
ВршчШо С указ на президента на 
СФРЮ Иосип 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.
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Дни, свещени навеки ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

АЛН ШУКРНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕД 

СЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК
Чествуюаме тези дни 4 и 7 юли — забележителни 

дати в нашата история, дати свещени занаееки. Изми 
наха 43 години, корато на 4 юли ЮКП начело с дру- 
гаря Тито призва нагодите и народностите на Югос
лавия да се дигнат на въстание, на борба против оку 
паториге и домашните предатели. Винаги 4 юли — 
Деня на боеца — е (историческо дело, с което запо-

със
две

На заседание на Председателството на 
Централния комитет на Съюза на югославските 
комунисти, съгласно Устава на СЮК и Правил
ника за организация начин на работа на Пред се 
дателството на ЦК на СЮК. за председател на 
Председателството на Централния комитет на 
СЮК с едногодишен мандат беше избран чле
нът на Председателстеото на ЦК на СЮК Али 
Шукрия, а за секретар с двугодишен мандат, 
членът на Председателството Димче Беловски.

Председателството отдаде признание на 
Драгослав Маркович и Никола Стоянович за ус
пешно изпълняване на функцията на председа
тел и секретар през изтеклия период.

На заседанието на Председателството по

чнахме оред вихъра на Втората световна война, 
собствена воля и решение сами да изпишем 
велики думи — СВОБОДА — РЕВОЛЮЦИЯ. Тези две 
думи — предвождани от Тито, изговорихме на дело, 
единствени през 1941 година в тъмата на окупирана 
Европа. С тях вдигайки се на въстание, обявихме на 
Цял овят че своята съдба взимаме в свои ръце- И по
втаряхме тези думи — по-късно в най-тежки обсто
ятелства и изпитания като добавим 
ПОБЕДИМ!

към тях: ЩЕ

Зовът за въстание не беше отправен случайно. 
Беше известно, че предстои тежка, кървава и свръх- 
човешка борба за освобождение на страната от оку
паторите, борба против старата буржоазна власт, бо
рба за създаване на нова, равноправна общност на 
югославските народи и народности. Спомените за 
4 юли ни връщат към източниците на нашата Наро- 
дооовободителна борба, към автентичната револю
ция, и връщането към тези юлски поръки не загубва 
своята актуалност, а дава сила за нови революцион
ни дела. Със започването на въоръжената борба тряб
ваше изключително .много храброст, много знания и. 
смисъл да се оценят революционните енергии, много 
предварително, правовременна работа на ЮКП ка
то авангард на работническата класа да се подготви 
за това историческо решение като идейна и полити
ческа организираност- Твърдостта, решителността, 
организираността, с която се тръгна и вървя в про
веждането на историческото решение може и днес 
да послужи като пример в борбата за по-големи ре
зултати в социалистическото обществено развитие, ко
ето продължение на започнатото на историческия 
4 юли в Белград.

Само три дни по-късно, на 7 юли, на утрешния 
ден, в Бела църк-ва испанският борец Жикица йова- 
нович — Шпанац възвести започването на въстание
то в Сърбия- Въоръжената борба пламна след това 
Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватско, Маке
дония и Словения. През лятото на 1941 година, когато 
хитлеристите под своя ботуш държеха цяла Европа, 
в Югославия избухна всенародно въоръжено въста
ние — първото в поробена Европа.

Днес тези исторически дати отбелязвам^ в 
юбилейната 40-годишни на от освобождението, кога
то прпомняйкм си за дните от изтеклия период, от
кровено говорим за трудностите 
предстоят. Своята свобода си извоювахме със соб
ствена кръв и с цената йа огромни жертви. В тази 
борба падна всеки десети югославянин.

На революцията, която продължава, оставайки 
верни на себе си и на своите идеали, за да остане 
верна на онези, които дадоха животите си, необходи
ми са нови трудови победи. В изострената световна 1И:ко 
комическа криза и нашите проблеми стават все по- 
остри, а изход от затрудненията намираме в собстве-

Т31О01И уставното решение за организирането на 
комунистите в организациите и органите на Фе- 
дерацията. За председател на Комисията 
представки, молби и жалби при ЦК на СЮК 
беше избран Перо Вуйнич.

зачч Танюг)

ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ОС

ВРЕМЕННИ МЕРКИ В „ЦИЛЕ“
След няколкомесечно 

отлагане и продължително 
стопанисване със загу: 
ба, на 29 юни Съветът на 
сдружения труд към Об
щинската скупщина в Ди 
митровград най-после взе 
решение за въвеждане 
на временни мерки в най- 
старата трудова органи
зация в общината.

Понеже всички досега 
приети решения и кадро 
ви промени не дадоха оча 
квгния резултат. Изпълни
телният съвет при Общин 
ската скупщина раздвижи 
инициатива

твува възможност за изпъл 
няване на задължения-уа 
ктД1 доставчиците- С от
чета на комисията преди 
приемане на решението бя 
ха запознати заетите г, 
колектива, които на общо 
събрание се съгласиха с 
предложеното Решение. 
Също така и секретариатът 
на първичната организация 
се е съгласил с това, като 
е напомнил, че това е пъР 
вого ноннретно решение 
за разрешаване на трудно 
стите в ..Циле”. Досега вси 
чко е завършвало със за
ключения. без изпълнява
не. на съдиите и без оггово 
;иост-

С въвеждането на вре
менни мерки сменяват Се 
дирек горите на общия, фп 
нансов, комерчеони и тех 
нмчесни сектор. (Да напом 
кг гм. че освен директора 
на общия сектор, всички 
останали вече са напусна 
ли' „Циле" и са ои наме

рили друга работа). Разлу 
скат се изпълнителният от 
сер и дисципли нирната ко 
мисия. Избира се нов ра
ботнически съвет, 
мандата на

понеже
съществува- 

лрезщия е изтекъл още 
април, а нов още не е 
бран. С

из-
временните мерки 

се ограничават и някои са 
м оулравителни права 
трудещите се в „Циле". За 
шест месеца се огранича
ва правото да приемат про 
изводствен

на

в финансов 
план, периодичен и заклю 
чителен баланс, 
на самоуправителни 
ве разпределение на дохо 
да и личните доходи, сис
тематизация на работните 
места и решения за 
ване Ма нови дългове.

С приемане на решение 
то за въвеждане

и

приемане
а Съветът н^ 

сдружения труд преди два 
месела формира специал 
на комисия, чиято задача 
беше да изучи положени 
сто в „Циле" и да нред-

анто

впие
ложи възможно решение. 
Комисията 
че са нарушени об- 
ществените интереси и 
самоуправитолните 
ншпения и не с’ьще-

и задачите. коит° ни констатира.
на вре

меним мерки Съветът на 
сдружения труд взе и ре 
шение за назначаване 
временни ръководни хора. 
За директор на общия сек 
тор е назначен Славча Ста 
нков, секретар на Общин 
ската енутгщина, за финан 
сюв Васко Алексов, 
дащ отдел стопанство при 
Общинската

от-
на

НА 15 ЮЛИ В ДИМИТРОВГРАДСКО И СУР 
ДУЛИШКО

Два гранични събора завеж-ната самоулравителна система, в реализацията на 
Дългосрочната програма за икономическа стабили
зация. Свобода-/^ никой не ни е подарил и не сме 
я искали, и изход от затрудненията сами намираме, 
и той е в ръцете на всички ни. Бре мето на стабилиза
цията трябва равномерно да разпределяме при ос
новното мерило — според -трудовите Резултати.

Определението на всички народи и народности 
да живеем съвместно да укрепваме братството и еди 
нството, да укрепваме Югославия като орана на соци
алистическа демокрация, 
всички заедно и на всеки отделно, винаги даваше

зрудности и отблъснем

съборянокиПо решение на съвместните 
комисии на 15 юли тази година ще се състоят 
гранични събори КРАЙ КРИВОДОЛ, ДИМИТ- 

СТРЕЗИМИРОВЦИ,

скупщина, а
Асен Радоза комерчеоки 

ицев, шеф на пласмент в асо 
нфекцця ..Свобода". Из-РОВГРАДСКО И КРАЙ 

СУРДУЛИШКО.
Границата на тези места ще бъде «открита 

в 7 часа сутринта. Югославски граждани мо
гат да дойдат на съборите само с личния ои

нълнителнагят съвет към 
скупщината ще упражнява 
контрол над .провеждането 
на приетите мерки. които 
се прилагат от първи юли. 
Гри месеца след това 
Изпълнителният съвет ще 
обсъди провеждането и 
резултат!гге от временните 
мерни и ако намери за с-хо 
дно ще предложи допълна* 
тел ни мерки.

паси юрт.
свобода и равноправие, на На двата събора ще бъдат изпълнени кул

турно-художествени програми с участие на са
модейци и изпълнители на народни песни отсила да преодолеем всички 

воичии заплахи и занапред. Трябва да се борим за об
шийте интереси, които имаме като страна запито са 
мо така ще бадем още по-ошми.

двете страни.
Остен том на събори-го те се пропишат 

сувенири, хранително-вкусови изделпн и други 
вицове стоки. А. Т.Борис Костадинов

Л



н А С 1И УIПО СВЕТА
АЛЕКСАНДРО ПАТА ИЗБРАН ЗА ГЕНЕРАЛЕН СЕ 
КРЕТАР НА ИКПЗА ПРОМИШЛЕНА КООПЕРАЦИЯСЛЕД СРЕЩАТА НА БАЛКАНСКИ ЕКСПЕРТИ

С ясни икономически Континуитет нв политикатаинтереси
комитет и Централния- 

тралната контролна коми-, 
сия на съвместно засейа-

ци на взаимна иконом/иче- 
сма свързаност то съблю
дават път за 
моненнс на съществуващо
то състояние.

Направените договори — 
праз идващите две години 
да се провеждат „отрасли 
ви" срещи и да се устато 
ви взаимно инфармираис 
чрез бюлетини за същос- 
•тауваитте Промишлени! МО 
щности, ниви проекти и 
подобно —трйбва дасъкра 
ти пътя До най-изгодните 
съвместни промишлени про 
екти, ие само в балканоки 
те простори, но и проекти 
зо съвместно излизане нц 
трети пазари.

Достигнатата стопен на 
развитие «а всяка от бад 
канските страни, структу
рата на стопанствата им 
обективно предлагат ре-д 
възможности за дълго^роч 
на промишлена коопера
ция и специализация. Най- 
перопективни сентори оба
че са електрониката, елек 
тронните изчислители и 
всичко, което съчинява гла 
вното направление в иконо 
мическото развитие на 
всяка от балканските стра 
ни относно в стремежа 
да следят в рамките на 
собствените си възможно 
сти развитието на най-но 
вите технологии в света.

През идващите Две години балканските 
съвместни „отраслови”страни ще провеждат 

срещи и взаимно те се информира! (чрез бюле
тини) за съществуващите промишлени мощно
сти, нови проекти и подобно ________________

ИСТИНСКО из ние доверили да превземе 
к.ермцлото на партията.

Новият генерален секре
тар като благодари на из 
бора подчертал, че „всич- 
ни стратегически олределе 
ния на партията си оста
ват „неизменими и неотме

, ни-ми". В цен-щ-ра на тези 
определения и инслирации 
Ната /имал предвид: харак 
тера на националната функ 
ция на партията, пълната 
международна самостоя
телност. борбата за залаз 
нане на мира, изграждане
то на нови отношения, из
граждането на социализъм, 
освобождението на наро
дите и реалността в коег- 
зистенцията. разведрява
нето и контролираното ра
зоръжаване и премахване
то на блоковете- — Кому
нистическата партия — ка 
зал той — трябва да съз
дава и разширява съюза 
на политическите, социал
ните и културни сили в 
страната с цел по демо
кратичен начин да дават 
отговори на дългогодишна
та криза в политическото 
управление, да изведат ре 
форма и изнамерят алтер
натива за по-инакво управ 
ление в страната. В тази 
последователност ИКП ще 
търси и нови решения.

Инициативата на Югос
лавия за свиквано на срс-, 
щата бе само едно от мно. 
гобройнито предварителни 
усилия на балканските стра 
ни да се запази приемствр 
ност в изнам/ирането 
конкретни облици и обла 
сти за многостранно /ико
номическо сътрудничест
во. Поето ятността на съш- 
местните акции за укрепва 
не на икономическото съ 
трудничество е твърде /ва
жен фактор, за стабилно 
стта на региона, в който 
се намират страни с раз
лични обществени системи, 
понеже може да ги доблм 
жи до целта Балканите да 
станат зона на мира и при 
ятелството.

Изхождайки от тази съоз 
местна оценка, правител
ствените експерти от бал
канските страни (с изклю
чение на Албания- която 
винаги досега отказваше 
да участвува в такива и 
подобни срещи) направи
ха и крачка напред, като 
разгледаха в Белград въз
можността за развитие на 
многостранна промишлена 
кооперация на Балканите- 
Защото в тези висши обли

Стопансното сътруднича 
ство между балканските 
страни е под равнището 
на сътрудничеството на 
страни от подобнн регио
ни в света. Икономически 
те им връзки завършават 
главно в областта .на тър
говията, но и тя участвува 
само с 5 на сто в целокуп 
ния стокообмен на балкан- 
оклте страни със света.

Стойността «а югослав
ския стокообмен с остана 
лите балкански страни /на
пример едвам надхвърля 
1 милиард долара. Разбира 
се балканските страни не 
са доволни от сегашното 
състояние на взаимното 
промишлено сътрудничесг 
тво и все по-решитедно из 
разяват готовността си 
да го подобряват. И на 
състоялата се тези дни оре 
ща на експерти за про
мишлена кооперация и спе 
циализация от Гърция. Ру 
мъния, България, Турция 11 
Югославия се изяви добра 
та им воля и ясният ико
номически интерес за усъ- 
вършенствуване на иконо 
мичесното сътрудничество 
между страните от Бал
канския полуостров.

па

Александро Иата

„Всички заедно, по ясен 
и решителен 
жом да кажем, че ще вър 
в/им напред следейки поли 
т икат а на Енрино Белингу- 
ер, снази спратешя, курс 
и програма, които афирми 
рахме на нашите конгре
си, а особено на (6-ия, на 
кото-го Берлннгуер 
особен принос, сложи ле
чат с идеите си. с постоял 
иата и неизчерпаема расо 
та до действуването през 
последните месеци".

Това не са думи на кур 
тоазия, но на обещание, да 
же на клетва, че Италиан 
ската комунистическа пар

начин, мо-

даде

тия ще продължи полити
ческия си и революционен 

Изговорил 
Алексан-

кентинуитет. 
ги 66-годишният 
дро Ната, на когото на 26 
юни т.г. членовете на Цен-

гКъм 40-годишнината на освобождението от фашизма

Пролетната офанзива през 1944 година (Ш)
ПОХОД И ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗ ИЗТОЧНА 

МАКЕДОНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НА 
ПЧИНСКО-ВРАНСКИ ТЕРЕН

на 17 май в следобедните часове при село Су 
рлица се завръзва жестока борба между 
6-та бригада и далеч по-надмощ/ни сили на 
българската войска, която настъпва от Г. и 
Д. Стайо/вце. В борбата, която често се води 
гърди срещу гърди, бригадата в началото ус
пява да отблъсне всичжм нападения на непри
ятеля. С оглед че врагът въвежда пресни и 
по-големи сили, бригадата бива принудена Да 
Се оттегли от позициите и осуети обкръжва 
не, което застрашава. Походът, който про
дължава през цялата нощ на 17 срещу 18 
май през село Джелекарци до село Длабочи- 
ца. продължава и през 18 май и в утринните 
часове на 19 май се пристига на гребена на 
Герман планина (Модра глава — 1390 метра).

Лявата колона — 3-та Македонска и час 
ти на Косовска бригада след преминаване 
през Знеполе продължава похода по посока 
на Лева река, където /нощува. На следващия 
ден — 14 май. в следобените часове присти
гат в село Треиля/не. а след това в село Уши. 
Оттук през нощта на 14 срещу 15 май при 
село Ри бани минават река Д раговищица и .су
тринта пристигат в село Броеница и Зли-—дол. 
В течение :на 16 /май тези две единици с 6-та 
бригада също участвуват в борбите на Дога- 
вица с българсния конен гюлк. След това 
3-та Македонска и части /на Косовска брига
да продължават похода към Козяк, където 
на 18 ,май сутринта пристигат в село Маг- 
левци, за да направят поход п-рез нощта и на 
19 май и те пристигат на Герман планина.

Пише: Йован МАНАСИЕВИЧ

(Продължение от миналия брой)
Дясната колона — 6-та бригада, се дви

жи по посока на село Мелна — село Дуга 
Лука. Пътува се през целия ден на 13 май 
и в нощта на 13 срещу 14 май, така че в ра
нните утринни часове >на 14 май пристига 
над село Дуга Лука. Тук се остава през 
целия Ден. Народът ни приема твърде добре, 
понеже знае, а и този ш>т сами посочват по
мощта, която НОВЮ оказва на партизаните 
от Трънския край. След два дни гладуване, 
под борби и -постоянни походи, борците на 
бригадата едва тук получават храна. Вечерта 
на 14 май походът продължава по гребена на 
село Дуга Лука през село Бъзовица и Орадо 
Рек, след това село Извор (където минаваме 
нашата държавна територия) и между Боси
леград и село Райчиловци преминава режа 
Драговищица, а по-нататък през Паралово 
около 10 часа на- 15 май бригадата пристига 
в село Църнощица (1871) продължава похо
дът до село Доганица, където на 16 май част 
от бригадата /води борба с конния долк. Не
приятелят е отблъснат по посока на Босиле
град. а походът продължава по-нататък през 
Радовница към Г. Стайо/вце- 
гр/й/лЗЯ-.-лиеъТаъГГ'^-,—-7Г

Ко/мандгуването на българските части сле
дят похода на нашите единици на това прос
транство, върши прегрупировка на своите 
части и продължава своята офанзива. Така

I.-,

Според събраните сведения и на 18 и 19 
май бива ясно, че командуването на бъл
гарските части събират нови сили за дродъл 
жава-не на офанзивата на по-широка терито
рия на Козяшкия масив с цел да обкръжат 
и унищожат нашите сили на тази терито
рия. Оперативният щаб, разглеждайки пове
че варианта за изход от положението, прие
ма решение от 3-та Македонска бригада да 
са формира оперативна група, която през 
Осоговските планини ще продължи похода 
през Източна Македония, Сьщо се приема 
решение от части на 6-та бригада да се фор
мира Враноки отряд, който ще има задачата 
да обезпечи завръщане на част от Църно- 
травски отряд на свой терен, да събере изо
станалите борци на Пчи/нски и Враноки те
рен, които там са .останали поради болест 
изтощеност и на тази широка територия Да 
развива Действия срещу неприятелските си
ли, Оовен това на Отряда са дадени 19 ра
нени, за които трябва да се обезпечи сигур
но настаняване и лекуване- Кумановският 
отряд получава задачата да остане на широ
ката територия на Козяк и тук и по-широко 
да провежда активни действия срещу вра- 
жен ските части.

