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СФРЮ Йосип Бр*з Тмт* *т 
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 графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

^»_ИПП|Н и» бЪЛгЛРохата К1РППИПГ т * а са>р Югославия «

ГОДИНА XXV * БРОЙ 1158 * 8 ЮНИ 1984 Г. " ЦЕНА 4 ДИН.

ИЗ РЕЧТА НА ПЕТАР СТАМБОЛИЧ В 
НАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 
СЪРБИЯ

ПРОКУПИЕ ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИ 
ПАРТИЗАНСКИТЕ БРИГАДИ В ЮЖНА НА 12 ЮНИ — ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

ЗА ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА СЮК 

В ОБЩЕСТВОТОНАРВДЪТ ОПРЕДЕЛИ СЪДБАТА СИ
Председателството, на Централния комите* 

на Съюза на югославските комунисти неотдав
на реши на 12 юни т-г. да се проведе заседание 
на ЦК на СЮК, на което ще бъдат обсъдени 
актуални въпроси в осъществяването на воде
щата идейно-политическа роля на СЮК в обще
ството и укрепването на идейното и акционно- 
то м.у единство.

ф ЮКП и оуржоазията се разплащахц взаимно с въоръжена борба и с побе
дата на Революцията, ф Националистите не са никаква опозиция, това е неприя 
телство, това е удар срещу основите на нашата страна, ф Носители на разви 
тието в Косово трябва да бъдат комунистите, работническата класа и тРУДе 
щите се в Косово

Петар Стамболич. член 
на Централния комитет на 
Съюза на югославските ко
мунисти произнесе Реч на 
3 юни в Црокупие по по
вод 40-годишнината от съз
даването на петте парти
зански бригади в Южна 
Сърбия. Изтъквайки, че 
народът в този край след 
призива на Комунистичес
ката партия на Югославия, 
се «дигна на въстание през 
лятото на 1941 година и 
вече през август извърши 
своите първи боеви дей
ствия- Стамболич отделно 
посочи неимоверната из
държи и вост и способност 
на партизанска Топлина 
да запази и развива двцже 
нието в най-трудния пери 
од на освободителната бо 
вба. особено в първите ме 
сеци на 1942 година.

Говорейки след това за 
съвместното и единно ос
вободително дело на на
рода и народностите на 
Югославия през Втората 
световна война, в доято 
сръбският народ даде до
стоен принос. Стамболич 
между другото подчерта:

— Яе от по-малко значе 
ние е и факта, че още 
първите изгтрели на гръб 
ските партизани бяха н-адо 
чени както срещу Фашист
ките завоеватели така и 
срещу техните домашни 
слуги в лицето на преда- 
телска буржоазия.

тронните Резултати, които 
постигна в развитието на 
материалните производст
вени сили. в демократич
ните междуличностни и 
м е жду н аци анални ртноше 
нля, основани върху социа 
листическото самоуправле 
ние, в политиката на на
ционална независимост и 
необвързване и мир в ове-

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТ 
РОВГРАД ЗА ПОЛИТИЧЕСКО-СИГУРНОСТНО 
ТО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНАТА

Стабилна обстановка
Общинският комитет на СКС в Димитров

град на заседанието си от 1 юни,' оценявайки 
политическо-сигурностното положение в общи
ната, константира, че същото е стабилно. Кон
статацията се корени 
тати на трудовите хора -и гражданите в община 
та. Необходима е по-нататъшна активност на 
Съюза на комунистите и останалите субекти за 
още по-високо идейно и акционно единство, ко
ето ще допринесе за постигането на по-големи 
резултати.

Равноправието и брат
ството и единството на на
шите народи за нас днес 
е нещо свещено.

Националистите не са ни 
какда опозиция, това е не- 
приятелство. това е удар 
срещу основите на нашата 
страна. И не случайно на
ционалистите търсят опо
ра в мрачните сили в све
та, както и сами що пред 
ставляват опора на всяка 
политика на конфликти ме 
жду народите на Югосла
вия.

във всекидиевните резул

Петар Стамболич

разреши своите жизнени, 
съдбовни проблеми. Разре
шихме именно оня проб
лем. който днес измъчва 
огромно мнозинство на чо 
вечеството — да се избо
ри за лош, икономическо 
пазвитие и равноправие.

Аз говоря това тук. затуй 
защото, противоположно 
на победата на социализ
ма в нашата страна днес 
ге огласяват сръбските на 
ционалисти, които уж са 
загрижечм за положението 
на сръбския народ в наша
та общност. Тр считат се
бе си за призвани да ре
шават неговите пробле
ми. Но ние не забрав«мс — 
в револгоцията всички по
казаха свояте следи, все 
ки показа истинското см 
лице. пък и сръбските на- 
и йон ал ист и. Л р обл доите 
на сръбския народ РазРе- 
ши самия сръбски народ, 
неговата работническа кла 
са и Комунистическа пар
тия. Те а не някои друг. 
положиха този историчес
ки изпит. За-г-уй са обрече 
ни на провал опитите, кои
то в последно време по 
Различни начини се прав
ят да се обезцени нашата 
Р0ПОЛЮЩ4Я*

г НА 17 ЮНИ 1984 ГОДИНА 
ГРАНИЧНИ СЪБОРИ л

Славче“ (Босилеградско)ИОтблъснахме опита за 
контрареволюция в Косово 
— продължи Стамболич. 
Казвам, гамо опит. защото 
целите на организаторите 
на кон грареволюциятД. не 
се осъществиха. Затуй опи 
лъг на контРареволюцията 
не доведе под въпрос ча
шата политика. За нас не 
с/ЛНествува друга гюлдтика 
и^тук ни<» сръбските кому 
кисти се различаваме от 
сръбските националисти.

Никога те не бяха пра
ви те >и днес*, считат, че 
една народност можи да 
се държи в подчинено по 
лож<м"1е че. на Кодово ««•» 
трябва да /•е влагат сред
ства, защото ..нерационал
но се използват" и под. Съ
що така говорят и капита
листите, когато гтава ■в-ш
рот. за развитие. ,на иооста 
•ндлите 13 света страни.

Нде считаме, че носите-

Съ гласно договора на съборянените 
сии, а въз основа на Програмата за гранично 
сътрудничество между Босилеградсна община 
(СФРЮ) и Общинския народен съвет на гр. Кю
стендил (НРБ), в местността ..Славче” край се
ло Извор (Босилеградсна община) на 17 юни та
зи година ще се състои граничен събор.

Съборът ще бъде открит в 6, а закрит в 17 
часа. Както и досега, и тази г°дина съборяните 
от нашата страна ще бъдат длъжни 
със себе си лични карти.

На събора ще се продават сувенири и дру
ги видове стоки. Културно-художествени дру
жества от двете съседни страни ще изпълнят 
подбрана нултурно-художествена програма.

коми-

да носят

Комунистическата пар
тия на Югославия начело 
с другаоя Тихо — изтъкна 
по-нататьк Стамболич — 
издигна знамето на незави 
симостта. обществения про 
грес и националното рав
ноправие в нашата страна. 
Буржоацията се противопо 
стави на това с политика
та на угнетява не. упадък и 
национално предателство. 
Тези две политики се раз- 
плащаха взаимно с оръ
жие, като възтържеству
ва революцията. Революди 
ята не изникна със стече- 
ице на някои благоприятни 
обстоятелства — ние в ис
торията нямахме щастие —

М. я.V.
г

Димитровград

17 този месец и Димитровград.
-За "здване на събора на югославски 

дани не са нужни никакви 
вет

проведе «а
ли на содиал1исл'ичес1кюгго 
развитие в Кодово трябваЧестните хора никога граж- 

друш документи ос-няма ла забравят, че хиля 
ди бойци — етапи и мла- ботниччооката 
ди, доброволно1 сложиха

па 6ъдяф .комунистите <ра- личен паспорт.
Съборът ще бъде открнт 0т 6 ча 

ринтаI до 18 часа. Всички магазини по вр^ме 
“5® бъДат отворени и снабдени. „Заре

ждането 1на магазините с .необходимите 
вече е в ход.

По време ма събора Белградската 
ще организира обмон 
ще бъде уточнен 

Съвместна

класа и 
трудещите се в Косово. 
Както м Л)Р1И други случаи|.но винаги свободата плаша 

хме с. кръвта си. с гробове
•ге на стотици хиляди иай- родою.свобоиителната 
свидни синове и дъщери на ба. Никога «яма да бъда», 
нашите народи. За това не забравени страхотиите во
що би трябвало да водят
сметка днешните тълкува вата, която извърши неп

риятелят. Революцията иа-

главата си в торбата, кога
то се приобщиха към На така и днес, ма лъжите от 

бор- Тирана г.а къси краката. 
Там- албанският народ жи
вее в робство. Вмеога. за 

ОНМИ зрелища и злодекст- свобода и повече хляб. там

стоки

банка
на валута по курс, който 

допълнително.
култкурно-худо>кесщ1ена прог

рама ще изнесат Културно-художественото дру
жество «ъ;м тютюневата промишленост от Ниш 
и съответно дружество от България.

отварят апетити шрямо Ко 
епво цр тази пплцтика 
неодържима — изтъкна ме 
ЖйУ другото в .речта пи Пе 
тар Стамболич.

тели на нашето минало.
И елтбокият напод, как

то и другите народи ца 
Югославия чрез революция

е
края възтържествува но, 
само о освобождението на 
страната но и с многос-

А. Т.V. У



н А С\[ И УПО СВЕТА
СЪВЕТСКА КНИГА ЗА РОЛЯТА НА ЮГОСЛАВИЯ 

5 ВЪВ П СВЕТОВНА ВОЙНА

Решаващо влияние 
иа Балканите
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ИТАЛИЯ НАСЕЛЕНИЕТО В СВЕТА 8!! ан оЗагрижввщо увеличениеьолмиците 8 I

п 8(оез лекари 8Бързо го увеличение на световното ласвле- 
Понастомцем на на-8 ц МОМЕНТА, К.ОГАТО ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ 

ПРИСТИГНА НА ЮГОСЛАВСКАТА ГРАНИЦА, 
НОВЮ КОНТРОЛИРАШЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СТРА 
МАТА"

88 ние. все повече запршкаиа. 
шата планета живеят 4,6 милиарда жители, а до 
к,рая 'На XX век населението в света ще се уве
личи на 6,1 милиарда души.

Въпреки че се забелязва по-бавно увеличе
ние иа годишния наталитст, вече към края на 
века броят на жителите на земята миг се увели
чава с 90 милиона души годишно (сегашният го
дишен ната.читет е 80 милиона). Увеличението на 
годишния наталитет главно е Резултат иа нама-

Най-1'олям

8Я|) Готвят се Да сгачну- у 
ват железопътните работ- ° 
ници, моряците> служащи
те на аерогари, съдиите • • •

Б началото, на седмица
та над ЮР ооо лекари на
вред по Италия наиуонали 
болниците, клиниките и 
останалите здравни ведом
ства. Стачката им продъл
жила -4

!!
8:и

щаб на народооовободотея 
ките партизански отряди 
на Югославия и че вече/ 
на 4 юли Политбюро на 
ЦК на ЮКП взе решение 
да се премине към въоръже 
на борба против акутгато-

п В най-новото 
издание на книгата „Втора 
та световна война — къси 
разкази’' борбата на юго
славските народи във Вто 
рата световна война (1941 
—1945), в сравнение с Дру
гите страни, се отделя „по 
интииности-ге с големи раз 
мори”.

Макар че и тази книга 
не е лишена от тълкува
ния на военните събития в 
служба на аитуалниге поли 
тически потреби, 
те автори представят до
ста обективно борбата на 

народи, ка

съветско

8населението.лоната смъртност на 
размер иа увеличение броя на жителите се от
белязва в развиващите се страни — сродно 2,1 

годишпо. а най-малък в развитите стра-

8часа. Лекарите 
стачкували поради низки 
те заплати, слабата орга
низация на здравната слу
жба и в знак на протест 
срещу иска да бъде .огра
ничено записването на ету 
денш в медицинските фа
култети. Неотдавна 60 1)00 

обща

ра.8 „Без оглед на жес-гокия 
терор на окупаторите и те 

помагачи — се ка 
зва в книгата — народо- 
освебодителната война в 
Югославия укрепваше не 
прекъснато”. „В момента, 
когато Червената армия 
пристигна-на югославската 
граница” — прибавят авто' 
рите — ..НОВЮ контроли
раше голяма част от стра 
ната”, като привеждат, 
че белградската операция 
на съветските войски и 
единици на НОВЮ създа
де на червеноаймейците 
„възможност да настъпват 
към Будапеща от юг”.

8 на сто 
ни — 0,6 на сто. хните
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СЛЕД XI ПЛЕНУМ НА ЦК НА ПОРП
негови-Възобновяване на връзките с класата 

и народа
практикалекари

сключили с министъра 
здравното дело споразуме
ние за увеличение на зап
латите, но споразумението 

неосъществено.

на
югославските 
то подчертават, че по вре
ме на цялата война тя °ка 
зваше решаващо влияние 
върху обстановката на Бал-

в историята на полскатаЗа пръв път 
компартия един пленум бил посветен изцяло на 
работническата класа, на нейната роля и значе
ние в партията и обществото,
Ярузелски — е „фундаментален въпрос на со
циализма".

„Партията трябва да бъ 
де с работниците, работ 
ците — с партията". Това 
всъщност е основното ио,ръ. 
чение от състоялия се 
Лодж Шеснадесети пле
нум на ЦК на ПОРП, ко- 
цхо, за пръв път в истори 
яга на партията, бил пое 

изцяло на работни-

останало 
понеже министърът не ус 
пял да намери необходими 

80 милиарда
което — според каните.

Между другото в книга 
та се изтъква, че Централ 
ният коагитСт на ЮКП оше 
на 27 юни оформи Главен

те за делта 
лири. Искът да бъде огра
ничено записването на сту 

медицинските фа*
задача" на партията, док 
ладчикът Тадеуш Поремб 
ски подчертал обновява
нето и укрепването на връ 
зките с работническата 
класа и народа'-.

ниАенти в 
култети вероятно ще бъ
де преразгледан в парла
мента. Обаче днес в Ита- 

има над 40 000 безра
ботни лица с лекарски ди-

ИЗРАЕЛСКИ ВАНДАЛИЗЪМ НА ОКУПИРАНИТЕ 
АРАБСКИ ТЕРИТОРИИв

лия
Цяла седмица без вода— За да бъде авангард, 

партията не може да се 
издигне над или да върви 
паралелно с работническа
та нласа, казал Порембс- 
ки. — Тя тРябва да бъде 
сред работниците, да чуе 
тяхното мнение и явно да 
говори за работническите 
проблеми.

Полската обединена ра
боти ическак партия понас
тоящем има 2,2 милиона 
членове, от които 40 на 
сто са работници.

11ПОАШ.
. Оповестени са и други 
стачки. Два дни няма да 
работят служащите на же 
лезопътния пункт в Рим. 
Ще престанат да работят 
и моряците на траектите, 
така че Сардиния пример* 
но ще остане напълно изо
лирана. Вчера на работа 
не са отишли служащите 
на аерогарите- Съдиите съ
що не са доволни от запла 

готови да

Много градове, села и 
бежански лагери на оку
пираните арабски терито
рии миналата седмица ос
танали без' питейна вода. 
Като привежда изявления 
на граждани от окупирано 
то западно крайбрежие на 
река Йордан, които допъ- 
тували в Аман, агенция 
КУНА съобщава, че окупи 
раните територии са оста
нали без питейна вода по

ради саботажи на израел
ското население. Израел
ците затворили водната 
помпа и унищожили водо 
проводните тьрби на водо 
проводната система в фа
ловете Наблус и Бетлехем. 
Тъй като в повече градове 
градоначалниците са изра
елци, те оказват да възбуд 
ят следствие против винов 
ниците.

ветен
чеоката класа и „работ 
чеоките въпроси". В рабо

ни-

800тата му участвували и 
работници от иепосреДстве 
ното производство, поло
вината от които не са чле 
нове на партията. Този лре 
цедент е направен с цел 
да се „обогати обемът и 
формата на диалога с Дя 
лата полска работническа 

Като „най-важпатите си и са 
затворят съдилищата. класа .

Г освобождението на нашите коаища от фашизмаКъм 40-годишнината от

ДИВЕРСИЯТА ОРИ СУЙОВСКИ МОСТ зваше необходимата предпазливост, за да не 
бъде забелязана и разкрита. В нощта всеки 
батальон можеше да се доближи до обекта 
за нападение. Изстрелът на първия обект бе
ше сигнал за общо нападение.
ФАШИСТИТЕ БЯХА ИЗНЕНАДАНИ 

Пред Първи батальон вървеше
тната гара в Бело поле, да превземе съобщи
телния възел, като унищожи всичко на него, 
което може да бъде от полза на неприятел», 
а същевременно да охранява бригадата откъм 
Пирот, отдалечен на 15 километра;

— Втори батальон с по-малки сили тря
бваше да ликвидира охраната на моста на 
р. Ерма, да минира и разруши железопътния 
мост и да охранява бригадата откъм Цари
брод (днес Димитровград);

— Трети батальон трябваше да ликвиди
ра полицейски» участък в Суково, да опо
жари общинския архив, да разруши железо
пътната станция, обектите в нея и тесноли- 
к:й::г.га Суково — Ракита за мина „Ерма”.

Прекъсването на ПТТ-съобщеиия със съ
седния гарнизон не играеше почти никакво 
значение, защото и без това, поради неравни- 
кния харантер на терена и видимостта му, ох
раната в Цариброд и Пирот бързо щяха да 
бъдат „осведомени” за акцията. От друга 
страна, предварително се знаеше, че ако пре
вземат сградата на железопътната станция, 
партизаните ще установят контрол над ПТТ- 
съобщенияа.

— Пета бригада с усилен марш се при
движваше, за да изпълни задачата, като спа-

Пише Гюра ЗЛАТКОВИЧ тройка,
която предвождаше Живадин Илич — Райко, 
политически комисар на Пиротския парти
зански отряд със задача да ликвидира стра
жата на железопътната гара в Бело поле, а 
сетне и военната охрана. Батальонът се при
движи до теснолинейката, а патрулът я сре
щна на няколко стотин метра носейни запа
лен фенер. Тъй като не успя да избяга, беше 
му наредено да изгаси фенера и да не 
мърда от място. На тридесетина метра пред 
обекта стражарът забеляза тройката и из-

Железопътната гара в Бело поле, мостът 
на река Ерма, железопътната линия Пирот 
— София и теснолинейката за мина „Ерма”, 
както и общината в село Суково преди на
падението бяха подложени на щателно изу
чаване. Изучаването на обектите беше дове
рено на група бойци, с които ръководеше по- 
литкомисаря на Пиротсния партизански отРяд 
Живадин Илич, който най-добре познаваше 
терена и хората в този край. Най-напред бя
ха събрани основните данни за състава, лока- 
цията и въоръжената сила на военно-полицей
ската охрана. След това беше извършена 
подготовка за нощно нападение едновремен
но на трите обекта. Подготовката започна в 
село Вапниш, а бригадата тръгна на авдия 
два дни по-късно от село Беровица. Защитена 
от нощта бригадата извърши ненадейно напа
дение, което имаше огромно значение.

