
ЕрштВо С указ На президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^

ГОДИНА XXV * БРОЙ 1161 * 29 ЮНИ 1984 Г. * ЦЕНА 4 ДИН.

ОТ СРЕЩИТЕ НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ В ЮГО
СЛАВИЯ ОТ 16 ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

ВЪПРОСШ 0ТГ1МСШ 301ШМ 0300101 ГРУПОВИТЕ РЕЗУПТИН
С11В1 мини 1000 Ц е нтр алният комитет

на Съюза на комунистите 
в Сърбия на заседанието 
си от 21 юли т.г. разиск
ва за актуалйните въпро
си във връзка идейното 
литичееките въпроси за 
създаването и разпреде- 
делнието на дохода и за 
дачите на Съюза на ко
мунистите а тази област.
В уводното изложение на 
Слободан Милошевич, член 
и а Председателството на 
ЦК на СКС и заключения 
та са посочени негтосредс 
таени задачи на Съюза на 
комунистите, които пред
стоят в активностите на 
всички равнища.

Осъществяването на по 
литината на икономическа 
стабилизация е невъзмож
но без съшествени проме 
ни в областта на създава 
нето и разпределението 
на дохода. Затуй Съюзът 
на комунистите и други 
фактори трябтва да пове
дат Решителна акция за 
промяна на отношенията 
в разпределението на до 
хода и е необходима идеи 
но-полптичеока акция за 
мобилизиране на творчес 
ките сили на курса на реа

добитите позиции. Нама
лен е процесът ма а кум у 
лация в производствените 
организации и е много 
повишена тяхната зав-иси 
мост въз основа на креди 
ти да разрешават въпро
са и за основни и оборот
ни средства, което доведе 
до презадълженост и по 
такъ? начин бяха стеоне- 
ни рамките за самоутхра 
вително решаване в раз
пределението на чистия до 
ход. Затуй е твърде важен 
въпроса за укрепването на 
материалната сила на сто

лавирането на една от 
-най-важните задачти 
ределение за Дългосрочна 
та програма за икономи
ческа стабилизация .Въп 
росите от разпределение
то заемат едно от възло 
вите места в програмата. 
Разрешаването на натрупа
лите се проблеми може да 
има ефект в разрешаване
то на редица икономичес
ки, социални и политичес
ки проблеми, които са в 
зависимост от разпреде
лението. Същевременно 
промените на мотивира
щия апарат, за които се 
застъпва Програмата по 
стабилизация във връзка с. 
разпределението означа
ват въвеждане на поло
жителни решения съглас 
но с определенията в про
грамата на СЮК. Това е 
за Съюза на комунистите 
класов въпрос, в .който са 
изразени интересите на 
цялото общество.

Програмата за стабили 
зация се застъпва за нео- 
бективизирано преразпре 
делеше, за спиране прели 
ването от производствени 
те в непроизводствените, 
прел-иване в полза на при-

оп

С приемането на Поела 
-нието -на самоуправителите 
в Югославия за осъщест 
вяване на конституционно
то положение на работни 
ческата класа в Скопие на 
25 юни приключиха дву
дневните Срещи на самоу
правителите, в работата на 
които взеха участие деле
гати на клубовете и об
щностите на клубовете на 
самоулравителите от цяла 
та страна и редица беле
жити политически и науч 
ни дейци.

процеса на производство
то. Клубовете на самоуп
равителите трябва да иг 
раят важна роля в свърз 
ването на практическия 
опит с Конституцията, За 
ксна за сдружения труд и 
документите от конгресите 
на Съюза на синдикатите, 
като се дава възможност 
за по-ефикасно премахва
не на отпорите, а да се да 
ва път на положителния 
опит в развитието на непо 
средствени отношения в 
развитието на работничес
кото самоуправление.

панството, акумулативност- 
та й. В
на дохода, в така нарече 
ното предназначено 
пределение, трябва да 
изхожда от бруто-личния 
доход

разпределението

раз-
се

върху работник иВ рамките на срещите 
тържествено беше чест 
вуван и Деня на самоуп
равлението.

акумулацията спрямо оред 
но ангажираните средст
ва- Тсва сравнение трябва 
да бъде направено според 
средните

Беше констатирано, съ
що така, че въпроса за 
отговорността става грани 
чна линия във воденето на 
обществено-политическа ак 
ция в осъществяването на 
Дългосрочната ‘програма 
за икономическа стабили
зация.

величини за це- 
стопанство, коВ разискванията беше 

изтъкната необходимостта 
от по-пълно осъществява
не на доходни отношения- 
Работниците не приемат 
да бъдат пасивен субект в

покупното
е то ще създава -— 
ност за съблюдаване на 
истинското г _ 

Следователно, който 
ще:тви по-добри 
ти ст средното 
трябва да получава 
голям

ВЪЗМОи' ^
отношение.

осъ- 
резулта- 

Равнище, 
и по-

личен доход, но и 
сравнително повече
деля заЛауреати на грамоти „11 юни" да от 

акумулация. То 
ва е от особено значение 
като се има в предвид, че 
се намираме пред изготвя 
не -на нов

# ГРАМОТИ „27 ЮНИ" С ПОВЕЛИ СА ПРИ
СЪДЕНИ НА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ, ДУШАН БО
ГДАНОВ — СЕНКО И СОСТ „МЕТАЛСКИ ЗАВОДИ 
ТИТО” В СКОПИЕ

В Скопие, в залата на Македонския народен 
ознаменуван 27 юни —

в Да-нм лов град и Боти-ч Томич, работник в железо- 
лсярната „Борис Кидрич" в Никшич, всичките от Чер
на гора. предстоящия 

средносрочен обществен 
КойтоОт СР Хърватско с грамота на самоуправле

нието са отличени ООСТ Съобщения — Загреб в със
тава на трудовата организация „Главни нолодвар" в 
Загреб. Медицинският център във Вараждин, „Чате- 
кс" ев Чакове-ц, дървообработвателната промишле
ност ,,Чсома" в БйелоЕвар и работниците Желко Це- 
-Рян от Загреб, Иван Петрович от Валцово и В-идосав 
Гнято от Р-ийека.

план.
лоши

осъществи 
резултати, трябва 

ла понесе и съответни ико 
номически 
Необходимо

театър беше тържествено 
Деня на самоуправителите в Югославия. Освен участ 
ниците в Срещите на самоуправителите, на гьржест 
вото присъствуваха най^висши ръководители на Со 
циалистическа република Македония и други науч 
ни и обществени дейци -от страната. Доклад за ®на 
чението на самоуиравлението на развитието на ^юго
славското социалистическо и са.моуггравително ооще- 
егво изнесе председателят на Съвета на синдикатите 
в Македония д-р Александър Донев. На тържестве
ното събрание бяха връчени и грамоти „27 юни , ко- 

асоциациите на клубовете на самоуправителите
в лод-

последствия.
е да се изго

тви -и договор за разпреде 
ленпе на дохода в републи 
ката. в който да се конкре 
тнзират критериите от 
Дългосрочната. програма за 
-икономическа

Носители на това са-мо-упр авите лно отличие от 
СР Максдо'Н1И|я са „Охис" в Скопие, „Сгружанна" в 
Струга, фабриката за олио „Благой Гьорев" в Титов 
Белее, Селскостопанският -комбинат „Полагония" ^ 
Битоля, „Ма-впро-мет" в Щип « Работничката Райна 
Кочеизокка от Крива паланка.

Железю добиви пият .комбинат »Що1ре” Клубът на 
самоуправителите в Ясеинца, Индустрията на терми
чни апарати <и пластика в Р-ибница, ЮРе Вул-кан -и 
В-инио Кастелиц от Любля-нд са носители на награди 
на самоумравлеп-ието от СР Словения.

От СР Сърбия грамота на самоуправлението 
получиха Радисаю Йованоаич и Раденко Пузович от 
Белград, Милутин Милосав лепим от Оветозарево и 
трудовите организации „Херой Сърба”, Агро1ин-дус- 
триалния комбинат в Лесюовац и „Интероилве-р" в 
Земун.

стабилиза
пш, така че личните дохо 
дп на работниците да зави 
сят от деловия 
казгш чрез 
а к ум-уг I ативността. 
и задачата на СК 
създават такива 
та трудещите се -в акуму 
лацията да 
та перспектива, да 
пряка материална заинте
ресованост, да увеличават 
ир ш гз вод-ств еним ' оредств а. 
за да могат утре повече 
и по-добре да произвеж
дат и върху тези основи 
да осъществят още по-ви
сок доход, а с това и не
големи личниI доходи. Бо 
рбата в областта на раз
пределението на личните 
доходи трябва да се наооч» 
ва къа! 1 тътна изява -на тру 
дровито резултати.

успех, 1из- 
размера на 

Оттам 
е да се 
условия

ИГО
в Югославия присъжда за творчески прояви 
гоговката на работническата класа и гражданите за 
квалифицирано и успешно изпълняване на самоупра- 
витвлни функции и задачи и залягане и помощ в 
развитието и обогатяването на съдържанието на ^ра
ботата на клубовете на самоуправителите. Грамоти 
„27 юки" с повели са присъдени на Лазар Колишов- 
оки, Душан Богданов — Сенко и на сложната орга-

,уМегалски завод Тидо"

виждат своя“
имат

низания на сСТРУжен-ия ТРУД
Скопие. По предложение на общността на клубове- 

самоуправителите са присъдени и 38 грамоти
в
те на
па самоуправлението на тРУДОви колективи и отдел
ни лица в страната.

Грамоти „27 юни" получиха трудовата органи
зация „Пут" в Бар, ООСТ „Агрокооп" в състава на 
Селскостопанок-ия комбинат „Бйеласица" в Бийело по
ле, ООСТ „Конфекция" ® състава на „Ядран-Пераог" 
® Котор, промишлената хлебопекарница 
СОСТ „Агрокомбинат 13 юли" в Тигоград,

трудовата организация „ВУЛ

С грамоти „27 доми” са отличени и М-илета Нй- 
1К10ЛИМ ог Зре-нянин, фабриката „Витал" в Т-итов Вър- 
бас, обувната фабрика „Фрушка гара" в Рума и 
Трудовата оргаи1И'зация „Партизан” от СОСТ „Кон
структор0 в Паичево — всичките от САП Бойко данна. 
Носители от САП Косово са трудовата организация 
„Застава — Рамиз Садику" в Печ, и работниците Ха- 
шш Муса от Титова Мицровица, Себа Лячи ог При 
зрен -и Фарадии Берекети от Гнилвне*

в състава зга 
ООСТ

търговия в състава на Б. К.



I ПО СВЕТА Н ДС IИ У
СТРАТЕГИЯ" НА 11 ЛАТИНО„ДЛЪЖНИЧЕСКАТА 

АМЕРИКАНСКИ СТРАНИИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ЮГОСЛАВИЯ

Път към диало! с 

развитите страни
ЮЗЕФ ЧИРЕК ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

в сърдечна атмосфераРазговори
настоящия банирог и продалф НепримсРимост с

икономическа стагнацияЮзеф Чирак говори 
за де Летуването на ПОРП 
в осъществяване заючоче 
нпята па Деветия твънре 
ден нонгрес в Национална 
та конференция на Г1 ОРИ 
на линията на социалисти 
ческото възобновявана, ^ 
споразумяването ,ц право
ждансто на стштанокм. и 
обществени реформи, как- 
то и в борба та оррщу ан 
тисоциолистическите сиотщ 
Той подчерта положителни 
то процеси и нормализи
рането на обстановката, 
изтъквайки между ируга- 
то и резултатите на неот
давнашните избори за (ме 
стН'И органи на властта в 
Полша.

Разменени са информа

ции за международната де 
йност на СЮК >и 
Добриоое Видич товари 
за идейно-политическото 
действуването па СЮК в 
реализиране политиката за 
IМС01-1 ом и11 ос ката с-габили-
зация и по-нататъшното ра 
.-житие на самоуправление

Членът на Председател 
на ЦК на СЮК До ПОРП. жаващатаството

бривое Видич в понедел
ник води разговор с члена 
на Политбюро и секретар 
на ЦК на Полската обе
динена работническа пар 
тия Юзеф Чирек, който 
посети нашата страна по 
покана на Председателст
вото на ЦК на СЮК.

търси намаляване на лих 
вите и премахване на огра 
«иченията в развитите стра 
ни за внос на стоки от раз 
виващите се страни. Пър 
«а крачка 
де „непосредствено намал
явана на номиналните 
реалните лихви на между 
народните пазари", с 
мощта на което 

се създаде 
мост за по-справедливо ра 
зггоеделение на разходите 
на икономическата реорга 
низация".

През изтеклите осем го
дини латиноамериканските 
страни отделиха 173 миля 
арда долара само за лих
ви. Всяко 
увеличение на 
1 на сто им налага да от
делят допълнителни 2,5 .ми 
лиарда долара.

миналатаКт,м нрая на
Картагсна за-седмица в 

върши заседание на мини- 
вьншните рабо-стрите на 

.,,и и па финаноиите на 11 
латииоамеР ик ан оки 
ни (Мексико, Бразилия. Ко 
лумбия, Боливия, Венецу
ела, Перу, Уругвай, Ек
вадор. Аржентина, До.мини 

република и Чили), 
на което бе обсъден и въ 

във връзка с пре-

трябва да бт,-стра-
т°. иЧирен Оо приет и от 
председателя на СК .па 
ССТГТ10 Марин Рожич. 0 
сърдечна и приятелска ат 
мосфера Рожич 
госта с дейността на Сони 
алистичсския съюз. Чирек 
говори за Патриотичното 
движение на национално
то възраждане на Полша. 
Стана дума и за въпроси 
на двустранното сътрудпш 
чество .между ССТНЮ и 
Патриотичното движение 
на Полша.

В приятелска атмосфе
ра бе констатирано, че с'ь 
трудничеството 

СЮК и ПОРП II югослав
отношения 

успешно

по
трябва

вдзможканенамежду дазапозна
прост,т
калената задълженост на 

чужбина.
ско-полските 
са добри и 
осъществяват на вече изве 
ситите начала. Подчертана 
е възможността за по-ната 
гъшно укрепване на тези 
отношения.

се този .страни в 
Министрите постигнаха ког, 

всички въпро-сензус по
ои, отнривайки път 
конкретизиране на .,.хлъх* 
ническата стратегия" отмо

към

допълнителнос-но за водене на диалог с 
развитите страни по този 
най-голям проблем на Ла 
тинска Америка.

С приетия документ

ШЕФЪТ НА ЛИБИЙСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ В ЮГО 
СЛАВИЯ лихвите с

ТОКИО

Масови антиядрг 
ни демонстрации

Диалог на приятели се
Раиф Диздаревич и д-р Али Абдул Салам Трики

отношения и ПРЕДСТОИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ 
ТЕ МЕЖДУ САЩ И НИКАРАГУА?водиха разговор за международните 

сътрудничеството на двете страни Този месец започ
нало инсталиране на 
ракети на американ
ските военни кораби 
в Тихия океан. То
ва предизвикало .ма
сови а н ти ядрен и де
монстрации в Токио 
и протести в цяла 
Япония. Организато
ри на демонстраци
ите били движенията 
за мир и антиядрени 
те движения, които 
възстанали в решите 
лна защита на принци 
па за забраняване на 
производство и .разпо 
лагане на ядрено оръ 
жие в тази страна.

УслоБне за намаляване на напрежениетоПо време на разговора 
е подчертано, че всички 
открити въпроси трябва 
да се решават въз основа 
на принципите на необвър 
заната политика. Във връз 
ка с това е подчертана и 
необходимостта от заонлва 
не дейността на движени 
ето на необвързаните-

Разисквайки за между-) 
държавните отношения, 
събеседниците оцениха, че 
сътрудничеството 
даете страни се 
успешно и че съществуват 
възможности то да укреп
ва и да се разширява.

В размяната на мнения 
за международната обета 
новка е изразена загриже 
ност от сегашните напрег 
нати отношения в света и 
кризисни огнища. Нашият 
съюзен секретар на външни 
работи и секретарят на 
Народното бюро за връз
ки. с чужбина на Социали 
етическа народна либий 
ска арабска джамахария 
обмениха мнения за обсто 
ятелствата в Близкия Из-

то посещение на Джордж 
Шулц в Манагуа и среща 
та му с Ортега, с когото

През идната седмица в 
мексиканската столица ше 
започне втори етап на 
преговорите между прави
телствата па САЩ и Никц 
рагуа
кият печат- Ще ги водят 
Рейтъновияр е.мисар з^ 
Централна Америка Хари 
Шлодеман и заместник — 
.министърът на външните 
работи на Никарагуа Ви 
ктор Тиноко.

Преговорите между 
САЩ и Никарагуа започна 
ха на 1 юни с ненадейно-

води „откровен и конструк
тивен ” диалог. Тогава Да 
ниел Ортега заяви, че %“?гише мексиканг
ва е „първата крачка към 
изнамирането на лолитичес 
ко решение”.

Продължението на аме- 
рикано-нтгнарагуанските 

преговори най-вероятно ще 
намали напрежението в 
Централна Америка и в 
отношенията между двете 
страни.

между
развива

ток, както и за сегашната 
обстановка в Африка и Ма
греб.

гКъм 40-годишнината на освобождението от фашизма

Пролетната офанзива през 1944 година (II)
друга атака към самия гребен. В началото 
без успех, обаче ногато пада мрак, успява 
да превземе главната част ка гребена на 
Станикин кръст.

Когато пада .нощта борбата прекъсва. 
Нашите единици напускат тези позиции и 
се събират на платото на Трещен (тригл. 
1342), северно от Стамикин кръст на три до 
четири километра. При това се констатира, 
че по един батальон на 3-та Македонска и 
Косовока бригада са откъснати, а 7-ма южно- 
моравска бригада, която на този ден води бо
рби на Тумба, е отхвърлена ка север, така 
че и тя ке може да влезе е състава на глав
ната част.

ПОХОД ПРЕЗ БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ 
към ПЧИНЯ И козяк

На платото ка Трещен се озовават: 6-та 
бригада, 3-та Македонска бригада .и Косовска 
бригада (без по един батальон), единиците от 
Вранска територия и част на Църнютравския 
Отряд. Неприятелят вече е извършил обкръ- 
жаване на нашите сили на това пространство,

ва само върнат на изходните позиции, но не 
и пропъден.

Около пладне на 12 май 6-та бригада за
почва с оттегляне От широкия район на Ос- 
трозуб на десния бряг на р. Власина към пла
нина Грамада. На този ден (12 май) оноло 
14 часа току-що излязла на Станикин нръст. 
срещу бригадата се извършва ои лно ненадейно 
нападение, в 'което оилни пехощински части 
на .врага се подкрепят от авиация и силен ар- 
тнлериен огън. Същевременно е нападнат .и 
Църнотравокият отряд, нойто се намира като
охрана в село Преслап. С отггачване борбата 
на Станикин кръст и в този район на Стани- 
юин кръст в този район веднага се отправя 
3-га Македонска и Косовска бригади (после
дната на този ден е формирана). Борбата за 
Станикин кръст, с оглед на неговото домини
ращо положение, е жестока, но врагът не 
Успява да го заеме. С влизане на 3-та Маке
донска и Кооовона бригади в борбата нашите 
единици около 17 часа успяват да покорят 
Станикин иръст. След това врагът с цресни 
и още по-големи рили предприема 'една след

Пише: Йован МАНАСИЕВИЧ

(Продължение от миналия брой)
През тези дни от осведоменията на ак

тивистите на терена може да се заключи, 
че врагът върши прегрупировка на своите 
дали, домъква нови и насочва центъра на 
офанзивата да към това пространство. Вече 
на 10 май първите части на врага .негови две 
колони настъпват от по-широко пространство 
на район Власотинце — през село Ястребац 
и Орах по пооака на Остророзуба чука (три- 
гл. 1546). Части на бд-а, които са разместе
ни в района на Бистрица поемат борбата,на
насят чувствителни загуби на врага и го при
нуждават да се оттегли. На утре ден — 11 
май, врагът домцнва още по-големи сили и 
на същите позиции .настават жестоки борби, 
често .гърди срещу гърди, която продължава 
От 14 до 21 часа. Врагът и този път претър
пява значителни загуби: пленена е една ми- 

, нохвъргачка, една картечница, доста пушки 
и други боеприпаси. Обаче този път той би-

СТРАНИЦА 2 Братство * 29 юни 1984



ОТ СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОВЩИНСКАТА РЕГИ 
ОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ

Предпоставки за офаизивна дейност на СНПриета програма за
ността* им е обременена с 
формализъм, липова бор
ба 'На мнения, критика и 
самокритика.