Пристъпва се към изпълнение на поста
вените. задачи. Осоговската оперативна гру
па в нощта на 19 срещу 20 май тръгва на по-
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ПРЕД ЖЕТВАТА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН Р«ГГЗ*~ ' МОК НА €КС В НИШ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ РОЛЯ
ТА НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В РЕГИОНАГотови за прибиране на рекоятата Всекидневието търси промени в 

работата
С акционната програма 

за есенната и пролетна се 
итба на територията на 
Южноморавски 

през 1983/84 година е би 
ло запланувано да се засе 
ят общо 128 462 хектара. 
С есенници е трябвало да 
се засеят 50 976 ха. а с 
пролетници 77 486 ха.

В есенната сеитба преди 
мство е било дадено на 
пшеницата. С програмата 
е било предвидено да се 
засеят с пшеница 40 204 
ха, като при това на обще 
ствения сектор 
1563 ха,
38 641 ха. Според отчети
те на общинските щабо
ве общият план >на сеитба
та на обществения сек
тор е изпълнен с 91, на 
с.то, на частния сектор с 
90,94, а на обществения се 
ктор с пшеница 92,77 на 
Сто.

С други думи, през нас 
тоящнте дни пшеницата 
трябва да бъде ожъната 
от 35 139 ха в частния се 
ктор и от 1450 ха общес
твен сектор. Вместо 19 260 
ха, дотоворени са 
хектара ,което ще създа
де определени трудности,

Според преценка на сел 
скостопанските спецмали 
сти ‘климатичните услови^ 
не са били особено благо
приятни за пше ницата- 
Преди всичко ранните сне 
говалежи попречиха за 
засяване на пшеницата. 
Дълготрайната зима и дъ
ждовната пролет доприне
соха вегетационният пе 
риод да закъснее с около 
две—три седмици. А сега 
шното пък засушаване (в 
период, когато пшеница

та на лява зърно) се отрази 
неблагоприятно върху очак 
вания добив.

Жетвата трябва да за
почне към 10 юли. Пред
приети са организацион
ни мерки реколтата от 
36 581 ха зърното да бъ
де прибрано ;в оптимални 
срокове. Според сведения, 
с които разполага Заводът 
за статистика, на терито
рията на региона има об
що 40 комбайна, 350 вър- 
шачки, 476 косачки и 48 
самовързачкн. На практи
ка това означава, че на ед
на машина се падат по 
47 ха, ‘Което дава възмо
жност в твърде къс срок 
жетвата да се проведе.

Установен е и ценораз
пис. наемът ще бъде по 

кг за комбайниране,

по 300 нг за комбайнира
не без балиране на сла
мата. Цената на -вършит
бата е Ю на ст° за вършит 
ба по гувната, а по домо
вете 12 на сто от добиви
те. Очакват се средни до
биви от 2800 до 3200 от хе 
ктар. Въпреки готовността 
за отпочване на жетвата, 
определен проблем предс
тавлява обезпечаването на 
750 милиона динара за из
купуване на пазарните из 
л-ишъци. а според плана» 
тРябва да се изкупят 30 
хиляди тона.

Инак снабдяването с гу 
ми. Ремъци и резервни ча 
сти е задоволително, 
ка, че според очакванията 
жетвата ще приключи ме 
жду 10 юли и края на ме
сеца.

регион

I С цел да укрепне идейно-политическата и ан-
ционната подготвеност, в първичните партийни ор
ганизации все по-често се повдига въпроса във връз- 

; ка с отговорността, идейно-политическото разграни
чаване, критиката и самокритиката, методите и съ- 

| държанията в работата..
Разисквайки за осъщес

твяването на ролята на 
първичните партийни ор
ганизации в региона, деле 
гатите на МОК на СКС в 
Ниш на проведеното в по
неделник заседание под
чертаха, че *в непосредст
веното си действуване по- 
вечето първични организа
ции укрепването на воде
щата си роля схващат ка 
то трайна и особено важ
на задача и постигат ре
зултати. Имайки предвид 
задачите, които налага все
кидневието, преди воичко 
осъществяването 
мата за икономическа ста 
билшация, за осъществя
ването на водещата идей
но-политическа роля се тъ;|> 
сят нови и подходящи фор
ми и решения. Сегашното 
действуване на първични
те организации на СК по
казва, че всред членове 
те на СК укрепва съзнани
ето и необходимостта от 
по-голямо ангажиране в 
среди ге си и в органите и 
институциите на политиче
ската система.

От друга страна обаче 
все още има първични ор 
ганизации, ноито недоста
тъчно осъществяват роля
та и задачите си. Поведс- 

' нието им все още не е

съгласувано с изиоквани- 
ята и нуждите, (които на
лага практиката, те- все 
еще се чувствува несъот
ветствие между онова ко
ето тРябва да се осъщест
вява и конкретната прак
тика. Преди всичко, това 
се отнася до реализиране
то на взетите решения и 
становища, което отрица
телно влияе върху разпо
ложението на трудещите 
се и гражданите и което 
затруднява действуването 
на СК като цяло.

Сигурно е, бе подчерта
но на заседанието, че паси 
вною отношение на изве
стно число пъ.рвични орга
низации изисква анализ, 
който да даде отговор на 
въпроса откъде идва то. 
Значителен завой в према
хването на пасивността и 
в укрепването на ролята 
км, която трябва да имат- 
мзже да се постигне с 
изостряне отговорността. 
В обратен случай, без кри 
тика и самокритика и без 
идейно-политическо 
граничгване, и 
ше имаме опортюнизъм, 
к.ойт° ще обезценява и за
труднява акциите на Съю
за на комунистите.

се засеят 
а на частния

та

360 Ст. Н.

БАБУШНИЦД

Чествуван Денят на самоуправителя
Централното тържество 

по случай 27 юни — Деня 
на самоуправителя в Ба- 
бушнишка община 
веде в „Лиша” със съвме 
стно заседание на Общин 
ския синдикален съвет и 
работническия съвет на 
този трудов колектив.

про трагичната организация в ко
лектива. Между 
тя изнесе, че е в ход из
граждане на нов цех 
„Лисна”, в който ще бъ
дат вложени 300 милиона 
динара и след 
на този 
ще бъдат приети на рабо 

още 200 нови работни-

другото

се про на
11 000

влизането
цех в строя

та
За значениет0 на Деня 

на самоуправителя и за ре 
зултатите в развитието на 
социалистическото самоу
правление в общината го 
вори Иван Димитриевич, 
председател на Общинс
кия синдикален съвет в 
Бабушница. донато за тру 
довите постижения в ,,Ли 
еца” говори Верица Ран- 
джелович, секретар на пър

ци.

На тържеството бяха 
връчени п признания. Но 
сица Тодоровци, секретар 
на основното училище 
„Иво Лола Рибар” получи 
сребърна значка на синди 
катите в Сърбия, а работ
ничката от „Лисца" Свет) 
лана Манчич — бронзова 
значка.

раз- 
занапред

М. А. В. Б.

ход през Източна Македония. От тази нощ 
на пътя до планина Беласица и на територия
та на Гърция, па до повторното завръщане 
на територията на Пчкня на 19 май. тази 
оперативна група води 22 борби главно сре
щу далеч по-надмощен неприятел и почти във 
всички този борби с българските фашистки 
части им нанася тежки загуби. Според осъ
ществените резултати борбите през този 
месец представлява контраофанзива на наши
те единици.

муникации и ..Руския път” (срещу колони на 
българската войска), ликвидира четнчгческ1И 
те тройки, които прилагат репресии над на
рода, а особено над болни и изтощени бой 
ци, сместени по селата а също унищожава 
шпиони, които се опитват да се инфилтри
рат на свободната територия.

КРАЯТ НА ПРОЛЕТНАТА ОФАНЗИВЛ
Към средата на юни Оперативната група 

се връща от Източна Македония и идва на 
терените северно от Крива река (Жераеи- 
но). Българската войсна от Враня се подго
твя за ускорен поход в сРСДа на нашите еди
ници с цел да осуети завръщането им на Пчтин 
ск обиран ски и терен (източно от Южна Мора
ва). За да сс попречи на врага да осъществи 
своите пели. В райският отряд получава зада
чата -да извърши акция срещу железопътната 
линия край Лрибой- а след това да продъл
жи похода към Годемо село и но лози начин 
да прикове за себе си българските части, тръ
гнали орел (у Осоговската оперативна група. 
За изпълняване на тази задача отрядът в но
щта на 16 срещу 17, ю«и тръгва на поход по 
посока на Себевраня. В началото на похода 
по ,,Италианския път" (Вранска баня — Кри 
ва Фея) се завързват борби с българс-ния полк 
от Враня. Изненадани от 
падение <и силния огън на напийте 
българската войска претърпявайки значител 
ни загуби в безредие се оттегля към Враня. 
Следващата нощ отРядът продължава движе
нието хм през Южна Морава и комуникаци
ите по посока на планина Кукаеица.

Оооювската оперативна група на 15 
идва в района на Чупино бърдо, а вече на 16, 
17 й 18 юни води жестоки борби с българс
ките части на Чупино бърдо и при Нови 
Глог, на които нанася тежки загуби. С оглед 
че разполага с''»с сведения за движението на

българските части на този терен, на следва
щия ден — 19 юни, е направена засада на Пе 
трова^гора. В засадата попада подсилен бата
льон българска войска. Нашите единици 
кри ват ненадеен кръстосан и жесток огън. 
Зв нъсо време целият батальон бива унищо 
жен и пленени 
други боеприпаси.

Борбата на Петрова гора 
борба в Пролетната офанзива 
през 1944 година. След това

от

големи количества оръжие и

е и последната 
на неприятеля

и в предстоящи
те дни неприятелят се оттегля в овоите гар
низони. Отново е освободена и още повече 
разширена свободната територия на десния 
бряг на К>жн-а Морава и Кумановския край.

Пролетната офанзива на неприятеля про
дължава почти два месеца. В нея

Преди заминаването на Оперативната гру 
па за Източна Македония. Вранският отряд
през първите дни се задържа на широката 
територия на Козяк, където обикаля селата 
,и обяснява на народа за неуспеха на непри
ятелската офанзива и че той и занапред ще 
'гьрши тежки поражения. След пет дни отря
дът минава река Пчиня и на 26 май при се
ло Църновце се разделя с Църнотравския отр 
яд, който отива на своя територия. Вранският 
отряд след това заминава на терените източ 
но Вранска баня (Брезовица, Първонен, Сли/в 
ница), където продължава с изпълнението на 
своята основна задача. Идването на отряда на 
този торен е прието с особена Радост, поне 
же това е доказателство, че нашите единици 
не са унищожени, кзкто тврдят българските 
окупаторок/и власти и 
тнически ,,черни тройки”.

До средата на юни къмотряда се прик- 
всички бойци ог 6-та бригада,

участвуват
около ай хиляди българска войска. Обаче и 
въпреки ангажирането на 
ни спиш, неприятелят, не само че не успява 
да унищожи нашите единици, но

далеч по-надмощ

напротив,
тоц претърпява големи загуби, а нашите еди- 
Н1ИЦ1И още в течение на офанзивата 

тю-оилни, формират 
отряди и бригади и ггьршгте дивизии в Сър
бия.

стават 
се новип-о-числени и

В течение на тази неприятелска офанзи
ва на цялата територия, на коят0 се разгръ 
та, продължава и по-нататъшното развитие и 
в борбата изковаване на братството и един
ството на нашите народи и народности от те
риторията на Македония. Сърбия и Косово, 
оказана е още по-голяма помощ за развитие
то на партизанското движение в България. Та 
зн офанзива също потвърждава, е и всич
ки репресивни морни, които неприятелят 
предприема ,не мотат да сломят боевия и сво
бодолюбив дух на народа и неговите крепки 
връзки е Народоосвободителната войска.

неочакваното на- 
СДИИ111ЦНповампирясалнте че

лючват почти 
които паради болест и ‘изтощеносг са оста
нали на терена, а идват и около 70 нови бой 
ци. Така отрядът по време нараства на 
ло 350 бойци, разпределени в три батальона. 
На този терен, освен жива политическа дей
ност сред народа и защита на народа от 
четничеекцге ттройки, отрядът 
няколко успешни акции на железопътните ко

око ЮНИ

провежда и
(КРАЙ)

У
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НА 7 ЮЛИ — ДЕНЯ НА В'ЬС1АНИЕГО В СЕ 
СЪРБИЯ НА БУБАН КРАЙ НИШ

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НО ПОВОД 27 ЮНИ В Б0СИЛЕ1РАД

Самуправлението съставна част 

на обществената система
Централното седмполско тържество

• РЕЧ ЩЕ ПРОИЗНЕСЕ ДУШАЛ ЧКРЕБИЧ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ Ш ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СР СЪРБИЯ

Централното тържество «о повод 7 юли — 
Ден» на въстанието на СР Сърбия сре*«у феши 

окупатор 1941 г. тази година ще се със- 
„Бубан" край 

1Зародоосвободителна 
няколко хиляди родо-

тя1ничацмите |1а сдружения 
труд получават 
лт ми права и отгшюрно- 

' ет, той ваза:

По повод Ден» на самоупрапнтсля в Юго 
слаппя председателят на Общинския синдика
лен съвет, Раде Константинов на осем заслужи
ли работници—самоунравители връчи обшсствс- 

признання. Доклад за развойния път на само
управлението изнесе секретарят аа С/,пета. 
Славчо Стоичнов.

'ВСС НОЧ-О
СтКИя
гои на историческото 
Ниш, нъдето в течение на 
та борба са разстреляни 
любци и жители ог Ниш и околността му.

Реч на тържеството ще произнесе пред
на СР С-дрбид

МЯСТО

Едно от най-кцупни-
в■ре наши постижения е 

•рома, че самоуправлението, 
като съставна оистома на 
обществените

нн

седатслят на Председателството 
Душан Чкребич, който ше говори за значение- 

съдбовен ден. когато с изстрелян тгьр
отношения

По повод 27 юни — Де
ня на самоутграюителя 
Югославия, в залата на це 
ха за производство на мъж 
ки и детски чорапи в Бо
силеград се проведе тъ1р- 
жествено заседание на Об 
щинокия синдикален съ
вет. На заседанието ос
вен членовете ма съвета 
присъ-ствуваха и представи 
тели на основните и тру
дови организации, Общин
ската скупщина п общест
вено-политическите орга
низации, както и заетите в 
цеха. Самият факт. че 
заседанието се проведе в 
модерната постройка на 
цеха, сред трудещите му. 
е още едно потвърждение, 
че този цех с високата тРУ 
дова дисциплина, с доб
рата организация и произ
водителността е завоювал 
високи позиции и сигу
рно израства в здрав тру
дов колектив.

Заседанието, което има
ше не само тържествен, 
но и делов характер- от 
кри председателят на Об 
щинския синдикален съ
вет в Босилеград Раде Кон 
стантинов, а доклад за 
развойния път и значение 
то на самоуправлението 
изнесе секретарят на съве 
та Славчо Стоичков.

След като посочи, че са 
моуправлението и самоуп- 
равителните отношения 

през изтеклите 27 родини, 
наистина с различни тР*УД 
ности, постоянно укрепват

За тяхтпишнатн Резул тати м осъщес лвдиа- 
нето и развитието на самоулравлението п са- 

от]Ю1Пончя м организациите

го на /ОЗИ 
вият куршум срешу врага.

По повод ссдмоюлското тържество в Ниш 
б'миат изпълнени редица културио-художест

е
моуправирелмите 
на оцруисошя труд и принос м работата на син- 

въобще на Съюза на 
на ОСС в Ьооилефад, 

работници

ще
вени програми.Д1иналм1ите организации и

СТАМБОЛИЧ ПОСЕТИпредседателятсиндик ата,
Раде Константлиом на заслужили

обществени награди и Iгризиа-
НЕОТДАВНА ПЕТАР 
ЕАВУШНИЦАвръчи |различщ| 

вия. Александър Миленков, дългогодишен тър- 
говори работник—магазин е р и ООС I ..Слога по
лучи Грамота с бронзова значка, коя го му при
съди Републиканският синдикален съвет. Иа 
Момнр Максимович, милиционер в Секрета ри а - 
ата на вътрешните работи в Босилеград, Стойне 
Иванчов, преподавател в Долна Любата и Радко 
Димитров, преподавател от Босилеград бяха 
връчени благодарствени грамоти. Милачно Дой 
чннов, хлефбокар в ООСТ ,, У слуга", Лиляна Бо- 
гословова, адмиижетративен работник в Здрав
ния дом. Иван Андонов, машинен техник в цеха 

чорапи и Златан Мито в, раза производство на 
ботник в Горската секция получиха благодарст
вени писма, конто по предложение на първич- 

организации им присъди Об-ните синдикални
воинският синдикален с'ь,зет.

стана съставна част в съз 
нанпето на трудещите се

и се разширяват, а самоуп
решителните органи в ор-

но овчаро-казарски фер
ми, Стамболич добави:

— Трябва да вървите в 
тази насока. Само гледа 
йте обектите да строите 
срочно и по възможност 
без много режийни разхо

Неотдавна, на връщане 
е, Цт-рна трава Петар 
Стамболич, член на Съве 
та на федерацията, прес 
тоя един ден в Бабушни- 
ца. В разговор с обгдест 
вено-политическнте дейци 
Стамболич се запозна с 
най-актуалните пробле.ми

ди.
Стамболич също похвал

но се изказа за стремежа 
към обединяване на земе
делските кооперации в ед 
на селскостопанска органи
зация, в рамките на слож
на селскостопанска орга 
ннзация в Нишки регион.

— За селското стопанст
во се интересувам най- 
много и поради това. че и 
аз съм агроном 
Стамболич.

в тази стопански изоста 
нала община в Нишки ре 

пион. Преди
той изрази голям интерес 
за развитието на Звонока 

Е баня, за броя на заетите 
в общината, а когато се во

всичко

От тържественото заседание ОСС
.

деше разговор за развити 
ето на туризма, отделен ин 
терес прояви за плановете 
във връзка с използуване
то на врелото в с. Любера 
джа. за което каза, че е 
приказано хубаво.

Когато председателят 
на Междуобщинскня от 
бор на Съюза на бойците 
Пора Златко.вич му каза, 
че врелото в Любераджа 
е описано в монографията 
„Лоши времена", Стамбо
лич каза:

— Гюро, нали това беше 
твоя книга.

и че възникналите иконо
мически и други затрудне 
шя не произлизат от са
моуправлението и само уп
равителните отношения, а 
са отражение на недостат 
тъчното му осъществява
не и прилагане.

Ясно е, изтъкна по-на
татък Стоичков, че задачи 
те за осъществяване на 
развойната политика и по 
литиката на икономичес- 
ката стабилизация изискват 
пълна мобилизация на вой 
чии трудещи се във всич
ки самоулравителни орга
низации и общности. Яс
но е и това, че проблеми
те и затрудненията могат 
да се преодолеят, преди 
всичко с обществена и ма
териална афирмация на 
творческия тРУД. с по-голя 
ма производителност на 
труда, рационално стопа
нисване. 1И!Коном)Иоване, 'ка 
то при тоова повече се це
ни и възнаграждава твор
ческия труд и работатг 
при затруднени условия.

ИЗ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

казаПроведен еднодневен семинар
Сетна разговорите се 

пренесоха и върху работа 
та ка конфекционерите. 
Петар Йончич директор на 
„Лисца” запозна Стамбо
лич с плановете за разши 
ряване на цеха на „Лисна" 
в Бабушница.

