
ВрштЦо С указ на президента на
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос' в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ В НАШАТА 
В СЪРБИЯ 1941 ГОДИНА РЕПУБЛИКА ТЪРЖЕСТЕ Ю И ДЕЛОВО ОЗНАМЕ НУВАХА ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО

В НАС СИЛНО ЖИВЕЯТ ИДЕАЛИТЕ НА ПАДНАЛИТЕ ПАТРИОТИ
Денят на въстанието в Сърбия бе 

ознаменуван тържествено и делово в мно
го места навред из републиката. Споме

ните за историческата дата и събития от преди 43 
години бяха възкреснати на срещи с бойци, на наро
дни митинги. В чест на този знаменателен ден бяха 
предадени на употреба нови обекти, проведоха се 
многобройни културни и спортни манифестации.

# Най-тържествено бе на историческия хълм 
БУБАН КРАЙ НИШ, където се състоя централното 

Пред 50 000

7 ЮЛИ

тържество.
младежи и пионери, многобройни гости, сред които 
бе и Никола Любичич, член на Председателството на 
С4(РЮ. говори председателят на Председателството 
на СР Сърбия ДУШАН ЧКРЕБИЧ.

Ф И тази година се състоя тържество във въс- 
таническата БЕЛА ЦЪРКВА, ,3а нас смяната на по
коленията не е истински въпрос. Необходима ни е смя
на на неспособните със способни. Необходима ни е 
смяна на незнанието със знание" — каза между дру
гото на състоялия се митинг ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ, 
председател на РК на ССТН в Сърбия.

ф „Само с честна работа можем да се защи
тим от безделието" — изтъкна в речта си ДУШАН 
БОГДАНОВ — СЕНКО, председател на Съвета на 
Съюза на югославските синдикати, пред маса народ 
във въстанического сРемско село СУБОТИЩЕ.

ф В 3УБИН ПОТОК, недалече от Титова Мит- 
ровица също се проведе голям народен митинг, на 
който реч произнесе председателят на Покрайнинс- 
кия отбор на СУБНОР в Косово МЕНСУР БЕКТЕШИ.

трудови хора и граждани,

ДУШАН ЧКРЕБИЧ ГОВОРИ НА БУБАН

Из речта на Душан Чкребич на Бубан край Ниш

Нашите трудности не са по-големи 

от нашите възможности Ниной не е доста
тъчен сам на себе си, 
без оглед на числе
ност и големина, за- 
щото без силна, един 
на, федеративна» со
циалистическа и не
обвързана
вия нейните народи 
би станали разменна 
монета на велините 
сили и военните бло
кове.

УСИЛИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗА
ЦИЯ ТРЯБВА ДА НИ СПЛОТВЯВАТ МАКСИМАЛНО, ДА НИ ПРАВЯТ ПО-СИЛНИ 
И ПО-СПОСОБНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ. НАШИТЕ ТРУДНО
СТИ СА ТВЪРДЕ ГОЛЕМИ. НО НЕ СА ПО-ГОЛЕМИ ОТ НАШИТЕ ВЪЗМОЖНО
СТИ ДА ГИ НАДДЕЛЯВАМЕ АКО СМЕ РЕШЕ НИ ДА ВОДИМ ТАЗИ БОРБА ДО
КРАЙ

тството и единството, нзно 
вано .в революцията, да 
внесем съмнение в наши
те социалистически « бра
тски редици. Ни е трябва 
да из намирам е онова, кое
то ни сплотява, което ни 
нрави по-силни го тежкото 
и опасно дреме. Да разви
ваме съзнанието, че наши 
те народи и народности 
имат перспектива щ усло
вия за

Югосла-

До «победата, революция 
та «изнесоха на площите 
си Комунистическата пар
тия. народът, работническа 
та класа, селяните, младе
жта и голяма част от ин
телигенцията. Но тя про
дължава. А известно е, че 
революцията се пази най- 
успешно с непрекъснато 
развитие. Тя трябва да бъ.- 
де способна да (приеме в 
развойните си процеси госи 
чко създадено от прогре
сивната мисъл, целокупно
то знание в служба на 
прогреса' <и за добруването 
на хората.

Имаме сили да се про
тивопоставим на ония, кои 
то посягат на придобивки 
те о*1’ нашата революция 
и на (всичко, 
ни с останалите народи и 
народности. При това след 
в а да из метем най-напред 
пред собствената си къща 
никому да 'Не позволим да 

противопоставя 
на други. Сръбските и вей 
чки останали националис
ти искат тъкмо това:

Днес, след тежките стРа 
дания на нашите народи и 
народности по (време на 
суровата и кървава война 
от 1941 до 1945 година про 
тив фашизма и домашните 
предатели, виждаме истин 
окото значение и величие 
на първата въстаничеока 
пушка, гръмнала на далеч 
ния, но на нас винаги бли
зък 7 юли 1941 година в 
Бела Црьква. Това беше из 
стРел, който обяви въста
ние и задвижи революцио
нните и свободолюбиви си
ли на сръбския народ,, зсо 
иго под знамето на Югос 
лавската комунистическа 
партия начело с Тито неу 
държимо се сляха с Рево
люционните сили «на оста
налите югославски народи 
и народности в оплетена 
и силна лавина, която До 
основи измени хода на на
шата история.