По даден знак в 23,00 часа батальоните 
.тръгнаха на изпълнение на задачата:

— Първа батальон трябваше да ликви
дира българската военна охрана на железопъ-

се

вика:
— Стой!!
След това на български език „обяснява

ше”, че се касае за селяни от околността 
тръгнали за влака. Стражарът повярва и ко
гато бойците се доближиха до него, освети
ха го с джобна лампичка, извикаха:

— Горе ръцете!
Наскоро след това беше ликвидиран ве

дно с още един войник, който излезе 
псета, очевидно чул за шумния разговор. Па
трулът влезе в поста и с рязък глас изко
мандува:

от

СТРАНИЦА 2Братство ф 8 юни 1984



СК В НИШКИ РЕГИОН И РЕФОРМАТА НА ВИСШЕ 
ТО И ПОЛУВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 
В НАШАТА СТРАНА

Производството се
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§ ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ПОЛАГАНЕ 

НА ДЕПОЗИТ
§С лице към 

сдружения труд
о

ВВ
П Вувеличава „Депозитни

облекчения
<(з

За най-голям Вуспех на 
стопанската дейност У 
нас специалистите Сг Слу 
жбата по обществено сне 
товсдство считат у в ели • 
чението на промишленото 
производство. Размерът на

В Вв вв Съюзният 'изпълнителен съвет тези 
внесе изменения в Наредбата за полагане на де

позит, е които се установяват редица облекче- 
■ ния. Югославските граждани от крайграничните 

общини, в случай да не е сключено междудър
жавно споразумение за малограничен стокообо- 3 
рют, занапред могат да излезнат от страната 12 □
>пъти годишно без полагане на депозит. (Досега 
от това право се възползуваха само жителите от, 

а 1К1кра'й\праничн1Ите общини, които са включени, е а
а междудържавното споразумение за малограни- "

чен стокооборот, какт° например Босилеград, 
Димитровград, Сурдулица и Бабу шпица),.

Самостоятелни занаятчии, които вършат 
дейност със средства на труда в собственост 

д на гражданите, както и лица. занимаващи се с 
з рибарска и селскостспанска дейност, и свобод- 
а ни художници, занимаващи се с живопис, окулп- ° 

торство, приложни и други видове изобразите 
яно изкуство- се освобождават от полагане на и 

з депозит за 4 преминавания на границата в тече- ° 
§ ю/е на една календг.рс-ка година. н

От полагане на депозит са освободени сту 
° данти, които се шк-олу-ват Редовно в чужбина, и 

отиващи на специализация в чужбина, собст
веници на недвижими имоти~в чужбина, деца 
до 14-годишна възраст, граждани, получаззши 
от чужбина пенсия или парично възмездие по 
инвалидност, и бойци и членове на семействата 
им, когато пътуват в чужбина да посетят исго- §

□ -рически места и паметници. □
□ □□□□□□□ асшсшсюсшасшсюаааосюааоасзасшсшсопоопаоспсзс^сиаоссзпсзс-^

8 вв 8в вв 8увеличение в първите три 
месеца на настоящата го
дина е 3,6 «на сто и прад- 
вестява по-хубави дни. То 
ва увеличение е по-голямо 
Ох' заплануваното в Резо 
люпията за укон омичеоко 
и социално развитие на 
МАЙ В СТАТИСТИКАТА

II Ш!
за социалистическото самоуправи 

тслно преобразование на полувисшето и висшето об 
разование ясно показва, че реформата е не само за 
дача на факултетите и полувисшите 
ните асоциации, но е и задача и отговорност на орга 
незациите на сдружения тРУД, обществено-политичес 
ките организации, садюуправителните общности на 
интересите и други самоуправитепнн субекти.

Ангажирането на Съюза 
на комунистите за пълно 
провеждане на тези зада
чи бе тема, по която се 
разисква на съвместно за
седание на председателст
вата на МОК на СКС, ОК 
на СКС и на Университет
ския комитет на СКС в 
Ниш, проведено на 5 юни

§Резолюцията 53
§

5училища и тех 8
8

8

8
8„Раздвижване" нафакултетите без участието 

на сдружения тРУД и в та
зи област предстоят неппс 
Редствени задачи. Съюзът 
на комунистите трябва да 
разгърне много по-пнгензи 
вна активност в орга
низациите 

-ния

88
8цените ;
8 ,Според данни на Съюз

ния завод за статистика, 
през месец май цеште в 
продажбата • на дребно са 
увеличени с 2,2, а жизне
ните разходи с 3,2 ,на сто 
в сравнение с месец април. 
В сравнение с май мина
лата година цените са по- 
високи с 51,3, а жизнените 
разходи с 48,3 на сто. 
„Майските” цени в продаж 
бага на дребно са по-висо 
ки от „декемврийските” с 
9.7 на сто.
ПРЕДВИЖДАНИЯ И ПЕР 
СПЕКТИВИ

8
8

31
а3на сдруже- 

факултети-труд,
те и полувисшите учеб
ни заведения, самоуправи- 
телните общности на инте-

3
Ут.г.
8Все още недостатъчни са 

началните Резултати в 
осъществяването на резо
люцията за преобразс-згние 
на полувисшето и висшето 
образование и покрай уси
лията и акциите на* всички 
факултети в Нишки уни
верситет- Тази г - активност 
трябва да бъде по-интен
зивна и по-синхрокизирана 
във всички сроди, а п-ре 
ди всичко в сдружения 
труд. Развойните планове 
следва да се обосновават 
върху сегашните резулта 
ти в стопанството, а това 
нещо изисква много по- 
голяма взаимна свързаност. 
Съгласуването на програ
мите и определянето на ка 
дровите профили трябва 
да изхожда от интереса и 
нуждите на сдружения 
72?УД-

:: §з ■
§ §Нншкият унивеРси- 

най-
8 8:тет е един от 

младите в страната и 
е резултат на интере
сите
труд в Нишки регион 
и съседните му Юж- 
нсмсравски и Зайчар 
ски региони.

88 88
сдруженияна

Утрояване на 
валутната,, жътва"

В ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ В СР СЪРБИЯ

Още 8 инвестиционни програмиКомитетът по туризъм в 
-Хърватско предвижда, че 
валутният доход от тур 
ма в Хърватско до 1990 го 
дина ще възлезе на око 
ло 3 милиарда долара — 

1 пъти повече от минало

Ресите, и камарата за кон 
кретно съблюдаване на за
дачите. като настоява кон- 
г дираното виеше и полу- 
БУ.еше образование да бъ 
де в унисон с нуждите на 
сдружения труд от кадри, 
ксето в по-гол ям а степен 
ще доведе до осъществя
ването на принципа „обмен 
:;а труда", както и до по- 
голямо влияние вт.оху поли 
тг/ката за по-нататъшното 
развитие на същото в Ни
шки регион.

Финансова помощ от Републиканския фонд ще полу
чат трудовата единица за производство на чорапи в 
Босилеград и овцефермата в Димитровград

И^пт.г^ителният отбор 
на Републиканския фонд 
за насърчаване развитието 

-на икономически изоста
налите общини 'В СР Съ;0 
б/я взе решение Фондът 
да г.елг ме с финансови 
средства изграждането на 
фабрика за спортни обув- 
за одеяла в Сйеница, фаб- 
ки в Търговище, Фабрика 
рика за чорапогащници и 
мъжки чорапи в Босилег

рад, фабрика за спално бе- 
льо в Блаце и реконструк 
цията на тъкачницата в Но 
г*:: пазар.

Финансова

годишната валутна „рекол
та".

Прогнозата 
на заседание на Релублн 
канския комитет по 
съм в Хърватско,който е ра 
оглупея и оказал подкрепа 
на концепцията на развити 
ето на туризма в тази ре
публика до края па «насто
ящото десетилетие.

е изнесена помощ ще по 
лечат н няколко овцефзр- 
' : (Димитровград, Миони- 
ца и други), а също тана 
ще бъдат отпуснати 
п _а за електрификацията 
на десетина селища в Юж 
номоравски регион и Саи- 
джак.

сред
За Рационализацията на 

мрежата на висшите и по 
л увие шит е училища досе 
га е разисквано главно на Б. К

“\
— Не се мърдайте от местата!
И лостовите, сънливи, изненадани, оста

наха по местата си. Веднага пристигнаха и 
бойците на батальона и ликвидираха първо
то препятствие-

локомотивът минаваше по моста българската 
охрана се възползва от случая и войниците 
заизскачаха в коритото на реката и започна
ха да бягат. Беше заловен само един неприя
телски войник.

Докато Трети баталнюн се придвижва
ше към Суново, обезпокоените селски куче
та предупредиха полицията и тя навреме из
бяга без да изстреля мито куршум. Всички 
групи започнаха да изпълняват задачите си. 
Теснолинейката Суново — Ракита минираше 
група под ръководство на Милан Миладино 
еич — Шчо, миниран беше мостът и всички 
обекти, предвидени за разрушаване, опожа
рен беше общинският архив, но стените бя
ха изписани лозунги, интендантската група 
събираше храна, политкомисарите ка четите 
организираха срещи и разговори е населени
ето. След като беше събран плененият мате
риал, заедно с пленените Работници, беше 
извършена евакуация, а локомотивът, без ма
шиниста, беше отправен към минирания мост.

(който беше само повреден), 
на след друга, 
щга.

а след това, ед- 
24 експлозии разтърсиха но-

Населението в Пирог и Понишавието бе
ше на кран. И вместо да се плаши, както 
с бикновено при тнкива случаи бива то се въл 
му ваше зарад успеха на Иародоосвободитзл- 
ната вой ка.

ДЕЙСТВУВАТ МИНЕРИТЕ

заместникВтори батальон воден от 
политкбмисаря на Пиротсиия партизански от
ряд Предраг Илич — Джуджа в най-подхо- 

пр и движи до моста на Ерма

Неприятелска експедиция тръгна да ин- 
тервенира. когато пече пожарът беше погъл
нал всичко а партизаните сенамнраха 
можис-до на Влашка планина.

дящ момент се 
и фашисткия бункер. Първата чета на този 
батальон имаше за задача да ликвидира фа
шистката охрана и разруши моста, а втора 
и трета чета охраняваха бригадата откъм Ца
риброд. Охранявани от първа чета, бомбо- 
хвт,ргачите Градимир Димич, командир 
първа чета, Аца Виданович, комисар на че- 

Иво Воинович, Светозар Златанович, Ви

в под-

На 22. 04. 1944 онупаторът можеше с«мо
да види пустош, останала след Действувай ето 
на партизаните. Веднага той ангажира тех
ническата служба за установяване на 
сно движение, което за него беше от жизне
но значение, да помести повредения 
тив от моста и да разкрие невзривенмт« 
с де/ек гори, да събере труповете на 
лите. Започнаха жестоки

на Р «ло

тата,
томир Виданович и Радисав Живкович със 
светкавично придвижване успяха да превзе- 

бункеРа и да ликвидират охраната. ВеД- 
това минерите Милош Диманич,

л око мо
ми ни 

загина-
м ат
иага след
началник щаба на бригадата, Радослав Мит- 
рович, зам.-комендант и Петроние Величко- 
яич, комендант на Трети батальон с група 
бойцй минираха моста на р. Ерма. В разгара 
на най-голямо ангажиране на всички групи 
за превземане на моста» откъм Цариброд ид
ваше локомотив. Според заповедта, нея я пу
снаха бомбохвъргачите и миньорите. Докато

разпити на селяните, 
за да се състави протокол за станалото, 
тне наказателната

ГОЛЕМИ ЗАГУБИ ЗА НЕПРИЯТЕЛЯ а се-
енспедицин нахлу по се

лата да опожарява, ограбва и избива.
В тази акция партизаните плениха 2 кар

течници, 24 пушки, 126 бомби. 13 000 патро
ни, 2 Револвера, 1 радиопредавател, 4 телефо
на, 200 нг динамит,

Когато отекна експлозията, избухнаха 
новременно и пожари в Бело поле и Суково, 
така че изглеждаше като че ли гори 
Нишавска котловина. Композиция ©т 25 вагона 
и един склад горяха, когато беше даден знак

ед-

цялата

220 000 лева, 2 пишещи
машини и др. материали.за взривяване на мините и изтегляне на бри

гадата. Първо избухна експлозията на моста КРАЙ
__________/
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В Г.ОСИЛЕ- БОРБАТА ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ, ЗАКОННОСТ пкн.ина
ГРАД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СЕИТБЕНИЯ ПЛАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МОРАЛ II ДИМИТРОВ ГРАДСКА ОБЩИНА 
И НА ПРОЕКТА „МОРАВА И" I

КОНТИНУИРАН ПРОЦЕСШРЕЙГ ТЕШИШ55
Само по този начин и ре
зултатите тняма да изоста
нат. Затова е нужно мно
го по-ефикасно дейслш зч 
не на органите на самоза- 
щ<ига, на самоулравителни 
тс работнически контроли 
и останалите органи в тру
довите организации. Че 
сред тя* има небдител- 
носг говори и случая е тру 
довата ~оганизация „Мега 
лац". името 
в началото на 
взел
милиона за неизползувани 
три годишни почивки. Съ
щевременно заетите в тази 
трудова организация три 
месеца не са получавали 
лични доходи. Това е в 
пълна противоречие със 
задачите и пелите на ико
номическата стабилизация 
и няма нищо общо със со 
циалистическия морал.

Това не с задача само на СКЖ и на компетент
ните органи и служби, но и на всеки гражданин

оост .НАПРЕДЪК" С НЕОРГАНИЗИРАНОСТТА 
И БЕЗОТГОВОРНОТО СИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЦЕЛИ Е ЕДНА ОТ ГЛАВНИТЕ
СПЪНКИ В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАН
СТВО В ОБЩИНАТА

Разисквайки, макар и 
с'ьс закъснение, за реализи 
рането на есенната и про
летна сеитба в обидната, 
членовете на Председахел- 
ството на ОбщмноКЛя ко
митет на ОК в Босилеград 
на проведеното през мина 
лата седмица заседание 
отправиха сериозни забеле 
жки по адрес на 
„Напредък". Тази органи
зация не само. че не орга 
низира производство на 
суровини за цеха за суше
не на овощчгя и зеленчуци 
на частния сектор, но не 
реализира и собствения 
ой план за това производ
ство. Да приполгним, в час 
тният сектор с кромид и пр 
аз лук трябваше да се засе
ят плоЩи от около 40 ха. 
моркови на 34, както и 
картофи (на няколко десет 
ки хектара, а в обществе- 
ння около 4 ха да се за
садят със зеленчуци. Ва
сил Захариев, агсюном в 
„Напредък” изтъкна, че 
планът не е реализиран за- 
щото не са обезпечени се 
мена за тези култури!

Имайки предвид това 
безотговорно поведение, 
както и протакане на про 
екта „Морава И”, членове 
те на Председателството 
поставиха въпроса: може 
ли „Напредък” да орга
низира селскостопанското 
производство в общината?
Изхождайки от факта, че 
с нереализиранехо на пое
тите обществените зада
чи „Напредък” е сложил 
под въпрос обществените 
изисквания за увеличено 
производство на храна, со
циалистическото преобра
зование на селото и само- 
управителното и доходно 
свързване на частния с об 
ществения сектор, на за
седанието бе подчертано, 
че тази организация е ед 
на от главните спънки в 
развитието на селското 
стопанство.

Димитро в град, каит° м 
има ;щ нарушения 
злоупотреби във връзка 

загубата от над 7 ,ми-

До къде со с стигнало с 
заключе- илиреализацията на 

н и ята на Четвъртото засе
дание на ЦК на СК нд Сър 
бия и дванадесетото на Об 
щинския комитет е Дими
тровград, отнасящи се до 
защитата на ковети г\Щ'И01н 
носгта, законността и соци 
алистическия морал? Пред-

дават възможност да ось 
ществя-ва по-големи доходи 
и под ^въпрос е бъдеще ш 
на цеха. Стойне Иванов, 
изтъкна че в обезпечава
нето на суровините една 
година е „загубена”, че 
трябва да се уточни .кой с 
виновен за положението 
— дали „Напредък" или об 
ществбно-поли гичеоките ор 
ганизации и Общинската 
скупщина, които нищо 
конкретно не предприеха 
п не предприемат за реша 
нанею на наболелия кад
ров въпрос в тези органи
зация. пинко Стоянов, по
сочи. че в решаването на 
кадровия въпрос не са ре
ализирани становищата а,а 
1 .федседателството и Об- 
щинекдя комитет на СК и 
подчерта: 
гази
ла сметка да изкугш агне
тата. от които има сигурен 
доход, а обезпечаването на 
семена за зеленчуци е ос
танало „извън възможнос
тите й". — За кадровия про 
блем в тази организация 
разискване с години, но 
нищо не се мени — изтък 
на Борисав Павкович. Взи
маме решения, но не сле
дим осъществяването им. 
Затова селскостопанските 
производители губят до
верието у нас.

Участвувайки в разис
кванията Живко Младено- 
вич, секретар на МОК на 
СКС в Лесковац подчер
та, че в общината трябва 
да има по-голямо взаимо
действие .между общест
вено-политическите сили, 
разбира се според .компе
тенциите им. Въпросът тря 
бва сериозно да «е пов
дигне и в първичната ор
ганизация на СК в ..Напре 
дък”. Още повече, ако се 
има предвид, че в СКЖ не 
може да има място за без 
дейни, за тези, които 
спират акциите ни. Цоне 
Тодоров подчерта, че са 
предприемани мерки по
ложението в тази селско
стопанска организация да 
се мени и че същите са 
останали безрезултатни, 
като напомни, че ще се 
прилагат, и 'наказателни ме 
рки, включвайни и сменя
ването на директора Дими 
тър Йорданов на тази ор
ганизация. който с пиянст 
вуването сн и с безотгово- 
рнот° поведение на поста 
дава особен принос на ло
шото положение в тази об
ласт.

със
лиона динара при изграж- 

Звснс-дането на хогела в 
ка баня. Такива и подобни 
случаи трябва час гго-око 
ро да се разрешават, кон- 

Предсс- директорът
годината е 

единадесет стари
етатирано е на

ООСТ

Председателството на 
ОК на СКС в Димитровград 
констатира, че след засе
данията на ЦК на СК 
на Сърбия и ОК е засиле
на обществената актив
ност и разоткриването и 
осуетяването на стопанс
кия и останали видове кри 
минал. Засилена е и актив 
ността на Съюза на кому
нистите и останалите су
бективни сили в защита 
на конститхщионнсстта, за 
конността и социалистиче
ския морал, но резултати
те трябва да бъдат още 
по-добри и по-конкретни, а 
борбата срещу всички от 
рицателни прояви още по- 
спори та и безкомпромисна.

през пролетта 
организация .е води-

Димитровград
седателствюто на ОК на 
СКС о Димитровград на 30 
май обсъди този въпрос и 
констатира, че въпреки из 
миналото време от над ед 
на година, всички ззключе 
нпя не са реализирани. По
стигнатите начални резул
тати до известна степен 
се обезценяват с недос
тиг на конкретност- Така 
например, все още не е ра
зрешен въпроса със зл~ 
потребите, свързани с бив
шите съдии за нарушения в

дателството. На обществе
ността трябва ясно и гла
сно да се каже има ли 
или няма злоупотреби, за 
да се прекъснат всички 
„чаршийски” приказки.

Защита на законността 
и спазването на социалис 
тическия морал не тряб 
ва да бъдат само кампания, 
но траен процес, в който 
да са включени всички 
граждани, а не само Съюза 
на комунистите и съответ
ните органи и инспекции. А. Т.

ДИМИТРОВГРАД: В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК

Малко работници и селсноотопаноки производители
Изхождайки от сташови- 

щата на XII конгрес на 
СЮК, оперед които класо 
вата структура в СЮК все 
още не е в унисон,, нито с 
възможностите, ните с ну 
/Юдата от по-голямо учас
тие на работници, нопос 
редствени производители 
и селскостопански произ
водители, Председателст
вото ма Общинския коми
тет на СКС в Димитров 
град обели класово-соци
алната структура .в общин
ската организация на Съ
юза на комунистите. Въп 
репеи че има подобрение в 
Редовете на _ комунистите 
все още са малко н©подред 
ствени производители, зе
меделци, младежи и жени. 
От 1669 члена, 615 или 36,8 
на сто са заети в непос
редственото производство, 
153 или 9,1 наето са час
тни селскостопански про
изводители (сдружени 38), 
инженери и техници 88, 
икономисти и юристи 41, 
научни и културн1упр|ааве 
тни работници 110, адмшш 
стративни работници 251, 
студенти и ученици 14 и ти.