Изхождайки от факта, че идейно-полити
ческото и акциончо единство на Съюза на ко
мунистите е една от основните, ако «е и най- 

ефикасно дейст-вупа-важ-ни предпоставки за 
не. на 27 юни гази година в Босилеград се п-ро
веде семинар със секретарите и членовете 
секретариетите в първичните партийни органи
зации. Всъщност това бе продължение от 
отдавна проведения подобен семинар, който съ
гласно плана и програмата на ЦК на СКС, ор
ганизира Общинският комитет на СКС в Боси
леград.

на

не-
От идната година 

..Лисна" ще наброява 500 
работници. Новите хали,
които се строят — -изтък
на Йончич — фактически 
са дело на солидарността и 
съдружието.

— Да, друже Перо. Аз 
съм автор на тази моногра 
фия-

— Имам я в библиоте
ката си — отвърна Стам- 
болич.

Този път пред секретарите и членовете 
на секретариатите секретарят на Регионалната 
политичеока школа в Лес-кххвац, Божа Вучко- 
вич изнесе две теми: „Актуални въпроси и не
посредствени задачи на Съюза на комунистите 
в осъществяването -и по-нататъшното развитие 
на политическата система и социалистическото 
самоуправление” и „Международното -положение 
на СФРЮ и задачите на Съюза на комунистите 
в осъществяването на външната й политика”.

Безспорно е, че и едната и другата тема 
предизвикаха особен интерес. Още повече ако .

Петар Стамболич посети 
-и трудовата единица 
конфекция „Първи май" — 
Пирот в Бабушница като 
се интересува за работата 
на този най-млад производ 
ствен цех в общината.

на
Отделен интерес Петар 

Стамболич прояви за раз
витието на селското сто
панство в общината, пре
ди -всичко животновъдство
то., Осведомен, от предсе 
дателя на Общинската оку 
пщ-и-на Станко 
че в скар-о време тРябва 
да бъдат построени -нянол-

се -им-а предвид, че са от извън-редно значение 
. за идейно-политическото оспособявене на ръко

водните лица в първичните партийни органи
зации в общината.

Накрая Петар Стамбо
лич обеща, че и през сеп 
темв-ри ще посети Бабуш-

Момчило Антич

Вел-к-о-нич
М. Я. м. я ница.
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| Размишления за общопартийните разисквания ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

За тачене н развитие на 

революционните традиции
РАЗГОВОР С ЧЛЕНОВЕ НА СК ОТ ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД’

Отговорност за дееспособността на СК
На последното заседа

ние на Председателството 
на Общинския отбор на 
Съюза на бойците в Боси
леград, между другото се 
водеха разговори и за та
ченето 1И развитието на •ре
волюционните традиции 

всред подрастващото по
коление. Още веднаж бе 
подчертано, че младото по 
коление трябва да разви 
ва и укрепва придобивки 
те от Народоосвободител- 
ната борба и ооциалистиче 
ската ни революция. В то 
са отношение историчеся^ 
те места в общ/ината тряб 
ва да станат същинско рбо 
рище на младите.

Имайки предвид това, 
Председателството взе ре 
щение същите трайно да 
бъдат означени с различни 
паметни плочи, надписи 
или пък с чешми и горич
ки, където по време на 
значителни дати от нова 
та история ще се провеж
дат традиционни срещи, да 
се популяризира творчес 
твого с тематика от НОБ 
и социалистическата 
волюция. Между другото, 
бе взето решение до края 
на годината на новопос
троената сграда в Долна 
Любата (местната канцела

рия) да се постави възпо
менателна плоча в знак на 
спомен на 1943 година, ко- 
гато симпатизьори на На- 
родоосвободителната бор
ба запалиха тогавашната 
спрада на общинската ар
хива — първа партизанска 
акция <в Бооилеградока об
щина. Бе подчертано, че в 
село Горно Тлъ.мино тряб 
ва да се построи паметна 
чешма или залеси горичка 
•в знак на спомен на двете 
момчета от това село, уби 
ти през 1944 година на пла 
нина Църноок от страна на 
българските злодеи, на път 
да се приобщят към пар
тизаните.

Освен това Председа
телството раздвижи въд- 
роса за изграждане на 
паметна чешма -и в под
ведомственото училище в 
махала Придол, където по 
време на борбата «а Цър
ноок бе поместена парти 
занската болница, а в се 
ло Райчиловци в къщата, 
в която е проведено дого 
вереното заседание на 
група привърженици на 
партизаните с решение и 
те да се приобщят към 
тях да се отбележи с па
метна плоча.

н*ст'наЕСЛКИвК?ВПЕШИЧТИ1Н с изкли>чително значение за бъдещата 
НОВ- Рагщ ? С' ПЕШИЧ: Шанс за истинско разграничаване • Д. МИЛАДИ 

би •СК7?Таг^п??,^ЯрВа На Сюк’ н0 я дразни Отслабналата грижа 
за раоотника • Д. ГЕОРГИЕВА: Да реафирмираме

дей-

лика на комуниста
ХШ заседание ,На ЦК на СЮК, на

което бе обсъдено 
на (вадещата .роля на СК в общество- 
то, намери широк отзвук оред чле
новете на СК, трудовите хора и гра 
жданите. Заключението на ЦК за 
провеждане на общопартийни разно 
квания по тази тема е повод за ожи 
вени разговори и 'Задълбочени разми
шления за партията и обществото. 
Четирма комунисти от ООСТ ,,Ти
гър—Дими гровгр а ’ ’ попитахме:

от общопартийната де

Миладтнов добави, че като член на 
СЮК от 1957 година помни периоди, 
когато конкретно се говореше за про 
пуоките и отговорните за тях лица. 
„Трябва да използуваме опита от то
зи период".

— По време на общопартийните 
разговори трябва непрекъснато да се 
държи сметка за значението на след 
ния факт: в първичните организации 
на СК трябва да се създаде атмосфе 
ра. в която всеки член свободно ще 
изнася мнението си, а да се осуети 
всякакъв опит за разплата с оня, ко
йто е говорил критично, разбира се 
със Стремеж да допринася за подоб
ряването на партийната дейност — 
счита Пешич. А критикът се различа 
ва от 'критикаря по готовността си да 
е критичен и към себе ои — подчер
та Величкова. Тези разисквания, опо 
ред Георгиева, трябва да означат гле 
тинско съживяване на самокритика
та и конструктивната критика.

Въпросите на икономическата 
би лизани# 41зобщо и проблемите 
гума реката промишленост специално 
при тях да бъдат в центъра на об
щопартийните разисквания — едино
душно изтъкват нашите събеседници.

осъществяването

как
во очаквате 
бата?

— Очаквам да се осъществят 
основните стремежи на ЦК на СЮК, 
а това са и стремежи на социалис
тическите сили в обществото, да има 
повече резултати в икономическата 
стабилизация, СК да бъде по-близо 
до класовите интереси на работници 
те — сподели Борка Величкова, пре 
Дседател на Акционната конферен
ция на СК. — Затова общопартий
ните разисквания тРябва да бъдат, 
а ^аз Съм увередна, че ще бъдат- 
събитие с изключително 
за бъдещата дейност на СК 
палите социалистически сили. Стан
ко Пешич от металния цех е на мне-

ста ре-
назначение 

и оста-

ние, че предстоящите разисквания 
са шанс за истинско разграничаване 
в редовете на СК. Има членове на 
СК, казва той, които само живур- 
кат в партияТа, има и такива, които 
петнят лика на комуниста. Крайно 
време е да ги отстраним от нашите 
-редове.

М. Я.

СРЕЩИ
Всеогдайността на члена на 

СК към принципите на СЮК за
напред тРябва да се оценява из
ключително въз основа на резул 
татите му на работното място, 
в ССТН, Синдиката, Съюза на

„Използувам придобития 

опит" ...— Работниците и всички истинс
ки самоуправители искрено се надя
ват, да бъде прерязана жилната на 
една лоша досегашна практика: при
емат се внушителни заключения, а 
нещата си остават същи или се менят 
бавно — изтъжна Данка Ге°ргиева, 
технолог. — Мисля, че незабавно тря 
бва да реафирмираме лика на кому
ниста. Краченето напред ще ни бъде 
много по-успешно без членовете на 
СК, които крадат, спекулират и по 
други начини нарушават нормите на 
социалистическия морал.

младежта и в делегатската сис- 
Б. Величковатема.

— Когато човек идва на 
пост. обикновено тогава 
пишете за него, а след то 
ва го забравяте — с тези 
думи ми се обърна неотда 
вна Томмслав Станоевич, 
ръководител на 
цех в ООСТ „Лужница" 
Баоушница, до неотдавна

най-хубави думи.
сше по-взискателен ^ ра- 
оотата си. а и с обществе 
но-политическа дейност 'Не 
е прекъснал.

Да. Член съм на реди 
ца общественочтолитичес 
ки форуми на общинско 
равнище, но най-важна ми 
е работата в „Дужшгца". 
Старая се преди 
тук да пренеса

Сега е

Те обаче посочват и Редица 
нопартийни въпроои с най-голямо зна 
чение за консолидацията на партий
ните Редове. Един от тях, според Пе 
шич, е: защо не се провеждат заклю
ченията? Според него 
известна бюрократизация »на СК, за- 
която свидетел ствува и прекалената 
фар умна работа. Изходът трябва да 
се търси в опресняване метода на де 
йствуванс, а -най-добър начин за това 
е „слизането на партийните Ръновоц 
ства и дейци сред работниците и гра 
жданите. СК ще уирепи 
си ако поведе „победен поход" про
тив протекциите изобщо, а особено 
в здравеопазването. 
заеманет0 на работа.

вътре III-

тъкачния
в

причината е в

_ Щ|
а

всичко, 
лридоби- 
изпълня- 

отго-ворната длъжност 
секретар на ОК на СКС — 
споделя Станоевич.

— Кои проблелш ов мо
мента 

— Много
доимъка на валутни 
ства. за да можем да си 
обезпечим достатъчно 
ровиниг. които 
внасяме. Това нещо нл чтрц 
нудп да се впускаме в тана 
нарече ните копен са цион-нц 
сделки. С организации, ко 
нто изкупуват гъби се до 
говаряме да ни 
чуждестранната валута, но 
ято получават за тях, за 
Да се снабдим със сурови-

тия сцит докато 
вахПо мнението на Душан Милади- 

нов от обувния цех, СК тРябва да на
мери начин, ло който ще се избори 
за по-добра работа в Съюза на кому 
пистите, трудовите организации и об 
Ществого кат° Цяло. „Защото добрата 
работа е най-силното ни оръжие про 
тив трудностите” — добави той. — 
Очаквам да се повиши грижата за ра
ботника, понеже нащголямото бреме 
на икономическата стабилизация ее 
носи именно от Работническата кла
са. А непрекъснатото увеличение на 
цените застрашава жизнени,я й стан
дарт.

авторитета

вч измъчват?
снабдяването и ни измъчва не

сред
— Налага се да 

опортю'Н1И.зма
изкореняваме 

подчертава Гсорип- 
ева. Аз мисля, че той е производен 
на потребителската лакомия 
насока трябва да 
срещу него.

су-
ггредимно

Томислав Станоевичи в та зи, 
насочим борбата

секретар на Председател
ството на Общинския 
м'Итет, който от същото ра 
ботно място и беше (из
бран за сенретар.

Сърласно принципи п-е
нашата кадрова .политика, 
той след уоггешно изпъл
нена отговорна длъжност 
— се е завърнал 
където е бил. Това 
сем нормално.

Когато се

ко
Комунистите в 

Димитров; >р ад ",
ООСТ „Тигър— 

заяви в Края на раз
говора ни председателят на Акцион
ната конференция на СК Б. Величко- 
аа, са готови и (ще

Нашите събеседници подчерта
ват значението на добрата подготов 
<ка за общопартийни разисквания. 
Към тази задача, казват те, трябва 
да се отнасяме с комунистическа от
говорност* „Комунистите трябва да 
говорят за себе си и за своята пар
тията обмислено и конкретно, да 
критикуват аргументирано и конст
руктивно, с ясно намерение да дадат 
принос за издигане боеспособността 
на партията" — сподели Георгиева.

отстъпят

на
се готвят ои де 

! принос за ни.повече да дадат собствен 
успеха на общопартийните 

Когато казвам
Това беше една от глав 

ните причини
разиск- 

това, изхож- 
-дам от успеха на последните ни Съб 
рания и от крегпоите ни

вания. там, 
е съиз-

дето ире*%
първите три месеца на го 
дината имахме загуба, но 
ято вече сме анулирали и 
сега на шестмесечието си 
гурно ще имаме положите 
лен финансов баланс.

»ръщс,и с Об
щинския комитет на СКС в Димнт-
ровпрад.

поинтересува 
хме как Станоевич рабо
ти в тъначння цех, 
след
сънуване'

днес,
ч етиритОЦ щ и 1Н о , ,отсь 

— чухме само
Кирил Георгиев

М. Андонов
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СРЕЩА СЬС СТРОИТЕЛИ ОТ

(ШИ^»2
НАШИТЕ КРАИЩА

КРАТКАТРУДОВИ ОРГАНИЗАДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ЦИИ СЛЕД ПЪРВИ юли Нашенци разхубавяват НишНикого не засяга — после
диците чувствуват всички май-високото скеле инак 

от Лисина. Виждаш 
ли този малтер, той е пра
вен хей от тези ръце и 
никога няма да се отлепи 
оттук, занюто ние сме ро
дени с малтер и тухла.

— Напиши, приятелю, 
че особено се радваме, че 
на пас ни е доверено Л ) 
разхубавим Ниш и ггге го 
разхубавим, обади Се.Зе 

бай Станиша

строили, и ,навейиъде са до
работя.вижда и на 

пло-
Както се

самата фотография, 
в гад' , ,0 с вобо жц гегите 
[[,; | ш тезп Д1НМ наподобява 
па строителна площадка. 
Вг грочем
1-1..... с построен твърде
отдавна, по старите, 
бави сгради тези дни поду 
чзвпт ..мода премяна".

волни от пашага 
Все пан тук рабо-гиме с 
особен ентусиазъм, защото 
не е -все едно да украся
ваш център на един //рад, 

с Ниш...

в

хедп са увеличени с око
ло 36 на сто. Същевремен
но ,при увеличаването 
същите трябва да се во
ди сметна за вътрешното 
разпределение, за да но се 
случи ,.заплатите” да си 
повишат директорите и Ръ, 
ководнитс хора (посечени 
бяха Хлебопскарата и ть- 
качният иех). а не и непо
средствените производитс-

От първи юли влезе в 
сила закон, според който 
всяка трудова 
ц<пя е длъжна .най-напред 
да изпълни своите звдълже 
ния към партньорите 
а след това да изплаща ли 
чин доходи на 
Прилагането на тези мер
ки е една от важните Де 
ли на Дългосрочната прог 
рама за икономическа ста 
билизация. Как тези .мер
ки ще се отразят на дими 
тровградските трудови ор 
ганизации, бе един от въ
просите на дневен ред на 
заседанието на Общинс
кия комитет на СКС в Ди 
митровград, проведено на 
28 юни. т.г.

наI геигърътнаорганиза- К8«Ъ1ВТ0
— Хей, приятелю, 

късна ни майстор Стани
ша Стоянов, качил сс

пре ,XV-

Си, на

заетите.
.млякт.т кз 
Васко Сстичков.

на разговора 
със сръчните майстори—на 

край няма, а и не

И така,

ли. шентги
бива да им отнемаме вре- 

мазилиата неЗа да може по-лесно и 
без конфликти да сс прео 
долее положението, труде
щите се трябва да бъдат 
конкретно запознати с пое 
ледигште на новите 'мерки, 
изтъкна Саша Димитров, 
председател на Общинския 
синдикален съвет. Всички 
директори и останали ръ, 
ководители са запознати, 
но с трудностите, със за
дълженията към доставчи
ците трябва да бъдат запо 
знати и работниците. Гла 
вна роля в правилното ин 
формиране на заетите па
да на Съюза на .комунисти 
те и синдикатите в трудот 
вите организации.

ме, защото 
биза да чака да бъде сло 
жена 
ЩВ'1 ?ди.

на стената, ще се 
а и времето е

|ч‘ННО.

Накрая да 
тс-1. че и сградата на на- 

издателство (,,Брат- 
получи

споменем и

Погледнато с очите на 
статистиката, нщ-о една 
трудова организация не се 
намира „под удар” на сло 
менатите мерки, дори и 
,.Циле”, която все °ще от 
чига загуба. Освен кожара 
..Братство”, която изобщо 
не разполага с оборотни 
средства, и конфекция 
„Свобода”, която единстве 
нна е обезпечила достатьч 
но средства, останалите 
трудови организации в 
общината горе—доле имат 
средства и редовно изпла 
щат своите дългове и лич 
ни доходи. Положението 
все . пак не радва много, 
защото почти всички про 
мишлени

шето
с-.зо") тези дни 
„неза премяна”. Бригадата 
на майстор Милан Здраг^ 

Езжица я белоса иков ст 
сега е като нова.

Т. П.на

гЦентърът на. Ниш става 
много по-хубав, фасадите 
па красивите, стари зда
ния получават нов, ло-при-» 
ят&н изглед — благодаре
ние на нашенци.

Да, майсторските Ръце 
на прочутите майстори— 
строители от Божица, Ли 
сина. Клисура... показват, 
че са ..баш—майсторски", 
и че от тях едвам ли съ
ществуват по-сръчни в на
шата страна.

За -момент прекъснахме 
работата на бригадира Бо
рис Дойчинов от Божица, 
за да го попитаме как 
върви работата: — Върви, 
върви, още как. Е, на ко
лко много постройки сме 
работили. Струва ми се. 
че от Битоля до Кран ня 
ма град. ‘Къде то не ом е

кшшшшш
ДИМИТРОВГРАД

Колко струва една 

годишна почивка?
Тъй като в момента ос 

вен ,,Циле” и някои дру- 
арганизациитрудови

шестмесечието ще от
четат загуба, то най-важно 
е да се спре и премахне 
същата и да се създадат

ги
на

Често стават очебиещи примери на незачи
тане конституционните и законни разпоредби и 
8.\гест° навреме да им се подсичат корените, 
мерки се предприемат едва тогава, когато по
следиците стават много големи. Най-свеж при 
мер за тава е годишната почивка на директора 
в организацията на сдружения трмд ..Металац’’ 
в Димитровград. И.менно, за неизползувани три 
годишни почитани той е получил единадесет ста 
ри милиона динара! За да бъде всичко това още 
по-интересно, директорът ..има" за това, ре
шение на работническия съвет, така че на пръв 
поглед всичко е в ред. Законът за тРУДа и тру
довите отношения не предвижда такава възмо 
жност. Напротив, там се казва, че трудовата 
организация е длъжна да обезпечи ползуване «а 
годишните почивки на всеки зает. Защо диор 
нторът на Металац” не е спазвал тази законна 
разпоредба, не е ясно.

Отделен въпрос е как е успял да издейству
ва таксва решение от работническия съвет- Мо 
же ли да се говори за соцалистпчеукия морал 
на такъв ръководител? Още повече ако се има 
предвид, че докато той получава 11 милиона 
(стари) като награда”, заетите 
организация за два месеца не са получавали и 
без това съвсем малките — лични доходи. Най- 
ноеюто „изобретение” на директора е да публи
кува конкурс за финансов директор и секретар, 
ма«ъ:р че такива има, а организацията не осъщ
ествява доход и не може да завърши започната 
та инвестиция (производствената хала 
довършена, а внесени 
само се складират).