ствената сигурна опора и 
залог за изхода от трудно 
стите. Върху тези 
ния утвърдихме «и 
ме Дългосрочна 
за -икономическа стабили
зация. в която се предви
ждат самоуиравителни и 
долго кратически изходи юг 
трудно стите. Тази програ
ма. утвърдена 
единство на салюуправиге- 
лните, делегатските, пар
тийните и Държавните ор
гани в цял гота страна, по
следователна следи социа- 
лиотичеония 
толен .нурс го нашето раз
витие и на тези основи оп
ределя насоките и решени 
ята за 'Стабилизиране на 
нашите >иканом,плоски про
цеси. Затова постоянно из 
тикваме; 
програма за .икономическа 
стабилизация .няма 
нагигоа. Но тя от 

(На 2-ра стр.)

сплотяващо
безт Фепяггствено 

всестранно развитие само 
ако са обединени, ако са 
съгласни и ако са заедно 
в социалистическа Югос
лавия, а те ще бодат зае
дно само ако са равнюатра- 
вни. Затова трябва 
кореняваме

съзна-
приех-

програма

ни едни

да (из- 
националиам.а 

навсякъде,
да (При Пълно

се хващаме гуша за гуша. и 
да се разклащаме, да се 
преброяваме, да (нарушим 
взаимното си доверие, бра ДЕВИЗ НА НАШЕТО 

—-------- --------------------- . ПОВЕДЕНИЕ

шовинизма 
където се явява.

# Социалистическа, необвързана — Титова 
Югославия днес е обща придобивка на всички 
ни, и всичии ние имаме святата длъжност да 
я пазим, да я развиваме и да я защитаваме. За 
Югославия, каквато е днес. дадохме огромни чо
вешки жертви. Но те не паднаха напразно. Ця- 
когашните им мечти и визии за по-хубав свят 
станаха действителност* Затова техните идеали 
и целите на борбата непрекъснато и силно жи
веят и днес в нас, в нашите нови поколения, 
родени в свобода и мир.

оамоуатраюи-
Нашата 

изправена
ЧССМ.И ТРУДНОСТИ, ЧШИфОМЮ
жем да ‘надделеем само е 
по-гол ям труд го полрацио- 
надно отношение «ъм осъ
ществения доход. Най-гол 
яма та ш «спла е го наю, е 
нашата воля. върнап-ига и 
Решимост. Облягцнего гоър 
ху ообствонп сшьи е един-

стРана днес е 
тгред 'ИКО.НОМ1И-

Дччлтоорочиата

РАВНОПРАВИЕТО — УС- 
ЛОВИЕ ЗА СЪВМЕСТЕН 
ЖИВОТ

алтер-
воични



НАС 1И УI ПО СВЕТА

Нашите трудности 

не са шнолемн от 

нашите възможности

МИЛКА ПЛА11ИНЦ ПОСЕТИ ПОЛША

Искренн и откровени разговори
пия и съвременно ■разделе
ние на труда. Над 120 000 
„Фиат 125 Л" и „полонези" 
се движат по кл-ославски- 
тс И7/| итла, а над 60 000 е» 
томобили от крагуелашка 
„Цтрвена застава"

пространства.

Полша са трайни, без оглед на труднос/ите. пред 
конто о изправен съвременният свят и наши/с Д с 
страни — :ш»ии Милка Планини

тю
11Г>ЛСК'ИТв 
По ирсмц на посещението, 
каза Планини, утвърдихме 
дългосрочна концепция «а 
това сътрудническо. Мо
же да се каже, че проми
шлената 
циалшация и съвременно 
разделение на труда пред
ставляват ново качество и 
перспектива на нашето съ-

стта, за да нравят юноша, 
което правеха преди пой
ната
помежду си около власт
та над народа. Това с та
зи демокрация, за 
те се борят днес. За 
нашето общество но е до-

(От 1 стР*)
да со напраждагизисква трудолюбие, до

пълнително усилие в най- 
широкия смисъл на дума
та. Налага се да кажа. че 
във .всички среди сс прпо- 

Дъ.лгоорочната 
програма за икономическа 
стабилизация- Отделни 
ца.. някои колективи и те-х 
ните ръководни органи сс 
надяват, че сгабплизацион 
ното им бреме ше понесе 
някои друг. че това не 
се огнаоя до тях.