Ако се направи сравне
ние е 1980 година, чувства 
се незначително ' увели
чаване на непосредствени 
те_ производители — от 
545 на 615. Досегашната 
практика показва, че зае
тите с по-малка нвалифика 
ция най-малко и най-тру
дно постъпват в редовете 
на СЮК. Видимо е. че в 
онези трудови организа
ции, в които" обществен о- 
полг/п.ическия живот не е 
бога- и броят на членове
те (в сравнение с броя на 
заетите) е малък. Такиза 
са „Ц-иле” е над 260 заети 
и само 56 комунисти и 
„Г-радия” с 280 заети 
53 члена на Съюза на ко
мунистите-

Що се отнася до селско 
стопанските производите
ли може да се каже, че и 
тик е забележимо увелича 
ване на числото им от 150 
през 1980 на 191 през 1983 
година. Имайки предвид 
утвърдените цели и задачи 
в развитието на селското 
стопанство това не е дос
татъчно. Но, тук и възмо 
жностите за приемане са 
сравнително ограничени.

имайки предвид възраст
та структура 
на населението.

Младите сьшо така са не 
достатъчно застъпени в ре 
дозете на СЮК. Даприпом 
ким, че .младежката органи 
запия има оноло 1600 .мла 
дежн, а само 379 души са 
в редовете на Съюза на ко 
мунистите. т-е- всеки шес 
ти младеж.

миграцията

В разискванията участ- 
. вуваха повечето души и 
: всичките -подчертаха, че в 

селското стопанство в об 
шината не се осъществя
ва политиката на Съюза на 
комунистите. Затова в орга 
низи-рането на това ироиз 
водотво се чувствува не
обходимост от коренни 
промени, преди воичко в 
поведението -на оттоворни-

■ те в „Напредък". — Кога 
то се касае за «еобезпе- 
чаването на суровини в

I общината за цеха за суше 
не на овощия и зеленчуци 
тревожат няколко фа- 

: кти, каза Вене Велинов. 
Понрай другото, обезпеча-

■ ването на суровини от въ- 
; трешнретта намалява рен

табилното стопанисване.на 
цеха, на нашия селскосто
пански производител не се

Имайки предвид това,
Председателството конета
тира, че е нужно във вся
ка среда да се води кон
кретна и организирана ак 
тив-ност за приемане на но 
ви членове, предимно на 
работници от непосредст 
веното производство, земе
делци и младежи. Общес 
твено-политическите
низации, преди -всичко пгр 
еич.ните младежки и -парти 
йни организации, трябва 
да дават предложения за 
приемане на най-активни
те- Само по този начин кла 
сово-социал ната 
ра може да се поправи в 
полза на работничеокога 
мнозинство, без пропуски 
и грешки.

и с

орга

на заседанието бе изтъ 
кнато, че понастоящем се 
водят разговори и търсят 
пътища тази 
(въпрос е дали и ТО „Бо
силеград") да се црисъеди 
ни към АИК от Лесковац.

организация структу-

В. Б. А.Т.
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В СУРДУЛИЦА

Ново работно време в Задоволшща политическо-сигурностна
На съвместното зареда ^ от тяхното изпълняване,

ние ,На Председателството. АПрТЛЦ1*П|10 може повече да Тьр-
на Общинския комитет 1||||| I 0П1|ППН ггим поведението 1на отдсп
на СК и Комитета по все V т шца Д0Говорите да по
народна отбрана и общес « „ __ дкрелят на думи. а да рабо
твена самозащита, състо ва и МестНа общШСт' 1-<ак‘ тят по старому. С полити 
яло ре на 28 май т.г. в т0 и Равнището .на негово- чеоКа акция трябва да 
Сурдулица, се разговаря г° идейно и акционно еди осигурим условия всеки 
за зктуалната политичес- нство. комунист-работник, който
ко-сюгурностна обстановка Мариннович се спря и не е в състояние да изпъл 
в общината и за по-нататъ- върху някои отрицателни нява доверените му зада- 
шните задачи .на комунис явления в общи1ната- Та- чи, да отстъпи място на 
тите във връзка с това. ка например все още има онези, които знаят и ис- 
Прието е заключение, че пропуски в търговията, нат да работят, 
този вид обстановка на липсват цени или отделни 
територията на Сурдулиш- артикули не се мерят дсю- 
ка община е задоволяваща Ре и се надплащат от купу 
и стабилна. Сурдулншка вачите, сетне има явления 
община е истински при- на -нетрудово забогатяване, 
мер как се пази, тачи, ра па затуй на данъчната по- 
звива и задълбочава брат- литика трябва да се отде 
ството и единството на ли повече внимание- Той 
нашите народи и народно- позори и за слабостите в 
сти. трудоустрояването, рабо-

помирител ни ге съ 
вети, осъществяване на 
задачите в строителство
то на напоителната систе
ма.

магазините
На заседанието 

пълнителния съвет, на Об
щинската скупщина в Бо

на Из- Общинската скупщина, на 
територията на общината 
да се определи 
магазин от колко 
колко ще работи, разбира 
се това дреме да бъде съ
гласно с потребите на на
селението. Така напри
мер, занапред всички мага 
зини,
хляб и други видове хлеб
ни изделия, ще работят °т 
5 и 30 часа непрекъснато 
до 19 часа, а два магази
на в града, които определи 
ООСТ ,.Слога”, от 5 часа. 
Всички 
обекти, занапред ще рабо
тят от 6 до 22 часа, което 
досега не бе случай. Ра- 
ботново време на магази
ните в селата ще бъде он-: 
ределено в договор с ме
стните общности и съвети
те на потребителите.в те
зи села. Нсво е и това, че 
занапред по време на дър
жавните празници, в града 
ще работят два, а в райо
нните центрове: Долна и 
Горна Любата, Долно Тлъ- 
лшно и Горна Лиеина по 
един магазин.

В продължение на засе
данието Изпълнителният 
съвет даде предложение за 
продажбената цена на ве
че оформените строителни 
парцели в градоустройст
вената част на града- 
Един квадратен метър, 
без каквато и да е кому
нална такса те се запла
ща по 631 динар.

точню кой 
и досилеград, състояло се на 

31 май т.г. се разисква 
върху ценоразписа на гео- 
детоката служба в общи
ната, т.е. за цената на ус
лугите. които занапред ще 
оказва на частни лица и 
обществени заведения. До
сега тези услуги се вър
шеха без определена цена. 
Разбира се,

където се продава
В разискванията, в кои

то взеха участие: Заемно 
Стайкович. Душа-н Стойко
ви ч, Душан Костов, Дра- 
гиша Аджемович, ЙЪван 
Ристич, Видосав Димитри- 
е©ич, Томислав Маркосвич, 
Воислав Младенович, Дра- 
гутизн Господинович и Ви
досав Милошевич, се изтъ 
кна. че комунистите на Сур 
дулишка община в мо>ме 
нта трябва да бъдат да
леч по-сплотен и и дейни и 
да предвождат във всич
ки акции. Найтол ям а отго
ворност безспорно ще се 
търои от ръководствата 
на СК, обществено-полити 
ческите организации и 
Общинската скупщина, па 
все до местните общнос-

и нуждите рт 
услуги бдха редки. 

Обаче сега, след приема
нето на закона за ползува- 
не на обработваемите пло
щи, а имайки предвид съв
купното

такива

гостилна 1чароки

обществено-ико- Комунистите на тсва за 
седание изтъкнаха, че мя
сто за самоуспокоение 
обаче няма и че трябва да 
се премахват воички от
рицателни ЯВЛ НИ Я. които 
оказват влияние върху 
настроението на граждани 
те. При това най-отговор 
ни са членовете на СК.

Уводно изложение на 
тази тема изнесе Славолюб 
Маринкович, председател 
на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите, 
който подчерта, че сега 
много повече от преди ни 
е необходима критичност в 
работата, относно необхо 
дил.о е. каза той, час по- 
скоро да се извърши кри
тическо съблюдаване на 
осъществяване водещата ро 
ля на Съюза на комунисти 
те във всяка ООСТ, трудо

тата наномическо развитие, не са
мо на града /но и на се
лата в общината, се явя
ва ло-голяма нужда от та
кива услуги. Изхождайки 
от тези факти, членовете 
на Изпълнителния — Ако в трудовите ор 

ганизации и общности ня 
ма откровени и отговорни 
разговори за причините и 
не се оценяват дейстЕител 
ните приноси и се търсят 
някакви си оправдания за 
тсва — значи връщане

съвет
обстойно обсъдиха въпро
са и приеха ценоразписа 
за някои услуги и измени
ха предложени цени. За 
ценоразписа мнението ще 
дадаг и делегатите на ОС.

И въпросът във връзка 
регулиране на работното 
време в магазините, гости- 
лничарските обекти, занаят 
чилството и останалите с 
У'служен характер заведе
ния. привлече вниманието 
на членовете на Изпълни
телния съвет. Именно, на 
заседанието бе прието пре 
дложението, за което съ
що така свое мнение тряб 
ва да дадат делегатите на

ти.
Предстои нритическа оце 

нка на собствената прак
тика на всяка първична ор 
ганизация, а в тях ще се 
включат и активистите на 
ОК на СК, а където бъде 
необходимо помощ ще ека 
зва и Председателството 
на ОК на СК.

към отживелото, толерира 
не на безделието, безотго
ворност и разточителство
то. Безспорно — продължи 
Маринкович — че сега има 
ме 'изградени ясни стано
вища и 
много

заключения 
важни въпроси на 

обшест в ено^икон омичес - 
кия живот в общината, но 
не може да бъдем доволни

по

С. М.
М. я.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИ 
ЛЕГРАДБ

Трудоустрояването-грижа н на 

сдружения труд
Много недовършени обекти

На територията на Димитровградска общи* 
на в .моментално са недовършени 39 обекта 
стойност От 523 0/3 000 динара. От

на
септември На 2 юни тази година 

Председателството на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Босилеград особено вни
мание гюовети на осъ1Дест 
вяванс политиката по зае
мането на Работа през из
теклата и първите три ме
сеца на настоялата година.

В педготвенич материал, 
а и п разискванията на 
Стойне Иванов, Цоне Тодо 
ров, Иван Лазаров, Дра
ган Стефанович във връз
ка с осъществяване поли
тика по заемане и планове 
те за настоящата година 
се посочи, че въпреки об 
щопристите определения на 
общественолюл ити чески

те орган изации, сам оу п р а 
виталните общности и 

сдружения труд, за по-ус- 
норено заемане резултатът 
не потвърждават това. От 
22 юрган,изации на одруже 
ния труд и обществепочю 
литиче^ки организации, но 
и то са били дължим да при 
ом ат определен брой ста
жанти. само 11 са изпълни 
т това задължение. От 
46, колкото е трябвало да

бт даг приети, приети 
само 26. Още един факт 
потвърждава това: ов нача
лото на 1983 година бе за
планувано работа да полу 
чаг 320 нови работника, а 
приети са 243, от 
130 на временна работа в 
цеха за преработка на ово 
щия. Въпросът е още по-бо 
лознетг, ако сейма предвид, 
че останалите в този цех 
псе още нямат статус на 
заети на неопределено к>Ре 
мс. С

със оредно, 26 с полувис- 
ше и 15 с виеше образова 

Броят на квалифи
цираните и висококвали
фицираните Работници въ 
злиза на .135 души, 34 ду
ши са полуквалифицирапи, 
а останалите са неквалифи 
ц кран и работници.

Изхождайки от тези фа 
кти, а имайки предвид зна 
чението на въпроса, Пред 
седателството 
ние да бъдат изготвени 
ответни заключения с кон 
кретен решения и пред- 

цел въпроса 
по-бързо и успешно да се 
решава. По въдроса ще ра 
зи,екват и делегатите 
Общинската скупщина и 
Общинската конференция 
на ССТН

самесец миналата година до края на март т-г. са 
завършени девет обекти на стойност от 
68 527 000. Става дума за обекти, чиито срок на 
изграждане е сравнително къс и които са запо
чнати и завършени през миналата година. Това 
са оборудване на кабинети в Образователно-въз
питателната организация, жилищни квартири и 
регионалния водопровод.

От тези 39 капиталовложения, които са , в 
ход, 74 «на сто са стопански обекти, за които 

част от средствата са обезпечени. При 
това найтол яма част от сродствата са кредити 
(54,8 на сто) и то от Фонда за насърчаване раз
витието на икономически изостаналите краища 
(129 093 000 динара). Собствените средства учас
твуват само с 30 процента-

Характерно за повечего обекти е, че 81,3 
на сто са завършени, което е и разбираемо ако 
се има предвид че някои са започнати още 
през 1979 година. От Друга страна има доста 
обекти, които вече имат решения за ползуване 
(и ползуват се), а в Службата за обществено 
счетоводство «все още не са евидентирани като 
завършени обекти. Това само влошава общата 
представа за съвкупните капиталовложения на 
територията на общината. Както истъкнаха чле- 

Излълнителния съвет на Общинската 
които обсъдиха този въпрос, крайно

1Ж\

КОИТО

голяма

взе реше-
съ-една дума казано,

сдруженият труд в община 
та все още не полага уси
лия за създаване 
за приемане на нови рабо
тници. При това, както из 
тъкна секретарят на Само- 
управителната общност по 
заемане на работа в Боси
леград, Боян Миланов, чис
лото на тези които търсят 
работа, вместо да 
лява се увеличава, 
през първите три 
на настоящата година спи
съка при СОИ 
ма работа в Босилеград се 
увеличил със нови 103 ли
ца. Инак, на този списък 
са 832, о;г шито 200

ложенил, с
УСЛОВИЯ

на

на едно <>т .поред 
нггте си заседания. Освен то 
в а сдруженият труд се 
призовава да въ,веде по-го- 
л ям Ред 41 правилност при 
заемането — т.е. цялостно 
да се спазва обществения 
Договор и Закона за заема 
него, да се приемат онези 
лица на «които това е най- 
необходимо.

се нама 
Самоновете на 

скупщина.,
е време съответните органи да приложат закон
ни мерни оретцУ тези трудови организации, ко- 

години не довършават своите пече ,-за

месена

по заемане
нто с 
вършени”, обекти.

А. Т.
М. Я.са
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ДИМИТРОВГРАДОпитът на другите
ГОДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „ВЕЛО ПОЛЕ” НА К01К.ЕК 
ЦИЯ „ЮМКО" НА ПКВ В СУРДУЛИЦА „Кой ирно, кой прав" 

„Циле" затъва
ф Ф ф

В НОВОТО ОБЕДИНЕНИЕ - МНОГО 

ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ Комисията завърши работа, сега думата има О/. 
ветът на сдружения труд — Заетите в „Циле" по 
7-ньрждавау становищата на комисията• ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „ВЕЛО ПОЛЕ" НА КОНФЕКЦИЯ „ЮМКО” В СЪС 

ТАВА НА ПАМУКОВИЯ КОМБИНАТ ВРАНЯ ПОСТИГА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ • ПО-ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ МА ТРУДА И ПО-ГОЛЯМА ДИС 

ЦИПЛИНА • ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ 
НА ЗАЕТИТЕ 

С напускане интеграция 
та с модната конфекция 
„Нищ” и с влизане в със
тава на Памуковия комби 
«ат Враня (ПКВ), модната 
конфекция .,Бело поле”, 
като трудова единица на 
нонфекщгя „Юмко”, от на
чалото на годината напра вото е осигурено до нрая 
ви същински прелом в сто се в крупни серии — от 5 нара месечно, 
ланската си дейност и през ма годината. Произвежда 
последните три месена по до 20 хиляди един артикул, 
стига изключителни ре
зултати. Физическият об
ед! на производството ре
довно се преизпълнява с 6 
на сто, а с това се създа
ват необходимите предно 
ставки за по-добрд усло
вия на стопанисване и по 
стигат забележителни ма
териални ефекти.

— В какво се крие тай- 
-ната?

— Тайни няма — споде
ли Воя Дпнич, директор 
на ООСТ, дипломиран ин 
женер по технология. —
Най-просто казано касае 
се за нова организация на 
труда и нови отношения
към труда. Преди в админи Произвежда се и повече, 
страцията е имало 15 ду- и по-качествено 
ши, а сега са трима чове
ка. Производственият ре
жиен персонал е наброя
вал 45, а сега само 17 ду
ши. Освен това понастоя
щем се работи според ноп 
ми. важещи за целия Ком 
бинат, така че се създ
аат условия работниците 
да работят — и да зарабо 
тят- Набавката на матери
али и суровини и пласмен 
та извършва — ПКВ, «ое 
то означава, че няма зас
тои, а работа (и заработка 
та) са осигурени, повече 
не се произвежда за складо

се (защото не им е и пред 
ложен), личните доходи са 
запланувани под нивото на 
загараптирания личен до
ход в общината, дори са 
и по-малки от средните 
л.д. за 1983 година. Освен 
това „Циле" не е в със
тояние да изпълнява свои
те задължения към общес 
твото. Да не говорим, че 
в този колектив не същес
твува минимална осведо.ме 
нос-г на трудещите.

Освен това вече три го
дини този трудов колектив 
редовно отчита загуби, а 
за първото тримесечие на 
годината тя възлиза 7,743 
мил. динара. Това не е из
ненадващо, ако се има 
предвид изпълнението на 
плана за първите три месе 
иа само с 34 на сто.

Да кажем и това. че от 
284 заети 113 са „на норма", 
а 171 .режиен персонал". 
Коя е тази трудова органи 
зация, която това може да 
издържи? Или от 20 соб
ствени магазина за прода 
жба на мебели — 15 са 
нерентабилни!

И докато работниците 
зината прехвърлят на ди
ректора, а директорът на 
работниците, „Циле” не из 
пълнява производствения 
си план и от ден на ден 
става по-несиособно да из 
пълнява задълженията си 
към обществото и да оси 
гирява ..заплати” за своите 
работници. Вместо да се 
търси изход ог задънената 
улица, търси се виновен. 
Разбира Се, че всеки вино 
вен трябва да отговаря, 
но по-важното е да се 
търси изход.

След едномесечна обсто- 
I йна и всестранна проверка 

на „Циле" специална ко 
мисия на Съвета на сдру
жения тРУД към Общинс
ката скупщина в Димитро 
вград на 29 .май излезе 
пред заетите в тази тру
дова организация, със свои 
становища във връзка с 
инициативата за въвежда
ме на временни мерки. Ста 
новището на комисията е, 
че съществуват всички 
условия за това. с което 
се ст,гласиха и заетите в 
най-старата трудова органи 
зация з Димитровград.

Както изтъкна Крум Ве 
л ичкок комисията е има 
ла за цел да изучи положе 
ниего в „Циле" и да даде 
Отчет, въз основа на който 
Съветът на сдружения 
труд ще приеме съответ
но решение. Комисията е 
установила, че в „Циле" 
съществено са нарушени 
самоуправителните отно
шения, несъгласувани са 
почти всички нормативни 
актове и същите не се при 
лагат в практиката. Също 
така до голяма степен са 
нарушени междуличност
ните отношения, особено 
сред ръководния кадър, а 
това се отразява отрицате 
лно и върху отношенията 
на заетите в производство
то и на съвкупното стопа
нисване- Според становища 
тана комисията, тази трт 
дова организация «е е ■ 
състояние да осигури соци

ве. Значително укрепна сечен личен доход-възлиза 
трудовата дисциплина, о и 17 500 динара (което е на 
доходите' на работниците равнището на Комбината), 
нарастваха. Това обусловя но е двойно по-голем по 
нарастване на общество- отношение на средният ли
ния ,м жизнения стандарт на 
заетите-

И наистина: пронзводст-

чун доход на заетите през 
миналата година. Извест
но число рабошици зара 
бот-ват и над 20 хиляди ди

Въведохме редица
стпмулатиппи мерки, важе 
ти за всички работници 
на ПКВ — добави В. Ди- 
нич. — Всеки месец се да

- Ж . || > I1
| пат по три цехови нарра 
н ди — една от 2000 и две 
| от по Ю00 динара. За 
| Деня на самоуправителя 
I са наградени три работнич 
I ки: Любимка Стоянсвич с 
>. 17 000, Анжелипа Ведко-
В пич с 12 000 и Любимка 
| Стамснксвич с 8500 дина

ра. Още трима работника 
? ще бъдат наградени за 
I Деня на републиката.