Всичко това е резултат на неразвитите са- 
моуправителни отношения в трудовата органи
зация. слабата работа на първичната партйна 
организация и своеволията на директора, така че 
в колектива няма оилм, които да 
Иматдаи всички това предвид, не е ли крайно 
време обществено-политическата общност да 
предприеме спешни мерки за да не получим 
наскоро «сиво ,,Циле”.

условия за навременно и 
дисциплинирано изпълнява 
не на задълженията към 
доставчиците, е заключе
ние на ОК на СКС в Дими 
тровград.

трудови органи 
зации имат ниски лични 
доходи, благодарение на 
които се ..промъкват". За 
т№а красноречиво доказа
телство е средният личен 
доход на работник в общи 
ната, който е почти 50 
на сто по-малък от сред
ния доход в републиката. 
Тъкмо т°зи факт трябва 
да мобилизира, изтъкна се 
кретарях на Председател
ството на ОК на СКС Иван 
Денчев, за увеличаване на

Освен това общинският 
комитет обсъди подготов
ките за предстоящата жът 
ва и
структура на членството в 
общинската организация.

социално-класовата

А. Т.

дохода, а това значи и на 
личните доходи. С ниски 
лични дочходи не могат 
Да се мобилизират работ
ниците. нито това трябва 
да бъде насока, към която 
Да се движи димитровгра 
дакото стопанство. Сега е 
удобен момент (идй по-до
бре казано краен момент 
да се направи преглед на 
■всички трудови органи
зации с цел да се види 
съвкупното Стопанисване. 
Новите мерки наистина по 
зволяват Увеличаване на 
личните доходи, но само 
до определена степен. В 
противен случай, трудова
та организация Да не е в 
състояние да изпълнява за 
дължения-га си, трябва съ 
ответно да намали лични
те доходи. В Димитровгра 
дока община това може 
да се случи само в ,,Ниша 
ва”, където личните до-

ДОБЪР ПЛАСМЕНТ НА НАШИ СТОКИ В РАЗВИ 
ТИТЕ СТРАНИ

РЯЗКО НАМАЛЕНИЕ 
НА ДЕФИЦИТА в тази трудова

Най-добри резултати са 
осъществени в стокообме
на съ,с страните—членни 
на Европейската икономи 
ческа общност. На този 
пазар са осъществени 
1,080 милиарда долара от
носно 72 1на сто от целоку 
1ТН1ИЯ югославски износ в 

развитите 
Страни.

Югославският износ ма 
стоки през първите 5 ме
сеца на годината в разви
тите страни на Запада и 
презморските страни е 
достигнал стойност 1,528 
милиарда долара и е с 35 
на сто по-доходен в срав
нение със същия период 
на миналата година. Вно
сът отбелязва увеличение 
от 1 на сто, така че благо 
дарение на добрата про
дажба на 
миналогодишният ни дефи 
шит от 822 милионд дола
ра е намален на 443 мили 
она долара.

още не е 
са нови машини, които

промишлени спрат това.
нашите стоки

Тези данни бяха изнесе
ни на заседание на Стопан 
ската камара на Югосла
вия-

А. Т.ч.____ У
СТРАНИЦА 6

Братство * 6 юли 1984



•т чрч». ОЧПМТ) М
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Белград, 6 юли 198ломунист
ирган на Съюза на юрославсните комунист* и на Съюза на комунистите в Сърбия

ПОВЕЧЕ ОТ ОБСЪЖДАНЕ
УГ ринадесетОто заседаниеI Става мерило за способността на Съюза «на 

комунисите да провежда политиката, която 
е утвърдил. Въпреки това, обсъжданията не 
може пито да се ограничат мито да се изчер 
паят по една тема.

На заседанието много и остро бе говоре 
но и за безотговорността, която деформира 
всяка по-сериозна акция. Стремежът да се 
проникне в причините на това явление, да се 
намери ,дарът”, да се заложим за неговото 
искореняване, може и на това обсъждане да 
даде по-богати съдържания. Защото в изостря
нето на отговорността, особено личната, мно
зина комунисти виждат лекарството за раздви 
ловенето на СК от сегашната дрямка и залог, 
че договореното и приетото ще бъде и изпъл
нено.

па 1-^x4. на ската, техио-бюрократичеоката практика и 
сюк все повече се потвърждава като ясното дистанциране на СК от тези явления 
една от най-интересните срещи в Съю- почти не е възможно да се раздвижи в нас- 

за на комунистите в последно време. И с то- гоящия момент твърде тромавият и неефика- 
ва как ое заключена работата му и със съ- с©н самоуправителен механизъм. В този сми 
държанието на голяма част от дебатата, с съл мнозина комунисти виждат главното 
което е запозната обществеността, то съоу противоречие на настоящия момент в борба- 
жда надеждата, че в Съюза на комунистите, та на етатизма и самоуправлението. На засе- 
преди всичко в Ръководствата му ое засилва данието това бе яоно подчертано с логична 
и става по-решително убеждението, че завой га забел_ежка, че антибюрократическият курс 
в обществото не може да стане без завой в не бива да ни отведе в либералмстичеоки 
Съюза на комунистите- Последният — разис- води. 
кванията на заседанието това само потвърж- Отнооително краткото заключение
дават и занапред остава единствената реа- 13-то заседание призовава 
лна историческа сила у нас. призвана промен основа на уводното изложение и дебатата 
яйки свое си да променя и обществото. В то

на
членовете въз

„да раздвижат широко обсъждане и конкрет
на акция”. Не става дума, следователно,ва се състои реалният му шанс и отговорно

стта в настоящия момент.
Ние вече на това място изтъкнахме ре 

шимостта на членовете на ЦК на СЮК да

за кразисквания заради разисквания, но за дело- 
творително, критическо обмисляне върху до- югато се касае за отговорността трябва 

да изтъкнем твърде разпространеното 
убеждение, според което разискванията по 
тази тома трябва да почнем от Ръководните ор 
гани и това, преди всичко, значи критически 
да се преизпита работата на ръководните ор
ни на СК от общината до федерацията. С 
преизпитването на своята работа те по-най- 
добър начин се включват и в дебатата и в 
акцията и спечелват още по-голям морален 
авторитет да се „ангажират” в помощта на 
организациите. А тяхната помощ на членове
те. че в своята среда
Заключението — „да търсят и намират Реше 
ния за своите проблеми”, да се борят „сре
щу инертното и безотговорно поведение, ка- 
кто и срещу „антисамоуцравителните и анти- 
социалистическите концепции' става състав 
на част на широката акция за промяна на съ
стоянието.

сегашната практика заради промяна, а не за- 
не приемат подготвения текст на заключения- рддИ .евиденщране на състоянието и пробле- 
та до изясняване на членовете по тях. Това 
бе един вид косвена критика, тъй както под
готвеният текст на заключенията вече бе 
получил „виза” от някои органи на ЦК да 
критикува доста често употребявания сцена
рий на такива заседания, по който и дебата-

мите.
ЦК на СЮК по-<нататък очаква от члено- 

критичеоки да съгледат собствената си 
идейно-политическата,

зете
практика,
ционната и кадровата ослоообеност на органи-

организа-

зациите и органите за осъществяване на вота и заключенията се водят и приемат рути
нно. От друга страна .дпироката и задълбо- Дешата идеино-политическа роля в сегашния

етап в условията на социалистическото само
управление.” Такъв призив, ако въодушевле-чената” подготовка, на която указваха ор

ганизаторите на заседанието не излизаше от 
рамките на ръководствата, освен изключени 
ята; тя фактически не включи членовете в 
утвърждаването на становищата по една та
ка важна тема канвою е осъществяване на 
Идейно-политическата водеща роля на СЮК 
и укрепване на единството му.

частниците в дебатата на 13-ро заседа
ние. разбира се. не оставиха без отго

както се казва вние търси и намери в критическите интона
ции на 13-то заседание на ЦК на СЮК, зна
чи „всички карти на масата”, относно откро 
вена Дебата без обикаляне и избягване от 
онова, което е главното.

одчертавайки единството на обсъжда
нията и акцията, ЦК на СЮК яоно оз
начи, че не става дума за академични 

диспути, принципни престрелки, но за съв- 
в°Р въпроса за характера и досезите СеМ конкретно преизпитване на поведението 

на завоя, за които се застъпват. неепред на 0тдел,ни хора, организации и органи ,в све- 
промени на стратегията на своята р а и тлюната на актуалните задачи, които в пръв 
оороата на класата- чиито авангард е. Касае шан ПОставят провеждането на програмата за 
се за оспосоояване за по-ефикасно и по-един ста(шп'изацша. Разискванията, впрочем, не 
но провеждане на тази стратегия и спосооно- МОЖе т бъдат алиби за какВ0тО и да е отла- 
стта за откриване на постоянно^ нови, прогре- гане на тек,ущ1Ите акции по провеждане на 
сивни решения по пътя на ороата за разви- ГВрИетата Дългосрочна програма за икономиче 
тие на истински самоуправителни социалисти- ока ^абштзацт. Ако бъдат добре органи
чески отношения. Това не е нещо ново. за- зкрани> теЗИ разИо1,ваШя 5и трябвало да 
щото подоони разисквания имаше и по-рано. знача подтик за ангажиране и за по-ефина- 
Все пак ,каю характеристика на изказвани- сно маНе и провеждане на потребните 
яха на болшинството от участниците в засе- _
данието може би да се изтъкнесилнопрояве- мероприятия върху този курс. За,щото тъкмо 

антибюрократическа критика. Без раз- Дългосрочната програма за икономическа 
рушаване на дебелите слоеве на етатистиче- стабилизация, по силата на обстоятелствата,

и*
В критически поставената 

опита и в преизпитването на текущите ста
новища и практика. СЮК 
укрепи идейното и акционното 
изостри отговорността на членовете и ръко
водствата. В то;вI смисъл в Заключението е 
акцентувана пълната 
СЮК.

размяна на

е в позиция да 
единство и

отговорност на ЦК на

Общо взето, акцияха, която в Съюза на 
комунистите ще получи размах след проек- 
тозаклтаченията на Комисията на 13-то засе
дание на ЦК на СЮК бъдат дадени на пуб
лично обсъждане не е проста размяна на мне
ния, но много повече от това.ната

Джуро ДжурашковичУ)
СТОПАНИСВАЩИТЕ СЪС ЗАГУБА сга на личните доходи през тази 

година обхванат 230 стопаноод ко 
лентиви, с 51 000 заети и само 14 
организации на обществените дей
ности с 834 рабо-гника. Законът по 

не на загубите и спиране на тяхна тоон начин ни изправя пред фак
та социализация. Това за нашите 10’ чс само стопанството търпи за

губи, догеато нестопанската дей-

които живеят от редовните влого 
че на самоуправителните общнос
ти на интересите. Това не 
че всички извънстопански инстйту 
цпи са в привилеригавано положе 
ние: поради увеличените загуби и 
ограничените отделяния, някои от 
тях едва свързват двата края. Но 
ано ндма загуби, няма да има 
временна забрана 
не на средствата за изплащане на 
личните доходи.

Така един закон, от който не 
могат да се отрекат много 
жител ни ефекти, има един 
недостатък: натъква загубите като 
единствен показател за успешно 
стопанисване и „наказва” само въз 
оюноюа на тях. Като че ли изказа
ните финансови Резултати са един 
стаената мярка на организираност 
и деловоот и като че ли работата 
на организациите без загуби е ви
наги на линията на стабилизацията.

Б. 1’адиаоГшт

Дали само стопанството? значи,

Ог първи юли влиза ов сила 
Законът за временна забрана за 
разполагане на част от обществе
ните средства за изплащане на лич 

доходи в 1984 година. Законът 
се отнася до всички колективи, но- 
ито имат непогасени загуби, па се 
очаква, неговото прилагане да сти
мулира отговорността за Резулта
тите на труда. Това е един от ио- 

инструменти на стабили- 
политика, с който се

условия е твърде важна защото 
досега не е било необикновено, за- НОст ,лавно не ще знае за подюб- 
етите в колективите със едаби де- ни огРаН|Ич©ния. Това навярно се 
лови резултати дори по-добре да обяснява с факта, че обществени -
заработват от успешните отопан- 1 ^^ейно^инай-често изразходватколко е позволено, па няма ни ус

ловия нпр. някоя образователна иьн 
решение за временна забрана^ за ституция или завод да 
разполагането на част от средст ва Шгг Със загуби.

НИ
НИ за разполага-

с/ки дейци. Поради това законното
поло

голям
СТОГШНИс-

редицата
та за изплащане на заработките 
се нарежда реда на значителните има ограничаващо действие: ще на

казва заетите в стопанството,

Законът за временна забраназационмата 
наказва слабата, относно подтиква 
добрата работа; благодарение на 

работилите със загуби окон
чателно ще почувствуват но дохо- 

заеТите• че слабо са рабО'

стабилизационни мерки. нонего Всичко би било наред ако с стопанисващите със 
информацията за прилагане на За- 11 покрай това вероятно 
кона не е послед/вала оценка, 
на територията на СР Сърбия, без

загуби
редовно

че ще изпълняват задълженията ои 
към обществото, отнооно

дите на
тели. Затова се предполага, че та
зи законна мярка ще допринесена

решение за санира покрайнините, ограниченията на ръ
към зае

тите в и звънстопиш оките Дейности,изнамйране на



2 Комунист
ОТ РАЗГОВОРА С ДРАГОСЛАВ МАРКОВИ1!, ЧЛЕН НА

СЮКПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА

Водещата си роля СЮК 

осъществява с 

идейно-политическата борба, 

със силата на аргументите
на ЦК на СЮКОще има схващания ,чс председателят и секретарят на Председателството ___..... .

задълженията, които произтичат от тези функции и някой особен статус па се о №
вдъ председателят или сек и на Председателството на ЦК

на СЮК като негов политическо- 
изпълнителен орган.

имат» освен
примеР на определени срещи и манифестации ДН присъстнуват предимно
ретарят които, както и останалигев Председателства/о на ЦК на СЮК са членове на един т
вен орган и колективно ръководство

В обществеността сгДДествува очдквдния и РЕЗУЛТАТИ НА 
нпечатление, че не е достатьч- ТРИНДдЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ 
но ясно какво трябва да бъДе и 
да е партиен центъР- Разбира се, 
това е условен термин. Счита 
се, че той не е достатъчно ясен 
и от това се извличат различни 
заключения

рагослав Маркович. член «а разделение на тРуда. Обаче, естр- 
Председателството на ЦК на ствено поради необходимостта от 
СЮК, през миналата седми- по-оператиино действуване същес- 

на воички из ствува както това нарекохме, оп
д НА ЦК НА СЮК

ца посети Реданцият.а
данпя на ..Комунист" и с редакто- ределено насочване; един 
рите и сътрудниците на вестника членове на Председателството по 

издания на това Изда- вече са ориентирани към една, 
вади разговор за дейно- други към друга област на дей:

брой Тринадесетоф Последното, 
заседание на ЦК на СЮК обсь 
ди осъществяването на водеща 
та роля и укрепването на един
ството и дееспособността иа Сь 
юза на комунистите. Как, Вие 
от Председателството на 
оценявате резултатите на досега 
шното обсъждане и бъдещия му

и другите
те-лство
стта и задачите на ръководствата, 
организациите и членовете на Съ- ката. 
юза, на комунистите. Поместваме 
съкратена версия на този разго- бих изтъкнал, че Председателство

то на ЦК на СЮК в пъДния смисъл 
е колективен орган — според на
чита на дейността си, начина на 
разглеждането на въпросите, на

кост, понеже това налага практи- Ако се говори за дейността 
на СЮК, тогавана ръководството 

става въпрос за осъществяването 
ролята на ЦК на СЮК и на него
вото Председателство. Сигурно е, 
че в това отношение не е 
задоволително. Това е и изява

Във връзка с този въпрос още ЦК,

вор.
какъв резултат оча0 На последното 

на ЦК на СЮК бе приет отче
та за работата на Председател с 
твото на ЦК. Такъв, годишен

~ а— -* -™-— "* ™ Якментар на тази практика могли бликиТе и понрайнините понякога бе в ущърб на единството на хдо , то 5яха отКрит не можеше в до- 
да кажете още нещо за работа което безсъмнено, доколкото е точно влияе върху ефикасността в ра- (:т--,.,_чна степен да бъде докрай 
та и при добития опит през ми ботата на ръководството. Без оглед на факта, че общите процеси в ,-но че същността, когато става 
налата г°дина, нолко бяхте пред- обществото действуваха върху състоянието и отношенията в СЮК, д^-ма за мястото и ролята на СЮК, 
седател на Председателството не може да се ^хвърли ни това, че начинът на работа на ЦК на СЮК в неговата насоченост към обще 
на ЦК на СЮК, предимно °т и на неговото Председателство, до известна степен благоприятствува- ствената база, работническата

временните тенденции на такова схващане а самостоятелността, класа, институциите на политичес- 
отрицателно се отразява върху единството на СЮК. Но в по- пата система, тоест в преодолява 

и ' нето на затвореността на СК като
организация, което Ще рече оеьЩе 
ствяването на програхгното опреде 
ление. че СЮК водещата си роля 
в обществото да осъществява със 
силата на аргументите, идейно-по- 
-ллтическата борба, с яснотата на 
перспективата на по-нататъшното 
развитие на обществото. СЮК мо 
же това . да осъществи само с иде
йно-политическа дейност, с анга
жиране на неговите членове 
са-моуправителните органи и орга
низации (работнически съведа, де 
лета-токи скутцини, Съюза на син
дикатите, ССТН. Съюза на социали 
етическата младеж и т-Н.). Тук е 
необходимо да се направи прелом 
и тук се бие основната битка. И.

ход. тоест 
квате?

заседание всичко
на

1 — Може би, в множеството въ 
проси, които на това заседание 6я 
ха поставени, и проблемите, кои-

становището на принципа за ко
лективна работа и отговорност- ха на 

което
— Когато става дума за рабо- следно време нещата и в това отношение се променят, 

тата и политическата дейност, тРУ 
дно може да се отдели онова, кое. решаването. В приемането на вся състоянието на СЮК, за което на 

ко решение, в изграждането на Тринадесетото заседание на ЦК на 
всяко заключение, еднакво уча- СЮК твърде критически бе гово- 
Ствуват всички членове на Пред- рено. Имаше мнения, че изтъква

те представлява съдържание на 
дейността на Председателството.
Членовете на Председателството
действуват в общите рамки надей _ „„
ността на Централния комитет на седателството на ЦК на СЮК. Ра- «ето на самостоятелността на СК 
СЮК в съответствие със своите зиокванията, които ое водят твър- на републиките и покрайнините по 
сгатутарни пълномощия и задачи. Де са откровени, твърде демокра- някога бе в ущърб на единството 
Членовете на ЦК на СЮК получа тични. с доста срещупоставени на СЮК, което безсъмнено, докол- 
1ват челни информации за всички мнения в течение на разискване- кото е точно, влияе върху ефикас- 
значителни въпроси за които се то. Има борба на мнения, но при ноедта в работата на ръководства-
разиенва в Председателството на етиге заключения винаги са изя та- Без оглед на фанта, че общите
ЦК. Значи, членовете на ЦК на ва на единно определение. процеси в обществото действува
СЮК освен редовните съобщения Има нещо, което може би не ха върху състоянието и отношения
за юбществеността, имат и отдел- зависи толкова от самото Предсе- та в СЮК, не може да се отхвър 

подробни информации. Мисля, дзтелство, па ни от ЦК, а просто ли ни. това. че начинът на работа
че това е твърде значително и че е остатък от дългогодишната пра |На цк на СЮК и на неговото Пре
•по този начин укрепва позицията ктика и придобитите навици. Имен-_________ ^____ __________,_________
на Председателството кат« поли но още има схващания, че пред-
цпческо-изпълнителен орган на ЦК седател-ят и секретарят на Предсе- Ако може да се говори за тенденции на оюрокрауизация на СК, тряова
на СЮК, а и неговата отговорност дателеггвото на ЦК на СЮК имат да се каже, че те получават изява именно в подценяването, пренебрегва-
пред Централния комитет. В го- освен задълженията си, които яро- нето на идейно-политическата работа,
зи контекст годишният отчет, всъ- изтичат от тези функции, и някое

особен статус, очаква села налри-

в

ни,

щност представлява само цялос
тен. сумарен преглед на воички де меР на определени срещи и мани- 
йнооти на Председателството на фестации да присъствуват' предим ствуваха на временните тенденции 
ЦК на СЮК в течение на годината но председателят или секретарят, «а ракова схващане на самостояте

които, както и останалите в Пред- лността, което отрицателно се от 
седателството на ЦК на СЮК Са Разява върху единството на СК>К.

