИВА, БУНТОВЕТЕ, 
ВЪСТАНИЯТА И ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ ВОЙНИ ПРОТИВ ЧУЖДЕСТРАН 

НИ ЗАВОЕВАТЕЛИ И ДОМАШНИ НАСИЛНИЦИ — КАЗА ЦВИЙЕТИН МИЯ- 
ТОВИЧ НА ВЕЛИЧЕСТВЕН НАРОДЕН МИТИНГ НА ТЙЕНТИЩЕ 

Свободолюбива социали 
етическа самоуправихелна 
Югославия тържествено и 
достойно ознаменува 4 
юли — Дб1ня на боеца и 
40-годишнината от истори
ческите битки на Нерет- 
ва и Сутйеока. На легенда 
рното Тйентище в долина
та на Сутйеска се състоя 
централно тържество, на 
което присъРтвуваха над 
150 000 души, а във всич
ки краища на страната бя 
ха проведени многобройни 
четвъртоюлоки манифеста
ции при участието на сто 
гици хилияди бойци, тру

На заседанието беше под 
чертано значението на ор 
ганизационно-кадровия въ 
прос- По оценка на Пред
седателството, за пълноцен 

заета- но ангажиране на кадрите 
в реализацията на • програ
мата трябва да се предпри 
емат воички - необходими 
мерки каю например, до- 
образование, преквалифи
кация и различни стимула 
ции за младите професио- 

тавки за непрекъ.онато 4ус нални кадри.

възможности 
местните

реализация 
на изготвената програма 
ще се отбележи забележи

нашият човек показа неви 
ждан дотогава масов геро 
изъм, другарство 1И упори 
тост, безкрайна -верност 
на великите цели на бор 
бата, в която тръгнахме с 
Партията и Тито.

На Неретва м Сутйеска 
никой от нашите бойци 
не се оплака, че не мо
же повече и по-напред, а 
бяхме на края на силите* 
без храна и без достатъч 
но оръжие и муниция- Ни 
що не обезкуражи наши
те бойци. Нито един мо
мент не загубихме вяра в 
победата. Нанесени бяха 
огромни загуби на фашист 
ките окупатори и усташко- 
домобранските ку-излингов- 
ци, докрай бяха разбити 
предателските четнически 
сили. И ние имахме гол е 
ми загуби в тези борби. 
Само на Сутйеска загина
ха 7300 бойци от над 
1700 села и градове в на
шата страна. Въпреки то
ва, веднага след пробива, 
нашите бригади и дивизии 
тръгнаха -в контраатака и 
за няколко дни сразиха вра 
жеските гарнизони в цяла 
Източна Босна. Както из 
вода, никваха нови брига
ди 1И дивизии.

Пробивът на Неретва и 
Сутйеока ни откри път 
къ,м Яйце, към Второто за 
седание на АВНОЮ, на кое 
то, само 5 месеца след Су 
тйеска, приехме историче 
ска Югославия като равно 
правна общност на народи 
и народности.

С битките на Неретва и 
Сутйеска беше разобличе
на една голяма лъжа: све 
тът узна истината, че в 
Югославия се борят Тито- 
вите партизани, а не четни 
ците на - кралския застъп
ник Дража Михаил о в,ич.

Времето е такова, про-

телен напредък и ще се 
създадат реални предпос-

ниш

ЗА ПО-ТЯСНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
на 1 юли в Ниш.

В уводното изложение 
на Станимир Стаменкович, 
председател на МОК на 
ССТН и в разискванията.

Занапред ще се осъщес 
твява още по-тяоно сътруд 
нцчество със средствата 
за масова информация- 
Това беше основно заклю 
чение на състоялата се Сре 

. ща на представители на об 
щесгвеночюлитическите ор 
ганизации в Нишки реги
он, Скупщината на между 
общинската регионална 

общност, стопанската ка
мара и др. регионални ин 
ституцпи й представители 
на средствата за масова 
информация, състояло се

дови хора и граждани, пи
онери, младежи, девойки 
и числящи се към ЮНА. 
Пред паметниците на за ги 
налите герои м патриоти 
бяха положели венци и 
букети свежи цветя, бой
ци възкресиха спомени за 
славните дни на Народоос 
вободителната борба, бе
ше манифестирана силна- 

югослав-

които ста1наха след него, 
беше подчертано, че 
провеждането на задачите 
по стопанска стабилизация 
и др. е необходимо по-пъл

в

& - й на осведоменост и договар 
яне на работниците по 
печата и МОК на СКС, 
МОК на ССТН, Съюза на 
бойците и др.Тн-го бе ранен в борбите 

край Сутйеската решеност' на 
ските народи и народнос 
ти да пазят вечно делото 
на Хитовите партизани: 
свободата и социалистиче 
ската революция.

М. А.
дължи М-иятович, че пак 
се намираме пред голяМа_ гажув--*»’-*-■ 
отговорност: отново траб ЧсЕ
ва да .и ат нравим пробив, ко ■ • у ^
кто изисква изключите
лни усилия и лишения, 

изисква единство 
цялата страна;

ФОТОХРОНИКА

Колко повече време ми 
тол- . *от тезш битки,нава

кова порено съблюдаваме 
колко велики и трайни са 
техните морални и поли
тически поръчения *и поу- 

степен те бя-

на
още
при иповече, чо живеем 

напрегната и опасна меж- 
обстановка. За Ш .

1.1 к - ■ ?дународ! га 
осъ^ксствявачего на по<ца- 

необходпмо
1ки, до каква 

ха и останаха .светли пъ
тепоказатели и вдъхнове- 

всичтси наши бъ'.де- 
постижения и победи 

Цюийетин Миято- 
вич, член на Председател- 

на СФРЮ, цред

вените цели с 
да извършим важни проме 
ни в нашия стопански жи
вот и ;в целокупното ни об 
щ е стаен о-И1]со ном1И че/с ко ра 
звитие, а тоиза значи и ра 
дикалии промени >в поведе 
нието та всички и изески- 
го. Ние това можем 
трябва да осъществим. За 
гова имаме достатъчно ма 
термални и умствени сили.

:ния за
щи

каза ■
СТВОгО
величествения .народен 
тинг на Тйентище. По 
тези върхове, възвишения 
и клисури, по голините на 
Черна гора и Босна 
един .исторически момент

ми По повод 4 юли на всички възпоменателни плочи и 
и други белези от Народноосвободителната война бяха 

положени букети цветя и венци.
— Отдаване почит на паднилите край възпоменател
ната плоча в Димитровградв

*'
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССТН В БОСИ ЛЕГРАД ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
II СУРДУЛИЦА

ПА НЕ СЕ НАМАЛИ ЖИВОТНОВЪДНИЯТ ФОНД Водоснабдяване на 

Сурдулица и Вл. ханПоради дълготрайния засух, сенодобивът з 
низките села на Босилеградска община намален 
с около 70 на сто. ООСТ „Напредък трябва) да 
предприеме всичко за обезпечаване на допълни- 
телна сточна храна. Снабдяването постепено се 
нормализира.

фонд, в общината, общин
ската конференция на 
ССТН в Босилеград, прие 
няколко заключения. Мсж 
ду другото Социалисти-' 
ческия съюз, като шай-иш- 
рок фронт на организира 
нита социалистически си
ли «ще сс застъпи при ком 
потентните органи на селс
костопанските I гроизводито 
ли да се разреши събира
не на листници, «максимал 
по да се ползуват всички 
площи, които се напояват, 
сърните де се ирихраннат с 
азотен тор, който пошасто 
ячиом илта тз ООСТ „Нап
редък”, и тези поводи пов 
торно да се «осят- Слама
та трябва да се ползува 
в изхранване на добитъка,
а селскостопанската орга 
низания ла по еди пи ©ме сме 
шни мерки за обезпечава
не на допълнителна храна 
от вътрешността, (коннрч- 
тоа-г и други видове фу 
раж).

Обсъждайки въпроса за 
състоянието на снабдяване 
то със стоки ст първа не 
обходимост делегатите пз 
тикнаха, че снабдяването 
все потзече се нормализира 
и че н занапред е необхо
димо стоките равномерно 
да се дистрибуират в мага 
зимите в селата. Когато се 
касае за опазването на 
природната среда изтъкна 
то бе, че към този въпрос 
по-голямо внимание тряб
ва да обърнат воички орга 
низирани сили, особено 
организациите на сдруже
ния труд и местните об
щности.

• На съвместна сесия на трите съвета на Общинска 
та скупщина, проведена на 30 юни в Сурдулица, ръка 
водена от председателя на ОС Видосав ДимитРиевич, 
беше обсъдена информация за водоснабдяването на 
Сурдулица и Владичин хан. С програмата за дългосро 
чно снабдяване на тези два града е решено да оъдат 
включени в системата на Власинскито водоцентрали.

въз-

На проведеното неогдав 
на разширено заседание, 
делегатите на Общинската 
конференция на Социалис
тическия съюз в Боаилег- 
рад обсъдиха няколко твъ 
рде важни въпроса. Меж
ду другото, л въпроса, 
отнасящ се до осъществя
ването на пролетната еент 
ба, състоянието на житни 
те и други растения и как 
да се преодолеят поел еди 
ците от Дълготрайния за
сух, който захвана Босиле 
градска община. Делегати 
те на ОК на ССТН обсъ 
диха спазването на приро
дната среда 'И .въпроса във 
връзка със снабдяването 
на населението със селско
стопански и хранително- 
вкусови продукти.

В информацията изготве 
на от страна на Обшинск 
ия щаб по сеитба, отнася- 

• ща се до осъществяването 
на сеитба се посочва, че

тази година селскостопанс 
ките производители в Бо- 
сплеградска община се 
изорали и засеяли над 1730 
ха обработваеми площи, 
което е 15 на сто повече 
от миналата година. С то
ва, както се изтъкна на за
седанието, на което присъ 
ствуваха и ръководителите 
на о б 11 шетвено-поли ти ч ес ки 
те организации и общинс
ката скупщина те са 
дали свой принос в прове 

ждането мероприятията 
по икономическата и сто
панска стабилизация. Оба
че, загрижава факта, как
то изтъкнаха почти воич
ки, конто (взеха участие 
в разискванията, че прино
сът на реколтата, поради 
дълготрайния засух тази го 
зина ще бъде по-малък с 
50 дс 70 на сто, особено Оу 
сено добив а.

Поради това, а с цел да 
се запази животновъдният

в проекта и такава 
можност.

Сурдулица, тоест град
ското селище, е разреши
ла този въпрос но с изгра- 

водоирсвода
сис

водоснабдяване
обшински дейт- 

' на

Имайки в предвид
темата заждането на 

до Владичин хан ще се 
водоснаб

на повече
рове, както и начина 
поддържане и пречистване 
на водата, делегатите оце

уреди въпроса с 
диването на с. Масури да,
Дугойница, Би молци, Кала-
бовци и Алакиици. Оурду миха, че * съществува 
липгка община ще участ- равданост от изграждане 
вува с 50 на сто от сред- на тази система и дадоха
ствата за (изграждане на съгласие ;(а бъде израбо-
водопровода до село Вино тен.' главен проект- На за 
вци, а останалите разходи седанието беше прието , и 
поема общинската 
щина въ.в Владичин

оп-

скуп- самоуправително слоразу- 
хан. мение за отношенията при 

организирано използване 
на механизацията в селско 
то стопанство в Сурдулиш- 
ка община.

Делегатите на трите съ 
вета за съдии на Общинс
кия съД избраха Дойчин 
Дойчинович (преизбран) и 
Миряна Ми ти ч, специалист 
— сътрудник в Общински^ 
съд.

На сесия на Съвета на 
сдружения труд и Съвета 
на местните общности бе 
ше взе-ро решение за прие 
тъпване към ревизия на ге 

В разискванията делега, нералния градоустройствен 
тите подчертаха изключи- - план на Сурдулица и тури 
телното значение от напоя етическите пунктове .на 
ването на Масуришко по- Власина. 
ле 1И поискаха да.се внесе

За целта ще бъдат хвана 
ти водите но „Върла ПГ' 
и Масуршпки канал, кей- 
то се влива в сънния ту
нел.

При нормални условия 
ще има проток на вода от 
200 литра в секунда, а при 
засух, ще се взима и во
да от тунела. Във втора Фа 
за от изграждането на во 
допровода ще бъ.Дат взети 
и водите на Романовска ре

ОБЩЕСТВЕНАТА ГРИЖА ЗА СОЦИАЛНО ЗАСТРА 
ШЕНИТЕ ЛИЦА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Значително
увеличение на помощта ка.

ф ОТ 1 АПРИЛ Т.Г. ОСНОВНАТА ПАРИЧНА 110 
МОЩ СЕ УВЕЛИЧИ С 50 НА СТО, ТАКА ЧЕ НАЙ- 
ЗАСТРАШЕНИТЕ ЛИЦА ПОЛУЧАВАТ И ДО 2600 
ДИНАРА МЕСЕЧНО

М. я. С. Микич

ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА ТИТОВИЯ ФОНД В ДИМИТ 
РОВГРАДОбществената грижа за 

социално застрашените ли 
ца, ската израз на високата 
хуманност на нашето соци

хо-фидическото развити
те лица получават на тази 
основа 60 на сто, а остана 
лите 30 на сто от основ
ната парична памещ. Ко 
гато се вземат предвид вси 
чки видове материална по 
мощ, сега социално зас
трашените лица >в Босиле
градска община получа- 

общо 150 000 динара 
Директорът на 

Центъра за социална ра- 
материално осведоми, че са обезпече

ни необходимите за тази 
бота Митра Димитрова ни 
година парични средства

Необходима е по-голяма масовост на фондаалистическо самоуправите
лно общество, в Босиле!- 
радока община постоянно 
се подобрява. Н©прекъсна 
то укрепва материалната 
й база и се увеличава бро 
ят на начините, чрез кои
то се оказва помощ на ли 

теж-

ф ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ТИТОВЙЯ ФОНД ДО СЕГА В ДИМИТРОВГРАД 
СКА ОБЩИНА 48 СТИПЕНДИАНТИ СА ПОЛЗВАЛИ СТИПЕНДИИ

Въпреки факта, че 45 ос
Н01ВНИ организации на 

сдружен труд и 3167 инди 
видуални члена членуват в 
Битовия фонд, есе пане е 
необходимо омасоеяване
то- му както и повишава- 
не на основните влогове, 
констатация е на скупщина 
та на Титовия фонд, коя
то проведе изборно засе 
дани е «на 30 юни т.г. Тези 
45 трудови, обществено- 
политически организации 
и общности са внесли във 
фонда средства от 33 390 
динара. Най-редовно ч сво 
ите доброволно превзети 
задължения към фонда из
вършават ООСТ „Димит
ровград" и ООСТ „Братст
во”, но има и такива тру
дови организации които са' 
ползвали стипендии за 
СВ01И работници но не из 
пълняват задълженията си 
към фонда („Свобода”,
„Циле" «и др.).

Макър че Битовия фонд 
представлява възможност

за стипендиране на мла на факта, че броя на чле 
дй работници и деца от Ра новете на фонда и членски 
ботнически семейства до те влогове не са съответни 
сега салто трима млади ра на '.материалните възмонс 
ботника са ползвали тези нссти на отделните среди, 
стипендии. Самсуправите Затова тук е нужна по-гол 
лтчите органи на фонда при яма обществено-политичес 
определянето за стипенди
анти винаги са 
нуждите на организациите 
на сдружен труд. но 
най-малко са
свои работници. Само „Сво 
бода” е предложила три
ма работници като необ
ходим кадър и те са поду

ват 
месечно..

дата, намиращи се в 
ко социално, 
и здравословно състояние.

От 1 април т.г. основна 
та парична помощ се уве 
личи е 50 на сто, та>ка че 
нито едно застрашено 
це не получава по-малко 
от 1400 динара месечно, а

ка активност за омасовя 
зачитали ване на фонда. Зачитайки 

факта че Титовия фонд е 
те .работнически фонд, в кой

за заплануваната помощ на 
социално застрашените ли 
ца в общинта.