; Т
I ч—

1;\ Въпреки чс възнаграж
даваното е стимул ативно, 
все още са големи отсъс
твията „по болест”, които 
месечно надхвърлят 20 
на сто, докато в Коу1бина 
та този процент е 5—6 на 
ст°. Колко губят работни 
ците с отсъствуванс от ра 
бота ще почувствуват ед 
ва през идущата година, 
понеже значителна част 

възнаг

И

През последните три месе 
ца съвкупното производ
ство е предназначено за 
-износ:

. 15.000 панталони за Герман
6000 комплекта и

ската демократична репу
блика, както и 20 хиляди от стимулативните 
якета за Либия. Тези дни раждания ще загубят.

Инак ПКВ отделя отно-започша производството _ 
на 15 хиляди бригадирски еителмо големи средства 
облекла за бригадирите на за подобряване на общес 
съюзните младежки

ална сигурност на заетите- 
В подкрепа на това говори 
фактът, че в производст
вено-финансовия план, ко
йто все още не е приет от 
събранието на

тру- твения стандарт на работни 
ците- Само за реновиоане 
на работническия стол и 
въвеждане на парно отоп-

дови акции.
Общо заетите 192 ра

ботника сега. могат да бъ
дат доволни. Средният ме ление са отделени 4 милио

на динара. За 21 работника 
са обезпечени десетдневни 
възстановннтелни безплат
ни почивки в Соко, Пищ
на и Въ.онячка баня. Доб
роволните кръводарители 
(дали кръв десет пъти) 
имат по десет дни безплат 

°т но летуване на море. Вси
чки работници получиха 

в т-;н. „регрес” за почивка, 
който се обезпечава от

трудещите А. Т.
опаосюоааопасюааоаааосюоооооааоаааоааоааооаоаааооааооооосшасшос

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БО
СИЛЕГРАД ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩОТО ЧЕ- 
СТВУВАНЕ ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ

БАБУШНИЦА !_ 1 ■

3
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НАГРАДИ - ОТ ВАЗАТА
§г

Осъщественият доход 
над 12,5 милиона динара е 

процента по-висок 
сравнение със същия пери
од на изтеклата година, а Комбината, въпреки че 
чистият доход възлиза на трудовата единица ;,БеЛо 
10 милиона динара и е по- поле” е нямала възможност 
висок с 57 процента в по- за хова. Също всекиднев- 
вече в сравнение със ст.- но се доставя топло яде- 
щия период на 1983 годи- не от Враня, а- работници 
на. Средният личен доход те предварително знаят мс 

„Текстилколор” в първи- нюто една седмица, 
те три месеца на годината Очевидно големите оис- 
възлизаше на 13 500 ди- томи (обединения), какъв. 
нара- . то е-Памуковият комбинат

.Лекстилколор. не внася дават сигурност на работ 
въ.зпроизводствен и матери нцците ,но ти и задължа 
али, но засега и не изнася ват за по-добро отношение 
готови произведения. към

Трудовата организация 
страната през 1984 година, 
за печатни тъкани и изра 
ботка на текстилна гала 
Бабушнице не може да се 
за работа, но може пък 
нтерия „ТекстилкодО|Р" в 
похвали с добри условия 
да се похвали с изключи 
гелно добри резултати на 
стопанисване. И в настоя
щата година на „Текстигако 
лор” му тръгна добре: в 
първите три месеца на го 
дината е осъществил общ 
доход От 47 милиона дина
ра. Изразходваните сред
ства са били със 7 процен
та в по-мално от общия 
доход.

3
§: □

в5 На неотдавнашното проведено заседание на 
Председателството на Общинския 
съвет в Босилеград бе раздвижена 
за присъждане на отличия и грамоти на заслу
жили трудещи се в общината. Членовете на 
Председателството потърои всички първични си
ндикални организации обстойно да обсъдят въ
проса и от редовете си да предложат най-доб
рите производители и самоуправители.

Тези

55 синдикален
инициатива

§:
§2
□3

5
§

3
3а

3
3
2признания ще бъдат връчени на тър

жествено заседание на Общинския синдикален 
съвет, което ще се проведе на 27 юни —- Деня 

самоуправителя. Разбира се. предложенията 
ще оосъди и съответна комисия на Общинския 
синдикален съвет.

§
3
§на §

8труда. М. я.М. Анхич Ог. н.
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Разпръскване на идейната мъгла
ждународната обстановка, особено 'икономи- юза на комунистите и в ръководствата му 1не 

иокванита за Съюза на комунистите ческата. не може да се пренебрегне субекти- са. дадени нито единствени оценки за харак 
' К°Ит° се ВОД:ЯТ' макар още 'Недоета- вната слабост на самия Съюз на комунис- тера, досега >и значенет0 на определени нег 

ко ак Н^ИТИЧе0КИ' лР0ДУнтивни и с ло-широ- ще, който действува доста неубедително в приемливи идейки явления, нито са дефини- 
пъолв оЮчваНе на членовете, недвосмислено изпълняването на своите задачи, м то както рани начините м средствата на идейната бо,р- 

Ъ1ржщ;ават, че състоянието на идейното на идейния план в разрешаването на някои ба срещу тях. Къде са причините за топва 
съ нание в Съюза^на комунистите и в обще- открити идейно-теоретически въпроси, така и явление — това е сложен въпрос, а във все- 
ството е доста неблагоприятно, че някои иде- в самото ангажиране в институцииите на ки случай представлява отделна тема, обаче 
ини процеси получават нежелана насока, политическата система, където се разгръща напълно е ясно, • че това състояние предиз- 
че в идейната борба се проявява несправяне, Дългосрочната програма. Всичко това,'с те- виква недоумения и у -най-добронамерените 
ооърканост, дефанзива и дори н^отлорност, чение на времет0, предизвиква 'разбираемо комунисти. Това е (изгодно за противиически- 
с което са отворени пукнатини в идейния незадоволствр, което — обективно гледано те сили, които умело използуват тази кон- 
фронт за проникване на чужди и вражески — е благоприятна почва за възможно изник- фузия за заовладяване на значителни простра- 
идеи. В тази горе—долу позната мозайка на оване и на идейните плевели от семената, ко- нства за действуване и затова е необходимо 
идеин-ия момент ввдимо е изпъкналото агре- ито хвърлят споменатите вражески ©или съгласуване на единното становище в Съюза 
сивно, организирано и доста успешно дейст ,у > ’а югославските комунисти,
вуване на всички ид ейни и противници на Съ- + нес и тук, следователно, съдбовно зна- Опитът на Съюза 'На комунистите говори, 
юза на кохгунистите. в което с подчертана чение получава въпросът за оспособеността че най-пл!одовита е откритата идейна борба, 
агресивност нападат вражеските и антикому- на Съюза на комунистите за осъществяване борбата е аргументи, в която СК е обектив- 
нистическите елементи. Всичко това е в ол- на своята водеща идейно-политичесна роля и но супериорен и в която лесно може да 
ределен дослух с широката десничарска и за предприемане на крайно нужния завой ов сломи, както впрочем безповратно опрове- 
антикомунистическа офанзива в света, а от идейно-политическата акция- Няма никаква рга всички онези идеи, които контрарезолю- 
същата дори и насърчавана. Обаче, било би дилема за това, че «и е необходима идейна цията и назадничавите сили и сега предла- 
и погрешно и непоправимо вредно ако бихме офанзива, а считаме че не би трябвало да гат. Убедени сме, че това е много по целе- 
вярвапи, че нашият главен идеен проблем е има дилеми нито за това —1 в кое направле- съобразно от надвикването с опозиционните 
засиленото действуване на идейните против- ние трябва да бъде насочено това действу- сили, размяната на етикети без обоснование 
ници от националистическите и вражеските ване- и далече по-ефикасно от административните
сили, както мнозина говорят и мислят. Идеи- Преди всичко, необходимо е обръщане с мерки. Разбира се, не тРябва да се стесня- 
ните опоненти и вражеските сили, чииго „ал- лице към собствените слабости, грешки и ваме от това когато се касае за ясно враже- 
тернативи на нашия трудов човек са добре пропуски. Това значи скъсване с лрагматиз- око субверзи^но действуване насочено към 
познати, не тРябва нито да подценяваме, а .ма и оживяване на идейно-теоретичеоката ра- застрашаване на конституционния ред. Това 
осооено в едни такива сложни времена, но оота, като доминиращи форми в открояване- са легитимните средства на всяко организи- 
и да не ги надценяваме. Те представляват, то на партийното битие, филтриране на идей- рано общество и тяхното прилагане в никой 
как метафорично на състоялото се неотдавна ните становища и оспособяване за‘бързо и случай не може да се тълкува като задуш- 
съвещание по идеините проблеми в ЦК на убедително действуване срещу подривната ване на демократичните свободи, както же- 

се изрази неро Кв^ич, е тъмно огЛе- дейност на противника или идейно неприем- лаят да ни припишат това някои от пропа- 
което Се рефлектират нашите ливите алтернативи. Същият третман тРябва гандистките центрове в чужбина, но означа- 

слаоости. Да получат идейно-теоретическото осмисляне ват точни запазването на тези свободи. Впро-
Г. _ На множеството въпроси по следите на дв- чем, трябва да се имат предвид обстоятелст-

_ - *Т 3 Ю ЛаВСКИТ^ комУНИСти тентичните определения на Програмата на вото, че поради определени несъответни по- 
^*Т"НОГ° лов>ече Аа оъде загрижен за СЮК и марксистката теория, с помощта на хвати имахме повече вреда отколкото полза 
състоянието на идейното съзнание в соостве- които трябва осолкото е възможно по-бързо че на определени 
ните му редове, разбира се и в обществото да се разчистват идейните 
като цяло, преди всичко явленията на извее- пробиви в развитето 
тна идейна конфузия и политическа дезори- самоуправителна
ентадия, замъгляване на перспективата на които за всичко тава даде миналогоди[иното 
развитието, дефетизъм и апатия, съмнения и пленарно заседание ,на ЦК на СЮК 
недоверие, които захващат определени 

обществени слоеве и младежта и от

Р

личности обезпечихме 
нови „ореола'’, -който те <Гдействителното си зна- 

на социалистическата чение нито интелектуално, нито политически, 
демокрация. На оценките, са заслужили.

терени за

баче, успешната идейна борба, особено 
„ за идей- на торена на идейно изявените идеи. които

даиствува-не, не може нищо нито да се не изхождат от рампите на марксистките оп- 
което дооави нито отнеме, освен че трябва откри- ределения или другите еманципатоопкм <Ъило 

не са .имунни и мнозина членове на Съюза то да се признае, че очаквания,, обрат в -идей- софни, не мож" да се води С стшествено 
на комунистите. Генератор на едно такова ката работа и в оживяването на идейния не се издигне равнището на еде,Хеотетн 
настроеше, което мисля още «е е толкова фронт на социалистическите самоуиравитепии ческо*, знание на членовете на Съ^з?
критично за да прерастне в общо недоверие сили не са настанали. Напротив, ........а се комунистите и отоелно на ръкогаалн^ кап
в Съюза на комунистите и неговата комуни- до ескалация на носителите на прот-пвннчес- ри. В борбата на едеите мЛтже
етическа програма, покрай икономическите ните идеологии, които поради известното от- да. побеждава само .шталггят 6
трудности ВЪВ всеки случаи са и недостатъч- стъпване на Съюза на комунистите и до из- труд" и нзключитедно 
ните успехи на Съюза на комунистите и ос- вестна степен в замътон«я идеен -климат не- ™телно
таналите субективни сили -в осъществяване-' очаквано бяха доста уотешни. 
то на по-яона перспектива за по-нататъшното тт
развитие, В провеждането на Д1,лгосрочната Г1 а исичюи предизвикателства на враже

нХ °ГбвИа ГГтедГ0ТРГГРеН^оСЪМи - ..прОДуВДията" на вдеи, но и с
ти, които биха могли да мобилизират. При съобразно на обстоятелствата да се отговаря ТЯ1 афирмация в обществената практика, 
зачитането на всички обективни причини, ме- Обаче, трябва открито Н

на

интелектуален 
теоретическото насле- 

ддтво, но жи-вият теоретически ум който юе; 
ветля-ва ак-гуалната революционна практика и 
диредлага нови идеи. Съюзът -на -кодгунистите 
с-воята идейна водеща политическа роля по

да се каже, че -в Съ- Панче Зафировски

УВ тези брой: Всичко бе пекъл ___
Школите обичат нормите 

Многоъгълен свят
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СПОМЕНИ ДАВНИ, СПОМЕНИ БЛИЗКИ

11|'>едчувству|вай'К.и катастрофа, ба- която и дотогава дебнела Мишо.
Измъчили го, пребили, на носилаглини патриоти, които службата 

на окупатора .считаха за преда
телства и но се примиряваха снел.

Тук искам да събудя споме
ните за някои от тях, които не са 
вече живц, а чиито имена, общ,- 
дудти, примери са се орязали в 
спомена и траят четиридесет и 
повече години. Почнал би от най- 
младия, от юношата Гойко Вуйи- 
сич от Липово: ученик, гимназист, 
само излезная от детството си, е 
черни коси, бели зъби, светли очи 
и детски мечти... И не можал да за
брави стария ои брат, загинал пар
тизанин и но искаше да скрие 
това, което мисли. Може би наши
ят Гойко вито до скою нс 0 ДО- 
раснал, зашвдто в СКОЮ биха го 
научшут ио-добрс да внимава как 
во пран кого накао говори, но за 
доносниците бе напаст и оцасност. 
така че два пъти или три пъти го 
довеждаха, измъчваха дредн да го 
разстрелят германците като зало
вили през май 194.5, док два след 
разформирането на прословутия за 
твор. Н този Юйно неопитен, още 
дете, пъргав и неукротим по овоц 
начин бе подкрепа на нас по-ста
рите и по-силните: наблюдавайки 
го като състрадалнин, на хората 
бе по-леко да почувствуват всена
родното и оотцочовешкото. нещас
тие на войната, да се помирят със 
загубите, да се въздържат и стаои- 
лизират, да не се изложат пред Де
тето, да не допуснат пред слабо
стите ...

— Тежки и мрачни бяха часо
ве! * след гърмежите, които отек
ваха от Ьреза. И когато не Ояха

Всичко ща му го изпратил да спаси гла
вата си, при роднини, в гориста- уо донесоха и в затвора хвърлиха, 
та м захвърлена Пива. Мръсните при това го и оковаха —

доносниците и дългите ръ- страх че *йе побегне, защото не 
и иомах-ачите му можеше и да стои на краката, но

накажат. Тези око-

не от
очи на 
Не на окупатора
го намерили и в Нива. Бива арес- и с това /та то 
тупан изпратен в Колашин. 1'ер- ш „ за мене бяха наказание, ето 
,маниите го разстрелват край Дъе- Как: когато германците ш вдатна- 

Н Г т I затвора и поведоха, Мишонотрезницата до река дрека. чю ха от т може
подобен случай и в Никшич: още не се бе оправил за да м жс подооен слу таи ^ Косо. да хсвди; „блягнал се на моето

■влечехме се така
бе щнах

ещц|н Чаношч, пресеяни
^ПГ~рХо.С“ Гн^^Тодоната.до М^о

—15^;; :аг
загннад от четници, дто- гато нашите “^“ече" започнаха да оятат, ние вече оях-

и на тясно. Така

пакъл Тс1М
оороаха
р'И>п* заловен, осмсн разстрелян 
нраи презовик. идин от членовете ме в закъснение 
на съда който го осъдил ето го сломен ог умора, нямах сити

„»»шич. оДгюкат е " тръгна, нито нимах сърце и лице да 
човек" то пиха тю .т о оставя.

да
С помените за хората, срещи

те .и разделите от четшшткия зат
вор в Колашин 1942 . и 1943 годи
на. имат всички недостатъци 
припомняне, към което се прибя
гва след дълъг,, период от време.
Бележки, по това време, не съм 
водил — знае се защо, защото бе
лежките бяха рнсковни и оиаони 

:не само за тоя нопто ги води, но 
и за всякого, когото бих спохтенал 
в тях. Документи не са намерени, 
макар че знаем, че хартията 
доста нетрайна и че голяма част 
От архивата на лихтеките четници 
е пленена, запазен а и достъпна.
Останало хти е да се служа с по- 
хтненето, а по-хтално с изказвания
та на оцелелите другари от затвог 
ра. Тъй какт° нямам нищо по-доб
ро паилагам това към тази наша 
закъсняла комеморация на хшхна- нз?ели никого 0т нашата стая. ана
лите и измрелите другари, с които еххте Че са извели другар от някоя 
заедно страдаеххте, борехме се ко- ДРУга- По-старите хора. които Оя-

,1 1,4 0
се сърми, вогаго 
КИП зштон и в чие ИМС осъди Мла- БД1-У1 МОМЕНТ НЕ СЕ ОКАЗАна ПОДСЮНИ о.1 у Чс1И|дсжа.. лс1ми«а и

но Ьс^чни Наши МвСТ&‘Г1Л1СН11С ...За Йездо си спомням вт*в 
опит за бягство

,
/уруг мои приятел, ъшшо ву- връзка с нашия 

кович, син на поп оогдан, вечен от затвора: това бе група от шес-.
тдесет затворници, отведени в око- 

яа Колашин да
о-позиционер, сестрин син на пред
седателя на прословутия съдия »тар лността 
ко тупщтович, приятно ме изненади дърва за затвора, на всеки стра- 
иовече ттъти. първо във въстание- жар се падаха двама затворници, 
то в Андриевица, когато видях които ще го разоръжат на догово- 
как всесърдно и с въодушевление реНия знак на Любо Буксанович. 
прие оовооодителната борба, спе- дз и иездо тряоваше да разоръ-

жим един .младеж, който всъщ
ност не бе стражар, но се приоб
щи къ-м стражарите докато мина
вахме край къщата .му.Носеше 
младежът пушка съвселт нова и 

скрил пред лъсната, следехме Иездо и за все- 
ко негово движение — без .мъка

донесат

е

чсп.1 Асвсру.со у! ие изоран за но- 
дтанд-ир на градската чета; 
път през есента на т^чт тю време 
на кризата на въстанието, когато 
то намерих в задихтената . колиоа 
под к.сш, където се 
италианските и хшлицеиски поте- 
ри заедно с Иоио Кушович от Ска- 
дар и несвикнали с трудностите 
търпели глад и лишения и живее
ли ог оскъдната милостиня 
мрачните селяни.

втор

ха във всяко помещение, ни успо
кояваха: „Дойна е, гине се, гинеше 
се и в миналите войни. Не 
пропадна, няхта и сега да се про
падне — няма сватба без месо-...

бихме го съборили за миг и чувс- 
' твувахме как свободата ни ммпу- 

на ва с крилото си съвсем ог близо. 
Но, Любо Буксанович не даде зна
ка, който очакваххте: вместо това 
вдигна дърво, сложи го на рамо и 
каза гласно? „Хайде, хора, да 
идем!" С тези думи отлетя свобо
дата. а на .мнозина не за дълго

лкото можахме и надявахме се на 
по-хубави дни.