Но в последно време нещата и, в

дседателство, донякъде благопридт ако може да се говори за тенден
ции на бюрократизация на СК, 
трябва да се каже, че те идват 
до изява именно в подценяването, 
пренебрегване на идейно-политиче. 
ската работа, на дейностите в ин 

на политическата си-

и дава възможност за критическо 
оценяване на ориентировката в ра 
ботата на 
ЦК на СЮК.

Председателството на членове на един колективен
ган и колективно ръководство. За това отношение се променят- За- 

поставя въпроса дали при седанията на ЦК на СЮК се под
готвят въз основа па доклади, ин-

ор-
ституциите 
стема. Такава функция и задача 
успешно могат Дз осъществят са 
мо идейно подготвени комунисти. 
Затова изключително е важна иде 
йно-политическата подготовка 
членовете и ръководствата на СК 
за такива дейности. Днес това е 
слаба точка в СК, въпреки че съ

това се
ОПЕРАТИВНО НАСОЧВАНЕ НА съетвието тъкмо на председателя 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ- винаги е необходимо. Разбира се формации или предходни контак-

международните ти с организациите на СК на ре-СТВОТО НА ЦК НА СЮК въпроса стои с
партийни връзки и отношения, и е публик-внени и покрайнинени коми 

ЦК по-друг в които трябва да се ува- тети на СК. Всичко това е на ли-
ролята

на

В Председателството на 
на СЮК, като колективен орган ж-ават и 
*не съществува някакво ои

и -нидта на укрепването на
на ЦК като ръководство на СК>К

по-инаква практика 
строго схващания на партньорите.
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щесгвуват мнюгобройни форми 
на партийно-политическо 
вание, като се започне от вечер
ни Школи до школата 
Е>роз Тито” в Кумровец.

Качето е известно, Тринадесето 
то заседание на ЦК на СЮК прие 
заключение в което са подчерта
ни някои главни задачи на СЮК с 
ортгентировка, че

веде в по-трудно положение вно- телно да поведе Съюза на комунис 
счиците. Високите лчтхви до зна
чителна стопен обремениха задъл 
женото стопанство, а отговарят на

— Сигурно е, че фактът за Ти- 
тите- Без това не могат да се на- то вече не е между нас има свои по 
правят ни първите по-значителни следствия и сигурно е, че обстанов 
крачки в осъществяването на Дъл ката не е идентична с онази, кога 

онова стопанство, ,ноето е ануму- госрочната програма за стабилиза- то Тито бе тук, с нас. Обаче по 
латиено и което разполага с^с свои цията. 
средства. В следващия, .месец

образо-

„йооип

каза се. че абсолютно е" точно оно 
за, ■ което толкова пъти изтъквахме 

че. продължавайки пътя,и поли 
тиката, която изграждахме, заедно

ще
се стигне до стъл кновяване с про 
блех\га нат-рудовнте организации, но

Друга важна област на нашата 
дейност е усъвършенствуването на

ито стопанисват със загуби. Прила политическата система на социали с тИт0 и с него начело, запазихме 
гането на Закона за това бе оторо етическата демокрация. След ини- (И обезпечихме твърде крепко ме
нено от 1 януари до 1 юли тази пиат|ивата от Дванадесетия конгрес жд,у,народно положение на Югосла

на СЮК, започна дейността вър-

въз основа на 
проекта на заключенията да се во 
ди широка и организирана , 
сия в целия СЮК, с намерение об 
съждането да не бъде 
само към изменения и допълнения 
на документите, а да бъде въд фун
кция на мобилизация на членове 
те на СК за акция, да бъде фак
тор на преориентировка в работа 
та на организациите на СК.

диску-

насочено

вия и големия престиж, който по- 
ху критическото преоценяване на ,нататЪ1К укрепваме и пазим. Това 
функционирането на политическа- ПОтВъ1р>кдават .цяла редица меж- 

акк? та оистсма. Необходимо е тази де дудържавни контакти, които има- 
Дълго й,н°ст Да се ускори. Но трябва да ■ хм,е като страна, а това потвържда 

се има в предвид, че от приемане 
то на сегашната Конституция из-

гедина. Няма да има повече от* 
сречвания, без оглед на факта, че
това ще засегне колективите с гол 
ям. брой работници. Обаче 
се погледне по-внимателно 
срочната програма за стабилиза
ция. ще се види. че това е неми
нуемо.

.■ва и на многобройните срещи и в 
движението на необвързаните, в ор 
гамите, на Организацията на обеди

• Според Ваше мнение, кои 
са най-важните задачи на ръко
водствата и организациите 
Съюза на комунистите в предсто 
яшия период и как виждате тя 
хното осъществяване

минаха само десет години. За потна
върждаването на една концепция. 

Например у нас се говори за която подразбира изграждане ад- 
дефицит на някои стоки. Трябва на ноза система на обществените 
да ни бъде яоно — доколкото се отношения, т°ва не е толкова дълъг 
иска осъществяване на Програма период. Обаче възможно е извли 
та за стабилизация, трябва да има чане на някои практически заклю- 
--------------------------------------------------------- чен.ия за слабите точки във функ-

нените нации и в- многостранните 
отношения.

Разбира Югославия със своята принцип
на, последователна политика 
пълно равноправие и взаимно ува 
жение, с последователната1 борба 
за мир, срещу хегемония, си осигу 
ри твърде значително място в све 

ято не може да се подхожда ни с та. Нейните становшда 
предразсъдъци, ни кампанийно.
Това е отговорна работа,

се, когато 
говори за задачите, които се нами 
рат пред нашето общество като

се
на

V нас се говори за дефицит на някои стоки. Трябва да Ни бъде ясно — ЦИ01Н1И|Р9Нетр на нашата система, 
доколкото се иска осъществяване на Програмата за стабилизация, тРябва това е сериозна работа, към ко 
да се разчита и с временен дефицит през един период. се уважа

ват и зачитат.
коятоцяло, пък следователно и пред СК 

като водещата сила на общество
то, тогава осъществяването на 
Програ1мата за икономическа ста 
билизация е от първостепенно зна 
чениз. Тук са осъществени опреде 
лени резултати, които могат да 
бъдат предвестие за излизане от 
стагнацията. Например, индустри 
апното производство през тази г° 
дима, досега, задоволително нарас 
тва. положителни са показателите
за износната експанзия, потребле- 

съгласува до известна 
степен по-ускорено с производст
вото и възможностите на общест
вото. Обаче още не са осъществе 
ни главните качествени промени в 
продукционните отношения, то
ест не е мината граничната линия 
на новите условия на стопанисване.

ме в предвид и временен недос
тиг през един период. Именно, ме 
може да се увеличи износа с не
съществуващо производство. Мо
менталното отрицателно действува 
не на едно дългосрочно опреде
ление ще се облекчи по този на
чин като се настоява и в тези ус
ловия във възможно най-голяма 
степен организирано да се задо
волят всички основни жизнени 
потребности на хората в хранител
ните и други индустриални продук
ти, които са важни за осигуряване 
ма нормалните процеси на живота. 
Но необходимо е по нещо и да ое 
изнася за сметка на някои наши ос
новни потребности. С мероприятия
та на социалната политина също та
ка ще се облекчават тези огрицате 
лки дзйствия- Всичко това изисква 
по-гол ям а степен на организация и 
осмислени акции. В това отноше
ние ни приблизително не са из пол 
зуваии всички възможности.

изисква ангажиране на всички на
ши потенциали Делегациите на СЮК през та 

към края на миналата годи
на посетиха и бяха домакини - на 
голям брой политически партии и 

Америка, 
Бяха осъществени 

много срещи и взаимни посещения 
^ на делегации на комунистически, 

социалистически и други партии в 
Европа и в съседните страни. Въз 
осноза на всички тези контакти“ си 
гурно може да се каже, че ггрин 
ципните определения на СЮК, че 

• Рслята на нашата страна и на СЮК 
■твърде високо са оценени, че Юго 
славил дава овой принос и в рам 
ки-ре на необвързаната 
На Европейската конференция,

За да се намира Съюзът на ко- ра в Мадрид, а днес в Стокхолм, 
мунистите 'и по-нататък начело на какт° и 8 Обединените нации. То-

научни., професм 
спални, политичеони. При това. във 
всеки случай не би трябвало да се 
допусн-е, че инертността, или нера
збирането на същността на онова, 
козто е утвърдено като насока на 
развитие, да се-опитва да се при
крие с гръмогласна критика 
принципните системни решеуия 

. с изискванията те на всяка цена 
да се променят. С тази дейност 
трябва да се премахнат всички 
препятствия за по-нататъшното ус 
петно развитие на политическата 
система, утвърдена с Конституция 
та. за по-нататъшното развитие на 
социал истиче,ската демокрация.

зи и

движения от Латинска 
Африка. Азия.

нието

политика, 
вче

борбата за самоуправнтелно соци ва потвърди и нашето неотдавнаш 
алистичеоко развитие на общес- но посещение на Китайската но- 
твото, и успешно да осъществява мунистическа партия, 
седемIата см роля. необикновено са 11 на Комунистическата и Социали 
важни демократичните отношения ^ическа партия на Япония. В Ки 
в нашата организация, а във връзка тай имахме възможност да се

запознаем с твърде дълбоките, съ

СВОБОДНОТО ДЕЙСТВУВАНЕ 
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАКО 
НОМЕРНОСТИ НЕ НАМАЛЯВА 
ВАЖНОСТТА НА СУБЕКТИВНИ
ТЕ С1АКТОРИ

а след това

На този разговор тъкмо при
стигнах от едно, по мюе мнение 
твърде значително заседание на 
ЦК на СК на Сърбия- посветено на 
идей:ночголитичес(ките въпроси на 

мическата политика и на пазара, разпределението. Бе водено твър- 
като обществена верификация на ,де конкретно, богато, работно и 
производителността и ефикасност- акционно насочено разискване,

,ста н о впил ето
него1ВИ1те членове и ръководства.

с това и принципа наПо-голямото зачитане на ико
номическите закономерности ка
то съществен елемент на иконо-

демокрагпич
ш» централизъм, за което съдю Щесгвенн промени във втрешното 
така много се разисква на Трима- Ра31Ш'1тие и в развитието на шежду 
десетото заседание на ЦК на СЮК. пародиите отношения,

отваряне на Китай с цел укрепва 
не на нейното международно пехло

широк ОТО

От- ПРЕСТИЖ В СВЕТА СЕ СПЕЧЕЛ 
на задачите на СК, ^ С РАБОТА В КЪЩИ ж©ние и ускореното икономичееко 

развити 1е.
та на стопанисването, закономерно 
ще има цяла редица по-дълбоки 
последствия в продукционните от 

Тъкмо сме направили
• След Титовата смърт имаше 
определени, злоради предполо
жения за това, че ще отслабят 

международните
СЮК ,и престижа на Югославия. 
Сега вероятно бихме могли 
нонстантираме тяхната неоснова
телност. Лко пече навлизаме 
зи тема, може би бихте

На края. желая 
необходимо да се следи развитие
то на обстановката 
познава отношението в силите, да 
бъдем реални в изграждането на 
м ежи 1Д/ народн ата позиция 
нота.
Югославия твърде много зависи и 
от това, колко успешно ,1х\боти\м в

Наистина крайно е време да ое, да кажа, че еношения.
Л7Я>вите стъпки в тези отношения, прекъсне с правене на оглушки 
С мерките за реализация на. кур- 'във връзка с факта, че принципи- 
са на динара бе направена важнр те на възнаграждаваното спрред ре

икххно- зултатите от труда не се прилагат. 
Сега че производственият и високо про

в света, да севръзки на

крачка. С въвеждането на 
мичееките лихви — втора-

сериозна работа в сМсте- феоионалния'/- труд.' под различни 
цени^ге. Разбира се.

да
на сгра 

Разбира ое, престижът нав та 
могли

предстои
мата на
ко тона предизвиква крупни иос-

завареното със градени. Тук има много нед.оразу- 
мения- Идейно-гюлитичеоката бит-

всич- со;циал1НИ и псев/до|социал1Н!И на'лиок 
и лозунги, не са съответно на- нещо да кажете, като вид на 

илюстрация, за неотдавнашното своята страна върху осъществяване
то целите на икономическото и обледс^гвия и променя

(хгношения в стоианство- носещение на делегацията 
СЮК

натояние и 
то. Реалният курс на динара, нап- 

нас'^рпи износпиците, а до

,ка за прилагането на угн'а>дените 
1рринци1ни може и трябва ишреипи

на Китайсната комунисти ществсното разпипяге. за което
...V» опреу ^ел11 хм е,

се
чвека партия.

ример
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рииа«ани и определени слабост е 
развойната политика на реиубли- 
кз'1’<х. В един гю-дълъг псрж^и, 
ченмето на селското стопанство в 
съвкупното развитие бе подценява 
но. Кдм това трябва да добавим 
и нерационалностите

развитие на републиката, из- 
в концентрация на какита-

ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДНИ СР СЪРБИЯ

Причини за изоставането
В разискванията по тенденции, , и причините за изоставането на ни. юв'орят за гю-

социалистическнте автономни покрайнини не се иаи' неблагоприятното положение на ра_-1ени
недостатъчно развитите републики и ав- сул01сото стопанство в Социалисти- ло,вложенията в определени проми 

Фонда на Фе- неона република С-црбия по отно- „,лени центрове, което доведе до 
щение на средното в страната^ и 0бсзлюдване на голяма част от 
другите социалистически релуоли- хъЛМИСТо-планинсиите и крайфани- 
ии и социалистически автономни чмте теРиторим. Развитието на 
покрайнини. Участието на общест- републиката бе обременявано и е 
вения сектор в националния доход обременено от голямата недоста- 
в селското стопанство е двойно _гьчн0 развита територия. В стопа 
по-неблатоприятно. от това в стра нси,и недостатъчно развитите краи- 

шхкраинини пата. Вемята на частните селски ща на рсПубликата (в 51 общини), 
сродното стопани е удребнена. На 1оо хен- а които са под равнището на 1>аз- 

та|,а обработваеми хЛющи се пада, витието на най-развитите републи
ки жители, спрямо тридесет таки- живеят над 1.5 милиона жите- 

най-вече

в режонал-
ното

СР Сърбия извън
лиза с чел щото в списъна на
тономни покрайнини да се добави и тази час,-, нито от

възпроизводствена способност 
и отговорно да бъдат

дерацията да се наванса недостатъчната 
на стопанството на Сърбия, но прннцнлиално 
съгледани възможностите за по-ем ласувано развитие

чв според ремпча пона- 
оез соцЩЦНПл

__ _| се казва,
съвета вателт с1' съроия 

еьрбия уъо тичоеките автономни
Н а сесията на трите 

на скупщината на Сг 
к>ни т-г.) ое разглеждан анализът с „по-ниско развити от 
„е>еновните цричинн за изоставане развитие на Югославия ■
то на сг съроия оез територия- ^ _____ ___________
та на социалистическите автоном- ии-Ш1Ки

стопанското раз- шшш /ишШЮЖ1ШИЯ
иа в Югославия, което е 
след Социалистическа 
покрайнина Косово, а двойно по- в разискванията по резултати 

и-йГ-тавш вече отколкото в стопански по-ра- те> тенденциите и проблемите в 
Соииалис- звитите републики и в Социалисти развитието на републиката не вле- 

ческа автономна покрайнина^ Бои- днахме с целд-а защото на списъка 
водина. В тази част на република- на недостатъчно развитите репуб- 

постигнат най-бавен растеж лики и автономни покрайнини да
на СР 

социал истическите

автономна
мм покрайнини в 
витие . н уводното изложение 
лош: ллил^савлеьич. иодщредсада-
тел на ивпьлниччглнпд съвет на

о'1*рОИЛ, 110Д-

— Тенденцията на 
нето на територията на

релуоли ша оъроия
автономни по

иш а Д'1»шт>аРочен харак-

оез'жупщмнага на о-т 
черта между другото, че причини ^дищшепшеечагге 
те за едно такова ооеъждане

тпческа
та е
и добивите на шпеница, с изклю 
чение на Ьосна и Херцеговина и 
черна гора, най-бавен растеж 
добивите на царевица
цвекло. Лоно е, че това е имало номерното

последица по-бавното увеличе- телните сили да обезпечим нама- 
на дохода от селското стопан- ляване на разликите в степента на 

около 30 на ст°-

^ краинини
подтиснати и от неооходпмостг<* тер с незначителни изключения 
за ушьрджаване на ооективнп оце отделни периоди и е резултат на

действувай е на 
в голяма

приключим и територията 
Сърбия без

в автономни покрайнини. Винаги из- 
и захарно хождахме от задачата, че с по-рав 

развитие на производи-

в

нки на изминатия период пред ут- комоинираното 
вьрждаване на ооективни
на изминатия период пред утвщрж част са специфични и 
даване на дългосрочното Развитие помежду си. Тези причини 
на страната и реиуоликата. Освен могли да се оведат, преди всичко, 
това, в ход е подготовката по при- ,на следното: 
емане на ооществените 
на СФгю и цг съроия от т*бо—
1 ууи, а непосредствено предстои и структурата на капиталовложения 
оосьждане в енупщината на та са залегнали в
очмгю за основните резултати, те всички развойни' проблеми в Соци Трето. част от при те

.развитието алиоичесна република Сърбия през намира в неолагоприятното положе ческата политика, 
на СЖ Съроия оез социалистиче- целпя следвоенен период. В първи ние на определени стопанени отра предпоставка за по-оързото .ербет-
ските автономни покрайнини в съз те два следвоенни планови лерио- сли, преди всичко на електростопа 
еучие със задачите от Резолюция- Д|И участието на капиталовложения нството. тежната промишленост 
та за оощесгвеко-икономичесното та на територията на Социалисти- селското стопанство в първичното
развитие и за икономическата по- Ческа република Сърбия е възлиза разпределение през почти целия
лигика на Югославия в 1984 годи- ло ,на около 19 на сто от капитало- следвоенен период на развитие, щественото възпроизводство.