ли

предлагали то трудещите се отделят 
свои средства необходимо 
е да се създадът условия 
за членовете и средствата

Видимото подобрение в. на най-застрашените се да 
ват и до 2600 динара месе тази, област до голяма сте 
чно. Освен това, ако зас- пен се дължи и на усили 

ята на социалните работни 
ци в Центъра за социална 
работа' в Босилеград, 
редовно посещават

които се внасят да реша
ват трудещите се.трашеният школува децата 

си, получава по 400 динара 
месечно за всяко дете*/ а 
още па 300 динара ,на ме 
сеца.му се далзат за все-

нетрудоспособен член т' лица с йел Да 
на семейството му. Лица навреме всички промени в

техното положение и да

чили стипендии.
Имайки предвид значе 

нието на Титосвия фонд, от • На. изборното заседание 
делно неговата класова са избрани нови органи 
същност, необходимо е и тела на Титовия фонд. 
грижата за неговата рабо- За председател на Съвета

Титовия- фонд е избран 
Йордан Алексов 
кожарата „Братство”, за 
председател на скупщиш, 

фонда Борка. .Велич- 
ООСТ ,Ди-

IТе
всич

ки социално застрашени 
забележатки

та и материалното укреп- • 1на 
ване да бъде съставна 
част от редовните актив
ности на всички основате
ли на фонда и останалите 
организирани ооциалистиче 
ски сили. Особено ©нима-. митровград”. 
ние трябва да се обърне •

та, които не са в състоя
ние сами да се грижат за 
задоволяването на най-ос- 

’нооните жизнени потребно 
сти, получават допълните 
лна помощ за гледане от 
страна на друго лице. Сле 
пите и изоставащите в пси

зает впредприемат съответни ме 
рки. С местните общности 
се установява все по-пле 
дотворно 
при завеждането на- нови 
социални случаи.

та на 
кова, заета всътрудн ичеств о

А. Т.
К. Г.
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ДИМИТРОВГРАД НАСКОРО ЩЕ ДОГОНИМ СРЕДНО 

РАЗВИТИТЕ ОБЩИНИТрудово самооблагане, 

защо да не?
(От 1 стр-)

няколко години имаше 23 000, а днес 
има 15 000 жители сочи, че е необходи
мо тя да бъде заставена Добавим ли, 
че в Димитровград и околните села жи 
вее 80% от населението, тогава ясно ли
чи, че трябва да се предприемат мерки 
за спирането й-

ф Тези. въпроси разрешаваме в до
ста затруднен 'икономически момент. 
Става въпрос обаче за реалиаир&не на 
една програма, за която вече е съобще
но. Именно, ще бъдат разместели по- 
малки мощности и при определена поли
тика в агрокомплекса, може да се сти-г 
не до задържане на населението на се
ло, а в известни случаи ще направим , 
опит да предизвикаме завръщане на из
селени лица. В тази насока с ,,Вулкан” 
в Ниш е постигнато споразумение да 
изгради в Сми ловци цех за производство 
на пружини за семеринзи, изготвена е 
инвестиционно-техническа документа

ция за откриване на цех на кожара 
„Братство” в Трън оки Одоровци, водят 
се разговори между ООСТ „Димитров
град” и „Технопромет” от Ниш за от
криване на металообработващ цех в До

лен е обременена нашата община, и за 
един по-дълъг период от овреме не мо
гат напълно да бъдат разрешени. Имен
но пътят по долината на р. Ерма, тъкмо 
що беше лоразчистен, стана ноево срут
ване на скали и за следващите 5—6 ме 
сеца надали ще бъде годен за движе
ние. Намерихме и разбирателство и 
като помощ са обезпечени 113 милиона 
динара, които истина, не са достатъчни, 
представляват една пета от необходи
мата сума, но ще дадат възможност пъ
тищата поне до известна степен да бъ
дат доверени в ред. Използуването на 
средствата ще започне в /края на годи
ната и щ'е приключи до 1985 година.

— Димитровградска община често 
се взима като пример за успешно свър
зване на изостанали с по-развитите об
щини. Какво в тази насока ще се прави 
занапред?

фС години наред в нашата община 
организирано се върви към овързване и 
сдружаване на нашето стопанство със 
стопанството на страната. Резултатите 

Димитровградска община 
„Тигър” От Пирот, „Котекс” 

от Сплит, „Инекс” от Белград, ^ом- 
пас” о,т Любляна, а наскоро и „Вулкан” 
и „Нитекс”, а надяваме се, и „Електрон 
на промишленост” от Ниш. Наясно сме, 
че за да можем да съществуваме и ста
билно на стопанисваме е необходимо Да 
съществуват при организирани условия 
и здрави връзки с нашите делови парт
ньори и приятели, които се облягат вър 
ху организирани, опитни и способни си
стеми. Между другото, по такъв начин 
ще преодоляваме отчасти и недоимъка 
на собствени специалисти.

Да споменем и това, че вече някол
ко години съществуват известни недора
зумения между ООСТ „Балкан”—-Ком
пас” в Димитровград и „Сърбия 
рист” в Ниш във връзка с присъствието 
на граничния преход. В неотдавнашните 
разговори успяхме, на взаимно задовол 
ство, да се договорим, изхождайки от 
принципа, че използуването на гранич
ния преход е в начална фаза, че всички 
организации, имащи интерес да се нами
рат тук, чрез взаимно сътрудничество 
да осъществяваме комплексна полза 
за стопанството на страната.

— Кои комунално-битови акции се 
провеждат в местните общности в пое 
ледно време?

Това предложение
сред членовете на секцията за икономически и кому
нални въпроси, комисията за опазване на жизнената 
среда и съвета на потребителите, които проведоха 
съвместно заседание, на което обсъдиха някои кому
нални въпроси, хигиената в града и снабдяването на на 
селението на Димитровград с основни продукти от 
широко потребление.

„Досега ©инати

предизвика голям иинтерес

чакахме 
на готови пари, категорич 
но заяви един от присъст 
вуващите па заседанието. 
А какво сме като жители 
на Димитровград дотхринес 
ли със своята работа”? 
Въпросът наистина 
място. В Димитровградска 
община местната общност 
на Димитровград е „най- 
млада”, а гражданите най- 
малко допринасят 
своя тРуд нещо да се нап- 
рггзи, макъю че, 
лите села, където всяка ак 
знаят, че средствата 
местното самооблагане са 
недостатъчни да се уредят 
всички неуредени улици, 
канализацията да стигне

вита, защото пък Димит- 
'ровградчани не мотат по 
същия начин да разре
шат някои овои комуна
лно-битови въпроси? Един 
вид самооблагане с рабо
та, защо да не? Приме
ри за това вече има: кана 
лизани ята в ул ица „Мом
чил Войвода”, наскоро по 
същия начин ще започне и 
в ул ица „Христо Ботев” 

Предл ежението наисти • 
на заслужава внимание и 
трябва да се намери на 
дневен ред не само в сек
циите при Социалистичес
кия съюз като база на са 
моуправителната система, 
но и на останалите общес 

/твено-политически 
тури на общината, с цел 
редица комунално-битови 
въпроси по-бързо да се ра 
зрешават.

е на

със

всички

от са налице: в 
са присъщи

Димитровградска община с 
бързи крачки се развиваше до-струк-

г.ъз всяка улица, да 
подменят дотраялите 
допроводни тръби. Ако 
могат жителите на Драго-

сега и наскоро ще догони сред
но развитите общини. На затова 

Някои програми, върху кои
то усилено се работи като от

мина „Мъзгош”,

се
во-

А. Т. криването на 
експлоатацията на андезита при 
с. Било, глината в с. БребевниЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 

Е СУРДУЛИЦА НА СК
ца и под., са допълнителен шанс 
за развитието й. Към това тРяб 
ва да се добави и изграждането 
на 110 — киловатовата мрежа 
от Пирот до Димитровград и из 
граждането на трафостанция з 
Димитровград, подобрението на 
учебните помещения в Димит
ровград, изграждането на амбу 
латория в с- Поганово и др. ко

За по-голяма идейност 
в обучението

!

заседание
комитет на 

състояло

добри резултати, но и за 
някои слабости и пробле
ми. Ристич особено подчер 
та значението на идейно 
и рларкоическото образо
вание на младите не само 
чрез обучението по марк
сизъм, но и чрез останали 
те облици на образовател
но-възпитателния процес- 

И уводното изложение, 
и разискванията показаха 
значението от по-голяма 
идейност в обучението, че 
ученикът трябва да бъде 
на преден план, че е необ 
ходимо училищата да сс 
обзаведат с необходимите 
учебни помагала и оконча 
телно да се подобри ма
териалното положение на 
просветните работници.

С. М.

V-Последното 
на общинския
СК в Сурдулида

27 юни т-г. на Ане 
еднасе на

внпя ред има само
Членовете на коми

лни Криводол, а обсъждат се и подобни 
програми за Долна Невля и Поганово.

— За успешното развитие на селско 
то стопанство е нужно цялостно разре 
шаване на агрокомплекса в общината, а 
в тази насока досега малко е направено. 

I Какво се предвижда занапред?
ф Агрокомплексът е област, която 

в настоящия момент получава най-широ
ка обществена подкрепа и относително 
лесно може да се надделее проблема с 
недоимъка на средства. Подобрението 
на обществено-икономическите отно
шения на село при по-голямо *и по-пълно 

се аз ООСТ

точка.
тета, директори и секрета 
ри на първичнитие органи 
зации .на СК от образова
телното дело, разговаряха 
по актуалните процеси и 
идейно-политическите

областта на образо 
дело в община-

за-
дачи в 
вателното

ф В настоящия момент обстоятелст 
вата у нас са такива, че камунално-бито 
внте въпроси трудно могат да се разре 
шават без местно самооблагане. В ход 
са акции за довеждане на вода в Пас- 
каш-ия, Моинци, Поганово, строят се мо 
стове в Каменица и Изатовци.

та.
изложние Дра 

на общин
В уводно 

ган Ристич, член 
ския комитет ** секретар 
на СОИ по образование, 
говори за резултатите на 
учебното дело в Сурдулиш 

постига

ангажиране на трудещите 
„Сточар” и кооперация „Видлич” би да
ли възможност Да се реализират някол
ко крупни 'инвестиционни обекти. Да 
споменем, че са обезпечени средства за 
окончателно завръ,низане на овцеферма- сътрудничество с общини от съседна

България. Какви са резултатите от до- 
фер- сегашното сътрудничество?

— Димитровград е първа община, ко 
ято започна да развива крайграничнокия край, което

ДИМИТРОВГРАД
та в Бачево, намерени са източници наНаградени митничари средства за ончарско-козароката 
ма в района на Борово, Врабча и Пета- 
чинци, а тотви се и проект за мелиора
ция «а Омшювско поле. Подготвят се и

9 Димитровградска общата в об
ществено-икономическото си развитие 
ктпгна до такава стопен, че трябва се
риозно да обсъди проблеми, като по- 
пълно използване «а съществуващите 
мощности, както и излизането .на чу-

За постигнати успехи в областта на ра.>- 
хашиш Съюзнотокоиването наконтрабандасти с 

управление на митниците в Югославия награди 
тези дни и двамата митнически работници от гра
ничния прелез „Градини" - край Димитровград. 
Това са Велизар Живкович и Звоико Джордже- 

получиха парично възнаграждение от

■други програми като такива за угоява
нето на юнци и районите Смиловци и Ви 
сок и др.

— За да спре миграцията и за да се 
разместят някои цехове по селата са 
нужни и добри пътища. Предстои ли уре 
ждане на по-важните пътни съобщения 
в общината? '

Вжди пазари в потолядт степен и под. 
този смисъл в организация на стопан- 
оката камара в Ниш се водят преговори 
за подобрение на граничния стокообо
рот с НР България. Макар че този вид 
на сътрудничество не може да даде го- 
лами резултати, ние очакваме занапред 
по-голямо излизане на стопанството в 
Нишки регион на световния пазар, пък 
и на пазара и България, а ние в рамки
те .на това излизане да намерим въдмож

вич, които 
по 15 000 .динара.

Благодарение усърдното ои отговорно от- 
работа-га В. Живкович и 3. Джорпошение към 

джешгч преди известно време разкрили при 
един чужд гражданин хашиш, укрит твърде ве
що в акумулатора. Това е първи случай и в аку 
мула-горите да се укрива-г наркотици, досега не- 
забележеи в аналите >на митническата служба.

Предложението. В. Живкович и 3. Джор- 
джевич да бъдат наградени е дадено От трудовия 
■колектив на митницата в Димитровград.

М. А.

ф За .реализиране на малките мощно 
сти, за задържане на .населението и под.
.възлов въпрос са пътните съобщения- С 
електрифицирането на • .селищата, с 
граждането на водопроводи и под. св

__ създадели известни предусловия за по-
^ хубав живот на село. Обаче с проблеми но по-добро място за стопанството У на

щата община.
Разговора води: Алекса Ташков

из-

те в пътните съобщения до голяма сге-
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ БОСИЛЕГРАД: ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФАБРИ 

КАТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА РАСТЕНИЯ В ЗА 
КЛГОЧИТЕЛЕН ЕТАП■

ООСТ „Тигър-Димитвград “: рекордно 

производство праз юни
Сдружаването на дохо

дни принципи шанс 

в развитието
В сравнение с предишни 

те месеци, когато произ 
водствената програма бе 
затруднена, поради липса 
на въдпроизводстдзени ма 
териали и суровини, през 
юни производството в 
;най-голямата димитровгра 
дека стопанска организа
ция протича нормално. 
Набавено е достатъчно ка 
личество синтетичен кау
чук, така че нуждите на 
всички потребители, за ко 
ито се произвеждат профи 
ли, ще бъдат задоволени.

Следва да се изтъкне ре

шимостта на колектива с 
много по-голямо ангажи

уплътняващи плочи е из
пълнен почти стопроцент 
по, така че и в тази насо 
ка ООСТ 
ров град" що изпълни пое
ти го задължения. Безспор 
но, рекордното производст 
по през юни благоприятно 
ще се отрази върху общи 
те стопански резултати 
през първото полугодие. 
Очг :па се, през второто 
полугодие да продължи се 
га изпият темп, което ще 
допринесе значително за 
изпълнението и на годиш 
ния план.

ф ЗЛ ИЗГРАЖДАНЕТО И ОБОРУДВАНЕТО 
СА ИЗРАЗХОДВАНИ ОКОЛО 100 МИЛИОНА 
ДИНАРА • ПРИ ПЬЛНО НАТОВАРВАНЕ НА 
МОЩНОСТИТЕ ДНЕВНО ЩЕ СЕ СУШАТ ОТ 
20 ДО 24 ЗОНА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ РАСТЕ 
НИЯ ф ПРОИЗВОДСТВОТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 

8 СЕПТЕМВРИ

ране да 
пуснатото, 'В 'Следствие не 
достига на материали. Та
ка например всички трудс 
щи са се откликнали м ра
ботят и през свободните 
съботи, за да се изпъдим 
срочно доставката на бри 
гадчгреки обувки. Доставе
ни са вече 40 хиляди чиф-

компонспра про
„гГитъ.Р—Ди'м.ит

ГГ роизводственото обедни 
иване на средства и труда 
между мощните лроизвод 
ствени организации от рс 
тона с организации от не
достатъчно развитите об 
щини, какиато е и Боси ле 
градска община, на дохоI 
ни начела, все повече в 
практика се потвърждава 
и е изходна насока към 
по-ускорено развитие на 
изоставащите райони. В Бо 
силеградска община на 
тоя принцип вече работят 
две трудови единици и ед
на основна организация на 
сдружения труд, а от 8 се 
спември — ще отпочне с 
работа с.ще един стопански 
обект- Става дума за фаб 
риката за сушене и пре
работване на овощия, зе 
ленчук, лечебни растения 
и други видове горски пло 
дове. чието изграждане е 
в заключителен етап. Обек 
тът, се строи от сложна 
та организация на сдруже 
ния труд „Здравлье” от Ле 
сковац. Инвестиционната 
стойност на обекта, кой
то заема 2850 квадратни 
метра ползваема площ, с 
необходимите машини, ко
ито вече са монтирани въз 
лиза -на 100 милиона дина
ра, които обезпечи Фонда 
за развитие на недостатъч-

е котларницата, която, как 
Никола Анто ни осведоми 

донов, професионални съ-р 
за инвестиране,та. рудник

ако всичко върви според^ 
плана, най-вероятно до 15 
август ще бъде готова. 1о 
зи важен стопански обект 
за по-нататъшното разви- 

Босилеградска об

През юни особено доб
ри резултати са постигна 
ти н производството на из 
делия за износ- Планът за

тие на 
шина се очаква да започне 
с работата на 8 
ври — Деня на освобож- 

на БосилеградскаОСТ конфекция „Свобода": доиз
граждане на третата фаза

септем-

дението 
община от фашизма.

Наред с изграждането
на фабриката, която в на 
чалсто ще работи като тру 
дова единица, а след това 
като оснозна организация 
на сдружения тРУД, в със
тава на 1 
от Лесковац, се вършат и 
предприемат съответни ме 
рки и за обезпечаване на 
кадри. Вече четирима са 
на професионално обуче
ние в Лесковац за котлар

След продължителен пе 
риод на подготовка за из 
работка на техническа до
кументация и затваряне 
цикъла па технологическо- 
производствената цялост, 
тези дни ще се пристъпи 
към подготвителните рабо 
ти за изграждането на 
третата фаза. В ход е до
говаряне за строителството 
на обекта и доставката на 
оборудване. Общите капи
таловложения в тази ча.:г 
па доизграждане на фабри 
ката ще възлезат на 110 
милиона динара.