Когато в началото на септем
ври 1942 година бях докаран в за
твора в Колашин — всички поме
щения на затвора бяха пълни и ,, ----------------------------------
препълни. Никъде нямаше място Към сРедага на маи в Колашин се състоя научна сРеЩа на тема:
за новопристигналите. Водеха ни Бслатинският четншпки затвор 1942—1943. Организаторите: Марнсист- 
горе доле да ни покажат как са кият център към ЦК на СК на Черна гора, Историческият институт 
сбити затворниците като сардели на СР Черна гора и секцията на преживелите затворници — поканиха 
в консерва; крещяха по нас като научните работници, изследователите, преживелите затворници да раз- 
че ли ние сме виновни за тази те- светлях най-важните събития свързани с този затвор и други затвори в след това и животите, 
снотия и ни псуваха, като че ли Черна гора. На срещата бяха изнесени 41 резюмета, в които и в 18-те силом сме дошли да им създадем -
тези проблеми. По наказание ни Р33“^3”1** явно бяха споменати множество имена достойни за ува- 
натикаха където е най-тясно, и жеиие и хора достойни за възхищение, 
тук почнахме да учим как се във- . Предаваме изложението на писателя Михаило Лалич.
лича вратът в раменада и как
ребрата в трупа, как човек да се САМИ В КИЛИИТЕ 
смали, хака че по-малко да пречи 
на останалите другарите- Теоно-

се

Досега остана непознато коя 
бе причината да се остави този 
последен шанс. Нямах удобен .мо
мент да разговарям с Любо за 
това, не зная Дали някой друг е 
разговарял. Чух само за непрове
рения вариант, за който друг мо-

Когато през септември 1942
година в затвора нолашмнекм го 

родни- срещнах, неговата решителност не 
тия, нервоза, въшки, гладуване, ни. намерихме ги между другари- бяха съломили нито намалелите па 
цинизъм на съдиите, вщженевне на те. Беше Марко Павичевич от Ко-
стРажарите, терор на садистите в нюх под Ком: бил корекхРР в Бел-
офицерски униформи, звънтене на град, разрушена Му печатницата в
оковите, извеждане, снемане «а бомбардировката, разболял се, ос-
оковите, разст-рели — .всичко бе, тзнал без работа, върнал се в те които тепърва ни очакваха, иу- убеден че този ден най-сетне ще
предвидено от живота ни да на- бедната ои хижица, при болната ичого на шишо, председател на уа1еем — при тръгването от зат-

си рстаряла майка. Подсказваните четнииишя съд и покрай цинизхш
след въстанието изпратили Марко с който радушно се перчеше, на-
да отговаря пред италианския вое- спояваше и нащиосле усягя овоя 

Че този затворнически пъкъл нен съд в Цетине. Бил съден, ос- сестрин син да освободи от затвор предишна свада или о.мраза. На-
издържахме, надживяхме, че от вободен, пше се върнал при стара- ническите неволи и опасности. Не паднали го тогава тъмничарят Пе
нете най-сетне излезнахме с отно- та си майка, но и тогава не го
сит?лно запазени душевни способ пуснали да си почине. Наскоро то
ности — макар че в това време изпратили пред прословутия четни-
това изглеждаше невероятно — шки съд в Колашин. Тринадес:
трябвало би да благодарим преди месеца прекарал в килия, от там
всичко на другарството и на доб откаран в лагер в Бар, от Бар из-
рите другари, които затекохме в пратен в Италия, от Италия в Гер
затвора или които ни се приоб- мании.'Някъде през лятото 1. 
щггха по-късно. В едно си прили- година получих писмо от него пи;
чаха, в здравия морал. По всичко смо и_тетрадчица ръкописи, а на-
друго .различни: едни млади, неве- скоро след това и вест, че живо- слаби, а партийната организация
жи и избухливи, а Други зрели и тът му се угасил в болницата на намираща се в дълбока нелегал-

Ирижкм венец.

- И ние които нямахме

же би можал повече да каже или 
ни да я порицае. Според този вари-

тила, слаоостите и погрешките па 
нашето кошандуване, които 
доведоха до това, нито опасности- ант: затворникът Милован Балтич,

прави пакъл. вора ударил свободняка Ракоче-
вич да му отмъсти за някаква оиНЕПОКОРНИ

го пусна да се върне в къщи, знае- тър Ракочевич и стражарите. Вър- 
ще че тахт ще го дочакат доно
сници, които щетиу снемат глава
та- Задържал го в квартирата си 
-в Колашин, с надеждата, че тук 
ще може да го контролира и да ради Балтич: бяха големи прияте

ли, плашел се че поради нашето 
бягство, Балтич би бил първата 
жертва на четнишкото от.чъще- 
ние, а може би с® е и надявал че 
в някое друго обстоятелство и

зали го, пребили и вързан остави
ли в килията. Мислело се е, че Лю
бо Буксанович е сторил. това за-

1945 -МУ прекъсне връзките с компани
ята.

Връзките действително били

търпеливи, тРети стари, издържли- 
ви и горди./ Срещаха се тук бойци 
с рани незарастнали, скоювци, пар
тийни членове, работници, селяни, Лешевич, абитуриент или студент та за състоянието -в затвора и ка- 
ятаци, овчари, занаятчии, Студента. От Мюстар, от семейство имал — кео би могло да се направи. Пис- 
учители, свещеници, бивши куми- каза — стар баща и бол.на сестра 
ти от- миналата война и

ност, игнорирала колашинскии за
твор. Мишо Вукович се опитал да Балтии ще изведе е групата, 
осведоми .другарите ои в комите-Сам в килията бе и Радко

Друг момент не се указа — 
никога вече не ни изведоха.

мото му не стигнало където били 
твърдо- вече отдавна там няма жив от тях. изпратено, заловила го полицията. Подготви: Нада Шарановия
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ШКОЛИТЕ ОБИЧАТ НОРМИТЕ
към институциите на системата — на което се свежда 

политическите школи — често има противопо-ложен ефект от онова, което се желае да се постигне с марксиче
I

на” на това специфично школува-

Апологетичного 
нието на работата на 
ското образование

най-голямачаст от програмата, па и съдържа-отношение

В началото ц между нормативната система и марксизма м марксическата тео-
го.-шни ядуиа ' 8 седемдесетте реалното състояние ма обществени рия. _ _-.ггжтягг-^ягй~г.-’г;
литичегки оогяни,я 0Щ^?ВвН1?'ПО" ституционализмът. в центъра на за повече «асочен-и към ежедмев- курсистите , но и че ^ • фГ д'
даоТтоо^днес^аа^-г^ГшвлГГ-изТ б^п^и,ен;%^ри шк^ 
ГГГ-н^Е“™ ГгЖреввТ.ТагоИ ГХи^нГзм^П^ ^<Йн!^Г«Н/Г~е =

а,ф те на ма‘РК0И- -разклонена система от институции те «е дават достатъчно гаранции комшементарни знания или -разши
незадосволя- разклонена система от институции, д® 1гат „I подготвят слушатели- Ряват фонда на познаване™^Пан-

пгопмни пея 'Р оота се отделят а не като реално и противоречиво 1е за самостояелно, критическо и тич посочва и то а.
на "школа *на**СК тп*”3 Рега°нал‘ Революционно обществено движе- открито изправяне пред .реалните лите идват в политиче- _тена школа на СК струва два мили- ние- противоречия на обществения жи- ли с вече оформен идеологически
™Ф°”НИ са °тделни ин- Оттам следва «екритичност и вот. „Създаваме нови -поколения профил", и опитът за промяна «а 

У реализиране на програ- апология. „Без оглед <на това. че от средношколци, комунисти и 1ка техните определения сРеЩ
‘ т това ооразование (марк- е необходимо слушателите на по- дри в СК по време -на изключи- дателен отпор... 
йня6 За 1446 литическите школи да получат оп- хел;Но интензивни и бурни тео-рети Прпмрни
1 Робота), стотици хора са зае- ределени знания за нормативната чеоки разисквания и полемики, ка УМЕРЕНИ ПРОМЕНИ
ти на тези раооги. Днес съществу- система и нейните институции. .. кт0 и на изострени класови ко-н- Светислав Стоя-ков -още
ват -младежки школи, школи на марксическото образование има за фронтации ... а -изходът на теоре- 
самоуправителите, вечерни школи, цел да подготвя членовете, и кад тическите и практичесюо-историче трета от курсистите в политичес- 
школи на оощинските комитети, а рите в СК за промяна на съществу оките -конфро-нтации ще зависи, ките школи след -курса „проявяват 
всички първични организации на ващото състояние ои за -постоя-ино между другото, и от нивото -на обществено неприемливи станови- 
Съюза на комунистите също така подобряване на съществуващата теоретическата подготовка и марк ща и възгледи , докато изследва- 
реализират програми по идейно- практика.” Апологетското отноше- сическата насоченост на" бъдещите нето в Политическата школа -на 
политическото образование. ^ нне към институциите на система поколения • ■ .” СК в Хърватско показва, че след

Ооаче. качеството на работата та — на ноето се свежда най-го- и ефектите на марксическото 
далече не съответствува на тези Ляма част от програмата, пък и образование са слаби. Вярно, тРя- упадък на желателните 
квантитативни показатели. Във връ съдържанието ..на работата на по- бва да се каже. че в политичес- Пи'и”- Именно, утвърдено е, че КУР 
зна с това, в последно време са литическите школи —■ често чтма ките школи на Съюза на комуни- опетите недостатъчно 
зачестили разискванията за ефек- противоположен ефект от онова, стите, Съюза на синдикатите и .Държавно-социалистическите идеи 
тите от .марксическото образова- което се желае да се постигне с Съ.тоза на социалистическата ,мла- и поради това ги приемат некри- 
ние. Неотдавна пб тази тема се .марксическото образование: затъи деж са минали хиляда слушатели, тично”. —.

на ява критическото съзнание, нама- Че са организирани безброй рази- Проучвайки ефектите на марк
лява .мотивировката за политичес- скования, -написани са множество синеокото образование във Вечер-
ко ангажиране, създава идейна де- произведения — което е допри-нес- ната политическа шкода в Белград
зориентация и пр. лю за по-голямо-го разбиране -на Владимир Милич утвърждава, че

Павлович споменава и други марксичеоката теория и нашата след завършването на школата до
скоро да разисква и за марксиче- слабости (разрезът между теория- икономическа и политичеока сис- Ри намалява ангажирането в само- 
ското ооразование. В подготовката та ц практиката, стереотипен 

това заседание Марксичесжият езтж). а за програмите на маркси- 
център при ЦК на СК на Сърбия зма в средното насочено образота- 
в съдействие с „Комунист” е пуб
ликувал резултатите от най-новите

не-

корити-

1980
еднагодина утвърдил, че почти

школата дори „може да се появи 
ориента-

познават

води разговор на заседанието 
Комисията за идейна работа и на 
Комисията за развитие към ЦК на 
СЮК, а очаква*се Председателст
вото на ЦК на СК на; Сърбия на-

управителните органи и в общест-тема.на Това е положителната страна еен о-политически те 
на дългогодишната непрекъсната относно „школата не 
работа на политическите школи, много стремежа на курсистите 

В отдела „Марксическата Светислав Стоянов и още някои къ|М радетелство”. Интересно е и 
изследвания за ефектите от идей- теория на обществото" ударението изследователи във връзка с това това, че 36 на сто курсисти, кои- 
но-лолитическото образование. В е сложено върху отношението ма предупреждават, че след реализи- то е изпитвал Милич, заявяват, че 
публикацията — която тези дни марксизма към социологическото ттднето на програмата намалява »»не им е нужен" какъвто и да е 
трябва да излезе от печат — е наследство, докато съвременните числото на онези, които смятат, по-висш вид идейно образование,
изтъкнато, че „не става дума за теоретически конфронтация за об- че спечелените знания ще бъдат а една пета от тя» „нямат време
систематически и континуипани из ществото, човека и света са овс- достатъчни за обществена дейност, нито желание да повишават идеи- 
следвания". а главно за анкетно из дени на отношението на маркси- което сочи, че „Вхместо удоволст- ната ои подготовка", 
следване, но на авторите и това ческата" и „буржоазната' социо- вие от постигнатото, расте лютиви- Драгомир Пантич в своето из- 
е било достатъчно да предупредят логия, което не само, че не е ровката за по-нататъшно марксиче следване все пак утвърждава, че
за множество слабости, които об- достатъчно, но- е и неприемливо, око образование". Стоянов дава съ зн ат едните идеологически и мо-
ременяват сегашната система по доминира настояването маркоиз- заключението, че най-гол ям тгри- тивационни ефекти на образовани 
марксическо образование. мът да се изуччи и запознае чрез нос в марксическото образование сто в политическите школи са по-

Вукашин Павлович в „Анализа общи категории и твърди дефи-ни- лежи в тота, чс Редовните учени- ложитепнн. Политическите школи 
на програмата по идейно-политиче- ции. Тематичните единици не са «« след школата „в поточето слу- преди всичко „допринасят за уме- 
ско ооразование на вечерните, об- формулирани за прилагането «а чай стават гю-активни и по-заин- рено увеличение на общите прог 
щински. и регионални политически марксизма и неговите -категории в теРесовами, по-самоуверени и пот родни знания”, развиват 
школи на СК” идва да заключе- разбирането на съвременния свит. сигурни в изтъкването -на мнения 
нието. че програмите на тези шко- Така поставената Iпрограма потече

организации 
величава

ние казва:

„моти ва
ри юнните диспозиции за ангажира-

отколкото това за по-нататъшното мисловно разви ков, съдържанията «а марксическо Проблемът се състои в -това 
изискват нуждите на юонтинуите- рие подтикващ начи-н. т0 образование в политическата ча «,,»!: „ *:® 0 стои в това,
та в. идейно-политическото обра- Освен това, употребява се школа -на СК, школата на еамогуп- ние ^1^° ° образова-
зование". трудно разбираемият език ,на д-не- равители-ге -и -в младежката пшш- Ъ1< И маркш!1вс‘

вната политика, който нормативно „.ичесна шнола даг инагят за ™ ’ образвваж,е на курсистите ®
НЕДОСТАТЪЧНО И сс уедна-ювява съд същинския, опи дигано равнището и качеството щ Ногочто^Г'6 шноли- главно е
НЕПРИЕМЛИВО таай-ки се да прикрие разликите ма-ркоючеокото' образование изгва- т -т^. запоанаоане сър съ-

Тематичното съдържание, от- между т*х. — Така младата тепе- падането на положителните' социа- "12 С инстит-уции, -норми 
насято се ДО сВДРемвнного юго- ракия — изтъква Павлович — се лпо-политичес-ри становища, разви- ..оспособя-
славоко общество- — изтъква Пао- слага в пролука, между теорията, тието -на мотивировката за по-на- « ? за-изменение на
лоаич - изхожда от констигу- която дава една представа за обще татъшно самоусъвършондауоанв и поп* ™ “ 38
«конните норми -и нормите -на ст&ото и същинското състояние на подтикват самоуправлението и об ъР уваМ,?г ва
з“ на сдружения труд, -което общес^ен-ито отношения, -което ществено-полнтичеоката в" ч мГ“, 'ГшшГ в
„ неразбираемо, -но -на това и за- се узнава чрез всекидневния жи- .на курсистите". учение е въвуде-
в-, ошава което е недопустимо, вот. Безпроблемната картина на Обаче, всичко това но е но ~~ са-дю като у щбен предмет, кои- 
Това' особено е характерно за об- югославското общество, която про стагьчна причина за задоволство се и^гчтю а по'слабо,аичесжитТ 'отноше- нииоа от тази програма . -в край- от сегашно*,4 марнсичвоно^р^ жЖ

йояигичвеката система. В на линия .допринася за формиваие ванма. Изгледовател-ите пълз врдоца волни от марксизма
разрезът на неблагоприятно становище към с това споменават и „другата стра марксишт

много по-голяма

с ясно защо не сме до- 
училшцата.

Б. Радииойша
ни# и за 
програмите на шнолите

и
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крачка за Китай, а вследствие не- стан и, според тях, иреголямата 
значение, и з® концентрация на съветски войскиМногоъгълен свят говата пвтчта и 

световния фонд на социалистически край китайската граница), ,и СССР 
анггг. Всс по-силните »Р'ь,зй». на не по-малко категорично порицава

значението на тези проблеми. Въ
преки това и въпреки безрезултат
ността на досегашните съветсио-

юитайоките -комунисти с останали
те комунистически, социалистиче
ски и други партии и движения да- нитайски преговори, се създаде 

Въпреки впечатлението (твърде грижливото отглеждано внечптле- ваг пр,инос, пак на една гигантска впечатлението, че и двете страни 
ние), че съдбата на човечеството зависи само от- съветско-амсринан- пен на сВОбодното циркулира- търсят .удчин да избиколят „прем
ените отношения, ерозията на бпполярнзма продължава, и в този про- ' вгйх„ най-здрава осно- китс" и >1а усъ.вършенствуват сП-

кчтпй значителна поли не н дс н у рудничеството в ооласти. В КОИТО
ва на зачитане -на всички разлики е въЗМОЖно. Китай очевидно се
и на чиито и да е специфичноеда. старае трра впечатление да не се

наруши с Рейгъновото посещение 
Още по-значителна е констРУк и напредъка в китайско-америнан- 

тивната роля, е която Китай ос скот° сътрудничество. В светлииа- 
международнитс отно та на този факт е трудно да се 

разбере защо Съветският съюз из
пусна случая да използува лосеще 

, нието на подпредседателя на сво- 
||<ри1ва към света. Народна релуо- стС правителство Иван Архипое, 

Китай никога не бе наистина за да потвърди желанието си да 
с оглед на дома- бъде направена крачка напред в 

отношенията му с Китай. Решени-

новен, недоиоказан и заобиколен 
ъветнажът на президента Кар начин, твканареченпте суперсили 

тър Збиг.нев Бжежииски преди ня- започват да признават, че, проти- 
колко годОни написа, чс в съюре- вополажно «а повечето нредвиж- 
менния свят съществуват ..две и Дания от времето на първата сту- 
половина суперсили". -дена война, оветът не е станал

двуполюсен. Той вече е мултику- 
Известно е кои са двете ..су- лярен. многоъгълен. Учредиха се 

персили”, а под „половината" е нови значителни цонтри на сила и 
миолш на Китай. Ежежинскм вяР- влияние, а голяма част от епрони- 
ва във въоръжената сила като те, които ие люгат да се считат 
мярка за политическо влияние, за такива центрм, -не приема, по- 
И,чайки предвид това .мерило, мя- край всички свои неволи, домина- 
стото на което нареди Китай тряб цията на „суперсилите". Въпреки 
ва да бъде комплимент. В поли-ги- впечатлението (твърде грижливото 
ческата стратегия на Ретрщновата отглеждано впечатление), че съд- 
администрация обаче Китай оче- бата на човечеството завиои 
видно е сложен на -високо място, от Съветоко-амери канените отноше- 
Макар че Рейгьн още -повече вяр- н-ня. ерозията на бипОляризма про- 
8а в силата като определмтел във дьджава, -и в този -процес Китай 
влиянието отколното неговите ко- играе значителна -роля. 
легат, възможно е главните страте
зи на американската политика все

представя в
Никога нс ми действувашешен-ия.

убедително фразата: Китай се от

лика
затворена, -но —

и -външни обстоятелствашии ето за отлагане .посещението на 
Архипов може да се протълкува 
само въз основа на логиката на 
„свърхеилите”, че всяка „печалба" *

нейната външна политика бе огра
ничаваща, обременена с едностран 
ч1гви представи за света -и, поради 
това-, често осъждана на осъствие за едната е „загуба" за другата, 
поради усилията -нестабилните меж

само

Според тази логика, която и?ю- 
дународни отношения, пълни с опа- бщо не е специалност 
опости, поне да бъдат по-добри.

са\*о на 
едната или на другата велика сила.