Поради всичко това е 
необходимо да се изост
ри отговорността и да се 
повиши идейно-политичес 
ката и азсцмонната способ 
ност на членовете и орга
низациите на СК в Ниш
ки регион. Това е предпо
ставка за офанзивна дей
ност на СК в надделявай е 
то на икономическите тру 
дности. Успешното изна 
миране «а изход от наого 
ящата сложна обстановка 
е най-н ©посредствен ата

проверка на способността 
на СК да осъществява во 
дещата си роля-

Предстоящите разисква 
ния трябва да помогнат на 
членовете на Междуобщин 
ската конференция на СКС 
в Ниш да разкрият 
ки причини за 
те в дейността на първич
ните организации на Съю
за на комунистите в Ниш
ки регион.

В Съюза на комунистите в Нишки регион тряб 
ва да се изостри отговорността и да се повиши идей- 
но-политическата и акционна способност на членове 
те и първичните организации като; предпоставка за 
по-офанзивно действуване

Между общинската кон 
феронция на Съюза на 'ко
мунистите в Ниш наск-оро 
Ще обсъди идейната и 
акционната способност на 
първичните партийни ор 
ганшации и класово-соци
алната структура на СК в 
Нишки регион. В периода 
до заседанието на МОК на 
СКС ще се водят разисква 
ния по тези въпроси въз 
основа на материали, кои
то тези дни прие Пред
седателството на МОК на 
СКС в Ниш.

Сложната обществено- 
икономическа обстановка 
и реализацията на Дълго 
срочната програма за ико 
нещ.ичеока стабилизация ■ 
изискват по-действен Съ
юз на комунистите като 
водеща сила на общество 
то. В по-голям брой пър 
вични организации на СК 
в Нишки регион полити-

Обсъждайки и приемай
ки програмата за работа 
на Скупщината на Между- 
общин ската 
общност в Ниш и Предсе 
дателство й до. юни идна
та година, делегатите на 
тази скупщина през мина 
лата седмица подчертаха, 
че и Скупщината и Пред
седателството й ще поло
жат усилия за по-ускорено 
Развитие на обществено- 
икономическия 
региона. При това. 
ването на съдружието в 
региона и по-широко, как- 
то и осъществяването на 
Дългосрочната програма за 
икономическа стабилиза
ция ще имат 
по отношение на 
актуални теми в това раз
витие.

Разисквайки за минало
годишната работа на ре 
тоналните самоуправите- 
лни общности на интере
сите от материалното про 
изводство и обществени
те дейности, делегатите 
подчертаха, че тези об
щности главно са реали
зирали обществените це
ли. Същевременно, те са 
дали принос в укрепване 
на съдружието в региона. 
Материалните трудности 
обаче при известно число 
от тях са повлияли зап
лануваните задачи изцяло 
да не се реализират. Реги
оналната СОИ за пътища, 
например, поради липса 
на средства не може да 
подържа пътищата в реги 
она. Затова делегатите 
взеха решение да се от 
прави иск до републикан
ски институции за допълни 
телни средства, 
дим е обаче, бе подчерта
но на сесията, по-голям 
контрол в изразходването 
на средствата.

Делегатите подчертаха,

че Секретариатът за вър
шене на доверени управи
телни и инспекционни ра 
боти към Скупщината 
МРО през миналата го
дина успешно е изпълня
ващ поетите задължения. 
Оосъждайки миналогодиш
ната дейност на Междуоб 
щинския завод за подобре 
ние възпитанието и обра 
зованието ,,Дринка Павло 
вич”, делегатите изтъкна
ха, че до' края на тази го 
дина трябва да се изнамер 
яг решения за трайно фи
нансиране на Завода. Ко- 
гато се касае за сигурно
стта в движението, бе 

. подчертано, че Службата 
на вътрешните работи в 
общините и занапред тряб 
ва да посвещава внимание 
за премахване причините 
на злополуките. Бе обсъде

Регионална на
ческото. положение и де
еспособността са на задо 
волително равнище, но в 
известно число първични 
органи з а ции, както изтъ
кна изпълнителният секре
тар на Председателст
вото Петар Виданович, 
значително е намалена спо 
собността за ефикасно де 
й-ствуване в собствен ата- 
среда. Обществен о-полити 
чеоката ефикасност на Съ 
ю з а н а ком ун истите в ре 
гиона е в разрез с числе
ността му. През последни 
те четири години намаля 
броят на новоприетите 
членове, а особено се на
мали броя на членовете 
на СК на село. Сред само- 
отлъмилите се членове на 
СК най-многобройни са 
работниците и селскосто 
пан оките производители.
Отделни организации без 
действуват или пък дей-

живот в
укреп

предимство
ДРУГИ

воич 
слабости-на и миналогодишната ра 

бота на Историческия ар 
хи в и на Завода за защита 
на паметниците на култу
рата.

В. Б. Л. Ж.

В ХОД Е ИЗГОТВЯНЕТО Ш ЗАКОН ЗА ПЕНСИО ННА И ИНВАЛИДНА ОСИГУРОВКА НА СЕЛСКО 
СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В сила от 1986 година броволното осигуряване 
на останалите селскостопа
нски производители, нъде- 
то е малък броят на оси
гурените лица и

В последно време сел
скостопанските произво
дители все повече се ин
тересуват кога ще бъде 
приет Закона за задължи
телната им пеноионна-инва 
лидна осигуровка. Този за 
кон — с когото ще бъде 
регулирана задължителна 
та осигуровка на всички 
селскостопански произво
дители — е в етап на под 
готовка. Според досегаш
ните договори Законът тря 
бва да бъде приет през 
втората половина на 1985,

а ще бъде в сила от 1 
януари 1986 година. Запро 
екторешението на Закона 
ще бъде организирано ши
роко публично разискване.

но да се осигуряват. Ако 
се приеме това иредложе- к-ъдето, 

следователно, са малки и 
средствата. Според досега 
шиите разговори, облага
ния би заплащали, всички, 
които имат имот и са 
задължени с данък върху 
кадастрален доход. Освен 
облаганията,

ние, със задължителна пен 
сионно-инвалидна осигуро
вка ще бъдат обхванати 
около 520 хиляди селско
стопански производители.

Т ози голям брой осигу
рени лица ще даде възмо 
жност с по-малки средства 
да се осигурят по-толеми 
пенсии, отколкото това е 
случай в съществуващата 
система на ленсианнснинва
лидната

Какво ще бъде съдържа 
нието на бъдещия закон?
Понастоящем съществу
ва идея със задължителна
та с пенсионночинвалидна

източник на 
финансиране би били и

Необхо- ооигуровка да бъдат обхва 
нати воички селскостопан
ски производители от 15 
до 50-годишна възраст, а 
тези над 50-годишна въз
раст би можали добровол-

обществото. 
то влага за бойци-

средства на 
което
те както и за признаване 
не трудов стаж е бивеши- 
те селски трудови коопе
рации.

осигуровка на 
сдружените сел окостопан- 
ски производители и с до-

Лно без прязк допир. И тоз не предприема дей 
ствия, вероятно разчитайки със сигурност, че 
в началото на следващия ден със стягане на 
обръча ще успее да унищожи нашите сили.

слабо облечени, походът труден, трябва 
се преодолее нана горнище от долината на 
Калншка река (783 метра) до Барнос (1441 
м.) Има и падане от умора. По-отпорните и 
по-силните под ръка водят онези, конто са 
изтощени докрай, никой не смес да бъде 
изоставен. Издържа се, излезе ои от обкръ
жението.

На разсъмване. на 13 май първите части 
проникват на югоизточната част па Барнос, 
северно от село Рани лук. Напред от пътя 
Грън — Спре зими ровци е© протяга Знеполе, 
широко поле от над три километра', а преои- 
ча го придошла река Ерма. С оглед .на ко
муни кативноСтта на терена няма проблеми 
частите на врага да дойдат от Посока 
Трън за Клисура. Походът продължава. Нап
ред 3-та Македонска бригада, след нея Ко- 
совоката и 6-та бригада и единиците от Вран 
ска територия.

Когато 3-га Македонска бригада 
на шосето Трън *— Стрезим.ировци един ко
нен полк на българската войска извършва 
нападение. Обаче не само, че 3-та македон
ска бригада 'отбива нападението 
иен полк, но 1И самата минава в контранапа- 
дение и в силната атака принуждава врага 
на оттегляме. След това 3-та бригада минава 
през Ерма и 'излиза в района на село Черги-

Докато 3-та Македонска води борба с 
конния полк. част на 6-та бригада прониква 
в село 1лавановци, където се стълкновява с 
българска полиция. В краткотрайното, ‘ 
лно и жестоко нападение бригадата убива 17 
полицайца п пленява един офицер. Веднага 
след това борците на 6-та бригада, газейки 
по бродовете на придошлата 
е изпила, така че теренът около нея пред
ставлява Д'ЬтЛбоко блато, което създава осо
бени трудности са нейното прелшнаване. За 
това време българският колен полк въвежда 
род в своите редици в Стрезимировци, пред
приема нападение с&га срещу 6-та бригада. 
Това нападение, 
да заемат доминиращи

да

но си-
Оперативният щаб начело с другаря Ало 

столски, обсъжда възможностите за излизи- 
на 'или .разкъсване на обкържението. С Оглед 
на надморската височина, върхове на плани 
ните под сняг и тврде студена нощ, войни
ците на българските части запалват огън 
своите позиции. Отдалечеността между огньо

/
река, която се

на

вете открива кои части на терена врагът 
не е заел. Преценявайки силите, необходими 
за излизане от обкръжението, както и с
преценка «а останалите елементи, идва се 
до заключението, че на територията на Бъл
гария в околността на Трън и южно не могат 
да имат големи сили. В такава обстановка 
се приема, решение да се направи изтегляне 
по долината на Градска и частично тю Ка
лншка река, след това по гребена на Кара- 
луковица (1231) да се излезе на Барнос (1441), 
относно на неговата източна част, а след то
ва през село Рани лук да се мине комуни
кацията Трън — Клисура и продължи похо
да на юг към Пчиня и Козяк. Формира се к*>

Без лунна нощ,

освен опита на малки части 
позициина

се състои
главно със силно действие на артилерията и 
тежките нартечнпци. Шеста бригада успеш
но преминава река Ерма. Обаче поради не
доразумение при Село Рани лук остава един 
батальон на Косов ската бригада 
те от Вранска територия.

ат единици-1изл>иза

В по-широкия район «а село Чершлювци, 
след преминаването на рока Ерма, се озова
ват бча бригада, 3-та Македонска (без един 
батальон) и част на Косовсната бригада. От
тук към юг атоходът е организиран в две 
колони.

на този ко

лона и се тръгва на поход, 
сгудена, борците изморени — без храна пре
дишните два дена, а преди това през после
дните Десет дни с твърде оскъдна храна, ловци.

(СЛЕДВА)
У
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ИЛ ССТИ В ДИМИТРОВГРАД ЗА РАБОТАТА ИА 
СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ

ОККОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТИ В БОСИЛЕГРАД ПО ВЪПРОСАОБЩИНСКАТА 
ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ТО КРИВО СЕДИ, 

ПРАВО (НЕ) СЪДИНеспазване на закана и договора
' №я.

1нп тшди политика има най- 
различни машинации в при 
лагцнето «а обществените 
договори. В много случаи 
се изиграват конкурсите, 
има различни интервенции 
и натиск на отделни отго
ворни лица кой да бъде 
приет и на кое работно мя 
сто, дори се измислят и 
работни места за опреде
лени лица, разбира се, при 
това без какаото и да е 
ранг-листа. С една дума, 
трудоустрояването се вар
иш по кратка постъпка, 
чрез роднински и други 
връзки, въпреки, че Зако
нът и Общественият дого
вор по настаняване са кон
кретни и ясни в това от
ношение
на работа да се върши ечо 
ред приетите критерии и.
предварително 
ранг-листа.

еж незаетите. Обаче, вън-,,
реки очевидните аномалии 
в това отношение, все още 
никой и от 'никого не е 
потърсил каквато и да е 
отговорност- Като чс ли
трудоустрояването 
съвместна трижа, а трижа 
на отделни лица. Наистина, 
бе изтъкнат0 на

Въпросът във връзка осъ
ществяването на политика
та по настаняване на рабо 
та не е нов. По т°зи ва
жен не само социален, но 
в последно дреме и обще- 
ственочюлитически 
рос, повече пъти, 
са разисквали почти всич
ки обществено-политичес
ки субекти в Ьооилеград- 
ска община. Обаче .малко 
е направено за решаване
то му. Още повече ако се 
има предвид, че числото 
на незаетите, вместо да 
се намалява, от година на 
година се увеличава. Са-, 
мо от началото на настоя
щата година списъка на 
търсещите се работа на 
сам-оуправителната общ-, 
нрет по заемане на работа 
в Босилеград е увеличен 
със иО нови лица. Сега, 
оощияг брой на тези, нои- 
то търсят работа в -Боси
леград ска община, според 
сведенията на СОЙ по зае 
.пане на работа, възлиза 
на 832 лица, от които над 
ьо на сто са млади хора.

По този въпрос, канто и 
по плановите предвижда
ния за трудоустрояване 
през настоящата година ра 
зискваха и делегатите 
на общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз в Босилеград, на по
следното си заседание, съ
стояло се на 14 юни тази 
година. Между другото се 
чуха и интересни констата 
ции. В осъществяването

• Сериозни забележки за работата иа Об 
щинския съд и съдията за нарушения

Не се е случвало досе 
та така конкретно и от
кровено, преди воичко кри 
тично, да се говори за ня- 
ной проблем или лице. 
как-го па заседанието
Общинската конференция 
на Социалистическия съ
юз от 26 юни, когато на 
дневен
актуални въпроси в осЪще 
стопяването на съдебната 
функция на съдебните ор 
гини и помирителните съ
вети п общината".

За (не) осъществя в ан его 
на предназначената фунн- 
ция на съдебните органи 
в Димитровградска общи 
на, по-конкретно на Общия 
ския съд и съдията за на
рушения, започна да се 
разисква почти преди две 
години, когато конегиту- 
ционността, законността и 
социалистическия морал 
се намериха на дневен ред.
Не само като траен, про
цес и задача на всеки гра 
жданин, още повече на 
съдебните органи. По е1 
щия въпрос неотдавна съв 
местно заседание прове
доха Председателството 
на ОК на ССТН и секци
ите за политическа систе
ма и за местни общнос
ти. Конференцията само 
потвърди становищата от 
това заседание, като при 
това констатира, че съдеб 
ните органи
кият съд. съдията за на
рушения, общинският лро 
курор и правозащитник на 
самоуправлението в пред
стоящия период трябва 
особено да се ангажират 
за по-бързо и ефика
сно решаване на онези 
предмети, които се отнас 
ят до защитата на об
щественото имущество и 
всички отрицателни проя 
ви във вид на стопанска и 
политическа престъпност.
За иа може напълно да се 
осъществи това — заклю 
чение е на нонференцмята 
— Общинската скупщина

в Димитровград незабавно 
трябва да разгледа 
жението 
съд, кадровата и материа
лна ослособеност и органи 
зираност на същия, а съ- 
щеИРемено и моралната, 
идейна и акционна спосо
бност на председателя на 
съда. Скупщината също 
трябва да даде оценка за 
работата на общинския съ
дия за нарушения.

Трябва веднага да се ка 
же, че подобни заключе
ния бяха приети и по-ра- 
но. но, както изтъкна Рай 
ко Зарков, председател на 
председателството на
на СКС, заключенията не 
се осъществяваха последо
вателно, а това в общес
твото прави впечатление, 
че започнатото не се из: 
карва докрай. А в послед 
но време посегателствата 
към общественото имуще
ство са все по-чести. Тък 
мо затова, продължи Зар 
нов, пак обсъждаме ра
ботата на съдебните ор
гани. не да се разплаща
не с личности, но с цел 
да се заздрави положение 
то и да се повиши ефи
касността на този орган. 
Ясно е. че в защита на 
общественото имущество 
трябва да бъдат ангажира 
ни всички субекти на об
ществената самозащита, 
но съдебните органи са на 
едно .място и те нямат 
право и не смеят да без- 
действуват. Крайно е вре 
ме на практика да потв-ур 
ждаваме готовността си 
за провеждане политиката 
на обществото. Ако неща 
та не вървят по канален 
ред, тогава трябва да се 
сменяват хората, които во 
дят работите-

Конференцията определи 
селтехгври да бъде крайни 
ят срок за осъществяване 
на заключенията, за кое 
то всички носители на от 
делни задължения трябва 
Да дадат отчет.

не е поло- 
в Общинския

въп-
досага

заседа- 
Координационниятниелх),

отбор за следене и нрове- 
ждане на Обществения до
говор по трудоустрояване
то при Общинския синди
кален съвет е посочвал ня
кои случаи, дори и пред
приемал конкретни реше
ния, които в практика с 
трябвало да проведе са- 
моуцра1ШТ1'елният трудоц 
контрол, в някои случаи об

на

ред бяха „някои

приемането
яравозащит-щесткеният 

ник по самоуправлението
или лък инспектора по тРУ 
да. Досега и те, 
компетентността си, нищо

ОКутвърдена въпреки.
въвОще един въпрос 

връзка с трудоустрояване
то заслужава .внимание. 
Именно, иовечето от орга- 

сдружения

не предприеха.
Изхождайки от воичк^ 

Общинската конфе-тоюа,
ренция на ССТН в Борилц 
град и този път прие съот-’ 
ветни заключения, с коиго 
се призовават всички субе 

за последователно 
Закона и Об-

низациите иа 
труд в общината все още 
не са съгласували своите 

актове 
на Обще-

самоуправитеини
с предписанията 
ствения договор по трудо
устрояване. Поради това 
не рядъко се случва да 
бъде приет кандидат, кой
то не се намира на утвър
дената ранг-листа или пък 
е последен на 
създава особено незадовол- 
ство воред младите, които 
по-дълго време са на опи-

кти
прилагане на 
ществения договор по тРУ 
доустрояване, а компетен
тните да засилят своята ак 
тивност и срещу 
които не спазват утвърде 
ните норми да се потърси 
съответна отговорност.

на

всички

нея, което

М. Я.