С построяването на тре 
тата фаза се създават ус 
ловия за подобряване каче 
ството на транспортиране 
и съхраняване на готови
те изделия. Именно', в тази 
фаза ще бъде въведено ав
томатическо транспорти
ране в цеха по доработка 
на издедията и аклада на 
готовите изделия.

Според строителната про 
грама част от работите, 
трябва да приключат до 
края на годината, а една 
част ще бъде пренесена 
през идущата година. То
зи успех на трудещите се 
от ОСТ конфекция „Сво 
бода" в общата развойна 
политика е още по-значите 
лна, че се постига при за 
труднения условия на сто 
ланска дейност.

Закръгляването на про 
изводствено- технол ошчес 
кия цикъл твърде благо 
приятно ще се отрази и 
върху качеството на готова 
та продукция, а със завър 
шванетона този етап

СОСТ „Здравлье" -

известнонгшата, а след 
време ще заминат и някол 
ко души на обучение в съ 
ответни фабрики.

Според плана, както ни 
уведоми Андонов, фабрика 
та трябва да работи в три 
смени с мощност Ю00 ки
лограма на час. или за
един ден ще 
преработват около 20 
24 тона различни растения, 

но развитите краища и соб . разбира се при пълно наю 
отвени сродства мна СОСТ

се сушат и
до

строителството, ОСТ кон
фекция „Свобода" се наре 
жда между най-съвремен 
ните производители на го

този облекла не само в 
Републиката, но и в стра
ната. варване на машините. В 

производството ще работ
ят над 120 души преди вси 
чко женска работна ръка 
и около 80 души сезона 
работна сила.

— По всичко личи, че 
в началото най-гол ям про 
блем ще имаме със суро- 
еини, понеже основната 
организаци* на сдружения 
труд „Напредък" занима 
ваща се със селскостопан
ска дейност, все още ни
що не е предприела в та
зи насока, а тъкмо тя тряб 
ва да снабдява, фабриката 
с най-гол ям о количество 
суровини. Малко е напра
вено селскостопанските по 
оизводители да произвеж- 

I растения
за фабриката. Вследствие 
на това за началото сурови 

се твърди, че годишният на е обезпечавам от вът 
план от 279 милиона кило- рещността на страната — 
ватчаса електроенергия ще зая13;И Никола Андонов, 
се изпълни. _ _ ^ М. Я.

„Здравлье". В изгражданеСт. Н.

ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ В СУРДУЛИЦА

Предсрочен ремонт
машините да свлезат в деч 
ствие. Ремонтът' на часг 
от машините е трябвало 
да приключи до 21 юни, а 
е завършен четири пред
срочно,. а другата часг 
до 26 щни, а е 
ключил един ден побрано.

В течение на ремонта 
се случи непланувана по
вреда на мотора на помпе- 
н о-акмул ационн ото 
„Лисина" и поради това е 
вършен ремонт- Обаче по
неже се касае за прелива 
не на водата през язовир
ната стена. Работело се е 
денонощно и на

завършена санация.
Инак напоследък значи

телно се подобри енерге
тичната ситуация. Водата 
в езерото е увеличена за 
.12 милиона кубически ме-

Всяка година през юни 
Власинските сводоцентрали 
планово провеждат 25-дне- 
вен ремонт на машините. 
Тази година ремонтът бе 
до (известна степен по-сло 
жен и по-обемен, понеже 
по-обстойно са ремонтира
ни машини, което се про
вежда на пет години.

По време на ремонта, 
именно от 1 до 25 юни, 
има доста (валежи, па ра
ботниците на ВЕЦ „Власи 
на" се потрудиха да съкра 
тят срока на ремонта, ко
ето бе успешно изпълнено, 

в което даде

гра, относно резервите в 
момента са достатъчни да 

103 ми-

при-

се произведат над 
лиана киловатчаса елек-
ироанергия, което със сега -необходими

76 ми-■ шнитб произведени 
лиона, дава основание да

езеро

С. М.22 юни евъзможност
БРАТСТВО ф 8 ЮЛИ 1983
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Брой 1372

Комунист
^Рган на Съюза на югославските комунисти и С~'у у у на Съюза на комунистите в Сърбия

Пролетарии от всички страни, съединявайте се

Л

ПОТВЪРЖДЕНЕ НА ПОЗНАТИТЕ ПРИНЦИПИ
В метода 'на работата на Централния ко 

мйтет на СЮК
след Седмата ореща на 'необвързаните, има 

ее практикува от време разбира се причини в тази светлина малко
на време на своите заседания да разглежда и по-конкретно да се анализират явленията и
външно-политическата проблематика. Така процесите на международната арена. Защото,
и ;на 1. юли ,една година след Дванадесетия съвсем е сигурно, че Седмата среща, един
конгрес Централният комитет анализира ме- вид, представлява преломен момент в полити-
ждународната обстановка, процесите в ра- чеоката активност на необвързаните. Кон-
оотническото и другите напредничави движе- ференцията без съмнение даде голям принос
ния в света и .международната позиция на 'Към укрепването на политиката и движението
Югославия, активността и задачите на СЮК на необвързаните, .което доживя нова афирма
на международен план. Без оглед на обстоя- ция като независима извънолокова сила. Ав-
телството ,че за споменатото заседание ня- тентичните принципи и цели са приети и пра
маше „специални” нито вътрешни нито вън ктичеоки се стигат за кодифицирани. Същ-
шни причини, защото този анализ както ка- ността днес се състои в това 1как тези прин-
захме, е част от редовната активност на лар ципи да се прилагат в акциите на движение-
тийното ръководство, във всеки случай то- цевината на проблемите на световната полити
ва бе изгоден момент за преценка на степен- всички въпроси, с които се занимава,
та на ангажираността и 'качеството на актив- ^ приетите документи, а особено с и* о- 
ността на ръководствата, организациите и но-мическата декларация, движението
членовете на СК в тази сфера. Разбира се, на необвързаните страни навлезе в съ.Р-
това бе и възможност да се види как дру- цевината на проблемите на световната полити
гите фактори на международния живот се ка, подви се като сериозен партньор в между-
държат и какво това държание означава за народните преговори, като фактор, който
света и за нас- Защото, тук, както е извест- преди всичко предлага решения, а не само
но, се преплитат интересите на свърхошште като онзи, който търси виновника за овоите
и блоковете и затова развитието на нашата неволи. С един такъв подход олицетворен в
страна се следи в света с постоянно вии-ма- платформата на ,.Групата 77” на заседанието

в- Буенос Айрес необвързаните директно влез 
Има, разбира се, повече причини и от «аха- в битката на Шестия УНКТД. 

вътрешно и от външно естество, които посоч
ват че тези разисквания дойдоха в право 
време. Кс.гато се касае за вътрешните факто
ри, тогава, преди всичко се има предвид об
стоятелството, че нашата икономическа об
становка е изключително тежка и че през 
следващите две—три години — специалисти
те казват до. 1986 — ще ни бъде най-тежко.
Обаче, охрабрява фактът- че сме една от мал 
кото развиващите се страни, относно от голе
мите световни длъжници, която има собстве 
на (програма за излизане от трудностите.
Всичко това говори, че на този план трябва 
да бъдем много активни и упорити, да оси
гурим кснтинуитет, принципиелност и глобал 

подхода към външната политика. Тол-

възприемат ицинсгвените процеси « света 
някои нови елементи. Покрай това, че мал
цинствата винаги са били своеобразен мост
между народите, интеграционните процеси в 
последно време, особено (в Европа, са по-сил
ни от партикуларистическите и изолационни
те процеси. Младите поколения, 
се стремят към това щото техните общества 
да бъдат отворени за новите цивилизациояни 
завоювания. Националният въпрос вече не е 
редуциран само на проблема за държавност
та, на въпроса за етнически чиста държава.

очевидно,

но същият става пожомплексен.
сичко тсва задължава Съюза на ко
мунистите, как това в доклада на за
седанието на ЦК подчерта и Добривбе 

- Видич, че като революционно движение пос
тоянно да полага усилия колкото е възможно 
по-дълбоко и цялостно да сълбюдава пробле
мите на общественото развитие в света и 
процеоите в международните отношения, да 
допринася за афиирмацията и развитието на 
положителните процеси, да води постоянна 
грижа за международната позиция на наша
та страна и всестранно да се ангажира за 
укрепването на тази позиция. ^

Това, разбира се, подразбира и търсене 
на нови подходи къл1 външно-политическата 
проблематика. Толкова повече, защото е 
очевидно нашето изоставане в марксисткото 
проучване на външната политика, че -има мно 
го рутина, „държавническо” поведение. По 
вече се следи диплс :л ичеоко-държавничес- 
ката политика отколкото има добри и дълго 
срочни анализи.

Ето защо и заседанието на ЦК посл\- 
жи като добър повод да се провери досегаш
ната огГ;та, да се види как от аспекта на 
Дванадесетия конгрес на СЮК се отнасяме в 
тази област- В този смисъл бе необходимо да 
се проверят основните елементи, определящи 
международната позиция на нашата страна, 
какво стимулира нашата работа, какво ук
репва нашата сигурност, а какво й пречи, или 
я застрашава.

От това заседание не се очакваше да

В

ние.

С това необвързаната политика след 
Делхи получи нов замах, занимавайки се с 
най-Дткуалните теми на съвременния свят, пре 
длагайки приемливата алтернатива за хода 
на студената война, 'Откривайки перспекти
ви и за Мадрид, Женева, УНКТД.

О а актуалните международни проблеми 
^ за нашата страна, а с това и за Съюза 

ма комунистите, важен е въпросът за 
отношеният3 със съседните. Това всъщност 
винаги бе един от изключителна важните въ 
проси на външната политика на Югославия. 
Нещо поради политиката на някои съседи, 
нещо поради нашите собствени слабости, 
факт е че винаги не успяваме нашата ^мал
цинствена политика” да бъде най-уопешна. 
Среиш1е се, за жал, с факта, че отделни съ
седни страни, (в 'които живеят наши национал 
ни малцинства изобщо да не признават тяхно
то съществуване, което затруднява съ-груд- 
ничество'го на Югославия с тези страни.

От друга страна, трябва постоянно да 
се има пред вид и обстоятелството, че мал-

ност в
кова повече, задното имв опити че нас, относ-

социалистичес-но нашият самоуправителен 
ки път на развитие, да дискредитират в очите 
на световната общественост и в работническо

повтаря познатите принципи, или да утвърж
дава НОЕС1, но СЪЯЙИте принципи на нашата 
външна политика да потвърди в новите ус
ловия-

то движение.
С оглед на обстоятелството, че плену- 

на ЦК се състоя само няколко месеца Перо Ракочевичмът
V.

Изкушенията, пред които на
шите народи и народности, пред
вождани от ЮКП. се намериха 
след решението от четвърти юли 
бяха изключително тежки. Липса
та па оръжие, кадри, които могат 
да командуват с частите, липсата 
>на свободна територия, на средст
ва за прехрана, дръзки и опит във 
водене на борбата, крайно нерав
ноправното съотношение на сили 
те -на бойното поле— -всичко това 
даваше предимство на окупатора 
и -неговите слуги. Противно на 
всички тезм неволи застанаха в 
началото малобройните отряДи 
здраво -обединен-н -в решителност
та си спечелят тази -неравноправна 
би-итка. Гръбнакът на това един-

Юлските поръки низацйонно. Нима инак, ако бе по- 
другояче можеше да се случи що 
то участниците е тази историчес
ка среща непосредствено след при 
емане на решението да отидат ди
ректно из акция, че вече същия ме 
сец силният окупатор, .който сее
ше страх и трепет, да почувству
ва как поробена Югославия *не се 
примирява с положението на роб? 
Твърдостта, решителността 1И °РГП 
•низираността, с които се тръгна и 
въ;рвя и провеждането па едно ис
торическо решение може и днес 
да »н«и послужи като пример в бор 
бата за по-гол ем и успехи в социа
листическото обществено разви
тие, което, всъщност, е директно 
продължение на делото, започнало 
на този четвърти юли в Белград, 
начело с другаря Титои

за Четвърти юли все и поуки .никога не загубва своите 
актуални съдържания, пито преста 

Народоосвободи- ва да дава сила на винаги новите

Рпоменът
*“^ки път КИ връща към източни

цит© на нашата 
тели а борба, към автентичната ре- революционни пориви. 
волюЦИД, запознала преди 42 годи Днес т трябва вече да се при- 
ни и по-нататък непрекъснато трае. помня за това, че за решението 
Сублимирайки в себе си борбата за започването на въоръжената 
за свобода и социално ггреобразо- борба 1941 година трябваше изкщо 
ване на обществото,, тя стана и чително много храброст, много зна 
остана основата <на .нашето единст- ние и смисъл да се оценят потвн- 
во, гаранция на нашия социалисти циалните революционни енергии, 
чески път на развитието, източник много предварително, цравовремеп 
на нашата сила и авторитет, гор- на работа ЮКП като авангард иа 
дост иа всек/и гражданин па наша- работническата класа да се яод- 
та многонационална общност. Зато- готви за това историческо реше- 
ва връщането към юлските поръки .ние и идейно, политически и орга- (На 2 стр.)
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Обл доклето върху проверените(От 1-ва Стр.) яизпра многобройните опити от 

първите 'години н-а въ-оросената кадри, относно върху младите хо- 
борба. Не е възможно ща се гово *ра, значеше всъщност облжане 
•ри за вои/чтеи опити — по за дне- върху онези, които иослвдоюагел- 

опоменатите <на изразяваха 'интересите па рево
люцията и безрезервно се бореха 
за пея. Това бе своевременна рево
люционна демокрация — справед
лива и последователна. Не бе слу 
чайпо, (че ® периода па обновата 
се афирмисаха съвсем нови хора, 
които се показаха способни да из 
пълняват задачите в този етап на 
революцията. И тогава доминираха 
младите хора.

Опитът от първите дни на бор 
бате и обновата без съмнение по
твърждава, че без гю-смелюто об- 
лягане върху младите хора, които 
се потвърждават във всекидневна
та практика трудно може да 
очакват по-бързи обществени про
мени. Нима този опит и днес. кога 
то констатираме, че мнозинството 
от младото поколение е 'извън са-

от Югославия единствен полигон на 
борба за освобождение. Всяка от 
тези операции, без разлика на 
чия територия се водеше, обектив 
но златеше принос за освобожде
нието па ведка отделна нация и 
народност, но същевременно бе 
само и звено -във верига та на осно 
бождението на цяла Югославия. 
Никои н не помисляше, че би мо- 
пл да бъде свободен извън бра г 
ската югославска общност- Онези, 
конто мислеха другояче сс намира 
ха от другата страна на барикади 
те — заедно с с окупаторите.

Братството и единството, както 
н социалистическата перспектива 
па Югославия бяха източник на 
•революционното вдъхновение, храб 
росща и пожертвованието ша бой 
ците на НОБ. Затова и казваме, 
че те със своята борба лацомвати
раха единство то на нашата много 
национална общност- Нима този 
ценен опит не може и днес да 
бъде изключително важно насърча 
ние за разбиратчтетво и принос 
за развитието на братството и еди 
нетното, за ясното разграничние от 
онези, >които пекат да го разру
шават? И днес, както >и през вой
ната, противниците на братството 
и единството обективно са на стра 
пата на «ентрареволюцията, от 
другата страна на барикадите в 
борбата за социализъм в нашта 
страна.

Непрекъснатият ход на револю
ционната борба от юлските дни на 
1941 до днес — 
стоянния процес 
те промени, следователно за съща
та революция — постоянно актуа-

ство бе идейно единната .ЮКП, чи- 
Иао членове със елшата на своите 
знания и рождения, с личния си 
пример и яснотата на цели те есте
ствено се наложиха като ръковод
на сила на движението. Заради ач) 
ва единство н тези цели, заради 
решителността и храбростта, с ко 
ию се (водеше и заради 'идеалите 
за коиач) се бореше, освободител
ното движение ставаше все по-ма
сово и по-силно. Нима •идейно-тю- 
литическото единство на ЮКП, ко 
еа'0 й даде възможност да бъде уе 
пешен водач на НОБ, няма и днес 
за СЮК актуално значение в бор
бата против трудностите в настоя
щия етап на революционното раз
витие?

шното време ровен 
не може да се забрави един, чие- 
то значение е особено 'интересно.

Главният, иай-чнеленият, реша
ващият носител на НОБ бе тогава 
шното младо поколение, което по
верената му чгсторичеока роля из
пълни с и сключи тел ен жар и по
лет, без които множеството удиви 
телни резултати не можаха и да 
се замислят- Младежта се налага
ше с храбростта си, решителност
та па умението си. Тяхният избор 
на най-отговорни командни и дру 
ги ръководни места не бе дикту
ван от годините им, но от потре
бите |на революционния момент- 
Само онези, които със своето де
ло и постигнати резултати потвър
ждаваха своите способности мо
жеха да поемат и определени от
говорности. Поел едователнстта и 
смелостта на кадровата политика 
се 'изразяваше чрез проверка на 
хората на дело, и това на ключо
вите задачи в борбата, и поверява 
нето на отговорни длъжности на 
'Всички, които такава проверка из
държат без разлика на годините, 
пъ.к и на предишните им заслуги. 
От друга страна, всеки отговаря
ше за своите пропуски, падайки 
от стълбата на обществената отго 
ворнсст много по-бързо отколкото 
може да се изкачи. Отчислените, 
разбира се, имаха право на попра 
вителен изпит, на изправяне на 
сторените грешки, но не и на пов
таряне без съответни последици.