■_____________________ _______________ -____________________но е следствие на опровержена-га
от живота и опита заблуда за дву

пак да узнават, че ни силата, ни Китайците нито с думи нито с жест повредиха своя велик съсед ПОТКИя СВЯТ( отношенията с всяка
влиянието не се зразяват, обеза- по време на посещението на президента наСъединените щати. Даже, ^рана се наблюдават през тясна- 
телно, само по броя на ядрените потрудиха се дори някои остри Реигънови думи за съперническата ^ оптика на отношенията й с го

за ма- лемия съперник. Без оглед на про
кламираните ои на.мерения, и Съе-

глави, дори нит® само с обединя- ,,суперсила” да не получат публикация в китайските средства 
ването на военната и иконолшчес- сово информиране.ката сила. динените та ти. и Съветски ят съ-

За повишаване американската юз тази година са видимо непод
вижни и не правят нищо поне за 
частично размразяване на взаимни
те отношения. Може ли това пове
дение да се припише само на пред 
стоящите избори в САЩ, или е 
компонент на една дългосрочна 
стратегия — тепърва ще се види. 
Тази имобилизапия е достатъчно 
опасна сама по себе си. Ще бъДе 
още по-лошо, ако тя се разшири в 
онези международни дейности, ко 
ито с ьгикаква отживяла логика не 
трябва да се подчиняват на амери- 
каносъветската конфронтация.

Дори и по време когато не- Всичко това принадлежи на мина- 
говата международна политика бе лото. Китай, цялостно наблюдава- 
скрс*\ша, Китай се намираше 
световната сцена със силата на го-

заинтересираност за сътрудничест
во с Китай — заинтереоираност, 
която се материализира <в увелича
ването на обмена, капиталовложе
нията, а след посещението на Рей- л ©мината ои. популярността, рево- 
гън ще дойде до изява и в досега 
затворената ядрена област — вся
как има няколко конюктурни при
чини. Китай, който се‘ определи 
за модернизиране, става пазар от
изключително значение, особено за зи потенциали придадоха още по-го

лямо значение. По времекогато со ето на президента на Съединените 
циализмът в света не може да се щати. Даже, потрудиха се някои

На но, е значителен модератор в уве
личаващите се напрегнати отноше 
ния между „суперсилите”. Без ог- 

на лед на многодишния спор със Съ
ветския съюз, китайците нито с

люцията, геополитичеокото положе
ние, интересите, огромността 
проблемите ои. Ускорените вътре
шни промени и все по-оживената 
външнополитическа дейност на те- думи, нито с жест не повредиха 

своя съсед по време на посещени-
пласиране на авангардна техноло
гия- А такава технология могат да __ _ ________
й предложат и някои други страни, похвали с многобройни иновации а остри Рейгьнови думи за съперни 
Трудно е Да се оцени колко са практиката, дори нито в 1иде)ите, 
точни твърденията, че Съединени- Народна република Китай прокла-? 
те щати вече дават икономическо мира 1И осъществява иновации 
и политическо предимство на Да- един, наистина гигантски 
лечния изток над Западна Европа, в е; ; полигон. Стимулирането 
но сигурно е че се увеличава съ
щественото значение на Източна 
Азия. Твърде лошото състояние ме
жду американско-съветските отно- Рането на .модерната правосъдие 
шения всякак подиква инициати- система или новият начин на юом- 
вите към Китай, макар че всякак биниране 
вече е разбрано и това че Китай 
не желае и не допуска който . 
да е. освен него, да играе на .ки
тайска карта”. Покрай всички те- непосредствено значение за побор- 
зи мотиви нарекох ги конюнк- ниците на социализма в съществе- 
турни — без съмнение, тук е п 
съзнанието, че нищо наистина зна
чително» в този овят днес -не «мо
же да се случава без Китай, а тевдират техните решения да имат 
че това още по-малко ще може да универсално значешние- Всичко то 
се случава в бъдеще. На необик- ва обаче може да бъде

чеоката „суперсила” да не полу
чат публикация в китайските сре-на

общест- Аства за масово информиране.
К«а д-р Гавро Алтманитай естествено има инте
рес да развива по^нататък сътруд
ничеството си със САЩ, особено 
трансфера на технология и съответ'- 
ни знания, ‘но не премълчава «иго 
тем!Ите, които все още са спорни 
в отношенията .им (например Тай
ван), нито разликите между свето
гледите, а нито интереса ай да се 
открият пътища за по-добро сътру 
дничество и със Съветския съюз. 
Ак(5' при това е категорична по 
отношение на „три пречки” (виет- 
намската интервенция в Кампучия, 

крупна съветската интервенция в Афгани-

.селскостопаноките и останалите 
производители, институционализи-

на домашната ажумула- 
пия и чуждестранните средства 
не е обезателно да има никакво

и но по-1Инанви условия, а китайски
те ‘комунисти днес въобще не пре-

Комунист ворен редактор Влайко Кривокапич, глаа- тел Драгиша Павлоаич 
ските °^ГГкГйи^Г.Р“ * АдресИ На за всички издания
ривое Пурич^ОСР Босна ^ХщГцеговишО п ^ом'™ст”Ч[^,01«ад "Маркс и Енгелс" 
д-р Живорад Джорджевич ’ ^ГРВД, телефонна централа 335-061;
Реджеп Х^ру^уР(САП Косото)С П^о “ Р«Да»ЩНята на изданието за СР Сър-

Калман Петкович (САП Войводи на), и Ал- • Печата 
берт Души (редактор на изданието 
ЮНА).

ди- • Председател на Издателския с»вет на ,Ко- 
мунист” — на изданието за СР Сърбия’ д-р 
Богдан Трифунович,

ед-• С указ на Президента на Републиката от 
23 декември 1964 година „Комунист” е 
отличен с Орден братство 
златен венец.

• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Ми- 
ладинович.

• Урежда единна редакционна колегия: 
ректор и главен и отговорен редактор Ве
лко Миладииович. заместник главен и отго-

и единство с»с
Трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-схрбсни (кирилица н ла
тиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашни румънски и 
русиненн езици.

за

заместник оредеела-



ПО-СИЛНИ ОТ ПЛАНИНАТА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ В СЕЛО БРЕСТНИЦА

Жизнените въпроси 

в преден план
Салто бумтенето ма коми 

ресора в полите на Ветрен 
нарушавате тишината на 
юнския ден. Това са арме 
йците от инженерното по
деление на -капитан Смай- 
л>о Табакович. чаяширяват 
пътя от Ракита за Вучи 
дел. До преди двадесетина 
дни работеха на водопро
вода от Звонци до Звон- 
ска баня.

— Ние слте готови да се 
отзовелт на свяка покана 
— казва капитан Табако
вич след като с много мъ 
ки с джииката на коопера 
ция „Ерма" от Звонци ус 
пяхме да пристигнем на 
място. Младите момчета 
сериозно се бяха заловили 
с една скала и здраво на
тискаха свредела.

— След като извъртят 
още няколко дупки — и та 
зи скала няма да я има — 
каза Табакович. Ще отиде 
доле в урвата. Ще разби
ем още няколко скали, а 
сетне на жителите на Ву
чи дел остава да завършат 
землените работи.

За войниците—строители 
не съществува препятс
твие, което да не могат да 
преодолеят-

— Работили сме и на 
,,по-тежки терени — казва 
десетникът Рубин Янкулов
зооЬЪос БЕЛЕЖКА

ски от Прилеп. От хората 
тук сме приети много доб 
ре и работата ни върви до 
бре — казва той-

И храната е хубава тук. 
Пр1и този въздух и вода — 
без добра храна, трудно би 
хме могли 
тим — казва Радован Пет 
ровил от Светозарево.

— Зачитат ни като свои 
най-близки — споделя То- 
лзисла© Милич от Зворник. 
Теза ни дава особена воля 
и изобщо не ни е трудно...

— Чувствуваме се" като 
у дома си — казва нашия 
вече стар познаг Янез Вид 
мар от Марибор, с когото

Местната общност в се 
ло Брестница, Белградска 
община, в тазгодишната

акция голяма пом-ощ очак 
ваме от нашенци които житака да рабо-
веят във вътрешността на 
страната. Известна помощ 

Горската 
„Слога",

програма за дейност е на 
белязала широк кръг въп 
роси, преди всично от об
ластта на комунално-битова 
та дейност. Ще се разши- 

Брестнич-юи

очакваме и от 
секция и ООСТ 
които също така имат ну 
жда от този път. На тях 
тези дни ще упътим при
зив. а колко ще се отзоват 
ще свидим пожъоно. През 
есента ще разширим и ня-

ри пътя от 
мост до центъра на 
то в дължина от около 5

село

километра и махленските 
пътища. Защото както ка 
зва председателят на Скуп 
шината на местната общ
ност в селото, Боян Зарев, 
пътищата са основно ус
ловие за по-бързото раз
решаване на останалите 
въпроси и развитие на се
лото, за подобряване на 
селския бит.

И още нещо е характер 
но за тази местна общ
ност- Докато в повечето 
села, заплануваните актив
ности си остават само на 
хартия или пък чакат друг, 
в повечето случаи общин 
ската скупщина, да раздви
жи инициатива за разре
шаването им, в Брестница 
това не е случай.

Естествено, че при така 
ва дейност на местната об 
щност и останалите соци 
али етически сили. преди 
всичко първичната паогий 
на организация, налице са 
и осъществените им ре
зултати. Преди една го
дина приключиха 
та по електрификацията 
на селото, планът по сеит
ба е преизпълнен, живот-

кои махленски пътища, 
поне до тези махали до ко 
ито са те в най-лошо със
тояние — подчерта предсе 
дателят на Скупщината на 
листната общност Боян 
Зарев.

Освен пътя, като при ори 
тетна задача през настоя
щата година в програмата 
за работа на местната об
щност са набелязани и дру 
ги активности.. Запланува
но е изграждане на сел
ска сграда в гробищата, ко 
ято (рябва да стане чрез 
самооблагане- а в ход е 
събирането на средства за 
материал.

Местната общност ще 
раздвижи инициатива и 
за въвеждане на ток в ма 
газина и обезпечаване на 
хладилник, с което до зна 
чителна степен ще се по
добри снабдяването на 
населението със сухоежби
на. Като постоянна актив
ност е и по-натагьщното 
развитие и укрепване на 
всенародната отбрана и 
обществената самозащита, 
както и развитието и усъ-

. •-
т*.

X'-
Сръчните ръце на армейциге ке признават препятствия

се зопознахА1е преди един 
А1есеи в Звснска баня...

И без „команда" войни
ците отново се заловиха с 
работа. Без дори и да ги 
гсглел::е капитан Табако
вич.

Знаят си момчетата ра
ботата.

И ето. че за миг приети 
гна и строителният техник 
Тихомир Йовгнович, пред 
ставитсл на Самоуправитте 
лчата общност на инте
ресите за пътища в Бабуш 
ни:«а. който върши надзор 
над строежа.

— Не може да бъде по- 
лоЗре — казва Й01ва1Пович.
Армейците строят и качес 
торно, и срочно. Вече 20 
години се тропам по тези 
планини и долини, все пъ
тища строя, но досега не 
вьтчеше както тоябва. Се 
га вярвам, че най-носле и 
Вичи дел ще се свърже с 
Р?1КИта и Звонци с хубав 
път- Разбира се, ако доб
ре се завършат и землени 
те работи.

— Наше е да го г" 
рим на ./геоните места 
се намесва капитан Табак о 
вич.

саа □□□□□□□□□□□□ □□□□□аааоаоосааа асо □□□□□□□!:> §8 Цената на разтанането 8
8
8 8□

§
Висока е цената на разтанането. И сами се 

уверихме в това, когато в село Звонци сварих
ме председателя на делегацията на местната об
щност в село Ракита Стефан Гьоргев, който и 
този път започва да ни се оплаква:

— Не зная за кой път вече поставяме въп
роса за откриване на изкупвателен пункт в Ра
кита.

п

8
88 акция
8а
88 88

8 □
□8

8 Ехо, днес станаха и две злополуки, в мест
ността „Светци" е повреден селскостопанският 
производител Митко Гьоргев от с. Вучи дел. 
Контузени са му две ребра, а телето, което 
водил си счупило крак. В същата урва попаднал 

Илия Гюров, но той

8□ га88 588 58 8и Митковият съселянин 0»аа
минал по-леко ...

И наистина е трудно на раиитчани и вучу- 
делци, ногато трябва да закарат добитък до 
изкупвателния пункт на кооперация »»Ерма" в 
Звонци. Както ни уведоми С. Гьоргев, те от от
давна повдигат този въпрос, но все още не раз-

шув н
5□
8 58 П8 58 88 решава. 88 — Много по-лесио ще ни бъде, ако в опре

делен за откуп на добитък ден кооперацията 
излезне с камион в Ракита- И на ракитчани, и 
на вучуделци те бъде по-изгодно. Инак, от Ра
кита до Звонци добитъкът попът» се подплаш- 
ва От кола, или от други превозни средства и 
ето, стават вече и злополуки — казва Гьоргев.

Откриването на изкупвателен пункт на ко
операция „Ерма” в Звонци сигурно е свързано 
с трудности, обаче би било добре ако се намери 
решение и се излезне насреща на хората.

Ракита, и особено Вучи дел, са села на до
бри животиов-ьди и заслужават повече разбира
телство от стРаиа иа кооперация,;..

Засега цената иа разтанането плащат само
производителите.

8 а Н1Сил»д1нии фонд в селото е 
има тенденция на спадане. 
Но не като и другите села, 
почти вън вс»ка къща има 
добра питейна вода и лр. 
Тези дни сами и със соб
ствени средства на места 
поправиха цеитоалтия път 
-м в дължина от три кило 
метра го посипаха с чакъд.

— Имахме събрани 
ло десетина 
ри динари. От тях 
осем изразходвахме 
гилка

вършенствуване на 
гатоката система. В това 
отнощен.ие, подчерта За 
роз на едно поредно засе 
дание ще се обсъди антивно 
отта на членовете на деле 
гацията, а отделно на де
легатите в общинските и 
самоуправптелнитс орга
ни. Защото от тяхната ан 
ние: гост до голяма степен 
загасят и акциите в село

8 деле-8
88 8а з□

о ра::нпиз□ 8□

8 8а 8
За още ияноклмо дни 

трасето на пътя Вучи дел 
—■ Ракита те бъде разши 
рсно. На ЮНА за 
бо га ще бъдат 
900.000 динара. Землените 
работи ще трябва да и:звч,р 
шат вучуделци и ракитча-

□ 8
8 оно-
□ милиона ста- 

около3 8 тази ра 
заплатени

то.3 за 11ПС
на пътя. Останаха 

ни незавършени оноло 1,5
ДО 2 км.

п 3
Примерът на местната 

общност а село Брестнища 
заслужава да бъде после
дван.

П

и
кои-ро най-веро- 

ягнц през есента ще заето 
лом. Разбира се, ако обоз 
печим средства. В

М. А.8 ни.
и

М. Андонов^аоапаооопопоапаооопаоопаппаооаооопооааоааааосюпаиааоааасаапсюа М. Я.тази
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звонциПред новата учебна 1984|85 година

Литературно четене 

на Марин Младенов
ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СУРДУ 
ЛИЦА

I МАЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ
В Края на май в Звонци беше организиране, 

литературно четене на г/роф. д-р Марин Младе
нов. завеждат Катедра по българели с-зик и ли- 

Филологичеслия факултет в Бел-

Тазгодишното запиова- 
1Ю на учениците, заазцрпш 
ли общщ основи на СрНЗДНО- 
IX) профилирано ооразова- 
ние, все повече се съ,о1>ра 
зяша с цогреоностите на 
сдружения труд. Според 
1ц>иегия план за записва
не в трета степен профе
сионална подготовка, 11рИ- 
ет от Регионалната салш- 
управигелна оощност на 
интересите по насочено оо 
разование в Леоковац, оо- 
разователнпте центрове в 
оурдулица ще школуват 
средиисти сьс следните сле 
циалноеш:

ь образователният цен
тър »*‘-ОСИИ Ьроз 1ПТ0 1Де 
се школуват техници по 
горско стопанство, вд1есто 
досегашните иконолгичес 
ки технш;и. Това е всъщ 
ност и единственото изме 
нение по отношение на лш 
налата
инак в този образовате
лен център в четири пара 
лелкина насоченото обра
зование (ш и IV степен) ще 
бъдат записани общо 128 
ученика, и то както след
ва: техници за полулланин 
ско и планинско стопанис
ване, техници по водно сто 
панство и квалифицирани 
дърводелци, както и техни 
ци по горско стопанство. 
В четвърта степен профи
лирано образование ще се 
школуват 32 ученика за 
полупланинско и планин
ско стопанисване. 32 —
горски техници и техници 
по водно стопанство.

смесена паралелна за аизто- 
тснекеджии и автомехани- 
Ц)М по 16 души, 
общо 32 ученика.

Според

3 Образователния пън 
център „Моша Пияде" '•да 
бъдат формиращи четири 
паралелки и също ще нма 
моста за ]28 ученика. То-

ОтНосно чература на
пред.тазгодишния

Д-р Младенов се представи пред любителите 
на гниемеиата реч в Звонци със стихове от най- 
новата си стихосбирка „Разков".

роиоопапешпп□апаасшпааос

:! И
ПРЕД ЗАПИСВАНЕТО НА СРЕДНОШКОЛЦИ 
В СР СЪРБИЯ

8ч В литературното четене взеха участие 
чияак.щи поети и писатели от основното учили 
ще „Братство" ,в Звонци, а слея това самодей 
ното дружество „Младост" от Бабушиица изне 
се подбрана културно-художествена

и на§ ::
Предимство на
производствените
специалности

ва !: програма!!
8 М. А!!:П

!!• ДВА СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ: ОТ 27 ДО 29 
ЮНИ И НА 29 И 30 АВГУСТ

§
В БИБЛИОТЕЧНИЯ ПУНКТ В ДОЛНА ЛЮБАТАаЕВ СР Сърби» без териториите на САП в 

юни и август ще сс запишат 218 000 средношнол 
— 69 000 и 1, 58 000 във П, 55 000 л Ш И 

36 000 в IV клас.
При записването предимство ще бъде да

дено на производствените специалности — 70:
30 на сто. В някои региони съотношението е и 
по-голямо. В Шумадия и Поморавие примерно 
в производствени специалности ше бъдат запи
сани 72 на сто средношколци, завършили общи 
основи на средното профилирано образование.

0 <■ оаазоосюсиипаош.сшстосюоооопсюсшаоопсшоосзсагсюааостазоссюсюоаа

Учениците най-ршосш четели88 88
8ци 88 Неотдавна посетихме би 

блиотечния пункт в село 
Долна Любата, намиращ 
се в състава на градската 
библиотека в Босилеград. 
За работата и проблемите, 
с които се срежа този би
блиотечен пункт, разгова
ряхме с библиотекарката 
Аска Йорданова. От нея уз 
нахме, че библиотеката в 
Долна Любата. понастоя
щем разполага с около 
4000 книги, от които голя
мо число са на български 
език. Ксгато с.' има пред
вид. че този пункт обслу
жва населението от села
та Долна Любата, Дукат, 
Църнсщица и една част От 
Гложйе, с около 2000 ду
ши, очевидно, е. че броят 
на книгите е достатъчен. 
Още пезече, че според 
плана на градската библио 
тека в Босилеград и през 
настоящата година е запла 
нувано обогатяване на кни 
жния фонд с оше стоти
на нови заглавия- Задово
ляващ е и броят на проче
тените книги през минала
та година — над 3500. Оба 
че броят ма читателите от 
година на година намаля
ва, особено сред селскосто 
папските производители.