„НИШ ЕКС ПРЕС”ДИМИТРОВГРАД: ПРИЕТ ИСКЪТ НА Общи нс

Цените не са единственият изход
в а когато всички заети в е подходящи за това! С то- 
че са на своите работни ва всички са на ясно. Ооа- 
места. За границата рейсът 46посочените примери 
върви на всеки час- Пътни най-добре говорят. че все 
ци винаги има сутрин и пак всички вътрешни зцпа- 
в два часа спеЛ обед (при си не са изнамерени, а 
отиване и връщане от ра- покачване на цените- На 
бота). Междувремено, ед- изходът се търси само ^ 
ва ли има един или двама обикновения човек, които 
души в рейса. А на тази сутрин бърза на работа, 
релация върви с най-много е неразбираемо как отго- 
седелки. Заетите, ноито са верните в „Ниш-експрес 
от Забърдието и обработ- не виждат сметката си, 
ват имота си там, са пи- ако „помъкнат" тръгване- 
оали и петиции до „Ниш- то на рейса от „Сточар" 
експрес" да пусне рейс, малко по-напред 
който в понеделник да тр.ъ 6,05 на 5,45 лгинути (напри 
гва от Смилоюци или Ви- мер). иди ако за Градини 
сочни Одоровци преди 
шест часа, за да могат в 
понеделник сутринта да 
дойдат на работа, а не 
както досега в неделя око 
ло пет часа след обед.

Това са оамо няколко 
примера, които подчерта
ха членовете на Изпълни
телния съвет, а също и 
членовете на Председате- тка на това търси и услу- 
лството на Общинския оин гите да бъдат съответни на

Неотдавна Изпълнител
ният съвет на Общинската 
скупщина в Димитровград 
даде съгласие цените на 
услугите на „Ниш-експрес” 
да се покачат. В момента 
не е важно за кой про
цент ще се покачат. В об- 
разложението дадено от 
„Ниш-експрес" в началото 
се казва: „И покрай мак
симално изнамерените въ
трешни запаси с цел да 
се пести във всички видо
ве разходи... за първите 
три месела от текущата 
година е направена загуба 
от 4 456 328 динара" ... и

в

А. Т.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАДот

Сесия на Общинскатаи границата няма пътници 
иа всеки час, рейса да 
върии през два часа. Съ
щият. обикновен човек, ко 
йто сутрин бърза ма рабо
та, сигурно умее да разбе-

Т-М. скупщинаИзобщо не се съмнява
ме, че в „Ниш-експрес” се 
търсят вътрешни запаои. 
Обаче, дали същите са на
мерени нека да посочим 
само Няколко примера. Пър, 
вата спирка на рейса за 
Желюша се намира до 
машиностанцията на „Сто
чар' което значи, че свър 
зва всички части на града 
и води към промишлената 
част на града- Всички тру 
дови организации в Дими
тровград", където най-мно 
го са заети, започват рабо
тното си време от шест 
часа. Рейс на „Ниш-екс- 
прес’’ от първата спирка 
при „Сточар" тръгва в 6 
часа и пет минути — тота

Делегатите на Съвета на сдружения труд ще об
съдят положението в .Циле" и ще предложат мерки 
за подобрението му

Днес в Димигрсхвград 
ще се проведе сесия на 
трите съвета на Общинска 
та скупщина, иа която по 
край другото трябва да 
се утвърди общественият 
интерес за арондация на 
някои площи в Петърлаш 
и Изатовци. Очаква се на 
сесията да бъдат избрани 
нови делегати в някои об 
щински и регионални скрга 
ни и тела.

След сесията на Скупщи 
ната делегатите на Съвета

ре нуждата от пожачванц 
на цените на услугите на 
„Ниш-експрес", но за сме-

на сдружения труд ще ра 
зиокват върху отчета, под
готвен от комисия, а отна
сящ се до положението в 
мебелната фабрика „Ци
ле". Очаква се този съвет 
да даде предложение да 
ли в тази организация да 
се въведат временни мер
ки или не. Значението иа 
въпроса е по-голямо ако 
се има предвид че тази 
организация няколко годи 
ни наред отчита загуби.

ди.кален съвет, които също 
така обсъдиха иска за по 
качване на цените иа 
услугите на „Нищ-екс-, 
ирео”. Да не говорим за то 
ва, че не се свързват рей
совете с .Автотранспортно рата организираност на ре 
то" от Пирот. Яоно е, че йоовите линии, 
загубата трябва да се. по
крие. а че цените са най-

цената.

Изходът може да се 
търси не само -в понисо- 
ките цени. но .и в по-доб-

А. Т. А. Т.
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ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ОЗНАМЕНУВАНИ НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В 
ДИМИТРОВГРАД

Укрепване на самоуправлението 

— основна задача На „Изворище" в знак 

на юбилея
нмте и опазване .на жизне
ния ста-ндарт и дор.

Осъществяването конце 
пцията по всенародна .от
брана и обществена само
защита, решенията и мер
ките за по-нататъшно усъ 
въ|рщенствуване, (Също та
ка ще бъде предмет на 
обсъждане пред делегати
те на трите съвета на 06- 
Щ|И1Н0ката окуттщина в Бо
силеград.

Разбира се. покрай набе 
лязаниге активности и за- 
шчн делегатите на Общин

ще бъде организирано тра 
диционното тържество, с 
участие на самодейците от 
Димитровград.

Отбелязването Деня на 
въстанието в СР Сърбия 
— 7 юли ще бъде проведе 
но най-тържествено 'на 
местността ,, Изворище'7"
край село Сенокос, къде- 
то 1944 г- е формиран Ца- 
рибродокият партизански 
отряд. Един ден преди то
ва, т-е- на 6 юли. по пъте
ките на отряда ще мине 
извидничеокият отряд ,,Мо* 
адоил Войвода”.

Тазгодшпните юлоки пра 
зници в Ди1М1Итро1вградска 
община ще бъдат отбеля 
зани възможно по-тържес 
твено, защот° тазгодишно 
то им чест® улане се съв
пада с чествуването на 
40-та от освобождението 
на Димитровградска об
щина и тази част на репу 
бл1И1ката.

На 3 юли вечерта Ще бъ
дат положени венци и 
свежи цветя на възпоме
нателната плоча на. сграда 
та на Образователно-въз
питателната организация 
„Иооип Броз — Тито”. Ве 
нци и цветя ще положат 
представители на общест 
вено-политическите и тру
дови организации, Общи*} 
оката скупщина. трудови
те общности и командири 
те от Запаса. На 4 юли 
вечерта в село Петърлаш

Делегатите на трите съвета на Общинската 
скупщина в Босилеград, на последната съвмест
на сесия, покрай другото обсъдиха и приеха 
план и програма за работа за период май 1984 
до май 1985 године.

Изхождайки „Морава — 2”, реализира
нето на сеитбата, практи
ческото провеждане на За 
кона за ползуване на обра 
ботваем.ите 
ване на .материалната осно 
в а на труда и пр. При то
ва доходното свързване на

от целите и 
задачите на Дългосрочна
та програма за М1каноммче 
ска стабилизация, 
рамата са набелязани ооно 
вни въдроси и

в ттрог-
площи, укреп-

меропрзгя- 
тия. с чието прилагане тря 
бва да се реализират 
стно поставените 
Още повече ако се

цяло 
задачи.

има
предвид, че осъществяване 
то на програмата ще се 
провежда в затруднени об 
ществено-иконом1ически ус
ловия, съгласуването на ра 
зличките интереси и реше 
ния^ трябва да става във 
взаимно свързване и демо 
кратическо договаряне на 
самоуправителните интере-

Тъ.й като тази година цен 
Републиканскатрупната 

манифестация по повод 7 
юли ще се проведе в Ниш, 
то голям брой димитров- 
прадчани ще се намерят 
на легендарния Бубань.

А. Т.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СУБНОР В БОСИЛЕГРАД

си.
Като задача номер едно 

се поставя усилена борба 
за повишаване на произво 
дителността на труда, по 
добряване качеството и ко 
личеството на общата про 
дукция и услугите, у креп 
ване на трудовата диспи 
шиша, иконолгисването и 
пр. В този смисъл, в пери
ода от една година пред 
делегатите на трите съве-

„Хей славяни" да сн останет сесията на трите съвета на ОС в Босилеград

труда и средствата с ико
номически развитите орга
низации от региона, репуб 
ликата и извън нея- и за
напред ще бъдат незаме
ним фактор в 
на общината.

На дневен ред ще бъдат 
и въпроси от областта на 
снабдяването, 
яването. опазването на жи
знената и трудова среда, 
здравеопазването и соцпал 
ната защита, образование
то, науката и културата, 
въпроси във връзка с Це-

На проведеното в мина
лия петък заседание, Пред 
седателството на СУБНОР 
в Босилеград. покрай дру 
гите въпроси, обсъди и 
предложението за измене
ние текста на национал
ния химн. След обстойно 
обсъждане, Председател
ство го взе единодушно ре 
шение текстът да остане

ската скупщина ще обсъ
ждат и други въпроси и 
активности, които ще про 
излезнат и които ще 
ложи темпа на обществе
но-политическото и иконо
мическо развитие.

то приеха нонкретан дого 
вор за чеегвуване на 4 
юли — Денят на боеца и 
7 юли — Деня на въстана
ли ето на народа и народно 
стите в СР Сърбия. Имен
но в чест на 4 юли, денят 
когато бе взето решение 
за решителна борба сре
щу най-големия враг на 
работническата класа, на
съвместния събор на мест 
ността „Буков рид” 
се проведе и народен 
тмнг. За значението на та 
зи историческа дата 
въобще за значението на 
Н арод оосвободител ната бо 
рба и
революция ще говори Ра 
долгир Миленкович.

развитието

та ще се намерят различ
ни информации, отчети и 
Решения от всички облас
ти на общесгвено-полптиче 
ския и стопански живот. 
При това. предимство, Щ€*| 
имат стопанството и 
ското стопанство: осъжест 
вяването

Безспорно е че за цяло
стно реализиране на запла 
нуваните задачи и активно
сти е нужно 
ангажиране на всички су
бекти, преди всичко на но 
сителите на плановите за
дачи.

трудоустро-
максимално такъв какъвто е и досе

га. С това и участниците в 
Народоосвободителната бо 
рба от Бссилеградска об 
щина се приобщиха и под 
крепиха

щесел- ми
на протрамата М. я. и

мнението по то
зи въпрос на останалите 
бойци от НОБ. Още пове
че ако се има предвид, че 
настоящият химн

В ДИМИТРОВГРАД по ПОВОД 27 ЮНИ — ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ
сбци ал и етическата

Работнинът-оамоуправител е доминираща сила е отра
жение на всички наши на 
роди и народности, и че 
в най-съдбовните дни по
време на На р одооовобо-
дителната борба 
яваше сили и вяра всред 
бойците, II че С него е из 
воювана победата. ,

На заседанието

пред
седагел на Общинския от
бор на СУБНОР в Боси
леград. По повод 7 юли,- 
делегация от СУБНОР, ще 
вземе участие и в иентрал 
ното републиканско гьрже 
ство. моето ще се проведе 
в Ниш.

По повод 27 юни — Деня 
на самоуправителя, в Ди
митровград бе проведено 
тържествено заседание на 
Общинския синдикален съ
вет. на което за значение 
то на празника говори 
председателят на Общин 
ския синдикален съвет Са 
ша Димитров. Говорейки 
за включването на 
щите се в самоуправител
ните процеси той между 
другото изтъкна, че в Ди 
митровтрадежа община поч 
ти всеки пети жител е 
включен в някой самоуп- 
равителен орган или тяло. 
За това говори факта, че в 
170 делегации са избрани 
1930 делегати, че най 400 
работници са включени в 
работата на работнически 
те съвети и още толкова 
в останалите самоулрави- 
гелки тела. А това значи, 
че в осъществяването на 
делегатската система е по 
стигнато много, каза Ди
митров:

— Работническата кла
са стана доминираща об
ществена сила, съзнателна 
за своите права и възмо

жности да раздвижи иоле- 
летата на общественото 
и материално развитие, са 
ма да решава за сдружава 
ието на труда и средства
та, за акумулацията и раз 
пределението на дохода, 
за капиталовложенията, из

тези недостатъци да се пре 
махнат- Ясно е, че без по
нататъшно развитие на де
легатската система не 
ществуват

вдълновсъ
ВЪЗМОЖНОСТИ

за осъществяване пласт 
та на работническата кла-

члено 
Председателство-

М. Я.са. вете на

От свод страна Общинският 
вет връчи признания иа: ГЕОРГИ СТОЙКОВ 
и АНГЕЛИНА МАИЧИЧ, заети в ООСТ „Дими
тровград”, ВЕЛИМИР МИЛОШЕВ, зает в Ине- 
кс—Сточар”, ОБРЕН ПЕТРОВ, магазинеР в 
ООСТ „Търгокоон”, ДУШАПКЛ КОСТАДИНО 
ВА, заета в „Градня”, РОСА РАНГЕЛОВА

синдикален с>- БАБУ ШПИЦАтруде

Още 400 нсви работни места?
Дали ще се осъществи 

плана по Заемане на рабо
та и до края на настояща, 
та година да бъдат приет,и 
още 400 души иа работа а 
Ьабушижшка община? На 
този въпрос, 
редица въпроси, свързани 
с подготовката за прибира 
не-го на реколтата трябва 
да си кажат думата деле 
ватите на сесията на Об- 
щин оката смуши шн а, 
на за 2

работна ръка. предимно 
И пок

„ от де-
тската градина »8 септември" и МИЛОШ АЛ- 
БИЯНИЧ, числящ се към службата 
на държавната граница.

жени и д©войни, 
рай сдружаването 
кои основни

за контрол •на ня- 
организацции 

на сдружения труд „Тек
стил кол ар „Лисца" и др. с 
шо - го<д еми -проми шл енч I 
га1ншзац1ии

нразходването и т.н. Обаче 
има и пропуски — изпък
на Димитров. В областта 
на 'делегатската 
има прояви 
органи да не зачитат деле 
гацията -и без нейно уча 
стие да сс договарят по оп 
Ределени въпроси. Незадо 
волява

На тържественото за
седание ва 'най-заслужилм 
те са връчени грамоти и 
I признания. Грамота 
ореоърна значка е връхче 
на на секретаря .на Лредсе 
дателството .на ОК -на 

в Димитровград Иван 
Дончев, а грамота с бронзо 
ва значка на Асен Радойнов, 
зает п „Свобода”, Грамош 
те дом присъди Републинан 
окмят синдикален

качето и .на ор
на сдружения 

труд извън региона, дори 
н Републиката, досега до* 
доха добри Резултати, 
този процес 
и занапред.

Освен

система съсръководните
а

продължава
свика

юли тази година'.
това, планира се 

годината вБабушнинпка община. нг< 
то една от стопански изо* 
станалите общини в Ниш 
ки Регион от отдавна 
проблеми Със заемането на

До края на
организациите на сдруже
ния труд до -крал на под'4 
ната да бъдат приети и 

- ' стажанти.

и връзката .ме
жду делега^глгте, делегаци 
И'ге и делегатската база. 
В Синдикатите се набляга

съвет.
А. Т. шма 220

М. А.
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ДЕЙНОСТТА НА Ф-КА СТОМАНОЛЕЯРНА „МАЧ 

КАТИЦА” В СУРДУЛИЦА
и:»УСЛУЖНОЗАНАЯТЧИЙСКИЯ ЦЕНТЪР НА ООСТ „УСЛУГА" В ЬОСИПРИ 

ЛЕГРАД Месечна поправна на 

рекорди в производството
Автосервизната работилница 

започна с работа
и 130 тона -различнигори

видове стоманени отливки, 
което свидетопетвува, че 

ще бъде изпълнен

Според най-новите дан- 
фабриката за машини

„М-ачка-
830 хиляди динара и 

елод като обстойно обсъ
дихме иричинщ-с за това, 
взехме решение Да моби
лизираме всички сили за 

на дефицита. В

лоуведомиха, че те все «ще 
не работят поради тота, че 
на двата досепа обнародва 
ни конкурса за специално 
ти в тази област -не е кон 
курпрал нит° един канди
дат, а договор е Общин- 
снаха скупщина в Босиле
град съвместно да стипен- 
дират два ученика за тези 
дейности, не е реализи
ран. Разбира се, както из
тъкват в организацията, 
въпросът е откриването на 
останалите сервизи и зана» 
пред е актуален и полагат 
се усилия в скоро време 
и те да започнат е работа. 
Още повече, че такива в 
Босилеград няма и че за 
малка поправка, се търси 
помощ или във вътрешно
стта, или пък от непрофе 
сионалнн лица.

Покрай вече съществу
ващите: тенекиджппска,
шлосерска, ковашка и во- 
доинсталаторока работил
ница, от преди десетина 
дни, при услужно-занаят- 
чийскня Център на основ
ната организация «а сдру
жения труд „Услуга" в Бо 
силеград започна с редов
на работа и автосервизи;* 
работилница за Ремонт на 
пътнически и други видо
ве возила. С т°ва тази сто 
панска организация, зани
маваща се с различни ви
дове комунални и други ус 
луги, разширява своята 
дейност. Засега в автосер
виза в Босилеград се по
правят мотори, монтират 
гуми, поправят всички ви
дове елентрични дефекти, 
гладене и други видове те- 
некиджийски 
След време, когато работи 
лницата кадрово се ком- 
шхетира, вече двама рабо- 
тника са на професионал
но усъвършенстаулане — 
един автотенекиджия и 
един автомеханик, кръгът 
на поправките ще се раз
шири, а услугите ще бъ
дат по-бързи и по-качест- 
гвени. ____ ,

ни
и стоманолеярна 
тица" в Сурдулица е 
път да реализира тазгоди 
шния план на 
вото. 11о 
планът ше бъде изпълнен 

натурални, и по фн- 
показагели. Дори 

сегашният

планът
и с това и поправен ре- 

производегвото

на

кордът в 
на месен май, което едно
временно ще бъде и най- 
високия рекорд, постигнат 
от основаването на фаб
риката и стоманолеярната 
до днес.

производст
венико личащопогаоване 

това отношение Д° значи
телна стенен укрепна тру
довата ни дисциплина. Па- 

отеьстнията по
и по 
нансови 
ако продължи 
темп на производство (и 
почти ежемесечна „рав 
ка на рекорди) запланува 
ката сума о-г един мили
ард ще бъде надвишена.

малени са 
болест и други неоправда- 
толни причини. Изразход
ването на материала е све 
дено па минимум. Довиш<> 
на е производителността и 

на услуги-ре. 
ешмулативно

Според непълни 
за стопанската 
през първото полугодие на 
текущата делова 
„Мачкатица” е реализира, 
ла продукция на стойност 
от около 500 милиона ди- 

представлява 
от годишния

данни
дейност

година.качеството
Въведохме 
награждаване за редовност 
на работа и редица други 
мерки, е ноито лично счи
там, че на -полугодието ня
ма да имаме загуби — за
яви Владо Александров, ръ 
ководител на работилница-

Така например през ме 
сеч май над 800-те заети 
са реализирали продукция 
на стойност о-г 95 милиона 
динара, което представля
ва нов месечен рекорд 
производството. Произведе 
ни са 180 тона стоманени 
лагери, като от тях са ре 

130 тона, про

кара, което 
половината 
план. За същия този перив

на за-од личните доходи 
етите са нараснали с 20 на 
сто. а средният месечента.поправки. на произвол 

работници е дос 
сума от 20 хиляди 

шестмесе-

Особена отговорност е 
тази насока имат комунис
тите и членовете на само- 
управителните органи вор 
ганизацията. Ако те навре 
ме съблюдават и разор- 
криват воички субективни 
причини и ако 
предприемат съответни ме 
рш за тяхното бързо и 
ефективно 
резултатите а това 
шение няма да изостанат. 
Всъщност това е и една 
от приоритетните задачи 
на икономическата стаби
лизация.