вложенията в цялата страна. Само Дългосрочната програма за иконо 
период 1956—1960 годи мичеока стаоилизация посочи 

— Понеже се касае за крупни на участието на каииталовложени- присъствието на крупни регионал
ни и отраслови диспаритети в це-

оценни повече причппи, които
зависими

оиха за
ние

ограничаването наразвитието и 
кръга на недостатъчно развитите 
реш/блики и автономни покрайни
ни, че на това трябва да служат

с тво с
планове ГОЛЯМ БРОЙ НЕРАЗВИТИ 

ОБЩИНИПърво, обемът, интензитетът и
инстръ-ментите на стопанската сис- 

Се тема и мероприятията на икономи- 
че основната

основите на

нденции и проолеми в

вено развитие са по-големите с°б-
стзени усилия и по-рационално пол 
згване на всички средства ох об-

«а. Предлоежнията, до които сти
гнахме не изхождат нито от иска
нето от Фонда на федерацията да 

на се навакса недостатъчната въдпро-

в плановия

въпроси на обществено-икономиче- ята бе над участието на стопансг 
сното развитие на републиката и вото на Сърбия в обществения 
страната като цялост, — подчерта продукт. От този период участие- 
Милосавлевич — необходимо е да то на републиката в общите капи- 
се води принцшшална и отговорна таловложения на страната постоян 
дебата, като се отбягват злоупо- ло намалява, така че в последния ческа политика. Не се касае само 
треби на оценките до които

ните, вт^зникнали в условията 
ад,\шнистративното 
цените и неадекватната

определяне на изводствена способност на ст°пан- 
икономи- ството в СР Сърбия. Смятаме, че

нашият принос към Фонда трябва
22,2 наоме за регионалните аспекти на админи да бъде в пропорция с нашата 

стративното определение на поло- степен на относителната развиюст. 
жението на отделните отрасли на Същевременно, застъпвахме се и

сега се застъпваме, преди всичко, 
за радикални промени в система
та на подтикване към по-бързо ра 

което биваше твърде често в дей- звитие на недостатъчно развитите
републики и социалистически ав
тономни покрайнини, изхождайки 
от оценките, че наличната систе
ма е възпроизвеждала надминати
те обществено-икономичесни отно 
ношения, влошавала стопанската 
структура и била спирачка на по- 
бързото сдружаване на труда и 
средствата на целите югославски 
простори.

планов период падна на
стигнали, особено с националисти- сто. Основната причина, която Д«- 
чески дели. да «е се губи от пред- веАе ДО намаление на капитапо- 
вид необходимостта от по-ецгласу вложенията бе намаляването 
вано обществено-икономическо ра възпроизведе таената способност домашния пазар, но и за неадеква 
звитие на страната като цялост- на стопанството в СР Сърбия из- тната валоризация на резултатите

вън социалистическите автономни ,на тр.уда в тези отраелн, поради 
покрайнини, което не можа да се 
навакса със средствата от други

на

— Било би неточно, а и поли
тически безотговорно — заяви Ми 
лосавлевич — ако в разисквания
та, които водим губим от пред
вид огромните резултати, които 
трудещите се в Сърбия, както и 
трудещите се в другите социално
тичесни републики и социалисти
ческите автономни покрайнини по- приятната промишлена 
стигнаха в следвоенното си разви- е най-слабата точна в структурата 
тие.

ствие административното урежда
не на разширеното възпроизводст
во, отнемане на акумулацията и 
административна концентрация на 
същата, отслабване на въдпроизво 
дствената способност на останали
те промишлени отрасли, с което 
биваха ограничавани възможности 
те за по-бързи промени на ’ произ
водствената структура.

|ИЗт°ЧН1ЩИ.

Към това трябва да се доба
ви^ че степента на развитието на 
селсиото стопанство при неблаго- 

структура

на стопанството и в общото раз- 
СР Сърбия без социа-И покрай всички постижения, в 

отдела на ДългооРочната програ-
икономичеока стабилизация листическите автономни покрайни

витие на
ма з а
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА 
ГЛОЖЙЕ ПАРТИИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛО ПРЕД ЖЕТВАТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Прибиране на зърнато 

— от средата на юяиКомунистите носителя на акциите
В първичната партийна организация в село 

1 ложйе членуват 22 души, от които двама са 
младежи, а тези дни трябва да бъдат приети 
още четирма. Селските проблеми, проблеми и 
на партийната организация.

ли сме в течение’ ;на на
стоящата година да по
строим паметна чешма «а 
централния •селски път, а 
неотдавна повдигнахме и 
въпроса за изграждане на 
а мбуланторня в , селото. 
Разбира се. това е наша

Според плана за есенна 
та сеитба на територията 
на Сурдулишка община е 
трябвало да бъдат засети 
с пшеница 
площ. Планът обаче не е 
реализиран, понеже ранни 
те снеговалежи попречиха 
за това. През есента бяха 
засети 3430 декара, като

ловия за интензивно про 
тичане на жетвената кам 
пан*ия.

Според решение на Ко
митета за координиране и 
следене наработите в сел
ското стопанство на Юж- 
номоравски регион, относ
но Щаба за прибиране на 
•реколтата, за комбайнира; 
не на житото и балиране 
на сламата собствениоците 
на комбайни ще наплащат 
по 900 динара за декар. 
Комбайн ерите от Сурдули 
шко считат, че тази цена 
е ниска понеже значител
но са поскъпнали резервни 
те части за тези селсносто 
паноки машини.

Инак останалите наеми 
са както в региона: за
ксмбайниране и балиране 
по 36 кг от декар, за ком 
бай'”иоа,не без балиозне 
на сламата по 30 кг, за вър 
шитба по гувна ще се взи 
ма 10 на сто от добивите, 
я по нивите по 12 на сто. 
Йената за жетва със само 
въозачки е 400 динара и на 
гувнр без връзване по 200 
динара от Декар.

Как-го се очаква, лриби 
рането на пшеничното зър 
но я Слтодулишка община 
пт^ бт де завършено в олти 
малии срокове-

4250 декара
Първичната партийна ор 

ганизация в село Гложйе 
Бооилеградска община, 

не само че е

низапии в местната ни об
щност. през настоящата го 
Дина е насочена към по
правка, 
пробиване

идея и желание, а възмо- 
и жностите на Здравния 

г‘ дом и въобще на СОИ тго 
здравна защ1ита са друго. 
Но ние сме готови да уча
ствуваме не само с добро
волен труд. но и с парич
ни средства. Още повече 
ако се има предвид,

иници атор по 
чти на всички обществено- 
лпл итически и 
битови

разширяване
махленски при това на частния сектор 

бяха засети 3280 декара, а 
на обществения сектор са 
мо 150 декара площ.

Сега от тези декара тря 
че 2 бва да се прибере зърно- 

село Гложйе е едно от се- : то- Редица неблагоприятни 
лата в Бооилеградска об- 5 нлиматични условия (а и 
щина където имиграцията 2 твърде високата цена на 
все още не се чувствува, 2 минералните торове) пов- 
дори някои се и 

Снабдяването,

комунално-
анции, но_ тя едно-

времено с останалите ор
ганизирани социал истичес 
ки сили в местната общ- I 
ност се включва в разред 
шаването им. Комунисти- ® 
те са тези, които почти ©и 
наги и всички се отзова
ват в канвато и да е ак
ция и с- личния си труд и 
упориост насърчават оста
налите. Естествено, при та 
нова съвместно

връщат. •
изкупу-' | ките добиви, които се оча 

ването на добитък, подоб- • кват от засетите 
Рязането на селското сто- • Според груба преценка 
панство, също така са ви- | средният добив ще възле- 
наги актуални въпроси по 2 зе на около 289 кг 
които и досега, а и зана- 2 
пред ще разискваме — из ;

лияха за сравнително нис-

площи.
договаря

не и взаимно разрешаване 
на проблемите, , - - 
надделяват, а ведно 
ва се подобрява и селски
ят бит на хората.

Пътят от Гложки 
до центъра на 
електрификацията са най- 
важни акции, които благо 
дарение на

от декар, 
а поради високите темпе-

сьщите се 
1 с то

ра тури има изгледи и те
зи добиви да бъдат намале 
ни с около 20 на сто.

Запланувано е жетвата 
да започне 
да месец юли и да приклю 
чи до края на същия 
сец.

тъкна секретарят на пар
тийна организация в 
Гложйе. Крум Стоянов. 

Освен това отделно вни-

село
селото

към средатаКрум Стоянов мание тази партийна орга
низация посвещава на иде 
йно-политическото и 
систко образование и идей 
н о-л о ли тич еск ото

всестранната пътища. За тази цел вече 
помощ на по-широката об имаме обезпечени около 
щност преди година-две 300 000 динара, а очаква- 
извоюваха. А за предстоя- ме помощ и от Общинска- 
щите задачи и намерения та скупщина. Целта ни е 
на тази партийна организа махалите Лисчаровци и 
ция тези дни разговарях- Мартоновица, 
ме със секретаря на орга
низацията Крум: Стоянов.

— Главна и основна дей 
ност не само на първична
та партийна организация, 
но и на останалите обще- 

_ ствено-политически

ме-
марк

Инак досега са проведе 
ни всички подготовки: сте 
гната е механизация, 
равен е оперативен 
обезпечени са и друпи

издига
не на младите, която също 
така е една от по-дейни
те <в общината, от 
партийната

нап-
план,къдетокоито ©се 

още са без път, да ги 
свържем с центъра на се
лото ни. Това вече 
вихме с махала Липа и 
Кории.

Ст. Н.Усорган из ацмя 
приема нови членове, 
както подчерта Стоянов, 
това не

ню
МАЛЪК ПОРТРЕТ
^ - . . — - —напра-

Изкупуване по Напаевскнстава стихийно, 
за всеки предложен член 
обстойно се 
слея това приема 
ние.

разисква, аСъвместно с младежка- 
орга- та организация, запланува- реше-

М. я, ец. след това в разузнава 
тел ната група, а сетне ка
то командир на вод. Член 
на СЮК от 1947 година и 
от тогава до днес

ИНИЦИАТИВА НА ТРИ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА . -
> 1ма доброволни началапът винаги: Ш.'.-е на някое ръководно мя 

^ сто иди в някой обществе 
но-политичеоки орган. От 
къде името ..Чапаев"?

Д — Веднага

5 ЙРфВ местните общности в Караманица, Голеш 
и Жеравино се събират средства за прокарване на 
път към Крива паланка. Жителите на тези села тър
сят помощ от Общинската скупщина в Босилеград 

Неотдавна местните об
щности в Караманица, Го- 
леш и Жеравино раздвижи 
ха конкретна акция за про 
карване на лът към Криво- 
лалзнашка община. С фор 
мирането на инициативен 
отбор за събиране на сре 
дства за прокарване на то 
зи път, в дължина от око
ло 7 км (до Кръстов дол 
в Криволаланашка общи
на) те спечелиха първите 
резултати — на добровол
ни начала вече са събрани 
над 30 -хиляди динара.

Председателят на ивици 
ативния отбор Дане Янач- 
ков казва, че всред насе
лението в тези три села 
съществува оггримгизш за 
реализиране на запланува
ното. Акцията ще получи 
по-голям захлас когато за 
почнат годишните почив
ки и когато в тези села

зпечи 50 на сто от необхо 2 
дими те сред ства и да ус- | 
тансви контакти с
СТсШИтСЛГГ

сяед резолю- 
/.;■инята на Информбюро, ко 

гаго в Димитровград по 
партийна линия беше Бра
НИиМИ.р Чир1ГЧ ---- ЛуЖНИЧ-

бях

пред- в 
на Кринопала- • Идойдат хора, работещи в нашна оощина. с пел ш •

Кр1ива паланка. Куманово, ,я да участвува в изграж |
Скопие... За пътя оме заин -'.лкто на пътя. 
т<-Ресовани не само ние, Имаме предвид зна- 5

чокието на този
ж^В ^И' разказва Новко. 

3 ад ьл Жан за изкупуване 
на пшеница в селата Пе- 
1'ърлаш и Радейна. Тога
ва бяха трудни 
изкупуването

и *I Пдг:ю и те защото с щ>сжа1р- 
ването му пътуването, 
тази посока се съ!Кращава 
и с над стотина киломе
тра.

Като се има предвид 
значението на този път. 
овързван; не само тези три 
села със села в Кривопа- 
лзнешка община, но г 
две съседни общини в две 
съседни републики, иници
ативният отбор 
иск до Общинската окул
тна в Босилеград за оиса 
зване на помощ. По-точно 
казано, тези три местни 
общности търсят от Общи 
н-оката скупщина да им 
окаже помощ в трасиране 
то на пътя. да изготви 
проектосметка, да им обе

от шс предприемем нсобходи 
ми начинания 'идеята г~ 
се реализира — казва Си
меон Григоров, 
на Секретариата 
нство, с|),инанси и комунал 
на дейност в Бос1глеград. 
Наскоро ще изпратим спе 
циадиети да изучат как и 

и къде да се трасира

.«а| времена и
________ , ,Ц1 трябваше

Йовко Стоянов — ..Чапаев" обезателно да се проведе,
незаепсимо дали има жито’, 
иди не. За разлика

иачалнтк 
по стчзгю

Почти всяко 
на Общинския 
ОКС

от дру
гите своя план аз питаш агз 
пълнявах. Един път Луж'Нм 
чкп ме попита нак услжвам. 
Отговорих му че 
■на комитета

заседание 
комитет на 

Димитровград не 
започва да работи докато 
председателят не пита: ,,Ча 
пасв т-у.ка ли е?"

в
пътя,

както и да дада-р отговор 
на въпроса колко цде стру 
ва тро1карването му. -Няма 
да иасегане и

като член 
и тогава, Не 

взимам от всекиго, а само 
които

*отправи
Шестдесет и деветгодп- 

шншгт Новно Стоянов от 
село ПегЪ|рлаш 
най-старите

от тези 
имат. И от

наистинапаричната
тях не съм взи 

мал на сила, но с убежда 
ване с помощта на остана 
лпте анстивисти. ,.Значи, ти 
това го нравиш по „Чана 
евски", отвърнал Лужни- 
чни. И така аз от тогава 
до ден днешен останах Чц 
иаев.

помощ, 
ансцията в тези местни об- 
нонюсти се разбере 
риозно и се съберат далеч 
;говече средства от досе
гашните.

под условие ако е един От 
членове на 

ож, член е и на ГТредседа 
твлетвото. Участник е и 
бооиил път на П-ьт»иа ца- 
риброиока бригада от 9 се 
1Ггем,ври 1944 
напред като обикновен бо

II юкое-

година, най-В. Б.
А. Т.
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Обзор върху книжка 

бр. 86 на списание 

„Мост"(март-април'84)

8
N

КУЛТУРНИТЕ ДОМОВЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИ ■СЪСТОЯНИЕТО НА
НА 1

иМного собственици — малко грижа ' !

8От К1НИГИ-станите м малтерът отпада-
-някогашната библиотека -няма н-и-С решение на Републиканския коопе 

ративен съюз на земеделските ноапера- те в
планинските и крайгранични -мра то следа. ,

СР Сърбия, през 1947 година е Не по-различно и по-добро е с-е
започнато изграждането на (готава на- тошиото и на останалите -културни 
речени) кооперативни домове по селата, домове лю селата, независимо от кам - 
Средствата за изграждането лш е обез материал са направени. Са-моуправ 
печавала общността в размер от 80 на тоягата общност на интересите за дул гу 

СТО и 20 на сто тогавашните околийски ра през последните трп години за рс 
нооперативни съюзи и местните обвито- монт на културните ДО“’“““ 
сти. Всяко село получава Културен дом, дол, Градини; Желю,на, Лукавица П ,с
в който са предвидени помещения за к-аши-я, Ттръллскм Одоронци. Волев дол, 

културни дейности: бнблно Куса -врана. Внсочюи Одоровци, Сми-
лтлтптг, Пла-нини-па и Снъроенлша е израз 

I 250 136 динара. Средствата са

N

N

ции в 
кща на

'84 година от печати За месец март-април
книж/ка 86 на списание „Мост . В лре-; излезе

глездно-аналирична мозайка на широки кръг чи- 
тател-и прави достъпни не само творбите на 

автори от народността, но и произ-

' |')
и
и проявените

веления на световните класици, канъвто е в то- 
I и ол охов. Действителните

й
случай Михаилзии обществени проблеми запознават чи- 

интереочи и за някои още неизвест-
културни и 
тателите с 
ни теми м събития-

8
□

ймагазин и за
тека, зала за театрални и кннопредстан- 
ления. Първата част, предназначена за щдв-ала 
магазини във всички домове е завърше- били предназначени за купуване на ср. 
на а втората почти никъде. В някои села «ло за счупените прозорци и ни-що по 
дори никога за тази цел не само че не зарийте и вратата и поправка на -подпи
са довършени, но не са за това и шпол пито. От всичко това само е купено сп- 
зувани. -На територията на Димитроювра- кло за счуггонните прозорци и нищо но 
дока обшила в, девет села тези -културни вече. В местните общности и повечето 
домове са строени от тухли, докато -в села са останали само стари хора, нои- 

.долма” или пък та то и да лечат 'интерес за поддържане на 
домовете, не са в състояние това да на
правят. Селскостопанската трудо-ва ор 
га-низаци я ,,Стона-р1 ’.

Н тогослав-Т-Ьй като в настоящата година 
ската литература претърпя загуба със смъртта 
на Бранно Чогшч, д-р Воя Марянович публину- 
па обзор врху творчеството на известния писа
тел, запознавайки читателите по-подробно с ра
зказвателната проза, романите, военната лири
ка и произведенията предназначени 
„Черешата от края на войната” е един от раз
казите на Чоиич поместен в списанието, разказ 
превеждан на много светевни езици. 
худо>кествсна сила, ттатетина и емоцисналност. 
Шо се касае до лириката му, превъзходно това 
са стихотворения с военна тематика: „Песента 
на мъртвите пролет2рн", „Гробът в житата ’ и 
„Разкзср с четата”. През 1975 година по по
вод 60-тия режаен ден. писателят Б. Чопич на 
списание ..Мост” даде твърде интересен интер
вю, койт0 особено е от полза за

й
П

1
Я
С1

й за деца.

останалите са или 
на наречените ..кованттци”.

Собственици на тези долгове -в гю-вс 
чето случаи е селскостопанската трудо
ва организация „Сточа-р” и местните об най-много помещенията -в домовете 
щ-ности. В ня-коп села. -във Височки Одо магазини и складове, изобщо не влага 
ровци например, собственици са „Сто- никакви средства за поддържане на съ- 

" земеделска кооперация „Видлич" щ-ите. Същото правят и останалите пол- 
Но това изобщо чуващи на един^или друг -начин някогаш

Много соб

а пълен с
и
а

макар че ползува □
8за
а

Й
йчар.

и местната общност, 
не е гаранция домът да бъде запазен. 
Въпреки че в него са поместени два ма 
газина на споменатите трудови орга-ни 

служи на местна

□

й начеващитешиле -кооперати-в-нш домове, 
ственици — малко грижа! Имайки това 
предвид Скупщината на самоуправител- 
ната общност за култура на заседани 
е то си от 28 юни т-г. прие заключение 

добре обзаведена веднага -да се предприемат стРтветни 
мер-к-и от страна на тези, -конто ползу
ват домо-вете, за тяхната поправка. Ано 
те не се съгласят, това да се търси по
средством Социалистическия съюз. за да 
се осуети по-нататъшното пропадане на 
културните домове по селата.