— Преобладаващо мнози 
нство на читателите са все

още учениците и младеж
та от посочените села. Все 
пак най-ревностни читате
ли са: Ямболка Манасиева, 
Лсмина Йорданова, Ягода 
Ильова, Ягода Давидкова, 
а от възрастните: Доси- 
тей Игнятов, Павлина Йо- 
сакчова Кирил Христов, 
Корна Дойчинова и др. Ох 
ргбряващ факт е, че. бро
ят на читателите в Дукат 
н Гложйе се увеличава, а 
ще настояваме чрез колек
тивно взимане (един от те
зи села да вземе за пове
че души книги) броят им 
оше повече да увеличим — 
заязи Йорданова.

Да кажем и това, че в 
помещенията на библиоте
чния пункт в Долна Люба
та има телевизор, радио- 
грамофен и шахматни та
бла, и пунктът получава 
дневни и седмични вест
ници, така че той не е - 
.място само за прочит на 
книги, но и за отдих и ра
звлечение на младежта от 
селото. Може би помеще
нията не са нащподходя- 
щп за това, но след вре
ме н този проблем ще бъ
де разрешен. Засега оста
ва да отбележили че пун- 
кът наистина изпълнява ро
лята си.

8' ::8
8учебна година
88
8

8
88

зи център ще запише по 
две паралелки трета и че
твърта степен профилира
но образование, и то по 
една паралелна с 32 уче
ника за техници по неор
ганична химия и електро
техници за мотори — че
твърта степен, докато в 
трета степен ще бъдат за
писани ученици (една па
ралелка) металостругари и

план за записване в първи 
курс, образователният цен
тър „йосип Броз Тито” ще 
запише 136 ученика, а във 
втори курс 128 ученика. 
Образователният център

ПЛАНЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ОБРА 
ЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ВУК КАРАДЖИЧ” В БА 
БУШНИЦА

Две професии и 

две специалности
Практическо обучение

Образователният Център 
„Вун Караджич" в Бабущ- 
ница, според плана за за 
писваме на ученици, кой
то тези дни пристигна от 
Регионалната самоуправи- 
телна общност на интере
сите по насочено образо
вание.

.1984/85
две професии с две 
алности. Това са: 
на професия със специал
ност текстилен «онфекцио- 
нер (Н1 степен) и природо- 
техническа професия със 
специалност лабораторен 
техник по биология (IV 
степен).

Според плана, предвиж
дат се общо 16 паралелки 
— 12 в общи основи, три 
в трети степен (две парале 
лки текстилна професия и 
една природо-техкическа) и 
една четвърта степен (при

родно-техническа профе
сия). Трябва да напомним, 
че образователният център 
през идущата учебна годи 
на ще има дори 60 учащи 
се в текстилната професия, 
понеже съвсем е известно, 
че към средата на идната 
година на ООСТ „Пиаца" 
Ще са необходими над 150 
души, завършили текстил 
на конфекция.

От година на година бро 
ят на професиите в бабуш 
нишкия образователен цен 
тър намалява, което е не 
минувачо, когато се има 
предвид политиката на ра 
циомализация и специали
зация на образователните 
центрове. Впрочем, имен
но с двете споменати прг 
фесии е и верифицирамо 
то средно училище в Бабу 
шпица.

„Моша Пияде в първи 
курс щс запише 170, а във 
втори курс 128 ученика, М. я.

Следователно в общите 
основи на средното профи
лирано образование (пър
ви и втори курс) общо ще 
запише 562 ученика, и то 
в първи курс 306 и 
втори курс 256

КХД „Г еорги Димитров“ 

в Крагуевацпрез учебната 
година ще има

елеци 
тенстил-

във 
ученика. 

Счита се, че всички жела- 
юоци да продължат средно 
образован ие ще мм ат 
можност да се запишат и 
школуват в оРедното про
филирано образование. То
ва съртветствува преди вси 
чко на реалните възможно 
сти на училищата, както и 
на броя 
основно образование и об
щите основи 
образование.

Танцовият ансамбъл при 
културно-художественото 
дружество „Георги Димит
ров” продължава 
циите
киге фолклористи, които и 
мо-рано са участвували ус 
пешно на разни прегледи и 
състезания. Именно, на 1,2 
и 3 юни т.г. (в Крагуевац се 
проведе републикански фо 
лжлорен преглед, на който 

участие и танцовият 
състав на КХД „Георги Ди 
митров" при Центъра за 
култура. Въпреки че прег

ледът няма състезателен ха 
оактер, димитровградчани 
се -представиха с групата, 
в която са фолклорните 
дружества „Застава” от 
от Лесковац, ,,.Иво Лола 
Рибар” ,и „ПХпанац” от Бел 
град и „Светозар Марко- 
вич” от Нови Сад какт° 
Крагуевац, „Абрашевич” 
и „Абрашевич” От КРзле- 
во. представлява опреде
лен успех. Разбира ре и 
подтик за още по-добри из 
яви и.успехи.,

тради- 
на димнтровградс-

въз-

иа завършилите
пзена средното

М. Антич Ст. Н. А. Т.

СТРАНИЦА 8
Братство ф 8 юни 1984



Младежка трибуна * Младежка трибуна-----

ПРЕД ЗАПОЧВАНЕТО НА „БРИГАДИРСКО ЛЯТО ’84“
МИТРОВГРАд' БРИГАДА "БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" УТРЕ ЩЕ ЗАМИНЕ ОТ ДИ Югославската младеж 

за Копаоннк„0-РУГ В
ЛОЗНИЦА Бригадири От цялата страна ще участвуват в изграж

дането на 100 км местни пътища, 45 водопровода и 
електрическа мрежа

премахването на пос
ледиците от земетресение 
то в п одкопаан и шкчте се 
ла през лятото ше учасцву 
ват и младежи и девойки 
от цяла Югославия- Млади 
те бригадири ще помагат <в 
изграждането на около 
100 ,км местни пътища. 45 
водопроводи и електричес
ка мрежа.

Подкрепяйки инициати-

За Летница край Лознии 
ца утРе (9 юни) аде 
не младежката 
бригада
во” от Димитровград, 
то и тази година ще учас 
твува в съюзната младеж
ка трудова 
нье—Колубара '84 ”.

Подготвяйки

зами-
вата на Съюза ,на социали 
етическата младеж, Репу
бликанският, координацио
нен комитет, задължен да 
следи хода по санацията 
на пострадалите краища, 
прие решение занапред 
редовно да се разчита на 
бригадирска помощ, защо- 
то възобновяването на по 
страдалата област ще 
продължи няколко години.

Втрудова 
„Братство-е динст

коя-

акция „Подри

се за тРудо 
акция Димитровградвата

оките бригадири организи 
раха на^ 3 юни „бригадир
ски Ден". Както и на ак
циите, денят

Последно .,Орук!" пред заминаване

чар \ След обед бригади-
започна с 

гимнастика в 
след

рите изслушаха идейно-по СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ 
„ВЛАСИНА 84”

Утринна
Спортния център, а 
това една част от брига
дата подготви за 
платото край болницата, 
на което ще бъде построе 
на чешма, докато остана
лите бригадири изкопаха 
канал край пътя отсреща 
машинния

СМТАсказка. „Бригалитлческа
дирският ден” завърши с 
танцова забава.

Димитровградската бри-строеж Започва на 10 юнигада наброява 55 бригади 
ри "— средношколци, сту
денти. млади работници 
и селскостопански произ
водители.

откри сезона
Съюзната

младежка акция „Власина 
84” тази година ще започ
не на 10 юни- В три сме
ни сбщо ще участвуват 19 
дссрсволни младежки бри
гади ог всички краища на 
страната.

В гп.-за смяна ще рабо
тят бригадири от Белград, 
сферм/.раки в бригада От 
ОК на ССМ „Вождовац”, 
Крушевац, Смедеревска па 
лаика, Макарона, Загреб 
(община „Търне”) и от 
Х?н пий е сак. Бригадирите 
ще работят един месец- а 
след това ще бъдат заме
нени от младежи и девой
ки на доброволните младе
жки бригади от Крупан, 
Петринн.е, Белград, Дебър. 
Панчево и Палай. В трета 
смяна пък ще работят бри
гадири от Джурджеваи,

Титов Велес, Баина баща, 
Белград (община „Палилу- 
лац”), Ключ и една брига
да от Косово.

Както и в предишните 
години, така и тази брига
дирите ще залесят Ю 000 
Декара голини и ще окопа 
ват 3000 дка млади борови 
насаждения от предишни
те години, засадени на те
риторията на Босилеград- 
ска община.

Капиталовложенията на 
стойност 550 хиляди дина
ра обезпечават Горското 
стопанство от Враня и гор
ските секции от Босиле
град и Сурдулица.

Комендант на тазгодиш
на! а младежка трудова ак- 
гмя ..Власина 84” е Драго- 
слав Велинович от Сурду
лица.

залесителна
На 4 юни бе откри 

та съюзната младеж
ка трудова акция 
,,Вуковар '84”, с кое 
то и официално запо 
чна тазгодишното бри 
гадпреко лято.

парк на „Сто- А. Т.

Във Войводина — 92 бригади
През настъпващото бри 

гадирско лято в Социалис 
тичерка автонолгна покрай
нина Войводина ще бъдат 
организирани 3 съюзни лта 
Дежки трудови акции — 

„Папич”, „Партизански 
път" и „Делиблатски пя
сък", на които в течение 
на три месеца ще -работят 
около 2500 млади от всич

ки наши народи и народно
СТИ. Над 300 девойки и 

ог Тутпн.На различни строежи в 
тази покрайнина това 
то ше работят общо 92 
бригади с около 4600 младе 
жи и девойки от всички ре 
публики и покрайнини и 
деца на наши работници, 
намиращи се на временна 
работа в чужбина.

младежи 
Пула, Имотски, Радо 
в:‘.чи, Кладово и Ско-

ля-

пие работят на нивите 
в собственост на 
ПИК „Вуковар”. Ос 
вен в земеделието, 
лозарство и овощар
ство, младите ще п0 
лучаг и трудови зада 
чи в комуналното 
строителство.

• БЕЛГРАД

Босклеградскн средношколци 

в Цветния дом V Ст. Н.

срешиНа 2 юни т-г. учениците 
от П клас на Образовате 
лния център „И/ван Карай 
ванов" от Босилеград с 
група преподаватели посе
тиха Цветния дом в . Бел
град, където почетоха па
метта на най-великия син 
на югославските народи и

народности — другаря Ти- 
то. Второкласниците раз
гледаха музея //25 май" и 
останалите обекти в рам
ките на Мемориалния ком
плекс. След това разгледа 
ха Калемегдан и други зна 
менитости на нашата сто
лица.

Многостранна даровитост
МИРА ВЕЛИНОВА от

село Долна Ръжана, пона
стоящем ученичка в IV 
клас в Образователния цон 
тър „Иван Караиванов”, е 
една от ония отличници в 
бооилсградското 
училище, които 
обичат всички предмети и 
ги учат с еднакво усърдие. 
Многостранната й даровн- 
тост се изявява в редица 
области на извънкласова
та дейност в училището. 
В младежката организация 
е твърде деен член. Тихо 
и скромно момиче, искре- 
на другарка — това е „ли
чният паспорт” на абиту
риентката Велинова.

Още от началото на шко 
луването ри е отлична уче 
ничка., Основното училище 
завършва като кръгла от
личничка и става носител 
на Буковата грамота. В 
среднощ к олокнте 
летва
от „петици". Все пане ня
ма да получи Букова гра-

въннласова дейност.
— Добре оазпределям и 

целесъобразно използувам 
времето. Първа зтредпоста 
вка за успешно 
не на учебния 
обаче пълната ми

М. я.
овладява 
материал 

концен
трация на часовете. Еже 
дневно уча по 3—4 часа.

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 84”
средно

еднаквоЯюш и родното ооло
Вървя по пътеките тесни 
край ливадни нежно зелени, 
вслушааам се в птичите песни, 
в шумовете на потоци студени.

така че ,\ги остава време 
п да прочета хубава книга, 
да слушам музика, пък и 
да се поразходя малко — 
споделя Велинова.

Мира най-много обича 
да чете произведенията на 
Бранко Чопич, Иво Ан- 
дрич, Десанка Мансишо- 

Оскар Даоичо, Миха
ил Шолохскв, Елин Пелин, 
Иван Вазов ,и Виктор Ю|1Х>. 
Нейните жизнени 
обаче не са свързани с ли
тературата и така нарече
ните езикови специалности. 
Извънредно голямо й е

Там-горе планинският връх стърчи 
и рано след -пладне слънцето скрива. 
Под сянката му малко стадо върви, 
а долу Беловодската река извива.

вич.
Привечер слъРдего върха прегръща 
над най-мсокага нива и кория.
Пак иоч!ва да 7'ьжи самотна къща 
за глъчката на овойте нечурлия

Мира Велинова
планове

мота, понеже пътя до то
ва енъпо ученическо приз
нание й препречи само 
но единствена 

I Попитахме

/
И тъй .. годините минават, 
и никого грижа не лари. 
че Пътищата с'мчи остават, 
а в пасищата вехнат треви.

„четворка . 
я как иоглеж 

да нейната „рсцагга"
отличен успех и богата из

оаидете- желанието да следва ме- 
дтц|И1На. Да стане лен ар, за 
да помага на хората.

цяла шър1ЮЛ1Ица
заДивна ТАСЕВА

М. Янев
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радиолюбителитеИЛ РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ НА«■■■■ваоооамаонопаапюмишоапппгтппоппвапппппапгшпгшопаппсшопппоп1

в Сурдуличани спечелиха второ мястоЧовекът и жизнената среда.
11

Съюзното Състезание на 
радиолюбителите на Югос
лавия ше се проведе, към 
крал на август в Посто#- 
на. Отборът на СР Сърбия 

има 12 състезатели, от 
които осем са от Сурдули- 
да, Това са: Светлана Ста- 
нкович, Оливера Димитро- 
на, Надица Станкович, Пре 
драг Перич, Саша Радиво 
йич,
Горан Димитриевич и Не
бе йша Перич.

Председателят на Обши- 
скуищина в Сурду- 

лида Видосав ДимитРие-

расяват витрините на клу
ба и и: две кули, а в ин
дивидуалното 
златни медали
Оливера Димитрова, Пред 
раг Перич и Горан Дими- 
триевич (всички но д»е). 
Покрай това, Светлана С'Га 
ннонич спечбЛи две и Го
ран Стеванович един брон
зов медал.

Членовете на Радио-клуб 
„Власина" от Сурдулица 
ои не веднаж потвъдаика, 
че досегашните им резул 
тати нд са случайни и че 
успешно осъществяват за
плануваните ои згщачи.На 
проведеното през средата 
на май в Смедсрево релуб 
ликаноно състезание на ра 
диолюбнтелите в Сърбия 
те спечел иха завидното «то 
ро място. Да припомним, 
ма състезанието участвува 
ха 74 отбора с 274 участ- 

„Власина” имаше 24 
състезатели м бе един от 
по-численитв отбори.

И а топа състезание сур- 
куп

: I| Казаха
8 МАРЯН РОЖИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК НА 
8 ССТНЮ ПО ПОВОД 5 ЮНИ — СВЕТОВНИЯ 
8 ДЕН НА ЧОВЕШКАТА СРЕДА

I

I I класиране
сиечсл/иха:н

■

□
ЩС88 □и

Опазването на природата 

е условие за развитие
88

1

о

8 8 Владимир Петрови,|;
8 8 В отборното класиране 

спечелиха8 Въпреки знанията с които разполагаме, 
дохожда до отравяне на водите, въздуха, храна
та, което става и ограничаващ фактор в разви
тието. оатова се налага въпросът във връзка с 
влиянието на 
и гражданите в 
труд и местните 
мането н осъществяването на решения за опаз
ване на човешката среда- Засега това все бще е

сурдуличани 
първите шест места и са 
наградени с толкова златни 
емблеми, след 
втори и едно трето, за ко- 
ию също така получиха 
сребърни и бронзови ем
блеми.

8 |
’ ; меката8 8 нв ика. това две8 кич устрои прием за участ

ниците на това, състезание 
и им честити успеха.

§ трудещите се самоуиравителигс 
организациите <ии сдружения 
общности по отношение взи-8 □

ду личат спечелиха 
признания, «аито сега ун-8 С. М.

8 !
8
8 призовка. БЕЛЕЖКА

Не са ли 
позакъснели?

ЛГ8 Имаме добри закони, солюунравителни опо 
разумения и договори за опазване на човешка
та среда, но те все още бавно се прилагат. Не
обходимите средства за тези потреби отделни 

° лица считат, че са нерационални.
8 на човешката среда не може да оъдо монопол 
| на когото и да е. Това е самоуправително пра

во, задължение и отговорност- ма трудовите хо
ра и гражданите, част <>т тяхната роля в управ
лението на общественото възпроизводство — 

8 подчерта Рожич.
* Подобно е положението и в света. Разви

тите страни преселват „нечистата” индустрия 
в развиващите страни, защитават своите приро
дни богатства и извори, а безмилостно експлоа- 

° тират онези в неразвитите страни. Готовността 
8 на неразвитите да се борят за опазване на ово-

' :
ТО ИНЕКС — „СТОЧАР” ООСТ „НИШАВА” 
— ДИМИТРОВГРАД
съгласно решението на Работническия съвет от 
19 април 1984 гоя.
Комисията за провеждане на публични търгове

8

Ушиването 8 На снимката е работник 
от „Църни връх" в Бабуш- 
ница, който т'Ч’си „кратки 
спойки" на главната тръба 
на водопровода за Звонци 
и Звонска баня. Този рабо 
тннк не беше сам — на 
още няколко места имаше 
работници от „Църни връх” 
— със същата задача.

Докога ще бъдат в със
тояние да премахнат пов 
редите на водопроводната 
тръба не е известно, за- 
щото и повредите не са 
малко (тръбата се намира 
в земята),' а второ, въпрос 
е и колко те ;ще съумеят 
да се справят с тази труд
на задача.

Инак, според досегаш
ните изявления и обеща-

8 ОБЯВЯВА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ

Публичен тръг
на следните основни средства, инструменти и 
прикачни машини (както и изхабени части за 
отделни инструменти):
1. ПЪТНИЧЕСКИ КОЛИ:

88
0

88 8
88 88 88 88 — „Застава ПЗ 125”, 1974 (в неизправно съ

стояние) ■ 25.000 дин.
— „Волга” стар тип, 1966 (в неизправно съ

стояние) 5000 дин.
— Джип „Ландровер”, 1967 (в неизправно 

състояние)
— „Газ” — М 69 — джип (в неизправно съ-

15.000 дин.

88 8
8и те природни среди е ограничена с високите цени 

на модерната технология, ограничените .матери
ални

88
възможности и пр. Борбата за нов меж- 70.000 дин.8

8дународен порядък се води и на този план.
Затова световният ден за опазване на чо

вешката среда трябва да бъде удобен момент 
— изтъкна Рожич — за увеличена активност, с 
цел човешката с^реда да стане съставна част Щ 
развитието, самоуправител ного .решаване и 
всекидневна грижа «а всеки човек и гражданин.

Нашата социалистическа самоуправителна об
щност се определи ускореното обществено- 
икономическо и социално развитие да не бъде 
за сметка на опазването на стойностите, качес
твото и подобряването на природната и с тРУД 

е създадена човешка среда.
□оосшоасшсзпапасюсюаааасшооашзаостппсюосюпооооаааааоаааааааосшос

8 88 стоякие)
2. ТРАКТОРИ:88 8 —- Трактор „Верижен” БНТ-60 (в неизправ
но състояние)
3. ОСТАНАЛИ МАШИНИ И ЧАСТИ

— Разпръскван на .минерални торове 
„Циклон" (некомплектуван)

— Мелнично устройство с два 
камт.на (в изправнок състояние)

-— Рам, трак, гребла 
— Ремарке „Црвена застава”

(в неизправно състояние)
— Сеялка за пшеница 

(в неизправно състояние)
— Странично косена косачка 

(в неизправно състояние)
,— Обръщан на сено (в неизправно

8 95.000 дин.8
8
8 2500 дин.8
88 30.000 дин. 