личен доходИнак, възпроизводстве- 
ната способност на органи 
защадта е все още ниска 
и представлява един от ос 
новните проблеми. Това не 
що неблагоприятно се от
разява върху общото й 
столаниоване. Наистина в 
последно време се превзи 
мат съответни мерки за 
преодоляване на състояни
ето, но едва ли всичко то
ва ще повлияе върху ук
репването на организация-

ализирани 
дадени на циментовите фа
брики в Беочин, Нашице и 
Усйе- Останалите 50 то
на са на финална дообра- 
ботка и ще бъдат реализи 

настоящия ме-

ствените 
тигнал
динара. През 
чието на работа са прие 
ти 40 нови работника, а 
се очаква до 
дината да бъдат 
оше толкова.

края на го- 
приегирани през 

сец.навреме

Планът за месеИ юни е 
още по-напрегнат: заплаиу 
вано е производството 
250 тона стоманени лагери 
и 250 тона стоманени 
ливки на стойност от 
милиона динара. До среда 
та на месеца са произведе 
ни 120 тона стоманени ла-

От казаното личи, че Фа 
стоманолеярнапреодоляване.

отно- брика и 
..Мачкатица" в Сурдулица 
с производствената си про 
грама и асортимента на 
продукцията все повече 
завладява пазарите в стра 

Ст. Н.

на
Що се касае до открива

нето на останалите запла
нувани работилници: ра
дио и ТВ сервиз и оервиз 
за поправка на домакин
ски уреди в „Услуга" ни

от
105та.

— След тримесечните 
резултати, според които 
отчетохме загуба от око- М. Я. ната.

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 25-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА КОЖАРА „БРАТСТВО"

няма оборотни средства
На 3 юли тази година се навършават 25 

години от съществуването на кожара „Брат
ство" в Желюша. За заетите в този трудов 
колектив тази юбилейна година сигурно ще 
бъде една от най-трудните от основаването 
досега. Сдружаването с „Котекс" (според до
сегашния договор), чиято валидност изтече 
през март. „Братство" само е преработвало 
агнешки кожи за ООСТ „Кожа—текстил” в 
състава на „Котекс" и за това надлащало 
само услугите за извършената работа. Суро 
вините е обезпечавал „Котекс" а също и плас 
мента. Такъв начин на делово сътрудничест
во е довел дотам в кожарата някои служби, 
(като комерчесна и финансова), доста да ос- 
лабнат. Много купувачи са загубени.

След изтичане на договора за делово съ
трудничество, от „Котекс” всъщност оста
ва само името, споделя директорът Васил 
Ранчев, защото сега сами си обезпечаваме 
кожи за преработка. Оттук започват и проб
лемите. защото не разполагаме с оборотни 
средства. В какво положение се намираме 
говори факта, че за нормална работа са ми 
нужни към сто милиона динара, а ние имаме 
само седем. С тях едва стига „Братство" да 
купи възпроизведете ен материал, каквито са 
боите и разни средства за чистене на кожите.

ЧЕСТИ ЗАСТОИ В ПРОИЗВИДСТВОТО
Недостигът на оборотни оредства, а с 

това и на суровини, са предизвикали от нача
лото на годината вече няколко застоя и рабо

та с намалени мощности. Направени са опити 
посредством банката и Фонда за недостатъч

средст-но развитите краища да обезпечат 
ва, но без резултат. Частично посредством 
Косовска банка са намерени един милион ди
нара но и те са недостатъчни. Кожарата сво
евременно се е специализирала само за про
изводство на така наречения „пелц—велур”. __
който в момента не се търои на домашния 
пазар. Поради липса на оборотни средства и У — 
все още неразрешените вътрешни субектив- Е 
ни слабости — физическият обем на произ- Все пак в кожарата считат, че имат си

ли да преодолеят вътрешните слабости. А 
това значи: изостряне на дисциплината 
производствения процес, да се засили ко.мер- 

Навите отношения с ..Котекс”, които сега ческата служба, обезпечаване на суровини 
се обосновават на купопродажни основи, по- и значително подобрение качеството на прои- 
зволжват „Братство" да произвежда продук- зводетвато. При всичко това и заплануваната 
ция за домашния пазар. Тъкмо в тази насока инвестиционна програма трябва да се проме- 
■в кожарата и тъоРят изход. Машини за такова ни, като се даде предимство на реконструн- 
цроизводотво има, само трябва да се попра- цията и модернизацията на вече сьществува- 
вят и да се започне производство на кожа щите мощности, 
за лицевата част на обувките. Засега прояв-

водството не се осъществява.
вИЗХОДЪТ Е — НОВО ПРОИЗВОДСТВО

„ Имайни предвид посоченото положение
ява интерес „Леда от Княжевац да купува и предстоящият 25-годишен юбилей ще бъде
така преработената кожа. ознаменуван на 2 юли с тържествено засе-

С полткението в кожарата са запознати дание на работническия съвет и даване на
воички заети. Но това като че ли буди, скромни награди на работници за 10, 20 и
тревога. Старите слабости — недиециплйната 30 години, проведени в кожарата. За заетите 
и лошите отношения в някои служби, още и техните семейства културно-художествено 
не са напълно иреодоляни. Въпреки влоша- то дружество „Георги Димитров” от Димит- 
ване на качеството дисциплинарната коми- ровград ше изпълни безплатен концерт- 
сия търси отговорност само за отсъствия и 
на други подобни нарушения. А. Т.
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Пролетарии от встасм

И Н3 ^ъ 0за на ком^НИстИте в Сърбия

г

Потвърждение на класовия критерий
н вихме, какво иска ме м какво не исаме. Ос- нпипал н и и са моуправител ни обви вки да се 

|а е с?Учва така често, на сегашните т-ана само в едно демократично обсъждане сложат които и да било национални и момен- 
на ■и’ентралния комитет това е за да се договорим и за това как да вървим талии интереси на работническата класа и 

закл Ъ,Т’ с Неприемането на предложените нататък. Конкретно, да видим как сдружени- да го провъзгласим за историческо и класо- 
ючения да изразят овоето недоволство ят тРУД Ще се освободи от технобюромратич- во. Може да се очаква че сега тази съща 

°а\' СЪДъ1>жани^то 1Ш» интонацията, но и не ното опекунство, което така добре се прие- класа да разбере що е що и кой е какъв и 
с -го с това. Почти нито един от тридесет пособи към ^републиканско-покрайнинската да постави всичко и всякого на съответно- 

деветте участници в двудневните разисква- държавност и общинския партикуляризъм, то му място. 
я в Г°г^{?Л? 3^а на 3Данието на Скупщи- силно да действува и върху съзнанието на 

ст на в Белград, не пропусна люмен- работническата класа, разпокъсвайки я”. От
та да изхвърли поне по някоя стреличка към носно, да видим как Съюза На комунистите 
този прицел. Все пак съвкупната критика не да извлечем от инертността и 
е нищо ново. И предишните материали, с ..редуцирането на ежедневната политика 
които се предвествяваше или трасираше пъ- манифестация на властта, на работа на фору- 
тят на промените не минаваха без критика, мите”. как да Се възстановят ..скъсаните връ е да 1Се ‘изнесат сметките. Тъкмо в това е 
Биваше критиката н по-гореша и по-конкрет- Зки между Съюза на комунистите и работни изглежда основната стойност на един акт, 
на от тазгодишната през юни, обаче всичко ческата класа”, как да се възвърне разклате- който е поздравен — откриване на разисква
на края (с известни допълнения, преработки, ното доверие на класата в своя авангард. И ния за Съюза на комунистите, 
преформулировки и как все_ не бяха нарича- да ,Не привеждаме повече, почти всички чле- 
ни различните компромиси) биваше прието и нове на Централния комитет, взели участие 
изпратено до членовете. Ето защо. изненадва в разискванията на Тринадесетото заседание Югославия, не на нейните части изкуствено 
що подействува решимостта на членовете на 110 ^ л поделени с всевъзможни граници, бе и оста-
Централния комитет да не приел,ат тези ма не оя*а та1ЖОва Уоедителни, че от техните На _ ПО-ускорено и по-решително осъществя- 
гериали докато за тях н за СъЮза на кому- изложения журналистите извличаха заглавия 
нистите, за идейното и акшюнното му един- най-често в стила: „Искане на класата — 
ство, не се изяснят всички членове на работ- решително и последователно”, относно: „Ре- 
кическия авангард. Това несъгласие на чле
новете на Централния комитет още един път

членове

1
Именно, ако всичко това се прави в 

името на работническата класа, а тя това 
да осуетим прави не само че не е пренесла на никого, 

на но доста отдавна го „отне” и на собствения 
ои авангард, тогава ооновният дълг пред нея

Искането на работническата класа на

зане на програмните и конституционните оп
ределения. И ясно. ПО-СИЛНОтО *и по-прякото 
влияние на работниците върху обществените 

отговорен Съюз на комунистите”. съ,бцТИя. Порадишителен н всичко това, предстоящата 
осъществяване наобщопартийна дебата за 

водещата роля на Съюза на югославските ко
да приемат онова, с което не са съгласни, е 
доказателство, че окончателно е ясно, основ
ните промени в поведението са неминуеми. 
И това веднага.

Не може, разбира се. да се каже нито,
че Ръководството бе болезнено към себе си, 
напротив. Толкова самокритика за поведение м^НИстИ- в никс>й случай *не бива да значи 
то на отделни ръководства на Съюза на ко- °тЛага'Не на ДъЛГо предвествявания завой в

поведението. Тъй като хилядаНе се случва така често Централ
ният комитет непосредствено да се обърне

мунистите отдавна не се е чула под кубето 
на Съюзната скупщина. За съжаление, кои

пъти е вече
казано и какво лравиме и какво не правим е,към членовете, организациите и ръководства

та на Съюза на комунистите и да ги призове Ръководства не са последователни и в как-
на критическо преизпитване на съвкупното в0- остана сами да заключим. Посочени ня- Цълг°орочната програма за икономическа ста- 
обществено и на своето лично отношение към маше, а сами не се обаждаха, нито реагира- билизацмя салто са една причина повече да 
утвърдените задачи. Това, всъщност, потвър- Ха на принципните оценки. Като че ли на всят- прс>мен'и'м собственото си отношение 
ждава споменатият тезис за узрялото съзна ___ ь МПйн.>
ние, че състоянието в обществото трябва да чки «з^ежиаше. че критиката ложе да се вените зада ш, делови и политически, и 
се промени. Разбира се, предварително съв- отнася и па някой си друг. Впрочем, по вре- гака окончателно да направим и 
сем бе прецизно свидентирано без малко мето на всевъзможни икономически пробле- 
всичко, което направихме и което не напра- ми, за жал, не е никакво

изпуснатите моменти в осъществяването на

към ут-

същест-
веното.

изключение, в п/шV. Нада Шаранович

ИВАН СТАМБОЛИЧ: СПОРЕД ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
са свързани за тази година, с ак
туалйното, косч о е неотложно п обе 
затслжо. В тази битка трябва

но и по-Рспгително 
интереса но работническата класа 
д«0с... Прагматизмът в зништа на 

тръпнем, струва ми сс, от позна- Съюза на кому,пистите и формати 
ни ето, което е безспорно, че в тапията на марксисткото образ» 
редовете на Съюза па комунисти- вание вцв функция на 
те прониква една еснафска илюзия поообятане за действуваме полят 
за т»ва, че класовите лротиворе- очевидно, и нашата идеология ,и 
чия може да се решават с формал идейната и обществената 
на демокрация, че демокрация та към идейна и обществена 
се развива и с опортюнизма към теграция н деления.

Гова създава услоди|я, 
тенденции. !«о отделени хора, 
трябва да

представляват си много повече знания и яоно кла
сово определение, и това тъкмо 
поради обстоятелствата, в които 
се намираме, поради трудностите, 
с конго се борим и 
оностите кои все средства можем 
Да употребим по пътя «а 
от тези трудности.

да

поради ола-това ос
изхода

акция
Дезин Про1вежда1нето на Дългосрочна- 

1а програма за икономическа стаби 
лигзация и нужностга от множество 
промени, необходими на

анти1маркаистките и антисоциалио 
ги чеоюи те по гл еди и 
При това» също така, 
търсим отговори на въпросите

аз нои-
ДО!рИ и НЯ1КОЯ

от организациите, действуват из
вън пък и противно на онова,

върху тази тенденция -влияят Реал го по съответен -начин е утвтоше- 
ните процеси днес и погледите „о чсато задължаващо ориентация 
върху обществената и другата като Задължаваща -насока ца дейот 
собстаености, които я застраша- пущането «а шоичнц.

Р лея ХШ заседание -на ЦК на пат, а изглежда да я укрепват. Очевадно с, чс узря убмк-п» 
^ СКЖ трябва да -изготвим Трябва да отстоим в развитието ниско, че толерираното на това не 

-конкретни програми за ак- на творческата критическа мисъл. е някаква демокрация, но дезоюга 
“1 час ло-окоро. При толкова необходима,-но и ясно да ииаоцш. В разговорите за мапк-и 

това Трябва да извърщи-м подбор се разграничаваме от критиките, сткото образование днес 3\ ^ 
на задачите: кои са дългосрочни, юоито «а очевидно средство на топите облици и опит, за 'тона най 
ио-трайни, постоянни, кои са за- борбата за власт. И заради топа занапред да се развива и издига 
дачите Двго са свързани с под- ни е потребно да развиваме оне съ,«ю трябва да изхождаме Оу ста 
готовката иа конгресите, а кон зи борби на мнения, които по-яс- навището, че днешната борба гц>-

това вре- 
-мс 1и конто (налагат променени об- 
ществен-и обегоятелства— а без ко 
В1т° може да бъдат застрашени на

как кос

шиге основни определеншя — тъ
кмо и&иектат такива знания 
всяка орача» защохо 
В,,1В нсм-ка от тях и в практика^ 
трябва да се търсят и изнамич>ат 
вмрху генералния курс.

г
във 

Решенията

цията, и това

(Па заседанието на ГГредседа 
1-елстпото на ЦК иа СК на 
Сърбия)



2 Комунист
КАК ДА СЕ ОБЕЗПЕЧАТ 

СРЕДСТВА2020И™НаавТ^я 
крайшините би се изразходвали 
53.7 милиарда тона еквивалентни

близо^З милиона тона), по друшя 
58,5 милиона тона и по третия оо 
милиона тона. Следователно, и по 

Сърбия през 
години би трябва

ДЪЛГОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА В СР СЪРБИЯ

въглнии вместо нефт За осъществяването на такива 
задачи • са необходими твърде про 
феоионални кадри от различни 
профили, и в стопанството, и в на- 

които. добре организирани, 
Но, колие

изразходвано(в 1980 е

скромни енергийни резерви, СР СърбияВъпреки, че разполага с^с 
без покрайнините би трябвало до 2020 година да увеличи четири пьш 
своето енергийно потребление

уката.
тясно те сътрудничат.

задачи са големи може бинай-низкия вариант 
тези четиряеовт 
ло четирикратно да увеличи енер
гийното си потребление.

Обаче, и покрай нейните окро 
изпи резерви, но благодарение пре 

на тяхното доста голя-

тези
най-добре говори въпросът поста- 

н©отдавна на „кръглата маса 
камара на Сърбия, 

по повод „Стратега -

се преценяват на 1,9 милиарда то 
на въглища, което е 42 на сто от 

87 общите резерви на Републиката, а 
сто от югославските резер-

Б 2020 година СР Сърбия без 
покрайнините где изразходва 
милиона тона въглдща, 85 мили- 23

киловатчаса електрическа ш. Че това наистина с скромно, 
енергия. 7,2 милиона тона нефт. най-добре илюстрират фактите за 
2,5 милиона тона кокс, 2,/ милиар- енергийните резерви на жител, 
да нормални кубически метри при- Резервите на енеРгия в Сърбия без

на 341 го

нен
Стопанската 

организирана 
ята”: дали тяхното 
не физически 
и ако са изпълнени всички прея- 
варители условия?

в
на осъществява 

е възможно, дажеаода ДП всичко
използуване, то няма много да 

увеличи нейната зависимост от 
доставката на енергия „от стра
ни" Именно, дрез 19**° година 42,8 
на сго от нейното съвкупно погре 
блонис на енергия бе от внос 
(34,4 па сто) или е обезпечено в 
поугиге републики и покрайнини 
(15,4 на сю;. В 2020 година ек; 
собствено производство те се за- 

47—54 на сто от нужди-

мо

газ. Новите източници на покрайнините възлизатроден
енергия (.слънцето, геогермалната на еквивалентни въшнца на жи- 
енергия. биомасите, вятърът (“зе тал, докато резервите на юго- 
дават енергия от 1.5 милиона тона славия се падат 486 тона еквива- 
екшшалентни въглища). Ще се лентни въглища на жител, розор- 
I произвеждат 87 милиона тона въ- вите «а Европа са по-малко от 

У1 милиарда киловатчаса югославските (482 тоиа ЕУ), а све
възлизат чак до 2385 Е У

все пакНай-много съмнения
възможността за обезпе 

на необходимите средства
бяха във
чаванс
за инвестиции. Именно, според из
численията. изработени в тази сту 
пия. в енергетиката на Сърбия не
обходимо е до 2020 година да сешища и

електрическа енергия. Сърбия, зна -ровните 
чи, трябва да внася цялото ноличе на жител. Убедително най-голяма- 

необходдша нефт, природен та част’ от тези резерви правят
(72,5 на сто). От три

3170 милиарда динара и то 
по цените от миналата година.

доволят 
те. а останалото ще се внася. вложат

ство
газ, кокс и урак за термоядрени въглищата

централи (около 900 милиарда тона, калното са резер-
92 на

Обаче, кол кого и на пръв пот- 
тези петдесет проценти да из 

все пак и за 
ще бъде

Как да се обезпеччат толкова 
средства?

В „Стратегията нато
предвижда сдружава

електрически
тона;. вите на вътлищата. даже

Това са найюсновните факти от схо се пада на лигнита, а кафия- 
„Стратегията за дългосрочното вите въглища

енергетиката на Сър- сто. В съвкупните 
САЦ до 2У20 година

лед
глеждат огромно 
тяхното осъществяване 
необходимо да се вложат огромни 
усилия (а и средства, разбира се;. 
Защото, до 2020 година трябва (спо 
ред средния вариант на развитие

вземем като най-реаден; ще 
открият рудници за производство 
за още 6/ милиона тона въглища, 
след това електрическа централа с 
обща мощност от 17 000 МУ/ (около 
35110 МУ/ в хидроелектрическите 
централи, с над 6000 МУ/ в топло- 

и 7000 М\У в термояд-

главен
заемат един на 

енергийни ре- 
заемат шис-

трп

източник се
на средствата на производи- 

потребителите. Има, оба- 
показатели, че това ня- 

бъде лесно, а най-важен е

нето 
телите и

развитие на 
оия без
книга с над 300 страници, която те

зерви второ място 
тите (15 че, многона сто. т- е.