се

Точна затова, че бе партия на 
работническата класа на всички 
народи и народности на Югосла
вия, че изразяваше общите им кла 
сови интереси, ЮКП на своите 
бойни знамена изписа лозунга за 
братството и единството. Братство 
то и единството стана интегрална 
част на социалистическата револю 
ция. която не можеше успешно 
да се доведе до победоносния край 
без равноправието на всички наро
ди и народности, така както и аю- 
ва равноправие в братската юго
славска общност не можеше да 
се извоюва без революционния, а 
не само освободителния характер 
на Народоосвобсдителната борба.

Диалектическото единство на 
класовото и националното в наша
та НОБ намери свой израз в брат 
ството и единството, създавайки

моуправителните революционни про 
цеси, не е изключително поучите
лен!

Ако юлските поръки биха мо
гли упростено да се сведат на 
една мисъл, тогава по всичко ли
чи, че същата би могла да гласи: 
На изворите на нашата въоръжена 
борба можем да намерим множес
тво положителни опити за решава
не на актуалните задачи в разви
тието на нашето общество. На 
революцията, която тече тези опи
ти и занапред са необходими за 
да може да остане вярна на себе 
си и на своите идеали, за да оста-жасае се за по- 

на обществени- не вярна на онези, които за нея дз 
доха животите си.

Джуро Джурашкович
м --- V ' . V .. .Ш

ИСТОРИЧЕСКАТА 1948П шенията .между СЮК и КП СС 
от 1956 година. В тези документи 
за пръв път по такъв начин се 
формулират отношенията на пъл
на самостоятелност и равноправие 
•в отношенията .между партиите и 
социалистическите държави, кое
то им дава програмно значение и 
което е актуално и днес. 1948 го
дина беше начало на установяване 
на нови отношения в комунистиче
ското и работническото движение, 
както и между великите и малки 
те страни. Макар че в днешния 
свят съществуват все още извесг 
ни опити за връщане към старото, 
факт е, че след 1948 година кон 
цепцията на монолитизма в между 
народното работническо движение 
вече никога не беше възобновена.

Днес почти не съдцествува ко
мунистическа партия, която да не 
проявява стремеж със собствени 
сили и идеи да разрешава пробле 
мите, които среща, създавайки та
ка иъстрота от социалистически 
пътища 'И опити, почти немислими 
сама преди 35 години. Процесът на 
преразглеждане на собствената пра 
ктика при отделни социалистичес
ки страни и прогресивни движе
ния в света оказа огромно в лил
ии ей върху по-дълбоките промени 
в съвременния свят-

очти за десетилетие от съще 
ствуването си (1947—1956) Инфор- 
мбюро проведе само три 
пия: учредително в малкото 
око градче Сзкларока Пореба на 
27. 9. 1947, сетне, онова, по ко-

заседа- 
пол- война, но и към определени опи

ти и та1кива партии, като френска
та и италианската, или пък дори с 
някои навестявания вътре в лагера 
(Чехословакия, България). Затуй 
Сталиновият юмрук беше обърнат 
към Югославия и трябваше не са- 
мо да унищожи тази независима 
страна и нейното ръководство, но 
и за по-дълъг период от време да 
обезхрабри всички антидорматич- 
ни сили, които съществуваха в 
други среди. Поражението на Ста 
линовата концепция в пряко стъл
кновение с Югославската партия 
означи, поради това, и неговото 
историческо поражение в по-широ 
иси размери.

•Никаква лъженаучна обланда и 
идеологически плащове тук 'не мо
жаха да помогнат: Сталин не ми
слеше за чистотата на марксизма 
и за неговата отбра1на пред „юго
славските ревизионисти". Той ми
слеше за това как да покори Юго 
славил и да гамени нейното ръко
водство. Поражението на тази 
план беше пълно, но е и право на 
самостоятелност, .независимост, ра 
внонравие и собствен път на раз
витие, който извоюва Югославска
та партия, придоби универсални 
размери и днес, за историята кра
тък период от време, го (използват 
много партии и страни като свое- 
естествено право.

движение и между социалистичес
ките страни. Като отрицателен при 
мер подтикна къ,м размишление не 
само за това как тези отношения 
би трябвало да изглеждат, но на 
дневен ред постави съществени въ 
праси от по-нататъшното разви
тие, пътища и методи на социали
зма в света. В историята на соци
алистическата мисъл и практика 
ключова година на 'Информбюро 
— 1948 — представлява затова пър 
ви прелом, историческа кулмина 
ция на стълкновението в комунис 
тическото движение и най-гол яма 
крачка към разбиването на моно- 
литизма, оонован върху догми и 
овяра. След Резолюцията на Инфор 
мбюро и югославското НЕ -на Ста
лин, международното работничес
ко движение вече никога не беше, 
както по-рано.

Съоцо както хуманизмът при 
залеза на Средния век беше време 
нно застрашен .от догамтични де
крети на прословутия Свети уред, 
съд за контрол на съзнанието и 
вярата и преследване на .еретици, 
чийто списък на забранени книги 
(Индекс) и днес си остава 
ним на мракобесие и зло, така и 
Резолюцията на Информбюро бе
ше опит Да бъде заставен непре
къснатият ход на историята- Ма
кар че Югославия и нейната пар
тия беше през 1948 година трагич 
но усамотена, все пак определени 
тенденции към
вътре в комунистическите 'движе
ния и към разгромяван е на твъо- ,НО|вата ,смърт през 
бяха присъщи. Не става дума само т0(Ва .не|щ,0 само се потвърди наоко 
за Комунистическата партия на ,р0 ,в такмва важ!ни документи ка- които преди 
•Югославия, чиито оригинални пъ- т0 Декларацията на югославското 'югославската партия, 
тища на развитие допират още ,ДО ,и съветското правителство от 1955 
периода преди Втората световна година, или Декларацията за отно-

Бу-ето влезе в историята 
курещкото, когато беше приета 
Резолюцията за състоянието <в Ко 
мунистическата партия на Юросла 
вия и трето .ведно и последно засе 
дание в унгарското градче Матра 
през ноември 1949 година, -когато 

Резолю-съмо така беше приета 
ция за Югославия- Овоя кратък 
живот Информбюро приключи 
през април 1956 година с едно съ 
общение за .разпускането му, уж
поради това -че новосъздадените 
международни условия вече не от 
гаваряли «и по състав, ни по съ
държание на -работа.

Същината -на създаването на 
Информбюро беше в .служба на 
прагматичната Сталинова политика 
-на хегемонизъм, опит в новите ме 
ждуяарод-ни условия след Втората 
световна война действува от ста
рите ои позици на -Коминтерна, с 
международното .комунистическо 
движение -да се ръководи От един 
център и държавите, в които ко- 
мун-и-стичесмите партии са на вла
ст. по-здраво да се свържат към 
Съветския съюз и политиката на 
Сталин. Затуй Информбюро нанесе 
голяма вреда на -по-нататъшното 
укрепване -на -социалистическите 
прогесивни сили в света и разви
тието на социализма изобщо. Но 
-колк-ото и отрицател-ни да бяха по 
слодиците От -неговото създаване 
и дейност, Информбюро като яв
ление в комунистическото движе
ние -допринесе много към осъзна
ването -на прогресивните -оили на
вред по света за надминатостта на 
съществуващите отношения в к°- 
мунистическото и -работническото

сино- Израз на тези промени беше 
и Конференцията на комунистичес 
ките -и работническите партии в 
Европа, проведена -в Берлин през 
1976 година. По известен начин 
та-зи Конференция беше негацил 
на Резолюцията «а Информбюро, 

Тео-рията и практиката -на соци а духът който владееше -на тази 
се -развиваха след 1948 го- ореща на най-високи представите- 

дина п-о н-ов-и пътища. След Стали- ли на 29 комунистически и работ- 
1953

самостоятелност ализ-ма
нически партии потвърди в зна
чителна степен ония принципи, за 

35 години се бореше

година.

Александър Новачич



Комунист 3
ДЕНЯТ НА ВЪСТАНИЕТО НА 
СЪРБИЯ

НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ В СР окупирания Лесковац, Враня и в дни, свърнахме да се поокрепим и
други градове и ш повечето поле- отпочиием в тези махали. Никъде 
сражения не само в южната част никого не намерихме. Въобще не 
на Сърбия, 'но нашир из страната, предчувствувахме, че българите са 

В самото 'начало на въстание- ги евакуирали. Обикаляхме от ед- 
то са пламнали повечето житни по на до друга колиба и при деда йо 
ля в околността «а Лескова/ц. Опо ван Станоевич, наш симлазиант, на 
жарени са и хангари с германски мерихме скрит котел пъден с 
самолети, опожарен е товарен картофи. Знаел е че ние ще дой-

1'I I-
:■и %

влак на л е окова шк ат а железопът- дем и ни оставил картофи, макар 
на станция, почти непрекъснато са че той тогава ле е имал какво да

1 писани революционни лозунги и яде. 
поддържани куриерски връзки.

— Веднага след нахлуването на
■ българските окупационни войски 

във Враня, спомня си Йордан Пет-
■ ксвич, метален работик от Вра- 
I ня, който с непълни двадесет го

дини заминал в отрод, обучението 
в градската гимназия трябваше да 
се провежда на български език и 
според български рпопрами.

— В не сте моравски българи, 
говореха те.

Тогава Партията призва млади
те да бойкотуват такова училище.
Във Братската гимназия, по вре
ме н.а четиригодишната окупация, 
не се е записал пито един ученик.

Горда и храбра бе младостта.

СЪРБИЯ Е ПАРТИЗАНСКА
„В първия етап на приключи- 

телните операции от изключи
телно военно и политическо зна 
чение бе освободжаването на 
источната част на Югославия, 
особено на Сърбия. Дотолкова 
повече защото западните съюзни 
ци твърдеха, че Сърбия не е 
партизанска.

Тогава на Черчил, отхвърляй 
ки неговия тезис, че Сърбия не 
е към народоосвободителною 
движение, казах че въстанието 
започна в Сърбия, че сърбските 
партизани представляват най 
голяма част на първите ударни 
бригади и че въоръжената бор
ба на нейната територия нико
га не е прекъсвала".

Тито по повод промовира- 
нето му за доктор на во
енните науки

V. V*

а

Ратко Митрович в освободения Чачак прел 1941.

Винаги с народа ТЕРОРЪТ НЕ ГИ ЗАПЛАШИ

С цел поне частична да спре 
въстанието, окупаторът на този 
терен нечовешки ^наказваше голо- 
ръки.я народ. С вебивал терор ис- 
каше да го отдели от партизаните 

НАШИТЕ ОПЕРАЦИИ В СЪРБИЯ ПРЕЗ 1941 ГОДИНА ДЕЙ и да го прасили да сътрудничи с 
СТВУВАХА 30 600 БОиЦИ. ЗНАЧИТЕЛНО Е И ТОВА, ЧЕ СЪРБСКИТЕ „новата .власт”. Но, хората стоиче 
ПАРТИЗАНИ ПЪРВИТЕ СИ ИЗСТРЕЛИ НАСОЧИХА КАКТО СРЕЩУ ФА сКИ поднасяха насилиеито и хра-
ШИСТКИТЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ ТАКА И СРЕЩУ ДОМАШНИТЕ ПРЕДА неха и пазеха своята войска. нашият народ пазеше и даваше
РИТр'тпп^Тпс р?ппГНс° СЕ СТАВИХА В СЛУЖБА НА ОКУПАТО- На 17 февруари 1944 годи- храна Най-добрата жоято имаше 
РИТЕ, ТОВА БЕ РЕШИТЕЛНА РАЗПЛАТА НА СРЪБСКИЯ НАРОД С ВЕ на българска наказателна експедн на „рбите македонците, албанци 
ЛИКОСЪРБСКАТА ПОЛИТИКА НА СТАРАТА ЦЕНТРАЛИСТИЧЕСКА ЦИя е влезла 'в Б°й™к- Воичко ко- те и българските партизани, които 
ДЪРЖАВА, КОЯТО БЪРЗО КАПИТУЛИРА тъкмо ЗАТОВА ЗАЩОТО ^т0 е у9пяла ,да хванед.е избила, често дохаждаха на нашата овобод 
СЕ ОБОСНОВАВАШЕ НА'СИСТЕМАТА НА ПОЛИТИЧЕСКО БЕЗИР А 0 семейството на Маркович е на терпхория с цел да се спасят 
ВИЕ, КЛАСОВО ЕКСПЛОАТИРАНЕ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКО УГ тоТкгсв^ф^врТари бХаоскотО 01 бългаР°™я цаР БоРис и негОва- 
НЕТЯВАНЕ. ТОЗИ ФАКТ БЕ ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПО-НАТАТЪ върлув^е в Войник отне 470 жер Т3 ВдИСКа' ШртИята ™ т|ка уче- 
ШНОТО РАЗВИТИЕ НА НАРОДООСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА В да ше. А църнотравците безброи пЪ-
ЮГОСЛАВИЯ, А ОСОБЕНО ЗА УКРЕПВАНЕ НА БРАТСТВОТО И ЕДИН 
СТВОТО |НА НАШИТЕ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ"

ТИТО НА КАДИНЯЧА НА 23 СЕПТЕМВРИ 
1979 ГОДИНА

азгодишното чествуване на 
Деня на въстанието на наро
да и народностите в СР Сър 

бия ще бъде проведено на 7 юли 
в Лесковац. където от началото 
на август 1941 до средата на 1944 
година са формирани 23 партизан- 
оки отряди (един български), 35 
бригади, 6 дивизии и един кор
пус. В непрекъсната въоръжена 
борба, на този терен се ковеше 
братството и единството на наши 
те -народи и народности. В множе 
ство съвместни акции -на партизан 
ски поделения от юж1ната част на 
Сърбия, македонските партизани 
и отряда „Зейнел Айдини" и други 
от Косово бе. потвърждавана поли 
тиката на Комунистическата нар 
тия по националния въпрос, рав 
1НОпраеието и братството.

След по-дълги подготовки въо
ръжената революция <в южната 
част на Сърбия започна с форми
ране на първите партизански огря 
ди (Кукавишки — на 10 август,
Враноки — на 12 август, Бабишки 
— на 20 септември \и ябланишки—
-на 21 октомври 1941 година) Един 
път започнатата борба никога не 
стихваше. Наистина имаше трудно 
сти, особено в началото на 1942 го 
дина, но запаленият пламък на 
революцията никога не се гасеше.

Непосредствено пред самара 
война, на територията ,на тогаваш
ния окръжен комитет в Лесковац 
имаше 90 членове на Партията и 
около 200 членове на СКОю. Във 
ирански край Партията имаше 45

— И (което особено е значител 
но, спомня си Йордан Петкович,

ги потвърдиха, че тази чекция са 
добре научили. И не само те.

Само няколко километра до Ле
сковац, в село Придворица, рабо
теше партизанска печатница. Ли
дия Леви и Лала печатаха всеки 
дневно, онолкова 
хптия. вести

Подобно унищожаване -се слу 
чи и в Масурица, -село край Сур 
дулица. Това село даде 268 бой 
ци. С цел да се осветят, българи
те това село няколко пъти нечо 
вешк-и -наказват. Седемдесет и де 

на ве-г мъже и жени са убили, зак колкото имаше 
които публикуваха 

радиостанциите Свободна Югосла
вия и Лондон. И никога не бяха 
открити. Пазеха ги селяните ма-

т и 150комунисти
СКОЮ- Силни укрепления на Пар. лал-и, изболи с байонети, много кт 
тията имаше -във Власотинце, Буя- 11 "л опожарили, 
новац, Вучйе, Сурдулица, Владичин Търсили са партизани, 
хан и в повечето печалба-реки се — Каквайте, бре, кои са. Вспч кар 
ла на Църна Трава. Тук дейс-рву- ки ние ви стреляме! 
ваха Коста Стаменкович, на Пета
та национална конференцияи в За- име и всички са хванати и „стрс- 
-------------------- ---------------------------- ----- ляни”.

членове

че не знаеха какво и кого
пазят-

Никой не е казал нито едно

„Съблюдавайки целокупната 
опасност от въоръженото въста 
ние в Югославия, а особено в 
Сърбия, германското Върховно 
командуване издаде заповед въс 
танието в Сърбия да се потуши 
с най-драстични мерки. Затова 

българите са гьРманЧ>ите от източния фронт, 
Франция и Гърция дотеглиха но 
ви сили. Приключи им се и един 
български окупационен корпус. 
През лятото и есента на 1941 го

В село Биляча в само един деп„Велико нещо е когато мла
ди, които току-що започват жи- са Убили четиридесет и пет хоро 
вота си отиват така в борба, го и жени.