коягго 
тях кооперация, спе

ма така мократично затова, че Ра
ботническата класа и тру
довите хора, чрез сонма ли 
етическото 
ние, чрез

лн-

труднцчество.
— Разговаряхме мокрено 

и откровено, загцото наши 
те отношения се развиват 
върху равноправието и не- 
зависимостта на всяка 
страна, върху уважаване
то на разликите във вътре 
шните системи и на разли 
чните международни поло
жения на двете страни. 
Изхождайки от това, Юго 
славия и Полша вече дъл
ги години намират съвмес 
тен интерес, преди всичко 
в рамките на борбата за 
мир — каза Милка Плани
ни в края на посещението 
си в Полша.

езмоуправле- 
Соцпалисричес- 

К1ии съюз и останалите об- 
гцесгвено-иолитическн «ор
ганизации. управляват с'*с 
своята работа -и Резул та
тите на труда и решават 
по всички' сън11ествеш 11 (въп 
роси на обществения 
вот. За тях участието на 
народа във властта 
делегатската система не е 
демокрация. Те злоупотреб

Рентабилно да пронзвеж 
даме възможно повече 
стоки, а да изразходваме 
само заработеното — това 

ч трябва да стане девиз на 
нашето поведение- Само 
по този начин ще се за- 
пазилг от съблазнителност- 
та на увеличеното потреб
ление. което няма покри
тие в осъществения доход. 
Искам отделно да подчер 
тая. че съгласно Дългосро
чната програма за игконо- 
мическа стабилизация тРя 
бва да развиваме чувство 
за. значението на сгойнос 
тта на националната ни ва
лута. Това е една от пър
востепенните грижи на вся 
ка страна, полагаща Уси
лия за усъвършенствуване 
на собствената си иконо
мика. ЗащОт° ако не я ува 
жаваме ние, не можем да 

да я уважават

жи-

чрез
М. Планини и В. Ярузслски

гледп стойността на стоко 
обмена да достигне 700 ми 
лисна долара. Около 25 на 

стокообмена 
осъществява чрез коопера

Югославско 
стопанско сътрудничество 
отново се развива по въз
ходяща линия. Тази годи
на съществуват реални из-

I юлското

ф Всъщност най-
опасни са отпорите, 
които не се манифес
тират открито. Най- 
опасен вид отпор е 
оня, носителите на ко
гото приемат стабили 
зационНата програма 
на думи а на практика 
работят противно на 
нейните определения.

сесто от

ПРИКЛЮЧИ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ 
ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИТЕ СТРАНИ

Договор за
— Средиземнодюрието, море »а стълкновения, не- 

доразбирателства и военна опасност трябва да стане 
море на мира, сътрудничество и разбирателство —
бе главната идея на участниците в Конференцията на 
прогресивните партии и движения от Средиземномо- 
рието. която в понеделник следобед приключи в Бел-

яват с критичното ни отно
шение кел. обществените 
процеси и атакуват всич
ко без разлика. Затова ме 
е чудно защо с Цялата ои 
жестокост се нахвърлят 
върху

кратическн разисквания с 
пълно взаимно уважение 
и съгласуване и приемане 
на решения чрез консен
сус.

очакваме
други.

В заключителната деба
та взе участие и 
на Председателството на 
ЦК на СкЖ и шеф на де 
легацията на Съюза на ко 
мунистите Душан Драго- 
савац. — Като домакини
— изтъкна Драгосавац — 
ни охрабрява факта, че 
сме се събрали в това кри 
зирно време с цел да пов 
дитнеме гласа си против 
изострянето н конфронтаци 
ите, ксито се явяват в све 
та и застрашават страните 
и народите на този реги
он, свързваш три континен 
та, и да бъдем действени 
участници в изграждането 
на такива отношения в Сре 
диземноморието. които да 
дават принос в осъществя 
ването на нашата обща цел
— за стабилен и траен мир. 
сигурност и всестранно сът
рудничество в тази част на 
света..

„ДЕМОКРАЦИЯТА" НА 
НЯКОИ ЛИЦА И ГРУПИ град.социалистическата 

ни самоуправителна спете 
ма и особено върху Съюза 
на .комунистите, в когото 
виждат основното препят
ствие пред осъществяване 
то на техния концепт на 
демокрация. .

членът
На тридневната 

присъствуваха представи
тели на 31 паргии и двгоке 
ния. Присъствуваха пред
ставители на 28 прогреси 
вни организации от 14 стра 
ни, както и представители! 
на Организацията за осво 
божденпе на 
освободителният фронт ПО
ЛИСАРИО на .народите на

среща Западна Сахара и Постоян 
ния секретариат на Прог
ресивната социалистичес
ка организация на Средизе 
мноморието.