зи дни е на запознаване в трудо милиарда тона;, а след тях са тер- 
вите и обществени организации, моядрените суровини (11 на сто — 
научни институции, политически- |дд; тона). хидроенергийният 
те тела. па и на нашата ооществе- тенциал е тринадесет и половина 
ност. според очакванията, ежонча милиарда киловатчаса елонтриче 
телната версия на тази
ходова да оъде приета следващия Ногодишно производство

:.;а да
всякак фактът, че самоуправител- 
ното споразумение за сдружаване 
то на средства за развитие на 
енергийното стопанство (за което 

писахме) от 6500 трудови ор- 
годи-

да го
ло-

сгудия ока енергия, но взет само като еД-
праши

всичко 0,1 на сто от съвкупните Ре

вече
ганизации до сега. половин 
на след неговото приемане са под- 

350 ОСТ. За товамесец. централите
рените електрани). Покрай 
ще бъде необходимо да се постро
ят редица преносни и диегрибутив 
ни обекти, обекти за производство 
на сушен лигнит и брикет, газ 
от въглища, постройки 
зуване на нови източници на енер
гия и пр. Когато се касае за еле- 
ктростопанството. до 2000 година 
ще се наблегне върху използуване
то на домашните ресурси — ще се 
строят хидро и топлоцентрали. 
Една единствена термоядрена

писали всичко
обективни и субективни при

зерви. товаПРЕОРИЕНХИРОВКА НА 
ШМЛВЬИИ СИЛИ има и

чини. Стопанството, от една сгра 
на, в последните години почти съв 

е обедняла, та наистина няма

СКРОМНИ РЕЗЕРВИ
идна от основните характерис

тики на „Стратегията за дългооро 
чного развитие" е (цре)ориенти- ят защо Сърбия не може да се 
ровка към но-голямо, а би могло опира върху собствено цроизвод- 
да се каже и по-бързо ползуваме с-х1ВО на енергия, но в края на нда 
на домашните ресурси. Защото, то- Ищата това и не е толкова необ- 
ва е вече оощото място на всич- ходимо нито представлява необхо 
ки разисквания за енергетиката и ди.мо предварително условие на 
стопанството въобще, а една от модерното стопанство. Какво ще 
главните причини, която югославс- бъде енергийното потребление в 
.4„го стопанство доведе в тако- Сърбия в първите десетилетия на 
ва трудно положение е — прене
брегването на домашните енергий
ни източници, въглищата преди вси 
чно, за сметка на нефта. Според 
„Стратегията'' тяхното отношение 
в структурата на съвкупното пот
ребление на енергия би трябвало 
практически да се обърне в след
ващите десетилетни. Участието 
на нефта, със сегашните 41 на 
сто, ще се намали на 18 на сто.
Към това трябва да се прибави, 
че все до 19У5 година потребление 
то на нефта ще бъде под осъщес
твяването на „рекордната" 1980 
година (3.5 милиона тона) и че от 
тогава па до 2020 година само ще 
се удвои. От друга страна, учас
тието на въглищата би трябвало

Тези факти съвсем ясно говор- се-м
пари. а от друга страна, не е 
свикнала да води сметка за оси
гуряване на енергия за свои пот
реби. Всичко това най-много ва
жи точно за производителите на 
енергия, а между тях преди всичко 
за рудниците на въглища. Това е 

дългогодишното

ни
за пол-

последствие на 
подценяване на енергийните су- 

- суровини и стремежите
тивните предимства на югославск 
ата индустрия да се засноват вър
ху евтина енергия. Отделен е про
блемът. че вътре в самата енерге
тика съществуват големи диспро
порции между отделните 
енергии (хроническо подценяване 
на въглищата. както е известно), 
което също така отрицателно е 
влияло върху нейното съвкупно ра 
звитие- Така това дългогодишно 

.. ретиране на енергията като ола- 
1 го от общо значение а не вид сто

ика (макар и специфична) е довело 
Ндо това, че нейните производите

ли да бъдат почти напълно лише
ни от грижи, па и интереси за 
собственото развитие.

компара-

ИНВЕСТИЦИИ ДО 2020 ГОДИНА

За развитието на енергетиката в Сърбия без покрайнините Дб 
2020 година, според средния вариант на развитие, трябва съвкупно 
да се инвестира 3170 милиарда динара по цените от 1983 година. 
Убедително най-голямата част от средствата ще се изразходват в 
електростопанството — 2270 милиарда. От т°ва за изграждането 
на електрически централи ще се изразходват 1622 милиарда (910 
милиарда за ядрени електроцентрали, 412 за термоцентрали и 300 
милиарда динара за хидроцентрали). В развитието на дистрибути
вната мрежа ще се вложат 262. а за преносна мрежа 260 мили
арда динара. Около 350 милиарда ще се вложат в производството 
и преработната на върлища (200 милиарда в надземен коп, 50 мили 
арда в подземни рудници. 88 милиарда в преработката на въгли
ща). За производство и транспорт на топлинна енергия ще се из
разходват приблизително 270 милиарда динара, докато 280 милиар
да обхващат останалите влагания (53 милиарда в нови извори, 85 
милиарда в шисти, 47 милиарда за изследване и производство на 
уран и 71 милиарда за рафинерии, чието строене е инак под голям 
въпрос).

видове

в следващото десетилетие — десе 
тилегие и половина и по-бързо да 
се увеличава за да в 2000 годиш 
достигне половината от съвкупно
то енергийно потребление. По-къ
сно, обаче, поради все по-голямо- 
то участие на други източници 
този източник би спаднал на 42 до 
47 на сто. Въглищата, както това 
вече в света се предвижда, би 
трябвало да послужат като „мост 
до употребата на нови енергийни 
източници (термоядрената фузия, 
гакаяаречените нови източници

Едно от възловите изиоквания 
на „Стратегията" е именно въвеж 
нането на икономически цени в 
енергетиката и изпълнението на те
зи иок представлява важно усло
вие за нейното реализиране- То
ва, обаче, е проблем, койт° трябва 
да се решава, защото само така 

електрическа централа би трябва- може и да се реилп «а югоспав- 
ло да започне работа (тепърва) ско равнище. Този иск. трябва и 
оноло 1995 година. Обаче, за след- това Да се каже. не представлява

нищо ново, става въпрос за отдав
на приетото определение, което 
е намерило място и в Дълг°сРочна 
та програма за икономическа сга

„ следващия век зависи от нейното 
съвкупно стопанско и обществено 
развитие. За сега се разчитана три 
варианта на развитие, относно 
ръста на общественото производ 
ство в тази република до 2020 го
дина. Според първия, средния го-

, „ ___ __ дишен ръст на общественото про-фаза на техническо-технояогачес- изВОДство ,от 1981 до 2020 година 
кого развитие, и няма някои друг 

върху който за сега би 
на не-

ващите две десетилетия се пла
нира
6500 М\у

изграждането на още 
в термоядрена елантриче— слънцето, вятъра, геотермапна 

та енергия и т.н.).
Сърбия, именно, поне в тази ска централа, така че може да се 

каже, че началото на 21 век в билизация. Но. канто и провежда 
енергетиката на Сърбия Ще се па- н^то на стабилизационната Прог- 
дгге на термоядрените централи, рама, така и решението на този 
За 20 години тяхното участие в съв (но много неоца възлов) въпрос по

стоянно и по неразбираеми причи

ще бъде 3,9 на сто, според другия 
— 4,12 на сто, а по третия 4,65 на 
сто. Във връзка с това

източник
се опирал. Най-голяма част 
йните и така скромни енергийни 
резерви представляват въглища- 
та. Именно, съвкупните резерви потреблението на енергия- Спо-

съЩеству- 
ват и три варианта на ръста на

купното производство на енергия 
ще нарасне практически от нула до 
почти една пета (18,5 на сто).

ни се отлага.

Мият Лакичевич



Комунист 3
ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СК В СЪРБИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО то- е препълнен днешния!' живот, 

съществува възможност невнимахе 
лно да се попадне в примката на 
една от тези две опасности: в ета 
шстинеско-догматичната или либе-Стеснени

рамни
ратната.

дооре са ни известни политичес 
ките и икономическите последици 
от ою/рокрагизма и 
ма от една, и от либерализма и ул- 
тралевичарите от друга страна, за 
това за оъдещата ни и дейна бор- 
оа, която ни предстои в реализа
цията на целите и задачите на по-

стаои

технократиз-

особеио°Га^ажн ^ЪЮЗа ”а ком^НИСтИТе разискваме за разпределението, литиката за икономическа 
лизация, е важно да знаем, че в 
основата на оюрократично-техио- 
крашчните поведения са залехиа- 

схващания, а зад

в идейното действуване постоянно да имаме предвид
две опасности, които ни дебнат: да не застрашим самоуправлението с 
минаване на коловоза на държавен план — етатизъм, или на коловоза на 
свободен пазар — либерализъм. Двете опасности 
чиви за нашия курс на социалистическото

са еднакво неприем- Л1И догматични 
лиоерализма и ултралевичарството 
се крие фалшив радикализъм. п 
допматизмът, и фалшивият радика 
лизъм са противници на раоотни- 

на са-

Слободан Милошевичсамоуправление.
кон на малка разлина, с което из
чезва или поне намалява мотиви-

До коя степен създаването и 
какви-разпределението на дохода, 

то, са днес, са една от съществе
ните причини на икономическата 
криза; как да се подобри механи
зма

и развитие, с всички последици за
ровката на производителите. А без обществения стандарт и тр-удоус- ческо-класовата идеология, 
активна роля и мотивировка 
производителите и възгледите

на разпределението; как с стабилизацията и за по-ускорено Трето, има мнения, че стабили- 
под ряване на разпределението икономическо развитие стават по- зационната програма се застъпва 
да се води борба за по-нататъшно- слаби. за един вид преразпределение. Те-
т° Развитие на самоуправлението и Затова присъщият механизъм зи мнения по начало се излъчват от 
икономическата стабилизация и, на разпределението, който занемар ония, (които неоснователно и снеобе- 
напоследък, каква роля в т°ва тРяб ява творческото влияние и моти- ктивно днес участвуват в прераз- 
ва да имат номунистите — в пър. вировката на производителите обе пределениет°- Стабилизационната 
вичните организации на СК, орга
ните на управлението, 
ствата на обществено-политически 
те общности и организации, а пре
ди всички на работните си места?

Отговори на тези въпроси бяха 
потърсени на Шестнадесетото 
дание на ЦК на СК в Сърбия (про
ведено на 21 юни), на което бе ра
зисквано за идейно-политически

на .рояването. моуправителпата ориентация на 
нашето оощество, на дългосрочна
та програма за икономическа ста- 
оилшация.

четвърто, идейното и политиче 
ското значение на разпредогсние 
то се състои и в това, че пренасо
чването към по-трационално и съот 
ветствуващо на икономическия на 
предък разпределение частично мо 
же да се извърши оез да се чака 
оощо съгласие за необходимостта 
от действително провеждане _ на 
всеки елемент на стабилизацион
ната програма. Пълният и реша
ващ ефект на разпределението де 
ичлвигелно се получава с общи ре
шения в общия югославски ико
номически простор, но за днешно
то ни разглеждане и утвърждава
не на ясен акционен курс, наред 
с усилията на Съюза на комунис
тите в Сърбия за възможно по
бърза реализация на програмата в 
цялата страна, важно е да се из-

за

РЪКОВОД-
ПРОВЕРКА НА НАШАТА СПОСОБНОСТ

Предстоят ни промени в отношението на цените и те някои 
организации ще доведат в благоприятно, а някои в неблагоприя
тно положение в разпределението на дохода, отколкото го имаха 
досега. Нашето днешно икономическо положение и занапред ка- 
рактеризира силен инфлаторен натиск, който само временно и 
частично бе премахнат със ..замразяването’ ’на цените в начало
то на годината. Резултатите в увеличението на износа са незадо
волителни. Ограничени са възможностите за внасяне на повече 
значителни суровини и възпроизводствени материали. Налице е 
неравновесието на цените на домашния пазар. Огромно е увели
чението на загубите. Голямо е увеличен ието и на разходите в 
производството и стопанисването и ще бъде по-голямо с въвежда
нето на реалните лихви и с приспособяването на валутния курс 
на динара към инфлацията у нас и в сгопансно-индустриапно ра
звитите страни. В такива условия ,,размразяването" на цените е 
същинско предизвикателство за целокупното наше делово пове
дение и политическо действуване. Ако на това предизвинателст-

засе

въпроси в разпределението и за 
задачите на Съюза на комунисти
те в Сърбия. Уводно изложение ; 
изнесе Слободан Милошевич, член 
на Председателството на ЦК на 
СК в Сърбия и председател на 
Градския комитет на организаци
ите на СК в Белград. От изложени 
ето му. пренасяме някои части.

— В разпределението — изгьк 
на покрай останалото Слободан 
Милошевич — винаги се пречуп
ват икономически, социални и по
литически моменти. Разпределени
ето не е- нито това беше, само 
икономически въпрос. То е и по
литически. а за СК, преди всичко, 
класов въпрос. Единство на ико
номическото и политическото е 
разпределение в различните общес
твени и исторически ситуации на

тъкне. че в много сектори на раз 
иределението незабавно могат да 
се активират мобилизиращи меха
низми, че е възможно да се осуе
ти нерационапността и неефикасно 
стта в разпределението.

-Ь отношенията в разпределени- 
е една от съществените при

чини за кризата, в която западна 
нашето общество. В разпределени 
ето съществуват отношения, 
то вече не могат да се 
памножиха се правата на част от 

щественля продукт и доход, 
шбройни са

програма се застъпва именно за функции и институции" 
осуетяването на това необективно 
преразпределение, да бъде прекра
тено преливането от произшодстве 
нищите ким

во не отговорим на съответен начин съществува голяма опасност 
наскоро да бъдем изложени на разорително икономичческо и поли
тическо 0,0действуване на неконтролираната инфлация. Затова, 
създаването и разпределението на дохода в танива условия наис
тина представлява терен, на който се прави проверка на нашата 
способност Да отстояваме на взетия курс на икономическата ста
билизация и докрай да я осъществяваме в твърде трудните ус- 

I ловия на стопанисване.

НОИ
запазят.

различни начини е установявано, 
но ©инати е било налице.

Да припомним, най-важните Це 
ли на Програмата на СЮК са: ,/ра 
ботвическата класа да овладее 
Пялото възпроизводство" и „с раз 
иределението според резултатите 
на труда". Това е и идейното и 
политическо становище на Съюза 
на комунистите към разпределени
ето.

административните 
Все по-

голяма част от дохода се разпре
деля посредствено — чрез ад ми ни

н©производствениците, ва .ОхслабнГ^фовд^^ на^акуму'
те6™™“ а наЛЗутъпб3н0О'ОПаНИ В ^^ОДстаените едга-1С позиции, а на ущърб на ония, нщзацим и огромно тр
мГя° "аСТ°>ГВат да ги заво>рват. зависимостта=жг •~т Гсагг ИВЯТ «з-я-
хлъзгане по 7о”Г „7Ре3 и логически напредък,
вой план - е“,' и7и ГГ
ловоза: — сиоболом У „у14 с 1ЛСНа рамка за вършене на
рализъм, еднакво неприемливи ' за тГпГф^кщш“ “ ^правиюлна-
с™,щГенГщ.СОЧИ™ИЧ™ Ра^дГепи^ на дохода се 

Натрупаният опит ни сочи нол г5>ед,и всичко в полза на
ко голяма е опасността от едно 1Н?1Х> обществени ведомства 
Странчиеото свеждане на всички *е“1НОсти' незашвдимо 0т състоянн 
обществени въпроси, а особено на и7г3 маториавнотхт пропаводст-во 
осчцеотвявансто на полишкатч и обществения «апитал. Затова 
задачите от Дългосрочната цоог- | съЩеотвяването на политика за 
рама за икономическа стабил,иза стабилизация Нс е
ция, само на „демокрация" или 663 съществени проме
егимр на ,-ефентшшост", което сь 1 в 00°1ас'п'й на създаването и раз 
шествува н в днешната практика |?*Иелвни<«0 но ДОиощп. ниго пък 
При вой чии правилни оцредслони,, тези промеНи можем да дреми 
и доброжелателност, вс0 докч™ !,ГТ/Ш теРона На 'Рвсиките основи 
ое разрешават практичеокмтп 30 6ла1'0'1'ворно планиране на ану- 
блеми в разпределението " Разв,,™с™ зв планов

с ои и обмислен общешшен напредък.

ктивно задушва
то. Защо, историческият шанс и 
предимството на самоуправлението 

" са тъкмо в това да се събуждат и 
с подтикват мотивите и интересите 

на най-широките

самоупрапление-

> |роизподствени
сили, в милионите хора и 
техни организации

хиляди
ла се ра-з- 

трудова и творческа ини
циатива, която на цялото обгдест 
во ще донася материален и духо
вен прогрес, а на създателите сър 
тветна лична полза

движи с по-

Второ. в разпределението са из
разени и преплетени мотивите и 
интересите на цялото общество. И 
на производителите и потребители
те и на всички онези миогобройни 
посредници. В разпределението уча 
ервуват и твърде производителни
те и онези които това не са. И об
щественият капитал вложен в ре
нтабилното производство и т°зи 
вложен в така наречените „двойни 
мощности". В разпределението на 
((национален) дохода се оРедшт
всички, с основна идея да ои оси- ванет0 с Ръ||<ата, която с0 служи 
турят възможно по-благоприятно с МОл,ива. Така се създава един 
положение. Това яе е лошо, а не специфичен „съюз" между ло-спа 
би трябвало и да е спорно. Спор- бите производ|ители и онези, кои- 
но е убеждението, че е възмож- а състояние да .дюнрият*' тя
но цялостно да св задоволят воич хната иконом1ичеока нсагаравдае- 
ки интереси. Да се води цолитм- мост- Тяряят, разбира се тези 
на с такава изходна продггостаюка 
значи да се вода нереална поли
тика, Такава политика на практи
ка винап, довежда до ураншоп- сметка цех плаход цялото общре- 
ка, въз основа но някакъв си за- лво — чрез забавсиго утедичение

за вложения 
труд. Механизмът на разпределе
нието . в който чрез адм1инистра ди
вен подход и молив Се преселват 
хиляди милиони от една област- в 
друга, или от една 
друга, и когато 
ки час се позовава и прилага, за 
душва и ограничава трудовите и 
творчески мотивировки, а подкре
пя, Д0|ри и подтиква онези 
по-лесен изход ниждат със соърз-

застрашим

територия в 
ТОЗИ подход все-

НОШх>

и

които оред-но произвеждат и те
зи които надхвърлят. В крайна



4 Комунист
ИНФОРМИРАНЕТО И ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
«дай»»ПУБЛИЧНАТА ДУМА ВЪВ 

ФУНКЦИЯ НА ЗАЩИТАТА
обществено информативно средство не би трябвало да 

бъде без журналист, задължен да следи проблематиката на всенародната 
отбрана и въоръжените сили

Нито едно

ь
В разискванията бе подчертано,

че нашито трудоюи хора и граж
дани от първия дом приеха нонпим 

всенародната отбрана и 
като

отбранителен

Двудневните разисквания на съ
вещанието по информирането на 
обществеността за 
сили на СФРЮ,

въоръжените 
осветлиха опита ш 
осъществявани в

шията п;о
обществената самозащита 
наш най-цялостен 
израз. Но, т'ьй както тази копнел 

развива и обо
гатява с нови съдържания и шш- 

нсобходимо е

Рисунка: Богдан Йовановичпостиженията, 
тази област и подчертаха отгово
рността на комунистите в тях, че 
със своите информативни средства, 
радиото и телевизионните преда
вания постоянно да унреиват съзна
нието на трудещите се и гражда
ните за успехите и развитието

сили, тяхната

журналистическите кадри за следе 
проблема

тика и въоръжените сили може 
най-лесно да се реши чрез систе
мата на курсове за усъвършенству- 
ване в някоя институция, която 
има най-добри условия за рова.

отношение би оказа 
Точно зара-

дия постоянно сс революция, констигучион-
и неза-нашата 

ния не на отбранителнатарод, необвързаността 
висим-оегра на нашата страна.

За да може всичко това кол- 
въдможно по-успешно да 

се осъществява необходимо е Да 
се обърне пълно 

онпо-професионалното 
ване на журналистическите

редовно следят ггроб-

публичн.тра 
във фуни<-

телв,
ду«ма винаги да бъде 
пши на този растеж и отбранител
ното укрепване на нашата страна. 
Затова е необходима постоянна ра- 

отбраии- 
себе

воля-ра, способ

на кого е
нашите въоръжени 
боева способност, за идепно-полити 
ческото състояние, ефикасността 
на системата по ръководенето и 
командуването. успехите в систе
мата на обучението и възпитанието.