1500 дин.
8..

8 8
8 '20.000 дин.

г 800 дин.л
РЕПЛИКА

4500 дин.Ела след няколко дни! състояние)
— Мелница, стара (в неизправно 

състояние)
— Роначка на царевица 

(в неизправно състояние)
— Едноредно плужно тя-До 
— Едноредно плужно тяло 
— Дробачка на почва носена 

(некомпл екту ва н а)
4. ДВИГАТЕЛНИ МОТОРИ:

— Мотор от „Фап” 15 
(в неизправно състояние)

— „Перкинс” БНТ-60 
(в неизправно състояние)

— Мотор на „Волга”
(в неизправно състояние)

— Мотор ПК 125 (в неизправно 
състояние)

5. -Камион ФАП 15, без каросерия, 
хавариен, с изправен мотор, 
начална. цена 800.000 дин.

Публичният тръг 1це се състои на 15 юни 
1^о4 година в 10 часа в двора на централния ма
шинен парк в Димитровград, ТО ИНЕКС „Сто- 
чар" ООСТ „Нишава’'.

Машините

13.000 дин.
ЛОЗУНГЪТ „пред

лагаме ти хубава и га 
рантмрана Цена. Ще 
ни предадеш агнета- 

^ та, вола, телето... а 
! за парите ще дойдеш 

след 'Няколко дни", 
когато «а селскосто
панските производите 
ли в Бооилеградска 
община пренасят из- 
купчиците на „Нап
редък" излезе силно 
заблуждение и из
мама. Тази износена 
фраза на изкупчици 
те, които са почти 
единствената връзка 
между производите
лите и ,.Напредък", 

селскостопанските 
' производители разбра 

ха със закъснение. То 
ва закъснение преди 
всичко се отнася —

! „за парите ще дой
деш след няколко 
дни".

Тази износена ф.ра 
за сега има своя це
на — над 9 милиона 

V динара. Всъщност то

лнова „Напредък” дъ 
лжи на селокостопан- 
ските производите
ли. Цената е още по- 
висока ако се имат 
предвид изгубените 
трудодни на хората, 
които дохаждат да си 
търсят парите. Разли 
ката между ползата 
на селскостопанския 
производител и цена
та на предадените >му 
стоки е „хубавото” 
отношение и сътруд
ничеството на „Нап
редък".

Трябва ли да се ка 
же дали на този Сел 
сксстопански произво 
дител, който е ооно- 

източник на до
хода на „Напредък”, 
трябва да се заплати 
и лихва. Още повече 
ако се има предвид, 
че той за парите ча
ка и по няколко месе 
ци. Нима „Напредък" 
може с чужди сред
ства да създава капи
тал?

4000 дин.

Проверка на водопровода
ния на
трудова организация .,Цър 
ни връх” от 1 юни, тряб
ваше да започне туристи
ческият сезон в Звонска 
баня. Ако се съди 
да на поправката на водо
провода и 
предвид,
тел още не е готов 
ва ли и тази година в Звон 
с-ка баня ще може да се 
очаква по-сериозна турис 
тическа „жътва”.

На всичко отгоре и път 
ят от Звонци до Звонска 
баня
така че може да се каже 
— и тази година Звонска 
баня неподготвена посрещ
на сезона.

Какви са загубите 
ва най-добре знаят труде 
щите се °т „Църни връх”, 
които са се народили в ре 
лицата на основни органи 
зации, работещи на иви
цата на доходността. М. А.

2500 дин. 
1500 дин. 
1500 дин.

гостилничароката

7000 т1-
По хо-

35.000 дан
ако се има в 

че и 'новият хо- 3000 дан.
ед-

15.000 дин.

8000 дин.

все още е строеж,вен

и частите могат да се разгледат 
всеки д©н до 'началото на търга от 7 до 14 часа. 

Право на участие
от то

в търга имат всички лра- 
В'Н'И (И физически лица, които внесат 10% от на
чалната цена на средствата за търг.

По-подробни 'Информации могат да се полу
чат на телефон 010-81-133 и 81-682.В. Б. у V у
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ФУТБОЛ: МРЛ — ГРУПА „СЕВЕР"

Гостите заслужено отнесоха една точка
ОФС — ПИРОТ „БРОДОРЕМОНТ" (КЛАДОВО) 1:1 (1:0)„А. БАЛКАНСКИ"

Димитровград, 3 юни 1984 г. Спортният центъР 
„Парк", теренът тревист, зрители 400 души. Времето 
слънчево. Голмайстори: Борислав Манолов в 30 м. 
(1:0) и Новица Тодоров (автогол) в 72 м. (1:1). Съдия 
на срещата Любомир Протич от Пирот — отличен.

„А. Балкански": Милко първенството футболисти- 
Соколов 6, Никола Найде- . те на „А. Балкански" все 
'нов 6, Зоран Христов 7, повече губят дъх. На по 
Миловам Тодорович 6, Зла следния, мач те спечелиха 
тан Марков 6, Новица То- само една точна в ореща- 
до-ров 6, Борисав Манолов та със солидните гости <тг 
7, Петар йованоеич 6 (Си- Кладово. Задушното време 
ниша Димитров —), Алек- и известна опуонатост на 
сандър Станков 6, Кръста дилштр ов гр адчани допри - 
Кръстев 7, Новица Алек- несоха за слабата игра. 
сов 7 (Тодор Антов —).

С наближаване края на

който успя една наховърли- 
на топка в наказателното 
поле на гостите с глава да 
отклони в мрежата 
вратата на гостуващия от
бор. През второто (полу
време гостите отвориха иг 
рата и в 72 м. успяха Да 
изравнят резултат- тъй ка
то Новица Тодоров отбе- 
ляза автогол.

В следващия кръ,т футбо 
листите на „А. Балкански" 

Княжевац,

Рекордна победа на

„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША) — 
„НИШАВАЦ” (СТАНИЧЕНЕ) 11:0 (2:0)

Димитровград, 2 юни 1984 г. Спортният център 
„Парк \ Зрители около 200 души. Голмайстори: Дра
ган Дончев в 3 и 56 м., Ранжел Тодорович в 42 и 
63 ?°ран 3аРк°в в 46 и 50, Йордан Денков в 65 
и 80, Мирослав Милошев в 48, Зоран Василов в 75 и 
Емил Иванов в 81 м. Червено картонче Сретен Джо- 
рджевич от »Нишавац". Съдия на срещата Крум Фи- 
липович от Пирот — добър.

„Партизан": Сава Дими
тров 7, Дерманча Киров 7,
Иван Георгиев 7, Аца Ста 
нулович 8, Тома Марков 
8, (Йордан Денков 8)( Ран- 
джел Тодорович 8, Драган 
Дончев 8, Зоран Зарков 9,
Братислав Станков 8, Ми
рослав Милошев 7, Емил 
Иванов 8 и Зоран Василов

ще гостуват в 
където ще се срещнат с 
отбора ИМТ.„А. Балкански повеАе в 

30 м. с гол на Б. Манолов, Д. С.гат да се постигат добрм 
Резултати. В последната 
среща, особено през второ 
то полувреме, просто на
правиха на решето мрежа 
та на гостуващия отбор от 
Станичеие, като забележи
ха рекордна победа от 
11:0.

В следващия кръг „Пар- 
тизан" ще гостува в Суко-

ПРЕД ЗАПОЧВАНЕТО НА НА ШЕСТИТЕ СЕЛСКИ 
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В ДИМИТРОВГРАД

ВОЛЕЙБОЛ — РАБОТНИ 
ЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

Чана се последният момент„Услуга“
победител7. Вече е известно, че VI- 

тс селски олимпийски иг
ри по футбол на малки 
врата ще се проведат в 
Димитровград през септе
мври месец тази година. 
Дотогава има още 
месеца, обаче общинското 
състезание на местните об 
щности трябва да се про
веде до 20 юни, а регио
налното до 8 юли също в 
Димитровград.

Както бе изтъкнато на 
заседанието на организаци 
онния комитет, проведено 
на 31 май, все още е не
известно колко местни об
щности ше вземат участие 
в общинското състезание. 
Задното до заседанието са 
заявили участието си само 
Белещ и Лукавица. Как 
местните общности се от
насят към това състеза
ние, говори и факта- че от 
поканените пет селски ме
стни общности на заседа
нието се отзова само пре
дставител на село Гради
ни. Така остана неясно за- 
11 оо не са се явили и оста
налите местни общности?' 
Или пък и те чакат по
следния момент, както и 
оформените 
дължени за провеждане на 
игрите, които все още ня
мат свои планове, нитопък 
всички прнсъствуваха на 
заседанието. Неизвестно е

още на кое игрище ще се 
играят мачовете, тъй като 
Димитровград, има само ©д 
но с асфалтова настилка и 
то е в твърде лошо със
тояние-

Има предложение състе
занията да се проведат на 
футболното игрище, разби
ра се. като се 
врата за три игрища. Това 
сигурно ще се. реши, оба
че засега почти непреодо
лим проблем са средства
та необходими за провеж
дане на „Селските олим
пийски игри". Според пла
на и пропозициите. през 
септември в Димитровград 

се намерят 17 отбора 
из цялата република, с об
що 153 състезатели.

Прието е решение неот
ложно да започнат необхо
димите подготовки. Това 
ще рече. че крайградските 
местни общности вече тря
бва да направят „сондаж” 
колко състезатели могат 
да приемат.' а комисиите 
да изготвят свои планове 
за работа- Ново заседание

Желюшките футболис
ти след дебакъла от мина 
лата седмица в Пирот, 
сякаш схванаха, че безвсе 
отдайност в играта не мо-

во, където ще се срещне 
с „Единство”. В случай 
да победят — обезпечават 
първо място в групата. Димитровград 31 

1984 г.
майд. с.

три
Приключиха тазгодиш- 

работничвсно-опюрт- 
ни игри по волейбол. Въов 
финалната група играха от 
борите „Градня", „Тигь,р" 
и „Услуга". Градня" загу
би двете срещи с 2:0, до- 
като във финалната среща 
играха двата най-добри во
лейболни отбора на тазго
дишния турнир по волей
бол — „Услуга" и „Ти
гър”.

Първия гейм „Тигър" 
спечели с убедителен ре
зултат, втория „Услуга" и 
в решаващия се води не 
известна борба, за да при
ключи срещата в твърде 
динамичен финиш. „Тигър" 
поведе с резултат 8:1, след 
това е '14:10. за да загуби 
накрая с резултат 16:14. 
По този начин и тази го
дина волейболният отбор 
„Услуга" спечели първото 
място и потвърди своята 
домннация в този спорт.

БАСКЕТБОЛ
ните поставят

Победа и като 

гостуващ отбор
„МЛАДОСТ КАБЛОВИ" (ЗАЙЧАР) —
„А. БАЛКАНСКИ 65:80 (35:31)

Зайчар, 2 юни 1984 г. Игрището на „Младост". 
Зрители около 200 души. Рефер»: Ж. Живкович от 
Ниш и В. Атанасовски от Бор.

„А. Балкански": 3. Геров 
31, Г. Вешович, А. Стоя
нов 4, Д. Петров 7, 3. То
доров, В. Сотиров 8, И.' та 
Симов 8, Д. Петров, С.
Тошев, И. Стоянов и С.
Ранджелов 22.

ще

В първата част на игра
та домакините бяха по-до
бри и тази част от игра- 

сле чел иха с 4 точки
разлика. Едва през второ
то полувреме качеството 
на димитровградските бас
кетболисти пролича и те 
се наложиха с убедителен 
Резултат от 80:65.

С тази победа димитров- 
градчани се закрепиха 
здраво на първото място в 
групата.

В дерби-срещата на ли
гата в Зайчар се срещна
ха двата
отбора. Димитровградски
те баскетболисти по всич
ки показатели надвиоиха 
домакините и заслужено из 
воюваха висока победа.

е насрочено след една сОД 
мица. Дотогава вероятно 
и специална комисия от 

комиоии, за- Ниш ще посети Димитров-

лър вокл асира ни

град и ще каже 
си за игрищата, на които 
да се проведат състезани
ята.

дуката

Д. С. а- с-
А. Т.

ПО ПОВОД 25 МАЙ — ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА покровителят на турнира.
За отбелязване е. че те

зи път, за първи път на 
такива турнири, участвува
ха отбори на трудови ор
ганизации (фабриката за 
преработка на оеоиция, от
бор на цеха за проггз1вод- 
ство на чорапи, отбор на 
Общинската скупщина, ка
кто и отбори от села: Гло- 
жй.е, Белут, и махала Ли
па.) Безспорно тона е крач 
ка напред в популаридани
ята и масивността па спо
ртуването в Босилетрадска 
община.

Очаква се- че този срав
нителен масов отклик ще 
подтикне заИ1НтсРесован'Игге 
в трудовите организации м 
селата да сформират от
бори, ноито редовно ще се 
състезават-

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 16
на от смъртта на никога непрежалимия съпруг 
и татко:

Турнир по футбол и волейбол юни тази година се навърщава една годи-

В рамките на спортната 
част на тържеството, 
повод 25 май — Деня на 
младостта, 
се проведоха два турнира. 
Турнир по футбол на мал
ки врати и турнир по во
лейбол. Организатор на ту
рнирите бе спиртното дру
жество „Младост" от Боси 
летрад, а покровител Об
щинската конференция на 
Съюза на социалистичес
ката младеж.

В турнира по футбол на 
малки врати учащчгуваха 
общо 11 отбора, а в тур
нира по волейбол три 
бора.

В турнира по футбол на

малки врати първо място 
отбора на ФКспечели 

„Младост", който във фи
налната среща срещу отбо 
ра на село Белут се нало
жи с резултат от 5:2, до- 
като в турнира по волей
бол, първо място зае отбо

ло Добри Т. 
Стоименовв Босилеград

от Босилеград 
Този ден и 11 часа ще из
лезем на босилеградските 
гробища да посетим веч
ния му дом, да 
цветя и възкресим 
мени за светлия му лик. Ка 
Н11М близки, роднини II при 
ятели да ни се придружат 
и облекчат тъгата ни.

ра на граничното поделе
ние в Босилеград.

За най-добър футболист 
на турнира е провъзгласен, 
Небойша Стойнев, а за 
най-уснсшен 
Раде Венков с постигнати 
12 гола.

положим 
спо-

гол майстор

Вечно опечелсни:
съпруга Стоя. Дъщери: Стефка, Боянка, Райна 
и Винца, зетове: Милан, Любен, Пенно и Борко, 
ДП" и останпли роднини, близки п приятели.

На пъраонласирвните от
бори » двата турнира ор
ганизатора на турнира връ
чи купи, ноито обезпечи

от-

М. Я.
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г\ь/Щ\®р • сатира • забава
ХУМОР

пълнят 20 години.
— Добре, а ано лее пак 

ме напълнят толкова годи
ли?

ки. Едната от тях започва:
— Как си набави тази 

хубава бунда?
— Много просто. Един 

възрастен приятел ме по
кани да отида у дома му 
да изпием по чашка. Като1 
отвори шкафа, той ми пре
дложи шест бунди да си 
избере една.

— Нима не ти предло
жи още нещо?

— Разбира се... налага
ше се да прекратя ръка
вите й.

,яжте умерено, откажете се 
от пиене•••

— Благодаря. При тези 
условия по-добре бих ис
кал да си остана вечно 
млад! *— Това няма да им се 

случи. Те все ще ои имат 
по 20 години, до като 'Нс 
се омъжат. Нема кой да 

цвъркне на 

млекото

!— Тати, искаш ли да ме 
водиш на цирк? — пита 
малко момче баща си.

— Нс. Нямам време-

— Значи, няма да «идя 
онази леличка дето гола 
язди тигър — продължава 
момчето.

-— Защо викате 
ва? Оп!е не съм ни доко
снал зъба ви?

— Не сте. Но стоите на 
мазола ми.

толко-

I
Актьор пише мемоари. 

Един ден телефонира му 
приятел:

— Как напредваш?
— Благодаря на въпро

са, добре.
— Стигна ли онова вре

ме. когато ти дадох на 
заем пари?

— Казвам, че ще омъжа 
дъщерите си преди да на-

— Добре. Ше ходим — 
склонява ба*Дата. И без 
това отдавна не дълго съм 
виждал тигър.

— Развит ли е плувният 
спорт при вас в Шотлан
дия?

— По-рано 'но беше. Но 
започна бързо да се раз
вива след повишение на 
данъците за мостарина!

Дойдо за два—три дъна при сииатога у 
Димитровград.

Беше неиикав празник и бабата не ми дава 
да работим, па реко що да седим цабе, че идем 
да видим децата.

Едно к>тро сиаата ме изпрати да купим 
Ьисело млеко, ои това що донесо първият Дън 
га изедоше „за мезе”.

По пут сретни тогова, сретни оног°ва, свър 
ну тука—там. сгану Девет и половина. Ка у про 
давницуту нема ни Кисело, ни пресно, а ни му- 
теница (снаата Йу ока йогурт)-

,Л бре, чере, но тека V нашу общину тол- 
ко овце, сточаРсБи край, а нема млеко?”

„Море, дедо и това че нестану ка ману 
пирочан>е да ни даваю.”

„Шо бре Дете пирочан,е да нидаваю, мал
ко ли евце има у „Липинци", а и нийе селяцити 
доста чувамо. Те и козе са имамо”.

— Страдам от безсъние. 
Какво да правя?

едно
приспивно СРОДСТВО.
•го не мога да заспя, аз си 
помислям, че тоз час тряб
ва да ставам. В такива мо- 
мецти веднага заспивам!

Зная отлично 
Кога-— Ако* искате да дожи

веете Дълбона старост —

шшРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕЕ
:

Всеки ден трябва да послушаш поне една 
песничка, да погледаш хубава картина и ако 
е възможно, да прочетеш поне едно мъдро из
речение.

8. — Такто, какво нещо е 
шеф?3

— Това е човек, който 
канцелариятаГ ьоте пристига в 

един час по-късно, когато 
аз дойда на време — и 
пет минути по-рано, ногато 
аз закъснея ...

Мислите подобно на цветята имат повече 
блясък, когато се берат поотделно.

П. Бауст : ,Ледо. да си дошъл по-рано, може би ше-
Където е силна мисълта, там и делото е 

пълно със сила.
ше да си купиш млеко.

Са по доручак за лек га нема найДеш”. , 
И не найдо.
Ама никико ми у главу не иде ко може

I — Вчера се наложи да 
отида на зъболекар. Стра
шно ме болеше зъб.

Шекспир

Велините мисли идват от сърцето.
Вовнарг

I тая работа.
Па Ьисело млеко би гребало да има и на 

границуту. Цел свет йеде това и са ка му йе 
сезоната падала би н девизна пара оди н>ега.

Ако не може да се кваси у ..Нишаву” мо
же да ни организуцу нас по селата, ни че ква-

: — А днес? Зали ли те 
зъбът?:

Човек се пени по ума, а дървото — по 
възрастта.

:■
а — Не зная- Зъ,бът ои ос

тана в амбулаторията!!Азърбейджанока
СИМО.

Умната глава 
тата и себе си не може.

Iсто глави ще спаси, а прос-
Додека стиго до дома, све си мисли що 

при толно стоку да нема целдън Ьисело млеко.
И най-после ка снаата прицвъка 

съм купил, я се сети: НЕМА КОЙ ДА ЦВЪРК
НЕ НА МЛЕКОТО ДА СЕ ПОДКВАСИ!

— Човек трябва да бъДе 
оптимист и да -не вижда 
всичко черно. Всяко нещо 
трябва да се погледне и от 
розовата му страна.

— Ще се съглаоя с вас, 
ако ми кажете коя е ро
зовата страна на зъбобола.

Руска
що неАко е празна главата — горко на краката-

Адигока

Малък ум — голям товар.
Кюрдска
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