— Около 400 наши симпазиан-тови в нея да положат и живо
тите си. По-инак е когато оти- ти и отборници, казва Й елен а Спа

оич — Лала, която с 18 годиниват възрастни хора, които зна
ят че трябва да отбраняват заминала в отряд, 
своята страна. Но когато в бор- хванали в Долни Кръчимир и по 
ба идат деца, младежи и де
войки, е нещо повече от това", пларери в 'Норвегия.

Тито

околните села \и ги изпратили в кон

— 'През май 1942 година, кап
ва Милорад Костадиноеич, първо- 

греб е избран за член на Централ- борец от Вучйе, българските оку- 
ния ко.митет на ЮКП, Оима Пога- натори изцяло евакуираха три ма- 
чаревич, Лепосана Стаменкович. хали непосредствено

дина те извършиха редица офан 
зивни операции срещу отделни 
въстанически центрове. При то

ва над народа вършеха масови 
и най-бруталнн респресалии".

Тито на Кадиняча на 
23 септември 1979

до града, къ-
член на ПК -на СКОю, Станимир дето имахме „осигурено" снабдява 
Велкодич и м-ного други работни- Не. Наредиха шм с добитък и с 
чески трибуни и прекадени кому- онова, което можа да понесат да 
нисти. тръгнат -в града. Воичко -изпразни-

»1ес “ «Ожиомораадш рерио, ха. Дори « овчарските колиби по- ,в документите е записано, че 
те към 30 000 членове на СУБНОР- чтистиха. В града трябваше да ябпанишквдт партизански отряд 
я 155 носители на Спомшица. Чи- бъдат оставени на милост « неми- в ПОМОщНмте си поделения е имал 
слото 'Всякак е импозантно, защо- ле-ст на съдбата «си. Но партийна- 1500 до 1600 селяни с 600 до 700 
то. съвсем ясно показва колко този та организация организира '-премра- пушки, коигго ,са участвували във 
народ о вЯр,вал на Партията. «а. Така име на народа връщахме воичкя ,по-значителни борби. Подоб
ПРТШПНКИ Ил лгтлтттл онова, -което порано -ни бе дал. На ни докуагенти сгацествуват -и' за
ПЕЮЛЬЧКИ НА АСФАЛТА истина тогава Нямаше -разлика ме- друга о^рда, ,в ю>ЮНата част на

,, . жду 1НаР°да и войската. Сърбия. Срещу обмшя враг- за це-
най-много й вярваха младите Народът и войската бяха един- лиТе, които изтъкна Партията, тук 

днес е трудно да се изброят воич- ствена цялост. Костадилович каз- се бореха иоичюи. 
ките акции, коит-о са направили в на: — Гладни и изморени, тези

1
Велимир Филиповци



4 Комунист
НЛ ДНЕВЕН РЕД

Извори на затварянето
НАЦИОНЛЛИЗЪМЪТ ЧЕС ТО СЕ СВЕЖДА НА ЕКСЦЕСИ А 

ЗАПОСТАВЯТ СЕ НЕГОВИТЕ ПРИЧИНИ — БЕ КАЗАНО, ПОКРАЙ 
ДРУГОТО, НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ИЛ 
ЦК НА СК НА СЪРБИЯ И КООРДИНАЦИОННИЯ ОТБОР НЛ РК 
НА ССТН НА СЪРБИЯ

В последно време свидетели сме витото самоуправление като гла-
на засилено действуване на все- вен источммк на затваряне, локали 
ки пък и на сърбсюия «национални- зъм >и бюрократическа самодочзол- 
зъм. Обаче, когато днес говорим /.гаст.

I

Обаче, национализъма днес неза национализъма, често се изтък
ва, че междунационалните отноше сто се свежда на ексцеси, лока
ния са „стабилни" в „собствената то се запоставят неговите източни 
среда", че 'национализъм не съще- ни и неговите същински досези, 
отвува, освен редки инциденти, така както иедотатъчно се води 
докато загрижват явленията на на сметка за истината, че срещу на
ционализъм „в останалите среди” ционалшъ|ма най-добре се борим 
и в обществото въобще.

В разговора с младжта, ннте- единството.
с укрепването на братството и !

лигенцията, пък и трудещите се — 
ще чуем, също така, че национа
лизъм „при тях", няма, т.е. някои те прояви шй-аидимо се изявяват 
друг попада под влиянието на на- е културата — бе казано иа засс- 
ционалистически провокации, и из- данието — не с показател, че па- ската 
лиза че национализъм има само ня ционалпзмът съществува 
къде и понякога в печата и в кул- го в тази област, че тук е най- сти по селата. Миналата година 
турата. А същевременно се съгла- опасен, или че я характеризира ця- 
сяваме с оценката, че национали- лостно. Все пък, поради изключи

телното значение на културата в

Фактът, че националист!шеоки-

Стрижила, Багъ,рдан и Кочино се-„Морава",организация”, 
най-мно- поидобро и в някои местни общно- ло.

Но по-голямото число на работ 
ниците и земеделците в първични
те организации на СК не е само 
по себе достатъчна гаранция за 
по-богатата им работа. Това показ
ва примерът с първичните орга
низации на СК в „Житомлин”, ко
ито неотдавна открито застанаха 
в отбрана на ръководителите, ко
ито нарушавали самоуправителни- 
те актове, взимайки за себе си 
по-гол е.м и жилищни кредити. И 
вместо да поведат разговор за тях 
ната отговорност, колгунистИте на
мерили хиляда причини да оправ-

в
Съюза на комунистите са приети 
„Електрсдистрибуция” или в ООСТ

зъм имаме все повече. на (индустрията за електропровод-
Също така, станало е практи- разбиването на монопола, на бюро вици „Телекомуникации", „Енерга-

ка, че при споменаването на един кратизацията и „стойностното неу- на” или „Конектор”, че миналата
веднага се говори и за други на- трал-но” огношение в тази област,
ционализми. С това наистиНа се тРябва да се развива, бе акцен-
лосочва факта че те помежду си тирано, маркоическата критика,
се подхранват, обаче в тази „об- която е в състояние да цеви съ-
ласт" съществуват и лъжливи гри- щинските творческите 
жи „някого" да не „обидим". Като стойност, да отдели свободата на

дина не приели нито един нов член 
Положението изобщо не е 

само осем селскостопански произ 
водители, а през шестте месеца 

културни на настоящата година — пет нови 
членове. Между първичните орга- 

злоупо- низации на СК на село, които та-че ли при споменаването на нацио- творчеството от 'нейната 
нализма може да бъде обиден на- греба. зи година не приели нито един 

член, са и онези в най-големите
отдавна състоялото се съвместно не може да се свежда само на общности — Драгоцвет, Глоговац, 
заседание на Комисията за разви- един негов облик — на велико- 
тие на междунационалните отноше сръбския хегемон изъм и увитари- 
|вия към ЦК на СК на Сърбия и зъм, защото с това се насърчава 
Координационния отбор за между- вярването, че национализмът ене- 
национални отношения в ССТН на що., което е изключително остатък 
Сърбия. На заседанието бе казано, на миналото. Ако откриваме са.мо 
че най-новата националистическа този облик на национализма, и по- 
вълна използува икономическите нататък ще бъдем „учудени" откъ

На заседанието също така бе 
Тези становища се чуха на не- казано, че сръбският национализъм

рода.
лаят такива постъпки.

Д. Трифунович

КОПКОТО ДА СА НА СПИСЪКА
ЗАЩО НЕКАЛИФИЦИРАН1! ТЕ БЕЗРАБОТНИ В СМЕДЕРЕВ 

СКА ПАЛАНКА НЕ ИНТЕРЕСУВА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОСПОСО- 
БЯВАНЕ?

Р топанските организации в Сме 
деревска паланка трудно нами

трудности, някои недоизказани не де национализъм сред младите или 
ща в действувайето на субектив- откъде тежнение към сепаратизъм.
ния фактор, бпортюнизъма преди Следователно, трябва да се има рат шлосери, ковачи, оксиженис- 
воичзко, ала и по този случай нуж- предвид фактът, че национализмът ти, зидари, дърводелци. Затова за- 
но е да се споменат неговите ос- не е само противопоставяне на ня- едно с Общността по настаняване 
■новни причмни: действувайето на кря друга нация и национализъм на работа те организират курсове 
силите на буржоазната реставра- Защото, никой като националист за професионално оспособяване и 
ция, от една, и бюрократическия не е същевременно против интере- преквалифициране. Все пък число 
етатизъм, от друга страна. ВсъЩ- сите на работническата класа на то. 1не безработните в тази община 
ност, главната причина за национа „собствената” нация. _ _ (2000) с години не намалява. Рабо

та чакат неквалифицирани, но и 
професионални кадри — търговци, 
текстилни работници, работници в

ване на работа на конкурса за 
професионално оспособяване не се 
обади никой, а предложените ра
ботна места не приемат по някол
ко пъти, тогава е ясно, че се ка
сае за хора на които не се рабо
ти или не са материално застра
шени. Мнозинството неквалифици
рани търсещи работа са членове на 
селскостопански домакинства с 
по няколко хектара земя. Защо и 
те се явяват в Общността за нас
таняване на работа, когато не са 
заинтересовани за профеоионално 
оспособяване? И на края, дали тях 
ната „безработност" може да бъ
де еднаква с положението на прог 
фесионалната работна оила, школу 
вана според потребите на одруже 
ния труд и с неволите на стотина 
жени, които търсят работа и са 
без квалификация и никаква мате
риална сигурност?

Б. Р.Лизъма може да се търси в нераз-

ПРИЧИНИ И ОПРАВДАНИЯ пластмасовата индустрия, гостил
ничари ;и т-н. Особено тежко се

МИНАЛАТА ГОДИНА В СВЕТОЗАРЕВО И ОКОЛНОСТТА В намира работа за няколко стоти- 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ СА ПРИЕТИ САМО ОСЕМ СЕЛСКО
СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/

ци жени.

С. Барбарич

Комунист Адреси на редакциите на всички издания на 
Комунист: Площад „Маркс и Енглес” 11, те
лефонна централа 335-069 Белград Ф Адрес 
на редакцията на изданията за СР Сърбия: 
Нови Белград, Булевард „Ленин” 6, телефон 
627-793.
Издава Издателска трудова организация 
„Комунист”.

редактор Влайко Кривокяпич, главни и отго
ворни редактори на 'републиканските и по- 
юрайниноюите издания: Дубравко Цурач (С1 
Босна и Херцеговина), №р Живодар _ Джор- 

С указ на Президента на Републиката от 23 джович (СР Сърбия), Реджеп X.аирула\у 
лекемвои 1964 година „Комунист" е отличен (САП Косово), Петър Караянов (СР Македо- 
с Орден народно освобождение, а с указ от ния), Явез Кормиец (СР Словения),
Зв декември 1974 година с Орден братство и Михалевич Пет™ич (САП
Директор 'и' главен" и отговорен редактор на Войводина) и Алберт Души (редактор на из-
всички издания на „Комунист” Велко Мила- данието за ЮНА). „всички издания * Председател на Издателския съвет 'на Кому-
Урежда единна редакционна колегия: дирек- нист” изданието за СР Сърбия Д-р

главен и Говорен редактор Велко Трифунович, заместник-председател Драгиша 
главен и отговорен Павлович.

на сърбохърватски,Печата се в четвъртък 
отнооно ^ърватоко-оръбски (кирилица лати- 
иица), словенски, македонски и албански 

съкратени издания на български 
румънски И русинскиезици, а в 

унгарски, словашки,
тор и
Миладиновци, заместник

езици.
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КЛИСУРА И БОЖИЦА
ЖЕЛЮШАНА ТЕРИТОРИЯТА НА ВАЛЯВИЦА, ВЛАСИНА,

Бпатство II дру|*|(<|НОВИ НАЧННАННЯ В СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО
тровград. Двудневната дру 
жба (Между представители 
те на Буар и жителите на 
Желюша започна с тради 
ционната погача, сол и пи
пер, с които 
посрещнаха своите 
След запознаване с мест
ната общност-домакин и 
договора за по-нататъшно 
сътрудничество, вечерта го 
стяте изнесоха пнтер-еона 
и добре подготвена худо
жествена програма посве
тена на юлоките празници, 
на която присъстваха, ос 
вея жителите на Желюша 
и представители на обще- 
ств ен очгол итиче окия 
вот |на Димитровградска

— Идеята за сътрудни
чество .между двете мест
ни общности се роди слу
чайно, опомня си Небойша 
Иванов от село Желюша, 
в момента войник 
пуокар. Като председател 
на първичната младежка 
организация на оелото 
през септември миналата 
година бях на семинар в 
Белград. Там бяха и пред
ставители па младежката 
организация от село Буар, 
Титовоужишка община. С 
Владо Митрович от Буар 
станахме приятели и така 
се роди идеята за сътРУД 
ни честно между младеж
ките организации, а сетне

"^СУРНЦА” В ПРЕДЕЛИТЕ НА ВЛАСИНА Е ЗАПЛАНУВАЛА ДА ОТ 
200 ЮНЦИ РАВЕФЕРМИ' А НА МАЛИ ЧЕМЕРНИК ДА ОТГЛЕЖДА ОКОЛО

домакините 
гости-

От

В борбата за увеличено 
производство на ) храна, ос 
новната

обезпечаване на крави, а 
само една струва около 
160 хиляди динара.
казва Здравко 
агроном в

В тези кравеферми е за 
планувано кравите да се 
мълзат на съвременен на
чин. В две от тях (за на-

сви-то да се отглеждат 
не, зайци и нутрии. Всъщ 
ност това ще бъде опитноорганизация 

сдружения труд „Масури- 
ца , която работи в рам
ките на „Власина-продукт" 
в Сурдулица до края на 
годината ще 
няколко начинания в обла 
стта на селското стопан
ство. Покрай 
очаква се във 
Власина^ ДСлисура и Болей 
ца да се намалят неизпол 
зуваните площи, както и

на
Аврамо-в, 

„Масурица”
производство и под усло
вие да се постигнат поло
жителни резултати, с не
го ще започнат да се зани 
мават и
селскостопански произво
дители.

Имайки предвид прос
транните неизползувани 

площи в тези четири райо 
на готвят се планове през 
идващата есенна и пролет 
на сеитба да се засеят око 
ло 160 ха. Изхождайки пък

предприеме Ццивидуапните

останалото 
Вал яница,

жи-

да се използуват възмож
ностите за отглеждане на 
добитък. Подходът е още 
по-значителен ако се има 
предвид, че в тези четири 
места има около 800 ха 
необработваеми площи и 
около 20 хиляди ха паси 
ща.

— Нашата организация, 
е запланувала до края на 
годината д азапочне с от
глеждане на около 200 
юнци на Мали Чемерник, 
а в пределите на Власина 
да открие около 15 краве 
ферми (по петкрави в ед
на). От значение е и това, 
че ще се отглеждат симен 
хапки, холщайн и мелези 
от тези две породи. Пона 
стоящем се приспособяват 
обекти, а от „Агробанка”, 
се очакват средства цчт

от това, че за увеличаване 
на животновъдния фонд 
е необходимо да се обезпе 
чи и храна за добитъка за 
планувахме да извършим 
мелиорация на около 
ха в Беглишко поле (в ра 
йона на Клисура). На 60— 
70 на сто от площите на 
това свое стопанство „Ма
сурица” ще произвежда ра 
злична храна за добитък. 
Понастоящем се вършат 
договори за обезпечаване 
па средства за изкупуване 
на площите —- каз|;а Аврз-

800

Здравко Аврамов

Рг :чало) е запланувано да се 
изградят септични ями, от 
които да се 
био гас, койт още се ползу 
ва каю енергийно средст
во. Аврамов казва, че съв
местно с основното учили 
ще в Клисура се води ак
ция за формиране на учи 
лищно стопанство, в кое-

Желюшани устроиха сърдечен прием на гостите
произвежда и между двете местни об

щности.
Така започна сътрудни 

честното между село Бу
ар и село Желюша. Буар 
е на три километра от лТи- 
тово Ужице, на девет от 
легендарната Кадиняча. Се 
ло с 487 домакинства, 2300 
жители от които най-го- 
ляма част са заети в ти- 
товоужишките трудови ор 
ганизации. Село с около 
40 първоборци, 71 заш(нали 
от селото през НОБ от ко 
ито 15 в състава па работ- 
ннчеокия батальон загина
ли на Кадиняча. Село с бо 
гато революционно минало 
от което е .народния ге
рой Вукое Дабич. Това се 
ло От западна Сърбия на 
3 н 4 юли беше гост на 
село Желюша (край Дими

община.
Следващия ден гостите 

посетиха и граничната за
става „Иван Караиванов”.