внимание на во-
оспособя-бота врху издигане на 

тилното съзнание, което в 
си те обединява 
ностга и •възможността страната 
успешно да сс отбранява и отбра
ни със собствени сили. Нашата 
обществена дума трябва да бъде 
в курса на военно-политическата 
обстановка в света и отражението

ЮНА в това 
ла съответна помощ, 
ти всичко това кадровата практи
ка по отношение на проблемати
ката, с която се занимават тряб
ва да наблюдаваме като важен по 

въпрос. Общо е мне- 
нито едно обществено

кад
ри. |<01ИтО 
лематиклта на всенародната отбра- 

въоръженмте сили. Толкова 
изпече, като се има предвид, че 
тази проблематика, като предмет 
на журналистическия ТРУД е дос
та сложна и професионално и по
литически, и затова е необходимо 
и познаване и разбиране на тази 
проблематика, за да може поръ
ката да бъде по-успешна.

Бе оценено, че проблемът за 
професионалното оспособяване на

на иОбщественият характер и рол
ята, разчленеността на дейността 
им, богатството на съдържания и 
облици на вътрешната работа и 

въоръжените сили

.тлгически 
нието, че 
информативно средство не би тРяб 
вало да е без жчрналист. задължен 
да следи проблематиката по все- 

-родната отбрана и въоръжените

й върху нашата сигурност за да 
може правилно да се разбере от
бранителната политика и необхо
димостта от подготовка на об
ществото за отклоняване и отби
ване на всяка възможна опас
ност. Затова особено значение 
има фактът щото публичната ду 
ма да отразява уоилията и със
тоянието във въоръжените сили, 
реално и честно да афирмира по
ложителното и преодолява нега
тивното, да бъде храбра на равни
щето на задачите и идейно анга
жиране върху нуреа на другаря 
Тито и ОЮК.

живот правят 
на Югославия обществено твъР- 
де значителна и изключително бо 

област за информиране на 
относно на тру-

гата
обществеността, 
довите хора и гражданите и дру
гите носители на задачите по на- 

отбрана. Информативнн-

сили.

Б. Вучетич

родната
те средства в миналото умело това 
използуваха, афирмлрайки дей
ствителните стойности и постиже
ния, които се осъществяват в мора 
лно-политическото и всеобщото из
граждане на ЮНА и Териториал
ната отбрана, осведомявайки на
селението за усилията, които все 
кидневно полагат числящите се 
към въоръжените сили в изпълня
ването на многобройните отго
ворни задачи, давайки с това гол
ям принос за осъществяване на 
обществената функция и автори
тета на въоръжените сили на 
СФРЮ-

Постигнатите резултати и ка
чеството на информиациите, кои
то се предават за въоръженити. си
ли и отбраната взет0 цялостно, 
не бива да са причина за самоза-

Да надделяваме отпорите на 

посредственост
✓

Много говорим за чужде
странните дългове, обаче анали
зите показаха.ч е динарската не 
солвентост също така е тежък 
проблем- Не може вече взаим 
но да се кредитираме с несъще 
егвуващите пари, нито с чуж
ди 'Кредити. В такива условия
трябва да увеличавахте износа
и същевременно намаляваме вно 
са. да увеличаваме продукцията 
при трудностите в набавката на 
възпроизводствени материали и 
да ограничаваме растежа на ин
флацията, съпровождана от по
стоянното търсене 
на цените- Всичко това, разбира 
се. не е леко н затова сме прия 
тно изненадани стопанските про 
цеои в първите пет месеца на 
тази година. Производството е 
увеличено с 4,6 на сто, при зна. 
чително увеличение на износа- 

Трябва да осигурим крайно 
рационални и срочни калитало 
вложения. Не бива вече да поз 
воли,м да се запланува, напри
мер, инвестиция от един мили 
ард динара, а на края да дос

тигне цели сто милиарда. Сто 
панство със загуби не .може ве 
че да съществува. Може само 
в случай, ако санаторите и оне 
зи ксито са решили да продъл
жат живота на една такава ор
ганизация, да отговарят за угла 
вно дело за своите погрешни 
оценки...

Комунистите във всички те
зи работи трябва да бъдат в че
лните редове. Те трябва да 
надделяват отпорите на посред
ственост. да открият перспекти 
вата да се борят и убеждават. 
Комунистите трябва да разгова 
рят с работниците във фабрики
те, в синдиката и в органите на 
самоуправлението. По този на
чин много по-бързо и успешно 
ще решаваме нашите труднос
ти. Много можем да направим 
ако последователно се ангажи
раме. Пъ.рвите резултати охраб 
Ряват. Не сме така много заггъ 
нали, а все паж върви.

(От разговора с предста 
виделите на ПИК „Чачак”)

На съвещанието бе изтъкнато, 
че средствата на общественото 
информиране са длъжни — с ог
лед на времето, в което живеем, 
реално да осведомяват трудовите 
хора и гражданите за актуалните 
международни събития, противоре 
чията на съвременния свят, обре- 
е.мнен с конфликти и въоръжени 
стълкновения- Върху тези задачи 
трябва още по-зъдълбочено да се 
работи. Всичко това пред средст
вата на масовото информиране по 
ставя още по-тежки и по-сложня 
задачи. Основното е щото в публ.ч 
чната дума, а особено в обществе
ните информативни средства да 
се води сметка за това, че всяка 
статия, радио и телевизионно пре 
-дане да допринеоя за по-натагъ 

шното развитие и укрепване на 
съзнанието и определенията на тру 
д-сиите хора « гражданите, всякъ- 
де и по всяко време да защища
ват и отбраняват придобивките на

доволство и отпуснатост, защо- 
то в информирането на общестое 
ността за въоръжените сили още 
има недостатъци. Например, в из
вестна част на средствата за об
щественото информиране липсва 
всестранно разгърната програма за 
ангажирането им в следенето на 
тази проблематика. Не се работи 
планомерно и обмислено, пише се 
нередовно, от случай до случай, 
най-често по повод на някои важ
ни дати и събития. В някои Статии 
се забелязва тежнение към сенза- 
циоиализъм и атракции.

увеличение

Комунист ворен редак-гор Влайко Кривокапич, 
ни и отговорни редактори на републ 
ските и понрайнинските издания — Доб- 
ривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ватско), Ма-шя Новосел (СР Черна гора), 
Калман Петкович (САП Войводина), и Ал
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на „Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия Д-Р 
Богдан Трифунович,

тел Драгнша Павлович. 
® Адреси на

глав-
икан- Реданциите: за всички издания 

на „Комунист": Площад „Маркс и Енгелс" 
11 Белград, телефонна централа 335-061; ад
рес на реданцията на изданието за СР Сър
бия: Нови Белград, Булевард , Ленин” 6, 
телефон 627-793.

® Издава Издателска 
„Комунист”.

© Печата

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

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

• Урежда единна редакционна колегия: ди
ректор и главен и отговорен редактор Ве
лко Миладинович, заместник главен и отго-

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-схрбски (кирилица и ла
тиница), словенски, македонени и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки румънски ■ 
русински езици.заместнин председа-



сКЖтаЯиГ0™"'1 овщ,шост ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА „МОРАВА И" В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАВ

Поливната система 

„Масурнчко поле" през юлиБлагоустрояването 

продължава август
С проекта „Морава И” се предвижда 

построяване на поливна система,, Масу- 
ричко поле”* която обхваща 6000 дека 
ра, и то в селищата: Масурица 2200 
дка, Алакинде 1480, Дугойница 1490, 
Калабовде 1050 и Житораджа 780 дка. 
С проекта се предвижда освен поливна 
система, и комплектно уреждане на пло 
щите, относно система за отводняване* 
регулация на лотона Жабляк, построя
ване на пътна мрежа и да се извърши 
комасадия.

Инвеститор ка проекта е селскосто
панският комбинат ..Делишес" от Вла- 
дичнн хан, а общият обем на капитало
вложенията, според проентосметната до 
кументация, възлиза 204 718 000 динара 
със срок на отплащане за десет годи
ни и лихва 11°/о. С оглед на обстоятелст 
вото, че република Сърбия участвува 
с 50 на сто безвъзвратни средства в об
щите капиталовложения задълженията 
се намаляват на 102 359 000 динара или 
179 хиляди динара по един хектар.

Досега са завършени доста работи:

изработени оа главният и изпълнителният 
проект и над него извършена ревизия 
от „Мелиопроект” от Скопие, извършен 
е международен търг за доставка на 
оборудване и резервни части („Дрозбах” 
от ГЙР), получено е съгласие от Вла- 
син оките вод'одентрали за ползуване на 
необходимите количества вода от ка
налите на Върла Ш — IV, сформирана 
ООСТ на коопериращите „Делишес— 
продукт” със седалище в Оурдулица ипр.

■ ■■
В село Долна Ръжана (Босилеградско) особено 

—ие се отделя на комунално-битовото
над

„ _____ - строител-, с което в селото, отдалечено от Босилеград 
километра, от година на година се подобрява 

и селският бит на хората. Разбира 
всичко. От година се. не е изградено 

на година възникват нови пробле
ми и задачи. Но местната общност в съдействие с 
останалите организирани сили в селото, Общинската 
скупщина и обществото не 
пват, навреме превзимат
ване.

ги оставят да се натРу- 
мерки за тяхното разреша- момент е необходима 

обществена акция от
В .настоящия 

още по-широка 
всички субекти, за да се преодолеят от
порите, които оказват .някои частни соб 
ствениди, особено в Масурица и да се 
(извърши комасадия на площите- Необ
ходима е установяване На тясно взаи-

Преди две-три години дя 
лосгн о приключи 
по електрификация 
лото. От тогава

Предмет на обсъждане 
в местната общност и 
обществено -

акцията 
на се- в

политически 
селото 

въпроси и
долноръ- 

жанчани като че ли зажи
вяха нов живот. Електри
ческият

те организации в 
ще бъдат и 
проолеми от областта на 
снабдяването,

модоверие с коопериращите, защою от 
тази площ трябва годишно да се при
бират по две реколти и да се мине 
към интензивно селсностопансно произ

ток в домовете 
им внеое най-различни еле 
ктрически апарати, 
им път към света, вдъхно
ви им вдра занапред. Го
ляма радост за 
население бе ,и

изкупуване- 
а особеното на добитък, 

от областта наоткри здравоопа- 
зването и здравните услу
ги, които оказват лекари
те в Здравния дом, 
пък в здравната

водство, което е и основна цел на про
грамата „Морава П".

Ст. Н.местното 
свързване

то на селото им с телефо
нната линия.

За предстоящите 
в местната общност неот
давна беседвахме 
седателя на

или
станция 

в Горна Лисина. Защото, 
както подчерта Стоянов, 
жителите не само от Дол
на Ръжана, но и от остана 
лите в Лисинския

ПРЕД ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Недостатъчни подготовкизадачи

район
не са доволни от работата, 
както на лекарите от Здра 
вния до.м в Босилеград, та
ка и от лекарите-спедиали

с пред- 
Скугпцината 

на местната общност Вла
димир Стоянов.

На 25 този месец в Ди
митровград се проведе съв 
местно заседание на Об
щинския щаб за селско
стопански работи и Пред
седателството на Общин
ската конференция на 
ССТН, посветено на под
готовките за предстояща
та жетва.

При оптимални климати 
чни условия жетвата в Ди 
митровградска община би, 
трябвало да започне след 
20 юли. Констатация от за 
седанието е, че са напра
вени определени подгото 
вки, но недостатъчни, за 
пълен успех в прибиране 
на реколтата. От запла
нуваните Ю00 хектара с 
пшеница са засети 902, ко 
ито трябва да бъдат ожъ- 
нати, според разполагае

мата механизация, най-мно 
го за 20 дена. Това е пре 
Ценка на

планове, 
двиденият за това 
измин ал. Затов а

въпреки че, пре 
срок е

специалистите 
от „Кооперант”, обаче са- 

преценка, понеже 
насроченото 
частните ком байн ери 
отзоваха само сОДем ду
ши.

е догово
рено да се ускорят оста
налите подготовки, за да 
може
не прибирането на 
тата. Цената на 
вече е известна и на рещ 
онално равнище е опреде
лена за един хектар ном- 
байниране да се дадат 450 
килограма пшеница, 
купвателната цена на лше 
ницата е 25

— През настоящата го
дина сме запланували раз
ширяване на пътя Горна 
Лисина — Долна Ръжана 
— Горна Ръжана — Пло
ча. а на места и да го по 
сипем с чакъл. Тъй 
този път е от интерес и 
на тези села- преди десе
тина дена направихме до
говор и трите местни об
щности да го правим съв
местно. Акцията вече раз
движихме. Събираме наши 
средства, понеже 
решение на 
скупщина в Босилеград за 
селски пътища с 50 
сто участвуват местни об
щности, а с останалата 
част Об 
на. Засега акцията добре 
напредва и се надяваме, че 
и Общинската скупщина в 
Босилеград от предназна
чения за тази цел фонд 
ще обезпечи необходими 
средства и до края на го
дината този осно-вен и ва
жен за тези три села про
блем успешно ще 
шим —
Стоянов.

мо насти, които седмично дохо
ждат от Оурдулица.

Като постоянен
заседание с навреме да започ-

се Рекод
услугите

въпрос
е и развитието на селско
то стопанство. Както зая
ви председателят на Скуп 
адната Стоянов, в Долна 
Ръжана планът по сеитба 
е преизпълнен с около 50

Въз основа на това е и 
направен план за жетвата. 
Дали той ще бъде осъще 
ствен още не е известно, 
защото недостигат 
вни части за 
времето е (Кратко и все 
още не е проведен техни
чески преглед на машини
те- Също така още не са- 
сключени договори с час
тните комбайн е ри за учас
тието им в жетвата, 
също и местните общнос 
пн още не са

като

Из-
на сто, а и животновъдни
ят фонд е на равните °т 
предишните години. Почти 
всяко домакинство отглеж 
да по 15 до 20 овце и по 
3—4 крави едър добитък. 
С това те дават значите
лен принос за осъществя
ването на целите на иконо 
мическата стабилизация-

М. Я.

резер 
машините. динара

един килограм. На заседа 
нието е_ прецизирано, 
само Общинският щаб 
же да освободи някого от 
плащане на наема в нату
ра и то от площи с нама
лен добив от 60 на сто. Съ 
бирането на наема трябва 
Дв бъде организирано 
нага след жетвата, т.е. 
след 3—5 дена.

за

че
МОспоред 

Общинската

на
а

щинската скупщи- направшти вед-
ДРАГОВИТА Пристигна първият рейс ■

Инак, състоянието 
пшеницата е значително 
по-добро на обществения 
сектор, (засети 132 хекта- 

Се очаква добиви от 
килограма на хектар. 

По преценка на специали
стите добивите ще бъдат 
за около 20 на 
ки от миналата година. На 
частния сектор пшеницата 
е сравнително по-лоша, на 
места дори и 50 на 
е никнала или 
на. Мнение

Зачитайки иска на дра нада пътуват до Драговита 
без билети. благодарихате пътници 

за безплатнотоговитчани и до тяхното се 
ло да стигне автобус, на 
22 юни в Драговита при
стигна пъ.рвият рейс- Тъй 
като ставаше дума дали 
може или не може да из 
лезе до там, то в рейса се 
намериха председателят на 
Изпълнителния съвет Гор
ян Велев директорът на 
ООСТ „Приград" от ТО 
,УН)ИШ-експрес” Живорад 
Милутинович, директорът 
на димитровградската ав 
тобуона гара Виктор Йо
сифов и нашият журна
лист- В село Поганояю, до 
нъдето вече отдавна съще 
струва рейсова линия* се 
качиха първите 
за Драговита. Понеже то

път пътуването на рей
са бе „опитно” -го пътни- 

възможност

возене, а 
шофьорът обърна автобу
са за (Назад. Въпреки, че 
в местната общност' 
лото са знаели, за идване
то ига рейса, никой не го 
посрещна. Затова набързо 
тръгнахме назад. Пътьом 
споделяме със шофьора:

— Местната общмсхад 
на Драговита наистина е 
направила

До Поганово стигнахме 
горе—дол е добре. От мо 
ста при село Влаои, до къ- 
дето има асфалтова мастит 
ка, до кръстопътя за По- 
ганово .и Тръноки Одоров- 
ци на стлания с чакъл път 
е в добро 'състояние, а 
почти също и до Пога
ново. Когато поехме към 
Драговита вече се лочупз 
ствува, че шосето тряб
ва още да се поправя. Осо 
бона на завоите, а не ряд
ко на лътд имаше и сру
тили се камъни. Все пак 
опитният шофьор Йован 
Йотов, който за пръв път 
отиваше за Драговита, 
умело ги отминаваше. След 
половин час (от Поганово 
до Драговита) рейсът спря 
пред „задругата”. Пърии

на се
разре- 

казва Владимир
сто по^висо

В плана и програмата за 
работа през настоящата го 
дина тук са 
да прокарат 

път
„Ишор”, която засега е от 
сечена от центъра на сел°-

запланували 
поне колар- 
до махала

сто неголямо усилие 
пътя, каз- е унищоже- 

е. че това е 
поради недостатъчно прех
ранване с минерални торо 
ве. Все пак на частния се 
ктор се очакват добиви от 
2500 килограма на хектар. 
План-ьт за изкупуване на 
пшеницата, който тази го 
дина предвижда 1000 то
на ,ще бъде осъществен с 
М а к.011 м а лнл г усилия 
всички фактори.

СКИ за да поправи 
«а Йотев, и рейса 
же да върви през лятото. 
Обаче, на 
особено на завоите 
ва още да се поправя. и 
сами виждате, че на мес
та закача.

Инак,

ще мо
то. много места,

тРябДо края на годината/ ка 
кто ни уведоми председа
телят на Скупщината на 

общност» трябва пътнициместната 
да бъде завършена и сгра 
дата в селските гробища. 
И тази акция е в ход и 
най-вероятно, Ще приклю
чи още през есента-

е договорено рей 
са да отива за Драшвита 
всяка съботази сутринта и 
да се цръща /в неделя след
°бап. л. т.

на
ците имаха А. Т.
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К[);|Гп рппично културно оътру- 

дничнствоВ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ" II ДИМИТРОВГРАД

НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ МЕНИ БОСИЛЕГРАД
меката, унгарската, слошаш 
ката. румънската и българ
ската народност в област- 
та на ултурв-та •• народно* 
го творчество. Мампфеста- 

знана

До края на септември градовете-участници 
„Майските срещи" трябва да се определят за едно 
от две предложения: срещите да се провеждат вс"на 

друг град или Да се менят градовете, °г 
идват представителите на отделни народ-

о Н занапред тясно 

сътрудничествогодина в 
конто ще 
ностн

Едип месец след „Май
ските срещи'' Координаци-

цията премина под
40-го. 1,м 11 н>ината от ос

вобождението на Димитро 
вградска община и остана
лите 'краища н тази част 
на ироубликата.

Всяка .година „Майските 
среши" се очакват с литър 

■масово Сс носе

наме -на петнадесетите сре
щи 247 участници от Алек 
сандропац - Жулени, Печ. 
Приарен, Руски Кръстур, 
Чантапир, Кавач-ица, Уз- 
дцн, Босилеград и около 
1000 участници от Дими
тровград в течение на ,два 
дни представиха ,на над 
1.4 000 зрители постижения 
та на сръбския народ и на 
албанската, турената, руси

(ЖШЧН

ство, особено в областта 
на самодейността ц народ
ното творчество на двете 
общини. Затова сътрудни
чеството занапред трябва 
да бг.де .много по-тясно. 
ьЪдчертано на заседание
то, защото и то е една 
ог нишките на добросъ
седските отношения и. 
пряко въздейегвува вър
ху дружбата между наро 
т/.тз от двете крайгранич
ни общини.