8 литературни творци.й Д-р Сава Пенчич пише обзор върху епмче- 
Михаил Шолахов и каз

ва: „Величието на Шолохов и неговото съвкупно 
творчество се състои именно в това, че 
остави не само моментални, а трайни, универ
сални истини за човека и неговото битуване 
във времето”. За да почувствуваме силата на 
разказвателя. какъвто е Шолохов. значи за про
четем един от неговите разкази. В този случай, 
тева е разказът ..Бостанджията”.

В рубриката за литература и изкуство са 
поместени произведенията на каши автори, ко
ито създават на български език. В този брой са 
публикувани: новелата на Миле Николов — При 
сойоки „Време за нова вяра”, стихотворения 
на Вукица Стоименова и Иван Борски. Силно 
впечатление върху читателите ще оставят сти
ховете на дебютиращия автор Владимир Алек
сандров, който се е впуснал храбро в един ли
ричен свят, който умело подчинява вътрешните 
си емоционални чувства.

Из областта на науката, д-р Живан Стойко- 
е-ич пише за Сръбските социалисти по маке
донския въпрос от Илинденското въстание Д° 
Младо гурската революция; Симеон Костов за 
подхода на регионалното развитие на стопанст
вото в социализма, спирайки се при това -върху 
принципите и изходните основи на регионална
та полит-ика и методите на развитие и финан
сиране на недостатъчно развитите области и на
края д-р Никола Пешев като научен деятел из 
областта на агрономията и специалист за ца- 
ревеца, пише за Качеството и добивите в зър
но на новите средноранни и среднокъсни хиб
риди царевица.

Културната хроника е попълнена с интерес
на статия на Си-ни-ша Пауновнч -във връзка с 
Българското изобразително изкуство през пър
вата половина на XX век. Става дума за устро
ената -изложба -на българското изобразително из 
куство в Народния музей в Белград проследена 
с голямо внима-ние и любопитство от любители
те -на изобразителното изкуство, и от средствата 
на масова информац-ия. Бегъл преглед върху из
ложбата ще направим с помощта на приложени 
те -илюстрации -в описа-н-иеТО, а това са „Авто- 
П0|ртретъ,т” на Борис Иванов, „Жената, 
се облича” на И-ван Иванов. „Берачките на ро- 
зи” -на Стоян Сотиров и „Портретът на мъж” 
на Деч-кю Узуно-в.

□
зации. че една част 
та общност за събрания и че някога

й окото и трагичното на
§
йтук е съществувала 

библиотека, домът отдава печална карти
ни.

8на. Тази част, която е предназначена за 
култура, -се ползува като склад. В-одос 
точните тръби са пропаднали, а също 
ги няма и първите два реда нерем-иди, 

се слива нагтраво

й
й
й
й
йА. Т. йпотака че водата
й
йУКРЕПВА КРАЙГРАНИ 

ЧНОТО СЪТРУДНИЧЕС 
ТВО

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН 
ТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД

й
й□

УСПЕХЪТ ПО-ДОБЪР ОТ 

МИНАЛОГОДИШНИЯ
IДимитровгра- 

дчани в Драгоман
й
8
8
8

са от първи клас, .22 от 
вто-ри, а 7 от трети и чет* 
върти клас-

И тази година, както и 
досега, най-много слаби 
бележки -има по физика, 
химия, математика, осно-д 
вите на марксизма — п-ре 
дмети, за които учениците 
казват, че са и най-тру
дни.

Директорът на училище, 
то за общия успех спощ-е 
ли: Общо взето с тазгоди 
шн-ия Успех можеме. а и 
не можеме да бъдеме що 
волни. Можем, ако -има 
ме в предвид условията, 
п-ри които провеждаме 
обучението: Училището' ра 
боти в две смени. Нямам 

необходимите наглеи-н-и 
средства. Допълнителното 
обучение се провежда при 
затруднени условия. От 
ЛРУга пън страна толем-ия 
брой 'слаби бележки са 
знак за тер-вога. Ин-ак, 
учебната програма е цяло 
стно реализирана, реал-изи 
рани са и оста-налите акти 
-вности — заяви Стоев.

м. я.

Към средата на изтек
лия месец, приключи редо 
вното обучение- Приключи 
и Първият етап на допъл
нителното обучение за уче 
ниците, които показаха 
по един или два предме
та слаб успех. За онези 
пък, които «е уопяха успе 
шно да издържат поправи 
телните изпити подобно 
обучение ще се,проведе и 
към края на август, кога 
то -всъщност и окончател
но ще приключи настоя
щата учебна година. Те
зи дни учителският с’4- 
вет, обсъди успеха и кон 
стантира, че същият е за 
нюанс по-добър от мина
логодишния, но не и за да 
бъдем доволни. От общо. 
474 ученика, с успех са за 
вршили 252, 148 
остават с една или две ела 
би бележки на поправите
лен изпит, а 74 ученика 
повтарят класа. От завър
шилите, 87 ученика са с 
отличен успех, 45 с много 
добъ;р, 91 с добър -и 29 
със задоволителен успех. 
От повтарящите класа 35

8
8
8Реализацията на тазго

дишното крайгранично съ
трудничество в областта на 
културата между община 
Димитровград — СФРЮ и 
общините Г-о-деч и Драго
ман — НРБ започнаха дра 
гома-нчани -с гостуване -в 
Димитровград. Посещен-и 
ето -върнаха -самодейците 
от Димитровград е госту
ването в Драгоман на 29 
юни. Димитровградчани 

се представиха с култур
но-забавна програма в из 
пъл-нен-ие -на КХД „Георги 
Димитров” и членовете на 
самодейния театър „Хрис
то Ботев". -Самодейците °т 
Димитро-вград са „засиле
ни” С НЯКОЛКО НОВИ ООЛ1ИС 
ти, които оа пръв път се 
представиха -п-рда бройна
та публика .в Драгоман.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
й
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8учен-и-ка
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8А. Т. 8 Зденка Тодорова
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
звонци

Поезия и революциязвончани 

на акциязаминават Бранно ЧОПИЧ

Песента на мътните прошариБезспорно е- че младе
жите ‘и девойките от Звон- 
ци са между най-активни 

Бабушнишка общи
на това 

твърдение свидетел ству в ат 
признанията и грамотите, 
които украсяват витрини- 
те в Младежкия клуб в 
селото. Присъдените гра
моти, които притежава Сц 
газът на

младите в село Звонци. 
Обаче да споменем още
един пример, който впро
чем бе и повод да 
рпм за активността намла 
дите от Звонци: 

т- Както ви

те в 
на. В гово- В НАШИЯ край житата класът, от наште Ръце 

жетва ни чака, и песен моминска,
7нха и тъжна, привечер в полето; 
а ний сме паднали без време, 
жито е паднало, младо, зелено, пролетна жетва ранна, 
мьглива тъга, при дъждовния шепот, над мъртва песен се възема.

посети,подкрепа

осведомиха 
Общинската конферен

ция на Съюза на социали
стическата младеж в Ба- 
бушница, в

в

редовете на 
младежката трудова бри
гада „Добринка Богдан о- 
вич”, която ще работи въ)В 
втора смяна на

соци а лиетиче ска
та младеж в селото са са
мо едно потвърждение на 
трудо л ю бието 
ма, който притежаваг мла 
дите от Звонци.

Ето, например, 
в Звонци

Ръцете мъртви, пушките мъртви, 
и в смърт се построяваме, —
другар е до другар любим; а те са били, а те са били — 
Десет на един.
Десет на един в нощта дъждовна, а ние бяхме уморени, 
к бяхме гладни, бяхме мокри, на един — десет звяра.
Един на десет, един на десет! Нима е и това възможно?
Да — ний сме пролетарий!
Когаго От къщи тръгнахме, изпращат ни близки посърнали, 
и шепнат грижовно горите родни: 
с, дали ще се върнат!
Чс-сат ни старици майки, безсънни нижат се нощи, 
е псгледьт по друм се взира: 
тест от нас Ще долети.
Ще дойде нова младост и нови дни с нея, 
и нашите песни недопети ше допее, 
в живо огън изковани.
О, тези песни ний почнахме,
и ще познае в тях сестрата брат, девойката любим, 
а тъжна майка син.
Денят на славата ще дойде, победата ще бъде наша, 
и няма да има диви звярове, 
с дружините на свободата тогаз ще маршируват 
н мъртвите пролетаРи.

и ентуоиаз- съюзната 
младежка трудова акция 
„Белград '84", ще участву
ват л .СЕДЕМ бригадири 
от Звонци. Това са: Люби- 
нка Митич, Весна Кръсте
ва, Лззляна Петрова, Драго 
слав Йосифов, Сашо Ада
мов. Зоран Милошев и Зо
ран Димигриев. Това е 
още едно потвърждение за 
вече казаните думи., защо-. ' 
то. едвам ли някое друго 
село .може да се похвали 
с толкова бригадири — от 
общо 50 — седем от едно 
неголямо село.

От разговор с бригади
рите от Звонци, които за 
Белград заминават на 8

тези дни
се провежда ак

ция по подмяна на дърве
ните електрически стълбо
ве, с бетонни, а далеч най- 
активни са именно младе
жите, които почти еже
дневно помагат на съселя
ните си. Същото може да 
се каже и когато 
ДУма за поправка на мах
ленски пътища построява
не на

става

водопроводи и т.н.
Когато говорим за мла

дежта от Звонци не 
жем, а да не споменем и 

най-активните —

чрез тях говорим в хор като един;
мо-

далеч
членовете на Културно-ху
дожественото 
„Руй”, които и през 
дни не прекъсват Да упр. 
жняват най-различни нзро- 
дни и естрадни песни.

Многообразни са актив; 
ностите, които провеждат

юли,
върнат на 4 август, разбра
хме, че и седмината 
надяват
значки. Дали това 
сбъдне остава да дочакаме 
края на акцията.

а оттам ще се за-
дружество 

тези се
на ударничеоки 

ще се Прев. Б. Магът

КРЪСТОСЛОВИЦА БР. 4Тодор метров
© Водоравно: 1) Впишете: „хед”, 4) 
член на комунистическата партия, 6) пре 

топката на съиграч, 8) държава 
в западна Азия, 9) предлог, 11) Народна 
Република Унгария, 
мъжко име, 13) гледец, 15) две 
гласни, 16) град на адриатическия бряг, 
17) сгънати, препънати, 18) пълното име 
и презиме на известен 
сател участвувал в НОВ, 21) (водачът на 
Октомврийската революция, 22) край
брежна кула от която се дават 
пи знакове на кораби, фар, 23) инищ ю- 
литс на .великия съветски поет, автор 
на ггосмата „Ленин", 24) високопланин
ско и парково дърво с перести назъбени 
листа, 25) издигната 
ни док е спорт, 26) ! пирокоизвестен 
рорг

маси, 31) горско дърво с широки елипсо
видни листа.
® Отвесно: 1) скромен, благовъзггитан, 2) 
Фамилното име на автора на романа „Хо- 
оо . 3) безцветен отровен газ. 4) две съг
ласни, 5) отражение 
хубост, красота, омая, 7) 
изразяване на учудване. 9) житно расте 
ние коего вирее във вода. 10) партизан
ска шапка с петолъчка, 11) общото име 
на две съседни села в Димитровградска 
солата 12) т.е на президента на Ли
ван. 13) ивова горичка, 14) име , 
хакдутч/ («ар. пес-), 16) божество в ока 
ндннаеската хаптатогия, 171 залфъанад 
на звездички валеж, 19) френско 
на .жена. 20) която лесно се трогва, 25) 
пада дребен дъждец, рими. 26) ни най- 
малко, (дигал.) 28) частица за цел,, на
мерение, 29) впишете: ,,ук”.

СИГНАЛИ
.даване

12) мюсюлманско
еднаквивандализъм на звука, отглас, 6)

междуметие за
югославски пи-

Обикновено за вандали
зъм се счита, проява на 
унищожение на културни 
ценности. Но вандализмът 
.може да се изяви и в дру
ги сфери: например в от
ношението към обкръжва- 
ща ни среда.

Примерът за който ще 
говорим е станал тези дни 
в Димитровград. Младите 
горани (ученици) положи
ха много усилия (и пот)» 
за да подновят крайпът
ните дървета по главната 
улица. И хубаво е да ви
диш как -растят младите 
дръвчета.

Тук няма 
за ползата от 
защото и на 
Дете тя е известна. Иска
ме да поставим 
нима наистина 
може да пресече пъдя на 
тази вандалщина? Защото 
почти е немислимо: до ка
то едни млади хора създа
ват красота, други безпо
щадно я унищожават.

да говорим
дърветата,

най-малкото светлпн
на женавъпроса: 

никой не

имеплощадка за някои
ку-

недалеч от гр, Рнека, 27) две е,ч- 
съгласни, 28 даже, 'дотолкова, 29) 

възприемам наука или занаят, 30) 
лип ически дсей оред широките

нак, ш
по- - Съставил В. Богоевнародни

Очевидно, Необходими 
са възпитателни мерки.(Но 
не само те. Но и

наказвателни. Струва ни 
се, че все ло-голям брой 
млад»1 хора 
вени „на В7„зпитанието на 
улицата”, а известно 
не учи на нищо добро.

Да припомним

/ 2 з
СТрОИ1!!

VРешение на кръстословица
та бр. 3.

5

Тсе предоста- 8 9 гоЗа съжаление 
1раж1даните могат 
Дят, че немалко дръвчета 
(млади липи) са изпочупе
ни. Не ще и съмнение: 
щожители са пак 
хора. Не е никаква тайна, 
че след поникване в к.р7>ч 
мите, в полунощ, когато 
отгусгеят улиците на / гра
да,'тези млади хора букет 
вуват и изкадяват „енерги 
ята ой" върху беззащитни
те д ръаета.

тези дни 
да ви- 11 /2.Водоравно: I) охо, 4^ Багря-е, че,-

на, 6) рои1, 8) Рила, 9) „г, г”, 12) 
та китайска мъдрост, сгю- беса, 13) сева, 15) „ев”, 16)
ред която човек, който не 17) Рипои юч тт
е засадил дърво в живота 17 Р ' 8)
си напразно се е родил. 21) терам, 22) Бент, 23) „д.к”.
Да се запитаме: а тези, ко

/*и древна
уни 

млади !9слят. 20

24) Иран, 25) Дора (Габе), 26)
иго унищожават 
та за какво са Се ровили?

Безспорно, необходима с 
акция на младежната орга 
низация и то спешно.

дървета-
,диа , 27) А(ндреев) В(еселин), 
28) 'ща™ 29) еня, 30) полепна, 31)

37 ;в

'30
та.

31
Ст. И.
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ГЕОДЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ В БООБЩИНСКОТО 
СИЛЕГРАДОТ СЛАВНИТЕ ДНИ НА НОБ

Без необходимите 

съоръжения за работаУспешна борба с авиацията
Партизаните загубиха двама бойци 

11 (имала 14 ра'Нс#Н'И. В тази борба заги
наха Драгомир Станковия от с- УР°Д и 
Йоца Младенов нч от с. Дарноюци, а ра- 
нен1] 1 бяха: Цветно Марльович, Сотир 
Джорджевич, Божко Ра.дойкович, Йо- 
оиф Младоноиич, Стоян Джурич, Дра- 
госдаа Стояшовпч, Миладин Джокшч, 
Станко Стаиоеоич, Вонслат Михрович, 
Милош Димим, Оиниша Радойчич, Ни- 

Величкович, Раша Танчич и Анд-

Пар-таванските позиции около ТДзяр 
вена ябукя наново бяха подложени на 
жесток картечен оп«н от самолетите.

От неприятелските пехотпнски час 
ти беше осааддомено неприятелското във 
духоаданане че в окопите на Църнеизя- 
бучка чуна се намират партизански си
ли. Затова самолетите, един след ДРУ'-. 
започнаха ниско да летят и да стрелят 

окопите. В тях се 'намираше храбра
та партизанска чета начело с команди 
ра си „Зайо”. Останалите час™ се прпд 
тикваха към неприятелската челна ли
ния, като по такъв начин се опитваха да 
се защитят от стрелбата от въздуха. 
Всеки десети боец стреляше в самоле
ти те

ме. например, само един 
за мерене,

поговоркаНародната 
„без алат няма занаят' от 
дал на е съставна част 
работата на 1 
геодстено управление в 
Босилеград. Тази служба 
няма достатъчно ст/>ръже 

апарати за работа и 
шъпро-

инструмент 
т-е- за т ака нареченото сне 
мане на терена, 3 трима 
геодети. 0 него,

същевременно всички 
не могат да работят- 

Тази служба има и дру 
ги трудности. Вследствие 
липса на кола, инструмен
тите се пренасят на ръце 
или пък сс гьсрят ДЯУги 

Работни ци-

.
Общинското

разбира
се,

ния и
е изправена пред 
са: може ли успешно и на 
време да осъществява об
ществено 
дължения? Отговорът, вся 
как, е отрицателен ако се 
има предвид техническата 
база и обществено-иконо 

развитие на 
изисква

по кодие 
жолко Пей-чмч.

СРАЖЕНИЕТО НА КОРУБИ
Между селата Дарковшг « Брод на 

21 май се води жестока борба.
партизанска бригада току-

ггостите си за
ВЪЗМОЖНОСТИ.
те обаче полагат усилия 

уолешно гхреодоСейма
пристигаше от Дарковци, беше за- 

откъм Брод се придвижва 
голяма колона българска фашистка вой 
ока. От Златанова махала първи бага- 
льсн на Сегшма бригада бързо зае пози 
щгя, И останалите батальони бяха наб-

и досега 
лява,- тази трудност. Да 
добавим, гази служба (по 
ради липса на съоръжения) 
не винаги в срок) оказва 

услуги в 38-те 
общини в об

що
позната, чеКомандирът на четата, която се на 

ммраше в бившите вражеоки окопи из 
даде заповед да се употребят пробопни 
куршухш и изкомандува:

— Срещу самолетите — със залп! 
— Стреляй!

Един самолет се отдели от 
та, а останалите три кръжеха над чета
та. Започна внезапно да се спуска. Че 

продължаваше да действува. Пър 
още един залп

мическото 
общината, което

геодетскаи съвременна 
служба.

— Трудно е — казва 
- дире- 
Босилег-

качествени 
кадастрални 
шината.

Качествените услуги се 
дължат на добре решения 
кадров въпрос в служба- 

В това отношение тя

ли зо.
Петър Митрев

ОГУ н
група-

На благоприятни позиции партизани 
те нос-ре"Щт 
г г я засипват с 
непрг «ятелски

ктор па 
рад, винаги и на време да 

услуги на орга . 
заинтересовани

вражеската предходница 
жесток огън. Няколко 

войници биват поносени.
оказваметата

вцят самолет изстреля та-низан ии, 
лица тг в землемерството. 
Съоръженията за работа.

още повече ще укрепне с 
приемането през годината 

виеше образо- 
С идването му оба- 

връзка
съоръженията же ста

на геодет ссас които разполагаме 
скромни и недостатъчни. 
Липсата на тези 
ски съоръжения не може 
да сс компенсира с никак
ви вътрешни резерви.

ванис- 
че проблемът въвтехниче
със
не оше по-остър.