За впечатленията от то
ва двудневно пребиваване 
в Желюша гостенката от 
Буар, ученичката Катари- 

Гмнизович каза: „Дале
чината между нашите две 
местни общности не ни 
пречи да установим така
ва задружност която да 
ни свързва, да пазил! брат 
ството и единството което 
нашите бащи са изковали 
и го предават «а нас мла
дите да го тачим и пазилг 
и занапред. Трогната съм 
от гостоприемството на

мов, като подчертава, че 
главни
дат „Агробанка” и „Масу- 
рица”.

източници ще бъ

В. Б.
наПРЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ЖЪТВАТА и средства за изкупуване 

на пшеницата.
С оглед на дълготрайнаПодготовките приключват та суша, на заседанието е 

дадена и официална оцен
ка, че добивките ще бъ
дат 'намалени за 30% на об 
ществения и до 40% на 
частния сектор. Все пак, 
специалистите смятат, че 
тази родина в Димитров
градска община ще бъдат 
изкупени над 700 тона пше 
нично зърно.

Пред започване на таз
годишната жътва подго
товките са почти завърше
ни, така че жътвата може 
да почне най-късно от 15 
юли.

Това е заключение на 
щаба за следене селскосто 
ланските работи в Димит
ровградска община. Досе 
га е предприето всичко не 
обходимо тази важна сел 
скостопанска работа на 
време Да започне -и навре 
ме да приключи. Именно 
от съществуващите 20 
комбайни в общината (5 
обществени и 15 частни) 
17 са напълно готови да се 
включат в (Жътвата. Оста 
ва само да се извърши те 
хнически преглед на тези 
машини най^ъсно от 5 
юли.
специалистите 
района на Понишавието ще 
започне най-късно от 15 
юли, а в района на Забър- 
дието една седмица гю- 
К7>сно, докато в района на 
Висок се очаква да започ
не към края на месец юли.

Доколкото се наложи, до
говорено е да се ангажират 
и комбайни от съседна Пи 
ротска община, макар че 
се счита разполагаемата# 
механизация да е достатъ
чна за навременно провеж 
дане на жътвата в общи
ната. В тазгодишната жът 
ва -и вършитба ще бъдат 
включени и няколко в-ьр- 
шачки в частна собстве
ност •

желюшани и ги каним 
нова братска среща в Бу
ар.”

на

А. Т. , А. Т.

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА

Водопроводи в Моинци и СенокосНа заседанието на ща 
ба, последно пред започ
ваме на жътвата, е приет 
и плана на стената според 
който носител и организа
тор и тази година ще бъде 
основната организация па 
кооператорите Кооперант 
заедно с местните об
щности. Според плана, 
машините са /вече разпреде 
лени по отделни райони, 
а определени са и ориента 

• цианите термини за започ 
ване на жътвата, в зависи 
мост От времето. „Коопе
рант" е осигурил регреси
рай нефт, резервни части

Доколкото всичко .върви 
според плана, соло Моми 
ци до 15 юли т.г. трябва 
да получи нов водопро
вод. В -изграждането на 
този обект, освен жители 
те на селото, са участвува 
ш >и числящите се към Ю- 
които са изкопали капали
те. Новият водопровод 
има дължина от 1400 мет
ра и ще доведе водите на 
горския извор от местно
стта „Голема чешма" по 
домовете на моиичани. Ме 
стната общност и жител и- 
те за строителството на то

зи обек-р .са обезпечили 
около 600 хиляди динара, 
а землищните работи, ( за
вършени от граничарите, 
се преценяват на над един 
милион динара, така че це 
лмят водопровод се цени 
на над 1,6 милиона динара. 
С предаването му на упо 
треба в домовете на 28 се 
мейства ще потече бис 
тра планинска вода.

Също така и в най-отда 
лечемото село на Димит
ровградска община — Се 
нок-ос» в процес на изграж 
дане е нов водопровод. Се

нокошани за строителство 
то на този важен обект 
ще дадат около 900 хиляди 
динара. Водопроводът е 
дълъг няколко стотин ме 
тра и ще доведе водите от 
местността „Коня”. Здрава 
питейна, планинока вода 
ще получат около 45 се 
мейства от това село.

Ценна помощ в строител 
ството на водопровода ще 
окажат граничарите, кои
то съвместно с население
то редовно участвуват във 
•всички камунално-бито|ш 
акции.

Според мнението на 
жътвата,,в

Ст. Н.
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН 
СРОК В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

СЕДЕМ АКЦИИ - СЕДЕМ 

УДАРННЧЕСКН ЗНАЧКИ
ОЩЕ 130 СВОБОДНИ МЕСТА

В Средношколския обра 
завателвн център 
Караиванов” в Босилеград, 
от 28 до 30 юни се прове

алност са попълнени вси 
чките 32 места, докато в 
селскостопанската с: гециал 
ност, чието откриване все 
още поради липса на учи
лищен 'имот е под въпрос 
и където засега записване 
то се обусловя от тоя фа
кт к андидатствуваха 15 
ученика, а според плана 
трябва да бъдт зая мслни

„Иван

КОГАТО щрез лятото 
■ Станко В елч гчисов, 
ник в ООСТ „Тигър —Ди
митровград” се завърне ог 
трудова акция нмкажиа из 
ненада не ще бъде 
дойде с — осма ударнмчес 
чса значка! Този млад ра
ботник — опаковчик вече 
седем години1 родовио оти
ва || 1а трудова акция — и 
редовно с© (Вр'ь1ща с удар
ни ческа значка на гърдите,

Освен борба за преидатъл 
брига

— Струва ми -се, че мла 
рабо^ дежките трудови акции 

са 1ма!й-хуба!В1ИЯ начин на 
сближение между мас мла

де първият от двата запис 
дателни срока. Резултати 
те с» следните: <в първи 
клас от заплануваните 170 
ученика са се записали 
146, що значи, че има още 
24 свободни места, във4 
втори клас са се записали 
108, а свободни са още 
52 .места. В трети клас, 
къдетО според плана тряб 
®а да илга три специалнос 
ти (природи о-технч вческа 

химически отдел, машин 
на и селскостопанска 
пиалност) след първия 
пиователен срок състояние 
то е следното: в природно- 
техническата специалност 
от заплануваните 32 учени 
ка сега са се записали 30. 
остават още 2 
места, в машинната

пение на нормите,
са между първите !дирите

и когато трябва да се по 
.на населението примогис

някое природно бедствие. 
Така например при , едно 

акцията „Си-

ако

32. бедствие на
82” — бригадирите по

след
В четвърти клас къде- 

то също така ще има три 
специалности резултатите 
са следните: ® правната 
специалност от възможни
те 32 ученика засега се 
записаха само 19, колкото 
и в химичната специал
ност. В селско-Стопанска- 
та специалност (занятие 
производител на тюлуплани 
нски произведения) са се 
записали само 15 ученика

сак
могнали на хората 
бурята, която опустошила 
всичко, а и разрушила мно 
го К'циш ,които е трябвало 
час но-скоро да бъдат до-

— Бригадирският живот 
ми доставя особено удо
волствие. Затова и всяка 
година отивам на трудова 
акция
Величков, когато тези дни 
го посетихме ,в скромната 
му квартира в Димитров
град. — Досега съм бил на 
следните акции: „Ниш 70”, 
„Морава 71”. „Палми 78”, 
„Ясеновац 79”, „Шабац 80”, 
..Козара 81", „Сисак 82” — 
изтъква Величков.

водени в ред.сне
за- Но Станко Величков е 

сред първите и когато се 
залови с всекидневната си 
работа.

ни каза Станко

— Да. Тази година бях 
„Млад работник—самоуп- 

иа акцията -
свободни

м. яспецн председател 
равител” в „Тигър—Дими
тровград”. Считам, че 
зи акция трябва да се на

М. Андонов

МИНАЛАТА СЕДМИЦА В ИЗДАТЕЛСТВО
„ЬгА1С1ВО

Станко Величков та-

дите от всички краища на 
страната. Там се завръзват 
трайни приятелства, 
зина от които остават зави 
маги.

Учредени нови издателски • възсърчава, защото дава 
можност на младите да 
се изявят докрай — спсу 
деля С. Величков.

Ето, това малка част 
от трудовата биография 
на Станко Величков, кой
то и тази година отива на 
младежка трудова брига
да с едно единствено же 
лание: пак да се завърне 

зна-

съвети Какво привлича този мла 
деж, че отива тъй усърд
но на трудови акции?

мно-

През лгиналата седмица 
в нашата трудова органи
зация бяха учредени 
издателски съвети на в-к 
..Братство”, 
пик .Другарче”, 
го „Мост” и книгоиздател- 
ската дейност, както и 
Централен издателски 
вет на Издателство Драг
ство”.

За председател на изда
телския съвет на н-к „Брат 
ство” е избран Любен Ве
личков от Сурдулица, а за 
заместник

митров от Босилеград, а 
за заместник председател 
Йордан Паунович от Ниш. 
За председател на из
дателския 

„Мост” и книгоиздателска 
та дейност е избран Саша 
Димитров от Димитров
град, а за заместник Пре- 
драг Алексич от Враня- 
Нов председател на Цен
тралния издателски съве-г 
е Радое Косхич, подпредсе 
дател на Междуобщилока- 
та регионална общност в 
Ниш, а за заместник е из
бран Стоян Наков 
ник в Просветно педатоги 
ческия завод в Ниш.

— Какво ви е останало 
в траен спомен?

— Имам много приятни 
спомени. Обаче най-радо 
стен бях когато за пръв 
път бях провъзгласен зз 

и ударник. — После това ми 
стана нещо обикновено — 
с усмивка на уста разказ
ва С. Величков.

нови — Преди всичко — брИ 
гадирският живот е станал 
съставна част на моя жи
вот. За мене е много 
но да дадеш труд за ро
дината. Да строиш родина 
та и да строши ведно 
себе си — това е чест и 
гордост за всеки наш мла 
деж — казва Величков.

детския вест- 
списание

съвет на
важ

Съ- с осма ударннческа 
чка. М. Андонов

Станко Величков през 
тези бригадирски години 
е изкарал и редица курсо-председател 

Иван Денчев От Димитров 
град. В издателския съвет 
па „Другарче” за предсе
дател е избран Пене Ди-

Съобщение на 
Нздателство„Братство„

ве.
съ.вет- — Какво най-много це

ниш от бригадирския жи
вот?

пост при Издателство „Братство" осведомява за 
интересуваните гражданите от българската на
родност в Югославия, конто се зани-мават с твор 
чеока, литературна, научна и публицистнческа 
дейност трябва навременно даподготвят и пре- 
дадат РЪКОПИСИТЕ СИ ЗА ПЛАНА ЗА СЛЕД
ВАЩАТА 1984 ГОДИНА. КРАЕН СРОК ЗА ДО
СТАВЯНЕ Е 30 НОЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА.

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИВАН 
НОВ" В БОСИЛЕГРАД КАРАИВА

Успехът по - слаб от миналогодишния
Ако за минал огодишния 

успех, в Средношколския 
образователен център „Ив 
а<н Караиванов” в Босилег

ведат и към края на ав
густ) учителският колеги
ум обсъди успеха и коне 
татира, че от 'същия не са 
доволни. От общо 500 уче

почти по (всички предмети.
Ето какво за причините 

на слабия усетех :н*и заяви 
директорът иа училището 
Асе!н Стоев: „Струва ми 
се, че от година ва годи
на взаимоотношението ме
жду родителя и училище
то, като важен фактор в 
обучението, все повече и 
повече намалява. Има 
родители, които в течение 
на учебната година, в е са 
се заинтересували нито 
един път за успеха на своя 
ученик. Учениците им пол • 
зуват тяхната незаинтере
сованост, погрешно ги ин
формират за успеха, че 
уж всичко е в ред >и нак 
рая повтарянето им е не 
>избеж1но. Към тоя проб
ният въпрос с жилището 
и храната на учениците. В 
това отношение нещо тряб 
ва да се преди рима — из 
тъкна Стоев.

Ръкописите трябва да са написани на бъл- 
език на пишеща машина, раздел тройкагарски 

в три екзелшляра.
Могат да се доставят ръкописи из след-рад, когато всеки десети 

ученик е повтарял, конста
тирахме, че е на не задо
воляващо равнище, какво 
тогава да кажем за таз го 
дишния, когато всеки ше 
сти ученик повтаря класа. 
И то (като по неписано пра 
вило) и тази година, както 
и винаги досега, най-гол- 
ям брой повтарящи има в 
общата основа. От първи 
клас повтарят 31 ученик9, 
а във втори 39 ученика. От 
трети клас повтарят 18, до 
като от четвърти клас -ие 
повтарят пито един уче
ник.

През миналата седмица, 
след проведеното допъл
нително обучение 'и полра 
вителните изпати (поправи 
телни изпити ще се про

пито области^ника с успех са завърши
ли 263 ученика или 52,6 
н-а сто, 149 ученика или 
29,8 на сто остават с ед 
на или две бележки на 
поправителен изпит, а 88 
ученика или 17,6 на сто по 
ради четири и повече ела 
би бележки повтарят клас 
(с три слаби бележки не 

уче-

ф стихосбирки и поеми, 
ф сборници от разкази и новели, 
ф романи и повести,
ф публицистични и научни произведения, 
ф сборници изворни народни умотворения 

от нашите краища и
ф преводи на произведения от посочени

те жанрове.
Издателството радушно ще приеме Рък0 

шгеи «а стихосбирки, сборници от разкази, по- 
вести и новели за депа и юноши.

Обръщаме .внимание, че според решението 
Издателския съвет н Събранието на трудова 

та общност за плана на книгоиздателска деи- 
следваща година не ще се приемат за- 

произведения, а само го-

првтарят ;нито един 
шик).

За разлика от 
когато найчмного 
бележки имаше по така 
наречените „тежки” пред 
мети: математика, физи
ка, химия, основите на 
марксизма, тази година ка 
кто ни уведоми директо 
рът на училището Асен 
Стоев, слаби бележки има

досега,
слаби

на

ност за 
главил и концепции на
ТОВМ РЪКОПИСИ.

ДЕЙНОСТ УV»м. я.
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КЛИСУРА ДНЕС X ДИМИТРОВГРАДСКА ХРОНИКА

С НОВИ УСИЛИЯ В РАЗВИТИЕТО! кемш кипни
Тези дни в с. Клисура ктроразпределителното" зеле наистина има, но това ф ^

е твърде оживено. След от Лесковац, което отлага са стоки на частни произ-♦ НЦТПОП РТППшТРПРТПП
завъртване на учебната приключването на акцията. водители, често не са ка-▼ "|)п11|011 V I ЦVЛ I VЛ V 9 0V

' година се завърнаха сред- Считам — подчертава той чествани, а цените им са ф г
ношколците и студентите — че същото трябва мно високи. Драган Андреев в ф
и по-гол ям ата част от на го по-сериозно да разбере центъра на селото има ме ф
далеч . известните майсто- задълженията ои. Още оарница и макар че всеки Ф
ри, строители. Това увеличе повече ако се (има пред- дивено не работи старае се ^
но число на работна ръка «вид, че и махалите в Ке- 
ще даде принос и в раз- бапова и Бохчагова, райо- 
решаване на псхвечето ко- ни. в (които има към /0 
муналкс-битови въпроси, домакинства не оа електри 
от които, макар че доста фицирави (далекопроводът 
са решени, зависи и по- е прокаран). „
нататъшното всеобщо раз- НОВИ ЗАДАЧИ ПРЕД МЕ 
витие на селото. СТНАТА ОБЩНОСТ

Покрай електрифицира
нето на неелектрифицира- 
ните махали местната об 
щност до края на година
та ще приключи с още ня
колко акции. Преди всич
ко запланувано е изграж
дането на водопровод в 
Джумрук и Грубина ма
хали, разширяването на 
махленски пътища в дъл
жина от 8 км, 2—3 тезгя 
ха за зеления пазар, как- 
то и изграждането на мост 
към Кебапова махала.