Изхождайки от тези фа 
кти двете културни ве- 
•г- четв? се договориха в 
течение на годината, през 
евтемзри и ноември, д/г 
подготвят и изнесат по ед
на културно-забавна прог
рама от народни песни, 
танци и хора от краищата 
на двете страни.

онното т»ло за тачене на 
революционните традиции 
и Комитетът по орашиза 
ция ,на срещите направиха 
анализ на петнадесетата 
по ред манифестация ма 
братството и единството на 
младежта на народа и на 
родностпте е СР Сърбия. 
Положителните оценки за 
организацията на манифес 
тацията този път бяха до 
пълнени със становището, 
че е време нещо да се ме 
ни в концепцията на „Май 
оките срещи.

Както е известно. Дими 
тровград е ингщиатор и 
домакин на тази своеобра
зна манифестация на брат 
егвото и единството л^ж- 
ду народа и народностите 
на СР Сърбия, която вече 
15 години събира предста
вители на народа и народ
ностите от осем градове 
и града-домакин. По вре;

основа на неотдавна 
протокол и 

П роррама за 
сътрудниче 

Босилсгрзд- 
щ<а община (СФРЮ) и 
Общинския народен съвет 

Кюстендил (НРБ),

Ви 
подписания
приетата 
крайгранично 
ство междупенис п 

щават. В-птреии това се 
чуетвува известна моното
нни, зашото ежегодно сс 
изнася г едни п съши прог

на град 
,ези дни в Босилеград се

засе-пронедс съвместно 
да,пие на представители 
на Центъра за култура в 
Босилеград и Общинския

1?! СУСРЕТН
I

съвет за култура на град 
Кюстендил. На заседание- 
го представителите на две
те културни ведомства, 
най-напред обсъдиха вза
имното сътрудничество 

през миналата година, ка 
Ю конс1атираха, че то все 
о-.-ае не е на равнишето, на 
което може и трябва да 
бъде — т-е- асе оше има 
неизползувани възможнос 
ти за взаимно сътргдниче

Ш9
»V

I | щ *»г
уч .1,

Щт

.
„Майски среши” М. я.Момент от тазгодишните

рами почти от едни и съ
щи участници. Манифеста 
цията е „сбита” в два дни 
(по-точно в толкова и тол
кова пари), така че в из
вестна степен се губи ней 
ният смисъл и девиз отно
сно остава малко време 
за дружене на .младите. 
Ако укрепването на бартСт, 
вото, единството и другар 
егвото сред .младите от 
различни градове и народ
ности е основната цел на 
„Майските срещи", 
е най-нормално гостопрпе 
мството да бъде грижа на 
учениците от основното 
училище и образователно- 
възпитателната 
ция, както и много 
досега.

По време ,на срещите в 
официални и неофициални 
раазговори между участни
ците, а също така и на 
проведеното заседание на 
Координ ациоиното 
Комитета се 
две предложения: „Майски 
те срещи" да се провеж
дат всяка година в друг 
град или пък Димитров
град и занапред да бъде 
домакин на манифестация
та, но да се менят градо
вете, От моно да идват 
представители «а отделни 
народности, и иа се «пре
сни Съдържанието им. На 
заседанието бяха
пели и 
ния, но по 
мнозина дискутанти 
манифестация от републи
канско значение и зана
пред трябва да се прове
жда в Димитровград. Във 
връзка
градовете-участници 
бва да се изкажат до края 
на септември т.г.

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

ДОКАРВАМЕ ИЛИ РАЗВАЛЯМЕ? ДИМИТРОВГРАД

Една от най-старите къ^Ди в Димитровград, 
построена още преди войната, с интересна фа
сада типична за епохата, в която е настанала, 
е известната „Гацина механа’. Дали и днес 
жем да я наречем „механа”, трудно е да се 
каже, тъй като 'неотдавна някогашната механа 
получи напълно друг изглед. Не става дума за 
заведението, касае се за външния му 
Гостидничарско-туристическата организация „Ба
лкан” пое на себе си длъжността. тъй като 
„Гациното” се-намира -в негова принадлежност, 
малко да го „подокара”. И дадоха се на работа 
работниците от строителното предприятие „Гра- 
дня", да уредят 'рухналата стара сграда. „Осмис
лиха” я тъй като са им наложили техните на
чалници-инженери, като свалиха всички релефи 
и фигури от челната страна на къщата, „подо- 
караха” ,я малко в нежно-зелен цвят и си оти
доха.

Успешна изява на 

гостите
мо-

изглед.

тогава

организа- 
пъ-гн

Гражданите гледат-е нея изненадени и се 
питат — защо всичко така трябваше да изле
зе? Защо по всяка цена се стараем- да пре
махнем оригиналното в полза -на кича? И още 
нещо ще забележи всеки гражданин «а Дими
тровград! А тота е: от лявата и дясната страна 
стените на зданието ,не -са белосани — те са 
почти -рухнали! Не излиза ли по народната: 
вместо Да изпишат веждите —• изваждат очи
те? За това се -е -погрижил „Балкан” на първо 
място да развали, а сетне да „докара”! Оттук

защо не се по

тяло и 
офор.м-иха

Драгоманчани на сцената в Димитровград
Реализирайки програма 

та за крайгранично сътРуд 
ничество в областта, н-а 
културата между Димит 
ров,градска община —
СФРЮ и Драгоман —
НРБ, на 22 юн-и в Димит 
ро-вград гостуваха самоде 
йците От народното чита 
лище в Драгоман.

вени ръно-водители 
държавния ансамбъл за пе 
сни и танци „Филип Ку- 
тев” от София, най-м«ого 
симпатии на публиката съ 
браха танцьорите и певи
ците, докато по-олаба част 
ст програмата бе хуморът 
из шопския жи-вот.

припроизлизат редица въпроси 
държа архитектурната стойност на старите зда 
ния (тъй като вече, ги имаме) и не дължат ли 
„балканци" един по-.обстоен отговор на гР-ажда- 
ните за случилото се? Нима е само тяхна 
работа естетичният изглед на града? Безапорно,
много въпроси могат да се зададат, но на тях 
би трябвало да дадат отговор и компетентните 

.. в общината.
Или пък -и този път така ще ои остане! 

, . Ще се прелича-ват фасадите на стари здания, ще 
минаваме покрай тях «акто и досега, ще сед-

поякре- 
двете предложе- 

мне-нието н-а
тази

Понеже гостуването на 
драгоманчани е начало на 
тазгодишното сътрудничес
тво ка културно поле, то 
предстои гостуване на д}< 
митровградските самодей
ци в Драгоман.

В пълната зала на 
Клдлтур-н-ия център в Ди
митровград драгоманчани 
се представиха с подбра
на програма от народни хо 
ра, песни и хум-ор под об 
що название ,,Ни се оро 
къса, ни се тупан цепи". 
Подготвяни от художест

нем малко -на отдих в импровизираната лятна 
градинка пред механата „Гацино” и ще конста
тираме (типично в нашия стил): Това не е наша 
работа, има за тях кой -да се погрижи! А „гри
жите” са налице: унищожена е една хубава 
старинна фасада.

с предложенията 
тря-

Зденка Тодорова
А. Т. А. Т.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна М
ЕДИНИЦА ТРТГНиисРД?т?ТНИК—'САМОУПРА ВИТЕЛ" В ^РУДОВ№^^^” 

НИЧЕСКИ СТОКИ" КЪМ ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД" Димитровградски 
ученически и училищни 

равносметкиНстннско трудово съревнование
челил 88 от възможните 92 
точки. Това е и най-висо
кият 'Индииидуален резул
тат през изтеклите 5 месе 
ца. През февруари най- 
работлив е бил Богдан Иг 
нятов. Март е преминал 
под знака на трудолюби
ето на Богдан Цветанов. 
Олгица Гоцева се е, зака
чила с признанието, по
бедител в акцията” за ме
сец април. През мац най- 
високи трудови постиже
ния е осъществил Тодор 
Радойнов.

Досегашни месечни победители: Зоран Кос
тов (януари), Богдан Игнятов (февруари), Богдан 
Цветанов (март), Олгица Гоцева (април)
Радойнов (май)

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
,4*. Б. ТИТО”

и Тодор

Средношколците учат 

повечеВ трудовата единица 
,.Технически стоки" 
новната

в акцията се схващат 
то критерий за оценяване 
отношението на

кана ос-
организация 

сдружения труд „Тигър— 
Димитровград” се хрвдят 
към 100 работника, 15 от 
които са младежи и девой 
ни в първична 
ки. Младите са г 
ция на Съюза на

на младите 
към икономическата ста
билизация. Ежемесечно' 

оценяваме качеството и ко 
личеството на

успех. Най-добър е успехът 
на абитуриентите: от об 
що 89 четворокласника са 
завършили класа. Напра
но са завършили класа 55 
от общо 63 третокласни
ци. Най-слаб е успехът на 
учениците от I клас. Най- 
добра паралелка е П1-1 — 
всички ученици от тази па 
ралелка са имали положи 
телен успех в края >на вто 
рото полугодие-

Тази нонстатация пот
върждават данните за ус
пеха и в края на настояща 
та учебна година, който е 
с 20 на сто по-висок от 
миналогодишния. От 441 за 
писани в началото на уче 

" бната година средношкол
ци 123 са завършили кла 
са с отличен, 74 с много 1До 
бър, 87 с добър... —общо 89 
четвъртокласника са завър 
шили 'класа с положителен

продукция
та, отношението на млади 
те към средствата за про 
изводство,

организа- 
оргаиизира 

социал и 
етическата младеж, в дей
ността на коя-го важно 
място заема акцията 
Млад работник—самоуп- 

равител". Тази акция тук 
е станала истинско 
во съревнование на 
дите работници и работни 
чки.

— И тази година — опо 
деля Гордана Маринкова, 
секретар на първичната ор 
ганизация на ССМ и отго
ворник за акцията — в ю 
ва своеобразно състезание 
участвуват всички члено 
ве на нашата младежка 
организация, а резултатите

В досегашния период 
всички участници в акци
ята ежемесечно са осъще 
твявали положителни ре
зултати и по такъв начин 
са спечелвали правото да 
се съревновават и през 
следващия месец. Този 
и друш факти красноре
чиво потвърждават, че 
младите от трудовата 
единица Технически сто
ки” на ООСТ „Тигър—Ди
митровград” водят акция 
та „Млад работник—само 
управител" с отговорността 
на съзнателни работници 
и самоуправители.

техническатаим дисциплина, отношени
ето им към трудовите 
дължения и работното вре 
ме и активността им в са- 
моуправителните

за

органи •
и обществено-политически 
те организации. В края на 
месеца сумираме резулта
тите и излъчваме месечен 
победител в акцията, кой
то получава 1000 динара 
за награда, а това е поч
ти 10 на сто от средния 

личен доход в

трудо
мла-

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ"

Всеки трети 

ученик — отличникмесечен 
нашата трудова единица.

През януари най-добри 
Резултати е осъществил Зо 
ран Костов, който Връчени 16 грамоти ,,Вук Караджич”, 2 грамоти 

„Спартак”, 2 „Аласови грамоти” и 2 грамоти „Свето
зар Маркович”

Успехът на учениците От 
основното училище „Мо- 
ша Пидае" в Димитров
град в края на второто по 
лугодие от учебната 1983/
84 година е по-добър °т 
миналогод.тгшия. За това 
говорят и следните данни: 
от I — IV клас всички 
ученици завършиха класа, 
от общо 1375 ученика 452 
са отличници, миналата го 
дина са повтаряли класа 
30 ученика, а тази само 16, 
средната бележка е 3,48, 
а миналата година 3,38.
И тази година най-добър 
е успехът на първолаците, 
оРерната бележка на кои 
то е 3,80, а най-слаб ни 
четвъртокласниците 
арсена бележка 2,90.

К. Георгиеве сие-

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА С. БЕ ЛУТ ОСЪЩЕСТВЯВА ВСЕ 
ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ дейност осъществиха об 

що 300 000 динара, които 
бяха използувани за без
платна екскурзия на учени 
ците от четвърти и осми 
клас.

Плодовита ншшо-забавна дейност
чна организация Бранно 
Рангелов, футболният от 
бор на Белут вече свърши 
интензивни подготовки за

Общинската конференции на Съюза на со
циалистическата младеж в Босилеград и ней
ното Председателство не проявяват достатъчна 
грижа за дейността на първичните младежки 
организации по селата, но въпреки това някои 
от тях отчитат съдържателна дейност. Една 
от тях е и първичната младежка организация в 
село Белут.

Училището взе активи- 
участие в ХХП „Братск 
хоро" в Чантавир (САП 
Войводина), където бе нап
равен обмен на опит с до 
мамините в 
обучение. Когато вече до 
коснахме този

фут-предетоящия летен 
болен турнир.

И тази година белутоки 
те младежи и девойки ще 
участвуват в акцията „Ни 
Що не бива да ни изнена
да”, за да дадат принос в 
усъвършенетвуван ето 
всенародната отбрана и об 
ществената самозащита в 
селото.

Засега обаче тази орга
низация не може да се по 
хвали с добри резултати в 
идецнонп ол итичеоното

■образование 
Бран

двуезичното

въпрос, да 
кажем и това, че досегаш 
ният опит е положителен 
и е верифициран от ецот-

Оообено резултатна е ак 
тивността на младите от 
това село на културно-за 
бавното поле- От начало 
то на годината подготвиха 
и изнесоха 7 подбрани ку 
лтурно-забавни програми, 
от които една в село Рай- 
чиловци и две в Босилег
рад. Участвуваха в тазго
дишните „ОРеЩИ на села
та", като заеха трето мяс 
то. на общинското състеза
ние. Младежкия футбо
лен отбор на това село се 
класира на второ място на 
турнира, организиран по 
повод Деня на младостта. 
През пролетта в местно
стта „Локва" засадиха 88 
млади фиданки, които сим 
волизират годините на 
Тито.

Първичната 
организация 
не е безучастна към но- 
му н ал н о-битовите 
ми на своята среда, 
дите участвуват 
чки заседания- на 
се обсъждат проблемите 
от тоя вид и правят дого
вори за разрешаване на 
същите. С цел да дадат

на

ветните просветни органи 
и ведомства. С въвеждане 
в обучението на 
грама се създава 
ност за увеличение 
на часовете по български 
език в долните

със
нова про 

възможи
16 ученика станаха >но- 

грамота „Бук 
а по двама

брояма риеш че око 
на своите членове, 
ко Рангелов счита,

оители на 
Караджич", 
ученика получиха 
ти „Спартак", 
„Светозар Маркович”.

че. на класове.
грамо- 

„Алас" и, За отбелязване 
че през току-що изтеклата 
учебна
ходвани 600 000 динара за 
'Оборудването на кабинет 

образова- 
обезпечаването 

иа липсващите досегд по 
ма гал а в останалите каби
нети.

От 20 младежи и 
девойки, колкото на 
броява първичната 
организация на ССМ 
в село Белут, петима 
са членове па Съюза 
на югославските ному
нисти.

е и това,

Бранко Рангелов
година са израз-

Образователно-възпита-
твлната програма е 
ществена изцяло. Твърде 
резултатен бе така нарече 
н'И'ят обществено-полезен 
труд на учениците. Създа
дено

осъ-
по техническо 
ние и засобствен принос за благоу 

строяването на селото, 
младите са запланували 
няколко доброволни тру 
дови акции. Между друго 
то ще почистят 
„Изворщица" до селото, 
ще оградят училищния 
двор и ще участвуват 
изграждането на мост на 
Изворския поток при Фес-* 
тността „Изворщица".

Както ни уведоми пред 
содателят на тази първи'

този план 
и трябва да направят мнр 
го повече, но 00 орещат и 
с обективни причини (не
доимък на съответна лите
ратура, пробл ем В'ь|в връ 
зка с изпамирането 
«тори и тгр.). В това отно
шение очакват съществена 
помощ от Общинската 
форенщия на ССМ в Боси- 

М. Янев

младите могат
младежка 

в село Белут о ученическо сто
панство на 16пътя от декара, кое 
то учениците засяха 
репица. Събрани са 3079 кг 
шипков плод и 5 тона 
ра хартия. На 5,5

°т идната учебна 
на аз

годи
димитровградското

пробле- 
Мла- с ца

в основно училище вероятно 
ще се почувствува недос-

В'/Д3 вси на ле стакоито
ха уче 

нищите засадиха 15 000 бо 
рови фпдан1ки и 
3 ха насаждения. От

тиг на просветни кадри за 
двуезичнокон- класово обучо-окопаха 

тази
ние.леград.

А. Ташков
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ГРАВД БАНСКАТА ЗАШИТАПО ПОВОД 20 ЮИИ — ДЕНЯ НА СКУПЩИНАТА НА ТИТОВИЯ ФОНД НА СР 
СЪРБИЯСИЛЕН КОМПОНЕНТ НА 

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
ПУБЛИКУВА

Конкурс
зацтшге на одружснш труд 

клетни на об ЧЛ ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ ТИТО 
ФОНД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1984/85 ГОДИНАДенят на гражданската защита в Димитров

градска община бе отбелязан с тържествено 
събрание на Общинския щаб за гражданска за
щита и бройни прегледи на единиците на граж
данската защита в тРУАОВ11те организации и ме
стни общности.

и останалите 
ще^твото. БИЯ

1 На млади работници, селскостопански прои- 
самостоятелни занаятчии за школу- 
без прекъсване на трудовото отно- 

училиша, полувисшите учи-

Отбслязването на Деня 
на гражданската защита в 
местните общности най- 
тт.ржсстнспо беше 'а Жс- 

—— люша. Единицата на граж
дамската защита в това се 

1 I* ло проведе упражнения а
... бързо събиране и органи-

аиршю по действие «а еди 
„ цицата и оказвано на лър-

ИинВ&^ чь. на помощ, на което приет»
®:' началнинът «а Об

щаб. Преди да за

зводители и 
пане, със и 
щение, в средните 
лища и факултетите-
2 На млади работници за професионално усъвьр- 
шенствуване и специализация в течение на ед
на година до пета степен професионална подго
товка със и без прекъсване на трудовото отно
шение.

Тържественото събрание 
на Общинския щаб откри 
комендантът на щаба 
Иван Денчев, а за значе
нието на празника говори 
началникът «а щаба Милия 
Мердович. Той изтъкна, че 
при оценяване на постигна

осъществени

3 На редовни ученици в средните профилира
ни училища и на студенти в полувисшите учили- 
ща и факултетите-

опиума и
Км 11111 НИСКИЯ 

почнат с упражненията той 
връчи диплома на щаба ла 
местната общност, кояТО 

Общинският щаб

тите цели и 
задачи в развитието награ 
жданската защита трябва

4. На изключително галанатливи младежи и де
войки в областта на естествено-техничесните и 
обществените науки и изкусвото за школуване 

училища, факултетите и следдип-
НМ 11 рИ [С'ЬДИ
. 'х за постигнати резултати в 
Ш областта на гражданската

да се има предвид, че ® 
петогодшцния развоен план 
1981—85 гоД1гна тя е поду 
чаша едно от значителните 
места, както с оглед на 
материално - техническите 
средства, така и с оглед 
на афирмацпята й като об 
кществена сила и колшо 
нент на всенародната от
брана и обществената са
мозащита. За успешно ор 
ганизиране на гражданска
та защита обществено-по
литическата общност, тру-

в средните 
ломни студии.защита. По предложение 

на щаба на местната общ
ност, Общинският Щаб при 
съди дипломи и на Вера
Милошева, Злата Цветко
ва, Драгомир Стефанов, 
Чедомир Иванов, Петър 
Стефанов и Зоран Манои- 
лов, всички от единицата

Част °т упражненията следдипломни5. На студенти, намиращи се на 
студии за школуване със и без прекъсване «а 
трудовото отношение.