В. Б.Има-
Iй САМОУПРАЗИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ

РЕСИТЕ по зает»:ане на работа в Боси
леград ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

88 38 88 38 □
□

8
ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ ..ЗЕЛЕ ВЕЛ § 
КОВИЧ”— ЛЕСКОВАЦ

ООСТ ,,ЧАРАПАРА”
— За цеха в Босилеград — 

дава

8
8 88 88 8а
8 О

ОБЯВА8фашисткия самолет 
Партизаните тръгват на щурм. С.му 

тенияр врат се оттегля в безпорядък. В 
тази кратка въоръжена схватка, парти 
зан-ите пленяват: 1 картечница, два ав
томата, 8 пушки. Но щурмът бива спрян 
от силните неприятелски подкрепления, 
които пристигат- Най-големите неирия-ге 
леки сили заемат позиции в Раншна и 
Анжелкина махала. Оттам, на няколко 
пъти, се опитват на всяка цена да изле 
знат на Коруби, една господствуваща 
височина, откъдето през Плана да лродъл 
жат придвижването ои към Знеполе.

Но не успяват. Партизанските пози
ции били по-благоприятни и партиза
ните не им позволили да минат.

Трети партизански батальон бил из
пратен нъм Плана, за да охранява брига 
дата от противоположната страна. Вто 
ри батальон имал за задача да заобико 
ли « заеме -възвишението 'Недалеч от 
махала Загозйе и Белчина, откъщето със 
страничен огън може да действува сре 
щу неприятеля. С батальона тръгнал и 
началник — щаба Милорад Диманич — 
Милош. И докато разтеглената колона 
се движела в подножието на Плана, не 
приятелят направо стрелял с два ггланин 
оки топа. От артилерийски шрашнел па 
днал убит Милорад Диманич, а немотии 
на бойци били ранени. Това събитие до 
голяма степен обезхрабрило командува- 
нето на партизаните, таока че се стигна
ло и до промяна на посоката на движе
ние. В това сражение освен Милорад 
Димагнич паднали и Градимцр Диммч, 
зам. — командир на Трети батальон и 
бойците Бора Николич От с- Студена, 
Александър Стойчич от МасуроваЧ. а 
15 партизани били тежко и леко ране
ни. Ранените били превръзвани и.ведна
га препращани в партизанската болни
ца в дарковска махала Ливаге.

Гюра ЗЛАТКОВИЧ

Мястото, на което бил свален 
и се оттегли. Вторият беше улучен. Запо 
чна да гори във въздуха. Като голямо 
нажежено кълбо той се опускаше. а 
след т°ва внезапно се чу страхотна ек 
сплозия- Авиаторите бяха успели да из
скочат с парашути. След малко време 
трупът на самолета се огромоляса над 
окопите. Следствие разливане на бин- 
зин неколцина от парашутистите бяха 
се запалили. Намираха се на двадесе
тина метра един от друг. Поручик Вел
чев в още неизг°Рялата си куртка има 
ше офицерска книжка. От експлозията 
колелата на самолета бяха отхвърлени 
далече. Една бомба с тегло от 250 кг, 
неексплодирала, стоеше край една сто
летна буква.
СЪДЕЙСТВИЕ ОТ МЕСТНИЯ НАРО- 
ДООСВОБОДИТЕЛЕН ОТБОР

Откъм село Студена се придвижва 
ше колона от десетина души.

Това бяха. хора от местния партизан 
оки Нарадооовободителен отбор. Но
сеха храна на партизаните- Когато им я 
предадоха, те молеха да бъдат разпоре
дени и те в схрелческия строй:

— Имаме муниции и искаме да ви 
помогнем! ■— казаха те.

Особено упорит беше Мирно Ран- 
джелович. Той много се зарадва, кога
то партизаните му определиха място, от 
което ще може да изстреля двадесети 
на куршума СРещу врага.

Отборниците запознаха бригадата за 
всичко станало през последните дваде 
евтина дни. Казаха също, че членовете 
на Местния народоосвободителен от
бор Пейча -и Оветолик Адамювич през 
април били арестувани и разстреляни в 
Бабушница. Заедно с тях загинал и Рай 
ко Адамович, партизански сътрудник.

В първите боеви позиции врагът бе 
ше оставил 6 загинали, а по-късно колко 
са загинали, не е известно1.

8 8задачи.За прием на работници за трудови 
1. МАЙСТОР ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛЕТА 
ЧИИ МАШИНИ — стажант. 13 изпълнители.

Освен общите условия за трудоустрояване, 
кандидатите трябва да изпълняват следните ус-

88 I8
88: 8

8 8довия:
— завършена Ш и VI степен професионална по
дготовка,
— за мъжете — кандидати да са отбили военна § 
повинност.

8 8
8 8п а
с*

8 8
8 — задължителна проверка на психофизическите 8 

способности. §8
1Личният доход е определен със Самоуп- 

равнтелно споразумение за разпределение 
средствата за лични доходи.

Обявата остава открита 8 дни от деня на

8
88 иа

8 88
8 8публикуването.

Решаване за кандидатите за приемането 
им в срок от 30 дни от деня на изтичане срока 
за приемане на молби.

Молбите се поддават до Кадровохо от
деление на текстилна промишленост ..Зеле Вел- 
кович” — Лесковац.

8 88 8I 8
а 8

88
8;
88
88 Работническият съвет на ООСТ

„ЧАРАПАРА”
„Зеле Велкович" — ЛЕСКОВАЦ

□8
88
88
88 СТРОИТЕЛНО-ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ 8 

„ГРАДЖЕВИНАР" — БОСИЛЕГРАД 
обнародва 88

□
□ 8

8К О Н-К У Р с8 8
8За трудоустрояване за определено време на:

1. един СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК,
2. Пет НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТ-

8 8
88 88 8ПИКА.

8 8Условия: под 1. строителен техник с една 
о година трудов опит,

Под 2. неквалифициран работник.
Срок за подаване на молбите е 15 дни § 

от Деня на публикуването.
Срок за приемането — 10 дни от нзгича- 

° не срона за приемане на молби.
>□□□□□□□ оооп опоаоаоа0000осюосш 0000□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ос

8 8
88 88

8 :8 88 8
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Масов отзив на кръводарителите
СХПЕД ПЪРВЕНСТВОТО В МРЛ — ГРУПА „СЕВЕР"

На 29 юни т.г. общинската 'органи
зация на Червения кръст в Димитров
град организира още една успешна ак
ция по кръводаряване. Този ден 
представители на Завода за трансфу- 
зия на кръв от Ниш посети трудовата 
организация ,,Тигър" къ.Дето кръв дадо
ха 186 души, можара „Братство" в Жел 
юша, в /която се отзоваха 30 и туристи 
ческ10-гостилгничароката организация „Ко 
мпас— Балкан" ногато цепната теч
ност подариха, също така. около 30 ра
ботника.

Да припомним, че дим,и тро в град ока 
та организация на Червения кръст е 
една от по-масовите и по-дейните в ре
публиката. За хуманната дейност в нръ- 
Еюдгряването димитровградските орга
низации и кръводарители не веднаж са 
получили награди и признания- ,.Бал
кан" е носител на грамота.

А. Т.

Най-успешен сезон на
„Асен Балкански"

Футболният отбор „Асен 
Балканоки" ност те не премахнаха по

следиците от дългата зим
на пауза. Започна 
жения, и то на свой терен. 
Колкото
приближаваше към 
си редиците оредятваха. па 
се случваше едва да се 
скалъ.ши единаесторката за 
гостуване на страна. В та-

вече три годи 
ни се състезава в 
група и никога досега не 
е играл такава

тази с пора-

забележи- 
телна роля. особено в пър 
вата част на 
то. Тогава отборът

първенството
края

лървенство-
з а едно

с отбора „Хайдук Велко” 
и ниския отбор „Един
ство ое плавен канлатпат

Илия Петров сред най-отзивчивите

В НАЧАЛОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

лаенна очаква гости
В началото на разгара 

сме на туристическия 
зон. От първи юли много

ко и хандбално игрище. Ми 
се рните води на Власинско 

то езеро могат да се пол 
зуват за гребане, упраж 
нения с каяк и други вод 
ни спортове.

Планинските рекички и 
самото езеро изобилству- 
взт с различни видове ри 
би. от които най-много има 
Речна и езерна пастърва. 
така че Власинското езе
ро и околността му пред
ставляват интерес и за 
спортните рибари.

Околността на 
прелестните
ните ливади и сочни паси 
ща недалечни върхове и

чукари, привличат немал
ко любители на природата, 
а почти ежедневно се про 
веждат излети. Тук са 
бригадирите на съюзната 
залесителна трудова ак
ция „Власина 84", така че 
е организиран богат кул- 
1 урно-забавен живот.
С една дума, за летовници;, 
и за излетници. Власинско 
то езеро и околността да 
ват основание да се пре
карат незабравими дни в 
планинските предели с над 
1200 метра надморска ви
сочина.

колективи са на колектив 
на годишна почивка, а в 
други немалък брой вече 
стяга багажа за летуване. 

Основната
Доволни и от седмото 

за пъ.овото място. В есен
ната часг е направена се
рия, просто да не се по
вярва: от 14 възможни то
чки,
тази част като гостуващ 
отбор ,.А. Балкански” „до
несе" 9 точки. Есенната 
част ,-А. Балкански” завър 
ши с 19 точки актив.

място организация 
на сдружения труд „Вла
стна" в Сурдулица, 
писваща в състава на ту
ристическо-хотелската ор 
ганизация ..Балкан"' от Лес

като гостуващ отбор не 
донесе нито една точка, а 
на свой терен загубиха че
тири точки. Спечелени са 
само 12 точки. Все пакус 
пешната 
отборът да не се бори за 
мястото си в групата.

Въпреки всичко

стопа

спечелени са 13. В
есен допринесе коваи, понастоящем полага 

усилия да попълни мощно
стите на своите туристиче 
ски обекти на бреговете 
на Власинското езро и в 
Църна трава.

Цените в обектите 
твърде достъпни: в хотел 
„Властна", които разпола
га с 110 легла,

езерото, 
предели,., буйтова е

един от нац-успешните се
зони
Още повече, че е един от 
н ай-ам ат ьорските

,,А. Балкански"на
През Ст. Н.пролетната част 

пролича старата „болест" 
на димитровградския фут- 

^ бол: липса на физическа

са
отбори

в групата. Понастоящем БОСИЛЕГРАД
играчите са на почивка до 
края на август, когато за
почва новото първенство 
в МРЛ — сезон 1984/85 г.

Димитър Ставров

дневен пак, 
струва 958 динара в 

стаи с баня, а само 908 ди 
нара в стаи без баня, до- 
като цената в депаданса е 
858 динара.

В мотел „Езеро" цената 
на дневния пансион възли 
за 858 динара. Тук всички 
стаи са без бани. Мотелът
разполага с 50 

Н ай-достъ,11ен (и най-ев- 
тино) е в

На борба срещу зара
зителни болести

издръжливост и дъх да 
се издържи докрай. Състо

сион

яха се и подготовки, но не 
толкова у спешни. Всъщ-

КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ
Съгласно плана и прог

рамата на Републиканския 
комитет по здравеопазва
не, а въз основа Закана 
за осуетяване и премахва 
не на заразителните боле
еш, през. изтенлата и на 
стоящата седмица Антиту 
беркулозннят 
от Враня, провежда 
гоново снемане на населе
нието от Бооилеградака об 
"вина. Снемането вече при 
ключи в Любатскид и 
Лвоинския Район, а понас
тоящем се провежда в око 
лните села на Босилеград

и Тлъмински район.
За отбелязване е, че за 

населението от Тлъмински 
район, където все 
няма ток и не -може да се 
проведе снемането, Общи 
нската скупщина е органи 
апрала безплатен

1. „Хайдук 
Велко”
2. „Единство” 
(Пирот)

3. „Руиар"(Ал. 
рудници)

4. „ИМТ” 
(Княжевац)

5. „Бродо- 
ремонт”
6. „Бединство” (Б, 
паланка)
7. „АСЕН БАЛ
КАНСКИ”
8. „Ръта-н” 

(Болевац)
9. „]2фебруар” 
(Ниш)

10. „Хемичар” 
(Пра.хово)

11. „Рудна 
глава”

12. „Новоселац”
(Н. село)

13. „Ястребац” 
(Тешице)

14. „Сеияк”
(Пирот)

15. ..Будучност” 30
16. „Турист” (Нишка 

баня)

30 17 6 7 82:31 (+51) 40 
(+26) 36 
(+10) 33 

. (+8) 32 
(+7) 31 
(+9) 31 
(+3) 31

30 12 7 11 36:49 (—13) 31

още30 13 10 7 75:41 легла.
30 14 5 11 65:55 хотел , .Вилин 

луг" в Църна трава: тук 
дневният пансион

превоз
До най-близкия трафопост 
в село Рибарци.

БеЗсъмнение това е до* 
бър и хуманен жест на 
Общинската скупщина, ко 
«то по този начин пряко 
участвува

30. 13 6 11 49:41 дпепанзерструва 
динара, а хотелът раз 

40
808 Р0НТ-

30 11 9 10 (54:45 полага с
Край 'бреговете на 

сииско езеро е уреден съ
временен автокъмоинг, ко 
йто разполага с 1000 
та. За пребиваване 
дневно се заплаща по 50 
динара такса, 50 динара с< 
заплащат за 
не на 
жа, а 30

легла.
Вла30 12 7 11 56:49

30 13 5 12 47:44 мес 
в него

в акцията.

М. Я.
30 12 6 12 41:31 (+10) 30 приключва

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 4 юни

електрическата мре 
динара за взима30 10 10 10 45:45 (0) 30

30 12 6 12 37:39 (—2) 30
навършиха десет години отне под наем на 

В автокъмшинга има 30 хи 
ляди приключим места за 
електрически тон.

За отбелязване 
н«те не са поначвани и са 
на рявнището 0т миналата 
година.

палатка
Стефанка Велковасмъртта на пашата майна

а на 30 юли се навършава^ 4 
на нашия татко

30 -10 10 10 41:46 (-5) 30

30 15 0 15 46:67 (—21) 30

30 12 4 14 46:49 (—3) 28
8 7 15 42:75 (—33) 23

30 3 8 19 32:83 (—51) 14
В Нишка зона сс класира „Вайдук Велко" 

от Негоден, а последните четири отбора мина
ват в нисш ранг на състезание.

години от емтртга
е. че це-

БОРИС ВЕЛКОВ •
от село ПъртопопинциИнак прекрасните пре

дели и построените спорт 
ни обекти дават 
Т0Л1Н1И ВЪЗМОЖНОСТИ
спортуване. Спортният цен 
тьр иа „Влаоина" разпола
га с футболно, баскетбол-

1 вхнито светли 
и носим в сърцата си.

ликове винаги ще помнимизключи-
за

От най-близките им

Братство * 6 юли 1984
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хь/М\®р • сатира • забава
_ ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРА
70 ища

а
време?Преди известно 

когато за Драговита отвде 
автобус, веднага

I Вейки човек може да греши, но да упорствува 
в грешките си може само глупавия 1 • първият 

слей него дойде и одна ле 
на кола. Един драдавигча- 

който видял и автобу 
са и колата, разправял сет Ладоеината требе 

да йе убава
: Цицерон■
■

НШ,
:
■ Да об^рнаш пътя не е орамно. Срамно е ДД 
; го 'Намериш отново.

че не на друг.

— Дойде най-напреД ау- 
тобусат, а олед него и ед
но сугарс!

1

I
■

Азърбейджцнска

Огидо овия дни у Бабушницу и по стар 
Гашу. Потражи га у ресто- 

нема га. Потражи га 
нема. Ка свърну у 

Гаша и два

навик — потражи
на аутобускуту —

—и там га

! И кралете грешат. Виетнамска: ранат
у главният хотел
кавенуту У центарат — те ти га 
тРи гос.гащсамОка ^ ^ ^ су ^ ^

— Нема куде да седну. Освен тея три 
нема друЬе.

— А салата?
— Не работи? ,
— Що. бре бра-г ми. Па тамо ие оъш уба- 

»о за лете. Лааовинка, малко закривено.
И без да ми обяснява повече. Гаша ме

Село Нашушновипа е из 
постно по споите майсзХ)- 
ри — зидари. Един наигу- 

д-ьдгого- 
печалбарсна рабо-

Когато си сам. мисли за греховете си. а когато 
заравяй чуждите грехове.

Източна

На другите прощавай всичко — на себе ои 
нищо.

пгковчанин, слссД.
си между хора, джина

маси пета, най-после решил да 
на море, да си оттто 

Когато пър-
отиде 
мине малко.

Латинска излязъл на плаж и 
около себе си,

пия ден 
се огледал 
помислил: поведе и сам да видим.

Тзва-безплодно отпо-разточмтелно и Улезомо и имаше що да видимо.
а и поднете плочипе

Нищо не е 
жаждата за отмъшеиие- — Лелее, що е убава же 

на за гледане и що е песак, 
за мазане1-

нът падъл найедно место, 
се раз.мърдале.Аристотел

— Па що това не сте оправили? Зар тека 
дочекуйете Сезонат? Млого ли паре требу за 
поггравку? Нели обектат требе да работи, та да 
се иснарую паре-

за дребнавата и низкаОтмъщението е наслада 
душа. Че винаги се -.изплати' 

да си „търговец" най-крас 
неотдав- 

футбо.

Ювенал
— Верно йе, ама... С десетина стари ми

лиона и таванът и подат .може да се_ оправе. и 
обектат да заработи преко летото 50—60 ми- 
лиона.

норечиво говори 
на организирания 
лен мач между „тънки" и

ш,е се срещне натоГероят и със смърта
герой- Реши. че идем V админиеграциюту, да се 

распитам защ° е тека. Ка там. они разнели и 
Нема кой да ми даде одп>

„дебели” в Димитровград.Азърбейджанска
крече ли крече. 
вор защо е тена, па питай йеднога. пошъл за гла 
вният хотел на „Църни връх”.

— Е. буразеру — поче сн. Боде они ра- 
чуна администрация Да °е не мучи!

И верно йе тека. Не требе човеци да се 
муче. У туя летну жегу, .може да Ви жъга муа; 
бо.Ъе да окрече. да наместе убаве масе.

А що хотелат V Звонску баню и за туя 
сезонV не се пуши, що лутат оди Звонци до бан- 
юту йе лош и не може да се ^нуйе — това 
нейе важно. Нейе само тия сезон. Че и.ма сезо-

Между дебелите тази го 
дина имаше и един прода 
вач. Само преди Две годи
ни съшият продавач беше 
„главен" в отбора на тън- 
ните!

Кучето е единственото животно, чиято вярност 
е непоколебима..

Би фон

Магарето, като затлъстее, рита стопанина си.
Тюркменсна

А. Т.

ш,

на и догодина.
По-важно им йе да имаю убаве канцела- 

рийете. а обектите куде требе да ствараау 
доходак — за н.и ка се стигне?...

без това, това е последно
то му желание.

— Не се върти 
жената ми — упрекнал чо 
век ухажьора на жена си;

— Ами, такова, аз ...
— Недей, защото ще ти 

я уграПя, па ти ои блъс
кай главата с нея! • ■ •

тогавате до пари, защо 
искате?

— Това е един от начи- 
ните-

ХУМОР
” —

— Дайте, каквото Ще 
дздете! Аз съм автор на 
книгата „Сто начина Да 
стигне до пари”.

около

— Твоят годеник иска 
венчавката да се отложи 
за една седмица?

— Остави го, майко! И
— Ами като знаете сто 

начина как да се домогне-
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