— Водопроводът и мос
та са в ход на изгражда 
не, казва Михайлов и до 
бавя: — Необходимо е да 
изградим и една нова об
ществена сграда, в която 
да се помести пощата и 

, местната канцелария, ко 
ито работят в стари и не
съответни помещения- Ме
стната общност има около.
400 хиляди динара и част 
от тях можем да вложим 
в изграждан то й. Съвме
стно с всички обществе 
но-политически сили в се
лото наскоро ще започне 
и акцията за обработване 
на възможно повече пло 
щи, защото голяма част 
от тях повече години не 
се обработват.
ДОВОЛНИ ОТ УСЛУГИТЕ 

Особена живост се ЧУВ' 
ствува в центъра на село
то. Тук през целия ден 
хора от махалите, 
вършат покупки (в петте ма 
газина (3 за стоки за ши
роко потребление, един 
текстилен и една железа

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ 
НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО КОМУНАЛНА 
ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАД ПОНАС 
ТОЯШЕМ ПРОВЕЖДА ИНТЕНЗИВНО 
КОМУНАЛНО-БИТОВО СТРОИТЕЛСТ 
ВО. В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ СА

♦

♦ 9 ВОДЕНИЧНАТА ВА
ДА, която бе изоставела 
слей премахване на елек 
тричеслия млин и малката

ядм динара.
Вършат се подготовки и 

за строителството на ули 
ци „Сребърна" -и „7 юли”.^ 
Тяхното строителство тряо 
ва да започне към края на 
лятото.
• РЕГУЛАЦИЯТА НА 

АТМОСФЕРНИ ВОДИ, ко 
ито причиняват щети след 
дъжд или топене на сняг, 
ще се извърши на улиците 
„Власаки Алексов” в „Стр 
ошена чешма”, „Моша Пи 
яде” и „Крум Златанов”. 
Договор за строителството 
на тези улици е сключен с 
„Нискограяня” от Пирот-
• НЯКОЛКО ЖИЛИШ 

НИ СГРАДИ в най-окоро 
време трябва да бъдат 
предадени на употреба. 
Тези дни техническа ко
мисия ще^звърши прием 
на жилищна сграда на ул. 
„Нишава”. Построени са 
14 двустайни апартамента. 
Също така наскоро трябва 
да се предаде на употреба

7 ..Тигровото селище” са про и жилищната сграда на 
^ —............................. ** е ........

водоцентрала, отново е по 
X чистена и годна за упот 
ф реба. За обновяването на 
+ вадата са изразходвани пет 
♦ милиона динара. Предвиж

да се наскоро да започне 
Ф стР01Ителството на прег 
ф радиа стена, така че води 
ф те на „Нишава" отново ще 
▼ потекат по нея и според 

да задоволява нуждите на Ф договорите, 
съселяните ои. Той казва: ^ мента се водят, отново ще 
— Обществените облагания Т задействува малката 
не са високи, но пробле-ф централа, 
мът е в това, че Общинска

В досегашното ои разви 
тие селото, 
търа- му, мени лика. 
около 350-те домакинства 
само в около 130 няма еле 

! ктричесаш ток, а около 
сто от домакинства 

та имат водопроводи със 
здравна питейна вода. Все 
по-лгалко са и махалите, ко 
ито нямат хубави пътища 
които не са свързани 
центъра. Съвременното се

особено цен-«
От

I
7 0 на Л. Михайлов

КОИТО В МО

водос
♦ ф СТРОИТЕЛСТВОТО
♦ НА УЛИЦИ се провеждата скупщина 1не ми дава

компенсация, както това Ф според приетия план в /на 
прави с касапниците в оо^ чалото >на годината. В ход 
ществения сектор. Без ф е (изграждането (на улици, 
тсва аз създавам чиста, ф в „Тигровото селище”, ул. 
загуба. Ф „Гинеха" ,и ул. „Сутйеска”,

Този ден в магазина за ▼ „Гинска” ще бъде асфал- 
месо имаше много хора. жф тирана в цялата си Дължи 
Казват че са доволни °*фна (80 м-), а „Сутйеска" 
услугите му, но че не зна- ф на Дължина от 150 м. В 
ят кога ще заколе теле, а ф 
кога не. — В селото ни е ❖необходим магазин за ме- ^ 
се. Знаем и за трудности- ф 
те на Андреев и считам, ф 
че този въпрос трябва да ф 

казва Михай ФС. Богоев се реши 
лов.
ВНЕДРЯВА СЕ ДЕЛЕГАТ % 
СКАТА СИСТЕМА

Как и колко действу- Ф 
ват обществено-политичес ^ 
:ките сили в разрешаване ^ 
на проблемите в селото? ф

— Съвместно със Съве ф 
та на местната общност и Ф 
Социалистическия съюз х 
водим акции за възможно

' -:!Ф пичувствува на всяка крачка. 
Но в развитието на село
то трябва да се положат 
още много, много усилия, 
особено в комунално-бито
вото строителство.

Ф ■: Г
■ *О

НИ 4 ■ I
л\

— Когато се касае за 
комунално-битовите въпро 
си трябва да се подчерта
ят усилията, 
местно с общината, полф* 
гат „клнсурчани за цялост
ното електрифициране 
селото — казва Любен Ми 
хай лов, председател на 
Съвета на местната об- 

Клисура. Махали 
те Ракина, Грубина, Близ- 

Ковачева, Скуби-

/....- ДплтитровградКОИТО СЪЕ- Нзглсд Отима
коиго ❖

Ф ул. „Ком" с двадесет апар 
тамента и делови помеще 
ния.

по-ускорен прогрес на се- т каранаг улици па дължина 
лото. Членовете на Съюза ф о-т около 380 м., за които 
на комунистите не само ф според, проектосметната 
че са инициатори за раз- Ф документация ще се изра 
движване на акциите, но и ^ зходват около 2,5 милио- 
пряко участвуват в осъщес ф на динара. Строител на та 
твяването на приетите ре ф т улица е Предприятие 
шения. От особено значе ф то за пътища от Ниш. 
тие на селото е и действу 
ние за всеобщото разви
ването на тези сили вън 
внедряването и развитието 
на самоуправителната и де 
легатска система, които л
все повече се разрастват ? д’ла МИЛИО|,а А1«аРа'
—- казва С тоян Ьогосв, св X с 4 чс според договора 
юрстар на първичната нар * I?™. Ул'ВДа трябва да но 
тайна организация в мост ♦/У асфалтова настилка 
«ата общност. ♦ (до *«сатмцаТа). Строи-

Когато се касае за юнед х ,г л на тазг[ 'УЛ|ица е строи 
■ряваието .на делегатската X ,!,и^"ага °Рганнзация „Гра 
система трябва да се из X °т Дим,итровпрад. 
тъкне, че почти всеки де- * Приключи и първия етап 
сети жител е член па Т1Я-Ф на изграждане на ул. „Мом 
«е* делегация или делегатт 1,||Л войвода”. В този етац 
ска скупщина, където асфалтирани около
ко участвува в разисква- X м' |На стойност от /ЬО 
него 'И .взимането 'На об-*хиляди динара. В „Казарме 

зи услуги клиоурчани са щественолюлитически пън*ния район” продължи из- 
доволни. Имат обаче изве- роси и решения — от сна т гРаждане та улица „Братст 
тни забележки до снабдя- бдяаането, например .до?'Пссс1ци1н:ство” .и „22 дншг 
ването, преди воичко с ово 1всена1родмата отбрана и5дия”. Тук тези улици са

застлани с чакъл м бордш 
ра .на стойност от 800 хил

на

Тези дни започна етро 
ителството .на делово-жи- 
люцца сграда с 20 апарта 
мента и помещения за но 
ва помощ в центъра на 

• града. Според проектосме 
тната документация този 
обект ще струва около 37 
милиона динара. Нейното 
строителство ще приклю
чи след 11 месеца, а стро 

работи изпълня
ва „Градня” от Димитров
град.

В ход са подготовки за 
изработката на проект за 
жилищно-делова 
„Казармен район”. Тази 
сграда ще има 6 апаргамен 
та и делови помещения. 
Инвеститори Ще бъдат съв 
местно самоуправителната' 
общност по 'комунално-би- 
тово строителство и ООСТ 
„Търгокоои”, в състава, на 
„Инекс—Огочар”. Сграда, 
та ще се строи «а ул. „Сал 
вадор Алиенде”.

щтост в

накова, 
на, Велкова и Тугуничане, 
в кейто има около 60 до- 

още без

За ул. „Сутйеска" някол 
ко години по ред се отдел 
ят по един 1М1ИЛ1ИОН динара 
за (изграждането й. Тази 
година са обезпечени

макииства са 
ток. Далекопроводът е за
вършен, стълбовете за 
потоковата мрежа са дока 
рани. Но, акцията като че 
ли започна да стихва.

ние

«телците

Цветко Марков от Вел
кова, инак член на акцион- 
пото тяло за елактРифици 

казва: — Местнатаране,
общност ИЗП7.ЛИИ задълже
нията си. Помощ ни оказа 
ха и младежи от Сурдули 
ца. Председателят на 
щинскат» скупщина в Сур 
дулица Видосав Димитрие 
вич неотдавна доведе ед
на младежка бригада с 
около 60 души, с които из

сграда вЦ. Марков

рия), търсят услуги 
щата, местната канцела 
рия, амбуланторият а или 
пък в дъскорезницата или 
при шивача. От всички те

Об-

копахме дупките и развле 
кохме по-голяма част 
стълбовете. Но, не сме до 
волни от работата на „Еле

От
щия, зеленчуци -и свеже обществената 
месо. Чушки, домати и та.

самошщци-
В. Б. Ст. Н.
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лг У Г
ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД"Но изникналата потреба, а въз основа на 

чл. 9 на Закона за трудовата отношения и чл. -!5 
на Садюупрпвитвлното споразумение за сДРУ-. 
жаване на труда и работниците в Трудовата ор
ганизация „Автотранспорт” в Босилеград, както 
и чл. 5 на Правилника за трудовите отношения, 
Работническият съвет на ТО „Автотранспорт” —
Босилеград на заседанието си, състояло се на '21 
юни прие решение да обнародва:

о 6» е а
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО АВ- 
ТОЕЛЕКТРОТЕХНИК — СТАЖАНТ ЗА НЕОП 
РЕДЕЛЕНО БРЕМЕ — ИЛИ С ТРУДОВ ОПИТ 
ОТ 1 ГОДИНА — един изпълнител

ОБЯВЯВА
писменипродижба на жилища обществена собственост в Димитровград чре.* 

предложения—заявки: „
1. Двустаен апартамент бр. 1/3 „Площад О свибождение” бр. 10 Отоцн^
2. Двустаен апартамент бр. 1/6 „Площад О св:.6ожденис” бр. 8
3. Диуетаси апартамент бр. 1/8 „Площад Освобождение” бр. 8
<1. Двустаен апартамент бр. 2/7 „Площад О свсбождение” бр. 8
5. Двустаен апартамент бр. 4 ул. „Маршал Титс” бр. 36
6. Двустаен апартамент бр. 2 ул. „Маршал Титс” бр. 22
7. Двустаен апартамент бр. 6 ул. „Маршал Титс” бр. 22
8. Двустаен апартамент бр. 1 ул. „Маршал Титс” бр. 17
9. Двустаен апартамент бр. 3. ул. „Маршал Тито” бр. 17

10. Едностаен апартамент бр. 2 ул. „МаршалТито” бр. 17
11. Едностаен апартамент бр. 9 ул. „Маршал Тито” бр. 1
12. Двустаен апартамент бр. 3/5 ул. „Христо Ботев” бр. 2-а
13. Двустаен апартамент бр. 2/1 ул. „Хрие то Ботев” бр. 2
14. Двустаен апартамент бр. 1 ул. „Марш ал Титс” бр. 86
15. Едностаен апартамент бр. 2 ул. „Марш ал Тито” бр. 86
16. Двустаен апартамент бр. 3 ул. „Маршал Тито бр. 86

17. Едностаен апартамент бр. 5 ул. „Маршал Тито” бр. 86
18. Двустаен апартамент бр. 6 ул. „Марш ал Титс” бр. 86
19. Двустаен апартамент бр. 7 ул. „Марш ал Тито” бр. 86
20. Едностаен апартамент бр. 8 ул. „Марш ал Тито” бр. 86 г
21. Двустаен апартамент бр. 9 ул. „Марш ал Тито” бр. 86
22. Двустаен апартамент бр. 10 ул. „Марш ал Титс” бр. 86
23. Едностаен апартамент бр. 11 ул. „Марш ал Тито” бр. 86 т
24. Двустаен апартамент бр. 12 ул. „Марш ал Титс” бр. 86
25. Двустаен апартамент бр. 13 ул. „Марш ал Титс” бр. 86
26. Двустаен апартамент бр. 2/13 ул. „Марш ал Титс” бр. 86 »
27. Тристаен апартамент бр. 3 ул. „Марш ад Титс” бр. 34
28. Едностаен апартамент бр. ул. „Марш ал Тито” бр. 34
29. Едностаен апартамент бр. 4 ул. „Маршал Тито” бр. 34
30. Двустаен апартамент бр. 6 ул. „Маршал Титс” бр. 34
31. Двустаен апартамент бр. 7 ул. „Марш ал Титс” бр. 34
32. Двустаен апартамент бр. 8 ул. „Марш ал Титс” бр. 34
33. Двустаен апартамент брч 10 ул. „Марш ал Тито” бр. 34 
24. Двустаен апартамент бр. 11 ул. „Марш ал Титс” бр. 34 
35. Едностаен апартамент бр. 10 ул. „Марш ал Титс” бр.
ЗС. Двустаен апартамент бр. 1 ул. „Бошко Буха” бр. 20
37. Двустаен апартамент бр. 3 ул. „Бошко Бух?.” бр. 20
38. Двустаен апартамент бр. 4 ул. „Бошко Буха” бр. 20
39. Двустаен апартамент бр. 5 ул. „Бошко Буха” бр. 20
10. Двустаен апартамент бр. 7 ул. „Бошко Буха” бр. 20
41. Двустаен апартамент бр. 8 ул. „Бошко Буха” бр. 20
42. Двустаен апартамент бр. 9 ул. „Бошко Буха” бр. 20
43. Двустаен апартамент бр. 10 ул. „Бошко Буха” бр. 20
44. Двустаен апартамент бр. 11 ул. „Бошко Буха” бр. 20
45. Двустаен апартамент бр. 12 ул. „Бошко Буха” бр. 20
46. Двустаен апартамент бр. 13 ул. „Бошко Буха” бр. 20
47. Двустаен апартамент бр. 14 ул. „Бошко Буха’” бр. 20

ф Всички жилища ползуват носи хели на жилищно право 
есковата на трудови отношения.

& Предложенията—заявки да се дсставят до Основната организация най- 
късно един месец след публикуването.

© Осведомение за площата. качеството и условията на продажбата могат 
да с© получат в Основната организация.

758 885 д.
1 063 569 ”
1 063 569 ” 

992 274 ”
1 039 394 ” 
1058 839 ”
1 072 939 ” 

870 070 ” 
870 070 ” 
637 219 ” 
551 507 ” 
966 660 ”
975 406 ” 
896 155 ” 
577 919 ” 
901 832 ” 
577 919 ” 
901 832 ’ 
895 678 ” 
577 919 ” 
917 241 ” 
905 931 ” 
569 409 ” 
916 917 ” 
836 959 ” 
636 959 ”

1 314 721 ” 
572 427 *' 
563 950 ' 
960 694 ”
976 650 ” 
876 459 ”

1 044 920 ” 
890 167 ” 
510 005 ” 
975 914 ” 
978 669 ” 
986 935 ” 
959 898 ” 
963 170 ” 
959 898 ” 
989 346 ” 
963 170 ” 

978 669 ” 
978 325 ” 
959 898 ” 
965 581 ” 

получено въз

Ф Покрай общите условия, утвьрдени със За
кона, кандидатите трябва да изпълняват и след
ните отделни условим:

— да имат завършена ШУП (школа за уче
ници в стопанството) — отдел автоелектротех- 
ник,

— Да са регулирали военна повиност.
— да не са наказани за углавни дела и да 

не са под следствие.
© Със заявката за обявата, обгербвана с 4 дни. 
с таксено-администратнвни марки трябва да по- 
дадат и следните документи:

— Диплома за КВ автоежжтротехник.
—Кръщелно свидетелство от гражданската 

книга ка родените.
— Удостоверение за регулирана военна пс- 

виност.
—I Удостоверение от съда.
— Удостоверение от Общността по настаня

ване на работа.
— Лекарско удостоверение, 

ф Заявленията за сключване на трудови отноше 
ния с необходимите документи се подават з 
срок от 15 дни от деня на публикуването на об
явата в „Братство” — Ниш, а на адрес на тру
довата организация „Автотранспорт" т— Босиле
град — Комисия за труд и трудови отношения. 
НекаЕргменнк и некомплектузани заявления ня
ма да се разглеждат.