довите общности и органи 
зашм на сдружения труд 
отделят значителни срейст 

Благодарение на това 
са постигнати и значител
ни резултати, които се ви
ждат преди воичко в сис
тематичната и цялостна по 
дготовка на населението в 
общината, в трудовите и 
местни общности, органи-

младежи и6. На изключително талантливи 
девойки за специализация в течение на една 
година в страната и чужбина, за подготвяне на 
докторска дисертация при условие предварите- 

били стипендианти на Ти-говия фонд.
По-обширни информации могат да се по

лучат в Общинсния синдикален съвет в Димит-

ва.

лно да са

на гражданската защита 
общност на ровград.на местната 

Желгаша. . -♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

А. Т.

БОСИЛЕГРАД

ко време, поспивам, 31) горсно дърво 
от рода на върбата,.
ф Отвесно: 1) Осветлял, 2) пълното име 
и презиме на един от най-великите бъл
гарски поети — революционери, 3) яла 
продължително и по много от нещо, та 
вече не и се иска, 4) две поредни съг
ласни, 5) предлог, 6) морски бряг, кра
сиво крайморско място за отдих, (фр.) 
7) предлог, 9) изображение което слу
жи като символичен знак на държава 
или община, 10) елитна войска, 11) бля
нове, 12) презиме на известен югослав
ски културен и обществен деятел, 
чинал неотдавна (Емерик), 13) домашно 
животно, добиче, 14) героиня в едно от 
произведенията на Иво Андрнч, 16) ви
сочина на човешко тяло, ръст, 17) брой
на число, жр., 19) сбор от душевни ка 
чества, харантер, 20) редица от залове
ни една за друга метални брънки, синд
жир, 25) известен испански живописец 
(Салвадор), 26) две съгласни, 28) въп 
росително местоимение, 29) две глас
ни букви.

ф Водоравно: 1) Междуметие, което 
означава съгласие или задоволство, 4) 
презиме на известна българска поетеса 
(.Звезда на моряка”), 6) яма, трап, 8) 
планина на Балканския 
9) две еднакви съгласни, 11) легенда, пре 
дание, 12) клетва за твърдо дадена дума 
у един балкански народ, 13)^ святка 
(сърб.—хърв.), 15) впишете „ев”, 16) съ 
бран в едно, слян, 17( опънато платно 
за оветлмви образи на проекционен 
рат. 18) пълното презиме и име на бъл- 

възрожденски поет, 21) търся, 
диря, 22) име на световноизвестен грос- 
майсгор (Ларсен), 23) две съгласни, 24) 
азиатска държава, 25) име на 
българска поетеса, предимно детска, 
26) впишете .диа”, 27) .инициали на пре 
зимет0 и името на съвременен българ
ели _тгоет
ни”) 28) административни териториални 
единици с вътрешно самоуправление и 
Мексико, Бразилия, Индия и други дър 
жави, 29) грижа (обл.) 30) лягам за крат

парцели на 

публичен търгполуостров

Съгласно решението на Изпълнителния 
съвет на Общинската скупщина в Босилеград, 
Общинският секретариат по стопанство, финан
си, градоустройство, строителство и комунални 
дейности тези дни обнародва публичен търг за 
пет строителни парцели в градоустройствената 
част на града. Става дума за два плаца на ули 
ца „Георги Димитров” от които единият е 408, 
другият 381 квадратни метра, един плац на ули
ца Васил Левски” от 300 квадратни метра и 
два плаца на улица „Христо Ботев” от 326 и 
288 квадратни метра. Цената на един квадратен 
метър, без каквито и да е номунални ганси, е 
631 динара.

ала

гарски по-

голяма

и писател („Партизански пес-

Право да участвуват в публичния тРъг
имат всички индивидуални лица, а предимство 
има^ бившите собственици на тези площи. Пре
димство ще имат и лица с нерешен 
въпрос, работници в сдружения труд, 
имат повече членове в семейството, а малък до
ход както и участвуващи в НОБ.

Съставил: В. Богоев

1 2 3

жилищен 
които

5У

Г 8 9 ю
Решение на кръст°словката бр. 2
1) Пан, 4) хлапета, 6) кос, 8) Ва
ня, 9) КП, 11) „ОВО”, 12) лира, 
13) плам, 15) Б, И, 16) фиат, 
17) злини, 18) Интернационал, 
21) стана, 22) муфт, 23) М.О,

• 24) Кели, 25) сент, 26) хем,
27) те. 28) ренк, 29) сап, 30) гай- 
тани, 31) мим.

!.гп 19

Да кажем и това, 
строителна площ са заинтересувани повече кан 
дидата, и доколкото според утвърдената ранг— 
листа имат еднакви условия, предимство 
има този който предложи по-голяма

На посочените 
градоустройствен ия 
ва строене на 
ди (П+1).

17 че доколкото за една
20/8

22З-Г ще
цена.2529

строителни площи, според 
план на града, се разреша- 

индивидуални жилищни сгра-

137 т?8

51 м. я.
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МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А”

Висока победа при слаба игра
БАСКЕТБОЛ: МРЛ — ГРУПА „ИЗТОК” „МЛАДОСТ" (БОСИЛЕГРАД) — .МЛАДОСТ” (СУВО 

ЯНИЦА) 5:1, (2:0)
Босилеград, 24 юни 1984 година. Игрището „Пе- 

скара” край Драговищица. Времето облачно, но под
ходящо за игра. Зрители около 200 души, Голмайсто
ри: за ..Младост”: В. Чипев и С. Стефанов по 2 и 
М. Цветков 1, а Л. Стоилкович за „Младост” (Сувой- 
ница). Съдия на срещата Бранислав Стошич.

ра ма бооилецрадсяште фу 
тболиети, от която люби
телите на футбола «е юе- 
вече, че гостите от Сувой- 
ница още в началото на 
срещата играха с осем фу 
тболиети. Към това ако 
добавим и пристрастното 
съдене на съдията за до
машния отбор при резул
тат 2:1 не присъди дата 
за гостите, фактът че бо- 
сил е градски те футболисти 
въпреки високата победа 
не дадоха добра игра, е 
още по убедителен.

Инак, атграта през пър

когато 
футбол 1И 

Още па

вето полувреме, 
бос-ил егр адокит е 
танаха доволни, 
сти. най-напред В. Чипев 
а след това и С. Стефанов, 
поведоха с 2:0, бе пснин-

Убедителна победа 

на баскетболистите тересна, а на моменти и 
вълнуваща. Може би то
ва беше резултат на 
че футболистите от
ница, въдрвюи то-малобро- 
й|ни. имаха сили и не са
мо да се бранят- но и от 
време на време да контра
атакуват към вратата на 
домашния отбор.

През второто полувре 
ме, когато изгубиха сили, 
те се определиха ;на затво 
рея вариант и при това 
препуснаха на бооилеград 
ските футболисти все по- 
често да атакуват към 
вратата им, както и да по

'Д.БАЛКАНСКХ,' — „МАМДАНПЕК” (МАЙДДНПЕК)

Димитровград. 20 юни 1984 г. Спортният център 
„Парк — теренът за малки спортове. Времето слън
чево. Зрители около 300 души. Съдии: Милан Злат- 
нович от Пирот и Небойша Симич от Ниш.

В предпоследния кръг 
на тазгодишното футбол
но първенство из Междуоб 
щии-гоката футболна диви
зия Враня — група „А”, 
футболистите на „Мла
дост” от Босилеград изво 
юваха още една победа. 
Съперник мм бе „Мла
дост” от Сувойница. Побе 
да както и всяка друга. 
Двете нови точки дават ®ъ 
заюжност на босилеградс- 
ките футболисти, да се 
класират в горната част 
на таблицата. Обаче как 
во да кажем за самата иг

”А. Балкански”. Зоран Ге 
ров 30, Исван Леков 2, Аца 
Стоянов, Горан Вешович 
13, Чорап Тодоров 2, Вла 
да Сотиров 26, Иван Си
мов 3, Сърджан Тошев 4, 
Ивица Стоянов 2, Спасен 
Рангелов 18, Драган Пет
ров и Веселин Матов.

В последния 
първата част на баскетбо
лното първенство, баскет
бол нистите на „А. Балкан 
ски” победиха отбора „Ма 
йданпек” от едноименния 
град с 25 точки разлика и 
с това спечелиха званието 
първенец на първата част 
от първенството в между- 
регионалната лига — „Из 
ток”.

Баскетболистите на „Ма 
йданпек” само в начало
то на играта оказаха съп 
ротиша на далеч по-добрия 
отбор на домакините- Се 
тне димитровградските бас 
нетболисти взеха инициа
тивата в свои ръце- така 
че постоянно увеличаваха 
разликата, за да завършат 
с 25 точки предимство и 
трицифрен резултат.

Веднага в продължение 
ще се играят и първите 
два кръга на втората част 
на първенството.

Ето и класирането след 
първата част на първенст: 
вото:

стигнат още три гола.
Л. я.

кръг на
ОБЩИНСКА ЛИГА — ПИ 
РОТ

МРЛ — „ИЗТОК”

Важна победа
Въпреки 

поражението 

титуляр

\м
„МЛАДОСТ—ВЕСНА” (БЕЛА ПАЛАНКА) — „А. БАЛ ' 
КАНСКИ” 68:78 (30:40)

Бела паланка, 23 юни 1984 г. Игрището на „Мла
дост—Весна”. Времето добро за игра. Съдии: Ж. Жив 
кович и Ж. Станкович от Ниш.

Баскетболистите на ,.А.
Балкански” преодоляха още 
една бариера към спечел
ване на пъРвото място. То 
зи път „жертвата” бе от 
боръ.т ,.Младост—Весна” 
от Бела паланка.

Димитровградските бас
кетболисти бяха по-добри 
през цялата игра, водиха 
с десетина точки разлика 
и с нея и приключиха то
зи и-штересен мач.

Най-добри в отбора на. 
победителя бяха 3. Геров,
С. Рангелов п Г. Вешотаич.

А с тази победа баскетбо 
листите на „А. Балкански” 
още повече се 
на челна позиция.

В събота на 30 юни 1984 
година
на продължението на пър
венството ще се 
среща между ,.А. Балкан
ски” и „Омладинац” 
Лесковац, една от дерби- 
срещите в групата.

След това ще бъде нап 
равена пауза от два месе

закрепих*
1. „А. БАЛКАНСКИ”

2. ,Леда” (Княже в ац)

3. „Омладинац” (Лесковац) 10 7 3 875:720 (+ 55) 14

4. „Младост-Весна” (Б.пал.) 10 7 3 835:802 (4- 33) 14

5. „Юг” (Враня)

6. „Партизан” (Ал. рудници) 10 5 5 855:763 (4- 92) 10 
10 5 5 701:706 (— 5) 10

10 8 2 790:684 (4-106) 16 
10 8 2 808:723 (4- 85) 16

„ХАЙДУК” (КОСТУР) — 
„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША). 
4:1 (2:1)

във втория кръг

СЪСТОИ

Футболистите на желюш 
ки „Партизан” в послед
ния кръг на първенството 
загубиха мача в Костур и 
в общинска лща — Пирот 
претърпяха високо- пора
жение от домашния ,,Хай- 
дук” с резултат 4:1. Въп
реки поражението „Парти
зан” е титуляр в групата, 
спечелвайки с три точки

10 6 4 794:702 (4- 92) 12

7. „Бубань” (Ниш) па-
Д. С.

8. „Младост-каблови” (Зай.) 10 4 6 820:795 (4- 25) 8

10 4 6 714:733 (— 19 8 ТЪЖЕН ПОМЕН9 .„Партизан” (Власотинце)

10. „Трайко Райкович” (Вуч.) 9 3 6 730:784 (— 54) 6 В четвъртък, на 12 юли 1984 година се на- 
вършава

ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 
от смъртта на нашата мила и никога незабра
вима съпруга, майка, свекърва и баба

11. „Майданпек” (Майдани.) 10 2 8 700:847 (—147) 4

9 0 9 474:737 (—263) 0
разлика първото място име 
нно п:ред огбора на „Хай- 
дук”.

12. „Гердап” (Кладопо)

Недка 3. Димитровад: с. д. с.

село Горна Лнсина, БоснлеградскоФУТБОЛ: МРЛ — ГРУПА „СЕВЕР” от

Изразяваме ти бла
годарност и почит заИ накрая — поражение
всичко, което си нап 
ранила за нас. Твоят 
благороден и

„ЯСТРЕБАЦ” (ТЕШИЦЕ) — ,.А. БАЛКАНСКИ” 1:0 през второто полувреме, 
когато в 60 м. Бран кович 
ог няколко метра 
мрежата 
ки”. До края на мача до
макините продължиха да 
атакуват, 
умело защитаваха

(0:0) светъл 
лик, изпълнен с майТешице, 24 юни 1984 г. Игрището на „ястребац”. 

Времето облачно, теренът ТРетаист. зрители 300. Гол 
майстор Бранислав Бран кович в 60 м.

улучи 
на ,,А. Балканс- чина любов, добрина 

и жертвоготовност 
вечно ще живее в 
нас.

Мила майно и бабо, 
почивай в спокойст 
вие. ние никога не_щ<* 
те забравим.

Димитровградският отбор 
не компл ентув ан и освобо
дени от всички грижи да 
доха слаба партия.

На домакините победа
та бе необходима в борба 
та за запазване на място 
в групата и заточва през ця 
лата игра атакуваха, но 
«е успяваха да намерят 
път Н7>м мрежата на днес 
соледния вратар Милко. 
Соколо®. Той в 50-та мину 
та отбрани дузпа.

Домакините успяха да 
гюстип/ат победата едва

,,А. Балкански”: Милко 
Соколов 8, Сретен Гюров 
7, Драгиша Голубов 6, Ми 
лован Тодорович 7, Нико 
ла Найденов 6, Новица То 
доров 6, Зоран Христо® 
6, Синиш а Иванов 7, Алек 
сандър Станков 6, ГГетар 
йованович 6 и Новица Але 
ксов 6.

Футболистите на ,А. Ба
лкански” на края на тазго 
дишното първенство пре- 
търггяха минимално пора
жение от футболния от 
бор „Ястребац" в Тешице.

гостите
споите)

но

тарата и до изменение на 
резултата не се дойде.

Общо това бе доста ела 
ба игра (особено за ,,А. 
Балкански”), в която побе 
диха по-м ал но слабият про 
титани к.

Така завърши тазгодиш 
иото първенство в МРЛ — 
група „Север” в което „А. 
Балкански” 
роля.

Каним всички роднини и приятели на 12 юли, 
в часа Да посетим нейния вечен дом в гроби- 
н^ата на село Г. Лисина, БосилСградско 
жим цветя.

11 ПОЛО-

Вечно скрьбящи: съпруг Зар**, син 
Любен, дъщери Латинка ц Елена, 
снаха Мара, зетьоие Хампо и Стани- 
ша. внуци Любинка, Динран, Слапица, 
Валентина и други.

игра таидна 
особено през първа

та част на състезанието.
Д. С.
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Ху/ц*Р • сатиоа • забава
___

ХУМОР

— Н.има си сс помирил 
с жена си?

Откъде 'ги такава
идея?

— Ами, видях те вчера 
с нея кан сечете дърва.

— Глупости! Разделях
ме мебелите-- Да нема гледана 

кръз пръстиI

— На челото ои имате 
петно, което може да бъ
де признак, че «имате нер- 
возо-н харантеР?

— Имате право. Съпру
гата ми наистина много 
нцрюинчи.

Припи годину дъна писа не'До за кожару- 
ту „Братство" у Желюшу- Писа дека тамо не- 
1Кои оди най-одговорните правили шашме. Това 
«по ггиса, нс съм измислил, чу га оди ояговор- 
ни човеци.

Мину толкова време — а тамо ск°ро ни
що се не цредузе.

След това писа за двама изкупчици 
„Сгочар" що беоше сакати да насамаре дими* 
тровградчаше и да им пробутаю V ^месарете 
месо еди примрела ягниша. Чу дека били под
ведени под одговорност — и по-натам нищо. 
Дали истина им се йе десило нещю, дали сУ де- 

тоговарали за онова що сУ направили
Изгледа да сУ се ..проврели" и тия

О. Балкански„Борба")(Взаимствувано от
ОДИ

„окиагошРОСТМ МРЕЗ ВЕК&В&П — Професоре, кажете 
ми канво учихме днес?

— Защо нс си внимавал?

— На мен ми е все ед
но, но моите у дома иокат 
да знаят—

Извади ме, приятелю мой, най-напред от 
затруднението, а нравоучението можеш и после 
да ми прочетеш.

мек 
не. знам. 
ггут-ЛАФОНТЕН

И са се питам: кико да помогнем на мно-
кикозина що дискутиран) по събранията дека я 

бая Манча. с лисувашето требе да и.\1 помагам, 
изкоренявамо по-лъ-сно лощете работе.

на критиката трябва да озарява,Фанелъг 
а не да изгаря.

ШАВАР та да
— Считате за абсурдно 

да се венчая с жена, коя
то е на по-ниско интелекгу 
ално равнище от мене?

— Не би било абсурдно, 
но невъзможно!

Да се слравлямо да работимз повече, и по-
добре-Да хвалиш хората в очите е признак на 

ласкателство. Па са излази т®ка: я Ьи нападам тия що 
прайе шашме, а ония що требе да Ьи не заде- 
ваю- Кико я да Би .мразим нещо...

АРИСТОТЕЛ

Порицанието е приятелски подарък.
АРАБСКА Ншго Би не мразим. Защо? Истина, и не 

обичам Би много тия Щ° су посегнулм към об
щественото. що се огтитею да се прокара» ли
чни интереси за сметну на обществените-

Не Г-е тека. Денъска—ютре. тия Що покрад- 
кмю. шо се керисте оди общественото, че сга- 
зе л\*хат- Въпрос йе само. защо пак нийе Да 
чекамп? Защо да гледамо сенр или да чекамо 
некога догг да га подгони, па тегай да се се- 
тимо дека и у нашият ОУР имало самоуправ- 
на рздничка контрола. Защо да гшавимо то-ва? 
Стабилизационните мерЕи кажу дека не треба 
да чекамо, него на нешо забележимо кое нейе 

одма да реагуцемо.
.Тека че се сггречаваю све неправилности, а 

хората по-аоволни. че работе по-предано.
Е«цо. ка се забележи, дека некой некому 

гледа кръз пръсти, има негОДуване, а това од- 
носи вниманието на човеци оди главнете задаче.

я кво видим, нема да преНутим, че надизам 
паттрдшо да се поправля.

Не е имало и няма човек който да заслу
жава само осъждане или само похвали.

1 ДРЕВНОИНДИЙСКА — В стомаха си имате 
малък часовник 
лекарят на пациент- Причи 
нява ли ви трудности?

— Никакви други, освен 
когато трябва да го кур- 
дисам.

казва
Който може — прави, който не може — 

получава.
Б. ШОУ

Насмешката трябва да хапе ка-го овца, а 
не като куче. '

АРАБСКА
V Ре.Д

Бурно е морето на равнодушието.
СТ. ЛЕЦ

Едни са слепи с очите, други — със сърцата- 
ДРЕВНОИНДИЙСКА

Студеният чай и студеният ориз са поноси
ми. но студеният поглед и студените думи са 
непоносими.
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