По изникналата потреба, а въз основа на 
чл. 9. на Закона за трудовите отношения и 
чл. 23 на Самоуправителкото споразумение за 
сдружаване на труда на работниците в Трудо
вата организация ..Автотранспорт” в Босилеград, 
както и чл. 5 на Правилника за трудовите отно
шения, Работническият съвет на ТО „Автотран
спорт” — Босилеград на заседанието си, състо
яло се ка 27 юни 1983 год. прие решение да об
народва:

'Л

Уо б т е а V.
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ВО
ДАЧ НА ТОВАРНО МОТОРНО ВОЗИЛО — 
СТАЖАНТ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ —

Г у
По изникналата потребност, а въз основата на чл. 9 на Закона за тРУДО- 
вите отношения и чл. 23 на Самоуправителното споразумение за сдружа
ване на труда на работниците в Трудовата организация „Автотранспорт” 
в Босилеград, както и чл. 5 на Правилника за трудовите отношения, Ра
ботническият съвет на ТО „Автотранспорт” — Босилеград на заседанието 
см, състояло се на 27 юИи 1983 год. прие решение да се обнародва:

един изпълнител
ф Покрай общите условия, утвърдени със За
кона, кандидатите трябва да изпълняват и след
ните отделни условия:

— Да са КВ водачи на товарно моторно зозиъ 
ло с положен „С” и „Е” категория-

— Да са регулириали военна повиносх.
— Да не са наказвани за углавни дела и да 

не йод следствие.
@ Със заявлението за обявата, обгербвана с 4 
дин. таксено-админисхрахивни марки, трябва 
да се подадат и следните дскуменхи:

— Доказателство за търсената квалификация 
— препис или фотокопия на шофьорската книж-

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ШЕ<т< НА РАБОТИЛНИЦАТА 
— МАШИНЕН ИНЖЕНЕР — СТАЖАНТ — НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕ
МЕ ИЛИ С ТРУДОВ ОПИТ — един изпълнител.

\
© Покрай общите условия, утвърдени със Закона, кандидатите трябва да 
изпълняват и следните отделни условия:

—(/да имат завършен Машинен факултет
— да са регулирали военна повиност
— да не са наказвани за углавени дела и да не са под следствие. 

©Със заявката за конкурса, обгербвана с 4 дин. гербово-административни 
марки, трябва да подадат и следните документи:

— Диплома за завършени! Машинен факултет- 
— Кръщелно свидетелство от гражданската книга на 
— Удостоверение за регулирана военна повиност- 
— Съдебно удостоверение.
— Удостоверение от Общността по настаняване на работа.
— Лекарско удостоверение.

ка.
— Кръщелно свидетелство от гратжданска- 

тй книга на родените,
— Удостоверение за регулирана военна пови-

НОСТ-
родените.— Удостоверение от съда.

—Лекарско удостоверение.
—: Удостоверение от Общността по настанява
не на работа.
$ Заявленията за сключване на трудови отно
шения с необходимите документи се подават в 
срок от 8 дни от Деня на публикуването на об
явата в „Братство” — Ниш, а на адрес:

Трудова организация „Автотранспорт” — 
Босилеград — Комисия за труд и трудови отно
шения. Ненавременни и некомплектувани заяв
ления няма) да се разглеждат.

•@ Заявленията за сключване на трудови отношения с необходими
те документи се подават на адрес: Трудова организация „Автотранспорт” 
— Босилеград — Комисия за труд и трудови отношения в срок от 15 дни

„Братство”. Конкурсът оставаот деня на публикуването на конкурса 
открит до попълване на работното! място.

Некомплектувани документи няма да се разглеждат.

в

У У.У
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БАСКЕТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА

Висока победа
РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪ
ВЕТ НА ООСТ „НАПРЕ
ДЪК” В БОСИЛЕГРАД 
д а в а

РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ООСТ ЗА 
ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО „СЛОГА”

В БОСИЛЕГРАД 
дава

ОБЯВА
за приемане на:

1. РЕФЕРЕНТ ЗА ЦЕНИ — 1 изпълнител.
УСЛОВИЯ: Полувиеше образование —

комическа насока с 1 година трудов стаж.
2. ПОМОЩНИ РАБОТНИЦИ В ТЪРГОВИЯ

ТА — 2 изпълнитзла.
УСЛОВИЯ: Завършено основно училище и 

1 годщна трудов стаж.
3. КЕЛНЕР — 2 изпълнитела.
(На определено време — единият за 6, а 

другият за 3 месеца)
УСЛОВИЯ: КВ гостилничарски работник с 

1 година трудов стаж.
Молби с всички документи за 

на предвидените условия се изпращат 
рее: Трудова организация „Босилеград” — за 
Общата служба, в срок от 8 дни от публикува- 

, нею на обявата във в-к „Братство”.
Непълни и закъснели молби няма да се раз

глеждат-
Избирането на кандидатите ще бъде извър

шено в срок от 30 дни след като измине срокът 
за подаване на молби.

„А. БАЛКАНСКИ” — „ДОЛЕВАЦ” 92:72 (41:31).

ГРА^- 29 Долевац. През целия мач 
п ;, дамт ден домакините водиха ю голя 

” а^К ' 1ИГР1И11Дето за ма разлика, така че побе 
‘ п ^ 9пп°РтОВе‘ зрители дата на домакините нико
Станко:,,,., Тп ' Кривака 66 заСтРаш0на' В

^ тт ' ^Риаока- зи мач 'наиммного се проя
т иш‘ виха Веселин Матов и Спа-

■неизилран мач се сен Рангелов, които ведно 
бяха и 'най-ефикасни.

С тази победа „А. Бал
кански” се утвъл>ди в гор
ната част на табелката.

Д. С.

ико-

за приемане на:
1. КАСАПИН 

пълнител
УСЛОВИЯ; КВ касапин 

със завършено 
училище и 
до в стаж.

2. РЕФЕРЕНТ НА КЛА
НИЦАТА. — 1 изпълнител

УСЛОВИЯ; Виеше или

1 из-

Един 
състоя на 29 стопанско 

1 година тру-
ЮН!И Т.Г., в

който баскетболистите на 
„А. Бал кан ски’' е истинска 
егзибицйонна игра победи
ха доста слабия отбор от

изпълняване 
на ад-БАСКЕТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА полувисше образование 

селскостопанска или вете- 
над

ЛИГА

Добра игра и победа 1Г-инарна насока и 
година трудов стаж на съ
ответна работа.

3. СТАЖАНТ - 1 изпъл
,Д. БАЛКАНСКИ” — „ЮГ” (ВРАНЯ) 65:57 (26:24)

На. 2 юли т.г. то облач
но И ДЪЖД01Е1ИТО 
пред около 100 
баскетболистите на 
Балкански”

.. крайният изход бе 1неизвес нител
(На определено време от 

6 месеца).
УСЛОВИЯ: Завършено

средно селскостопанско 
училище.

време тен почти да- самия край. 
На този мач най-добър бе 

,Л- Иван Симов, който
Iзрители

КОНКУРС
КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ В 
ООСТ — ГОРСКА СЕКЦИЯ „БОСИЛЕГРАД" В 
БОСИЛЕГРАД, НАМИРАЩА СЕ В СЪСТАВ НА 
ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРСКО СТО 
ПАНСТВО „ВРАНЯ” ОТ ВРАНЯ ОБНАРОДВА 

за приемане >на стажант и то:
1. ЕДИН ДИПЛОМИРАЛ ИНЖЕНЕР ПО ГОР 
СКО СТОПАНСТВО — ДЪРВООБРАБОТЕЛНА 
НАСОКА.
УСЛОВИЯ: Завършен факултет по горско сто
панство. — дързссбработвателна насока.

Стажантът те' бъде трудоустроен на неоп 
ределено овреме.

Заедно с молбата кандидатите са длъжни 
да представят и доказателство за професионал
ната си подготовка.

Молбите се изпращат в срок от 15 дни от 
публикуването на конкурса във в-к „Братство”, 
на следния адрес: ООСТ Горска секция в Боси
леград, до Комисията за трудоотношения.

Некомплектувани ц закъснели молби няма 
да бъдат разглеждани.

с ня
колко последователни уда
ра разби защитата на гос
тите.

на свой терен 
спечелиха още две точки. 
Те победиха донеотдавнаш 
ния член на Сръбска 
„Юг” от Враня. Атмосфе-

лига Молби с всички доку
менти за изпълняване на 
предвидените условия се 
изпращат на адрес: Трудо 
за организация 
град” — за Общата служ
ба, в срок от 8 дни след 
публикуването на обявата 
зъе в-к „Братство”.

Непълни и закъснели 
молби няма да се разглеж 
дат-

С тази среща първата 
част на първенството при
ключи. Остана един мач 
неизигран, който ще се 
състои въз втората част 
на първенството, която ще 
започне на 13 август т-г.

Ст дните 
Живкович от Ниш |и Мар- 
кович от Лесковац -водиха 
добре мача.

рата на мача развали дъ.ж 
до в н ото време, 
пречи да се разгърне вир
туозна игра, в резултат на 
което са постигнати отно
сително малък брой кошо

ксето по-
„Босиле-

срещатанаве.
Домакините водиха в те

чение на целия мач, но с 
малка разлика, така че Д. С.

ИНИЦИАТИВИ Избирането на кандида
тите ще бъде извършено 
в срок от 30 дни след ка
то измине срокът за по
даване на молби.

Спортно друже.тво-н в Желюша?
По почин на първичната младежка органи

зация в най-голямото селище на Димитровград
ска община — село Желюша, е раздвижена 
инициатива за създаване на спортно дружество. 
Младите от това село, (от 15 до 29-годишна въз
раст около 320 души), изразяват готовност част 
от средствата сами да обезпечат. Безспорно е 
ебаче, че помощ им трябва и от други.

Не се касае само до спортни реквизити — 
оек/визитите както посочват, сами ще си купят- 
Необходимо е преди всичко да се създаде оп
ределена спортна база — игрища, помещения и 
прочие. Наличният спортен обект, на който те 
успешно провеждат турнир по футбол на малки 
врата с участие на двадесетина отбора трябва 
да се доведе в съответствие с изискванията на 
Футболните състезания. Също така трябва да се 
направи игрище за волейбол, на шахматния клуб 
да се обезпечат помещения, а също и за отбо
ра по тенис на маса.

Желюшани считат, че засега тези спортни 
дисциплини могат да поддържат и че имат каче
ствени състезатели, които могат да постигат 
добри резултати.

Засега подкрепа им оказва местната общ
ност и обществено-политическите организации 
в селото. Самоупрзвител-ната общност до физи
ческа култура в общината също (засега устно) 
ги подкрепя. Струва ни се, че и стопанските 
организации не бива да ги заминат. Тук имаме 

кожобработ вател ната 
„Брагство-Котекс”, в която най-много работни
ци (и млади) са от Желюша, Това не значи 
обаче, че и други не могат да помогнат. Ако 
се посочи, че в стопанските организации на Ди
митровград има няколко стотин души заети от 
Желюша, а от тях мнозина са млади хора, по
кровител на бъдещото спортно дружество наис
тина може да се намери.

Изхождаме ли накрая от обстоятелството, 
че една от целите в развитието на физическата 
култуоа е масовостта и че тя дава възможност 
за излъчване на елитни състави. Това е инициа-

-.-д?

Изминава половин година откак ни напусна баба 
Даченка —

Н

ЙОРДАНКА КРУМОВА-СОТИРОВА
На 10 юли т-г- Ще възобновим спомените си за 
нея каю посетим вечното й обиталище на гро
бищата в Димитровград. Вместо панахида на 
основното училище „Моша Пияде” в Димитров
град подаряваме книги на стойност от 3000,00 д. 
На Мира и Таса Си липов благодарим за всичко 
което сториха з:( баба Даченка.

Нейни: Драгана, Свободан, Рад
ка, Ерма и Спас.

На 27 юли навършват ШЕСТ МЕСЕЦА с 
непоносима тъга и дълбока болка в сърцата ни 
от ненадейната см,ърт на нашия скъп и незабра
вим съпруг, баща, син, брат, чичо и зет •••-

Лазар М. Павлов-„Буре
предвид организация роден през 1940

агроном и автолакирер от Димировград 
На 23 юли в 11 часа ще посетим гроба му, 

да се поклоним пред светлата му памет,да оки
чим с цветя вечния му дом и го залеем 
сълзи.

СЪС

Молим роднини и приятели да присъству- 
ват «а полугодишния му помен.

Вечно опечалени: 
Съпруга Мира, син Саша, 
майка Малина, брат Слобо 
дан, снаха Брана, братов
чед Далибор, шурей Влас- 
та със семейството, балдъ- 
зите със семействата и ос

тивата на младежката първична организация от 
Желюша която трябва да срещне всеобща под
крепа.

твналит^роднини.Ст. Н.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Дойдете сега... могнс в прибирането на реколтата.
Тъй като въпросните младежи Не 

отишли на село и по време на годиш, 
ната почивка, то бащите им намери
ли „начин”, как да „видят” синове
те си. По тогавашни» пощенски раз- 
носвач им илпратили следната бележ
ка в Димитровград:

„ ... „Деца, одавно не сте доо- 
дили у село и ние се растужимо за 
вас.

Преди двадесетина години, кога- 
то започваше най-силната индустриа
лизация на Димитровградска община 
двама-трима младежи от едно бурелс 
ко село, млади работници в Дими
тровград, рядко си отивали в родно
то село. Отпусна листаОсобено през лятото, когато на 
село има много работа.

Макар че тогава на село, не бе
ше голяма нужда от работна сила, 
все пак, не беше лошо и да се по-

Ожемо, овъромо, и другу работу
попривършпмо.

Са печемо рскпю ...
Дойдете са свободно да се види- Право да юи .кажем бейо се зарекъл са не

що но-иеселъчко да ви кажем, ама . пай че вл 
разправим за йедну „нашинску работу”-

Нсл/и са иду одмори, а наши човеци що су 
се .разпръснали ма авс Стране и това лето че 
домду да оИ легую у родният .край. Ем, че си 
имаде роднине, ем чс иообиколе ридовете, ем на 
деца че покажу куде су родени, ем че ущеде 
некой динар.

Е, ама сви койи мисле да дооде къмто Ди
митровград и околинуту най-напред нека си 
обезбеде за ши и децата отпусне листе!?

А.аа — бъш тека ОТПУСНЕ ЛИСТЕ, или

мо.”
М. Андонов

— Налага се да прекъс
нете да консумирате ал
кохол, докато не стане 
късно?

г
МЪДРОСТТА ОРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Даваш ли угощение — приятели много, по

паднеш ли в беда — «няма никой.— Да, докторе, но не,
забравяйте, че аз имам 80 
годили!

Башкирска

Богати са онези, които имат 'приятели.
Испанска— А да сте прекъснали 

непрано, имали бихте 90:.
па да сУ сигурни милион поето да нема да се 
разболу (надай боже оди зуб, гърло, темпера
тура, да се не убъцкау на гьрн и теквеяти 
работе).Едно огледало е по-важно от редица пор-

трети. Мислите дека и са прекаруйем, «ели, епа 
де ме послушете кво ми се деси преди 5—6 но- 
чи па ови че ме поверуйете.

Укърпчи .ме бре зуб и непущта, ла непу- 
ща и това ти йе. Нема кво, диго се куде два 
саат но,чту и айде та V Домат за здравйе у 
Димитровград. Чел сам по веснидите дека там 
се дежура и начам и това за ,,дебеле" паре. 
Лупа бре, тропа бре, йедва Ьи пробуди. Излезе 
некво доктурче младо, чу сестрата спомен у де
ка бил оди некойе близко село, <и я си помисли

Мен целРазговор между двама 
лъжци:

— Вчера бях на посеще 
ние на английската крали 
ца и говорихме около 2 
часа.

Трябва да се стараем да се видим такива, 
каквито ни виждат другите.

М. Ганди
»

Не фа.милмарничи със себе си.
Ст. Лец

— Да. известно ми е,
след това ме вика по те
лефона, за да ми съобщи...

V.
дека одма че ми даде лек детето, нели си йе 
нашиноко. Ка оно кво би: йоще од вратата окну 
,,Имаш ли отпусну листу бре или ич те нечу 
гледам?" Кву бре отпусну листу — помисли си 
я — па я идем одома, а не из болницу.

А бре сине, реко му я, па цел комшилък 
знайе дека ме зуб боли, а ти тражяш .некву 
отпусну лист\^. а он ни пет ни шес него .ми од- 
бруои: „Слуше бре, НАРЕЦУЙЕМ ТИ да доне
сеш отпусну листу иначе нечу више да 
вцд/м, а това що сви знаю що си болан то ме 
мене брига. я знам ..

Убава работа, това ли йе хуманото у меди- 
цинуту, !за това ли друщво издвая толЕте паре та 
дс.ктгрйете тека да поступаю ,с нас.

Е па са драЬи гоейе, койи поодите къмто 
Димитровград, ако смейете без ОТПУСНЕ ЛИ
СТЕ да поодите камто иаш край — изволте.

Блага дума—хляб и сол
В едно село живеело бедно циганско .се

мейство,. Повече били гладни, отколкото сити. 
В тяхната къща никога нямало кавга и подобно, 
а винаги се чувала хубава песен и музика. Съ
седът обаче им завиждал и решил да разбере 
с какво се хранят та са толкова весели. Веднаж 
попитал съседа:

— Комши, с какво храниш циганчетата та 
са толкова весели?

Той му отговорил:
— С блага дума — хляб и сол.

Записал: С. Евтимов
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ф Блага дума железна врата отвара. 
ф Зла рана заздравевуе, зла дума се не забравя. 
ф Всека крушка ймадържка, все ка дума има 
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