На белградската среща 
е воден — както се пзтък 
на в кръговете на Делега- 
цните — плодотворен и ус 
пешен диалог, в «конструк 
тивна атмосфера и демо

В нашата страна някои 
лица и групи мислят, че 
сега, когато се намираме 
в «икономичкеси затрудне
ния, е подходящ момент 
да посегнат на самоупра- 
вителната ни система, ка
то си присвояват правото 
да пресъждат. да клевет
ят. да нападат и петнят 
Съюза на комунистите и 
нашата система на социа
листическо 
ние и при това търсят съю

ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО
Палестина,

Днес. когато чествува- 
ме Деня .на въстанието в 
Сърбия, нашите 
насочени към нашето бъде 
ще. Борейки се и разреша 
вайки настоящите пробле
ми «а обществото, ние се 
грижим за собственото ои 
бъдеше и за бъдещето на 
всички идващи поколения. 
Затова трябва да възпита
ваме непрекъснато млади
те по,коления с богатите 
революционни традиции .На 
дядовците и бащите им, 
защото .младите продължа 
ват тяхното започнато ре
волюционно дело, като пре 
взимат пълна отговорност

мисли са
самоуправле-

РЕШИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

На Конференцията бе прието съобщение, в 
«тоето покрай другото се казва: „И този път, 
както 'и на срещите преди, е подчертано голя
мото значение на срещите и сътрудничеството 
на прогресивните партии и движения в Среди- 
земноморието. Реафирмирано е тяхното реши
телно определение за укрепване на мира и си 
гурността и за установяване на нови отношения 
в региона, върху «началата «а независимостта, 
равноправието, самостоятелното развитие на 
.всички страни, взаимното Доверие и добросъ- 
седството.

На орещата е констатирано, че отрицател
ните тенденции, за съжаление, взимат размах, 
особено аз Близкия Изъюк, където продължава 
агресивната политика на Израел, подпомогнат 
от САЩ. Отново е потвърдена привързаността 
на «прогресивните партии «и движения «Ъ|М идея
та за претворяване на Средиземнюморието в 
зона на мир, сигурност и сътрудничество и е 
«манифестирана «силната им решимост да .сътру
дничат в «осъществяването на тази цел”.

зници в страната и извън 
нея. Те говорят за демо
крация, като се бият в 
гърдите, че са за свобода, 

граб-а всъщност «искат да 
нат «властта или да осъще
ствят решително «влияние 
над «нея- На думи са за 
демокрация, а «всъщност 
това е недемократична, 
арогантна «и груба «о«риента- 
ц«ия. която, «не е никаква 
демократична алтернати
ва на по-ната.тъ.шното «ни 
развитие. Те искат Да ме
нят «системата, «искат власт 
и, застъпвайки се за «няка 
ква демокрация, предлагат 
собствена диктатура. Има 
и такива, които открито Разв«итието «на братството,

Драгосавац подчерта 
становището .на Югославия 
въ«в връзка с блоковете, ка 
то изтъкна, че решаване
то на Средиземноморието 
трябва да «се възвърне на 
страните и «народите от 

Средиземноморието, без 
намеса «на извънередизем- 
н-оморски фактори и с от 
тегляне на чуждестранни 
военни бази и еФективи «от 
този «регион.

за ,тю-нататъшното успеш
но .развитие на социалисти 
ческите са.моуп,равител!н«и 
отношения, за таченето и

единство::; и равноправие
то на нашите народи «и «на
родности.

гражданскитетъгуват за 
партии, които «искат да ги
съживят от «невъзвратимо-
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Към 40-годмшнинз.та от формирането на Царибродски партизански отряд „Момчил войдова“

Народът въстава срещу терора в експлоатацията ва „освободителите“
СПОМЕНИ НА д-р ГАВРИЛО ВИДАНОВИЧ — САЗДА Д-р Гаврило Виданович — Сазда, преподавател на Йнономи-

ческия фанултет в Ниш, е роден в с. Росомач (Пиротско). Ох ра
нни младини се включва в партизанското движение. Като мла-^ Като се имат предвид всички исторически обстоятелства, народо-

освободителното движение на югославските народи и народности срав- дежки ръководител става един от организаторите на народоосво-
нително бързо спечели симпатиите и подкрепата на населението от Цари- бодителното движение в Пиротсни край. Непосредствен е участ-
ородски край. Във втората половина на 1943 и началото на 1944 година 
нашето движение се разви в този край до такава степен, че беше 
възможно да се формира партизански отряд, който бързо прерасна 
две бригади, храбро изпълнили задачите 
страната.

ник в подготовките и формирането на Царибродски партизански 
отряд. По повод юбилея на отряда и 40-годишнината от освобо
ждението на Димитровградска община от фашизма редакцията 
на в-к „Братство” го помоли да изнесе спомените си за тези слав-

в
си в освобождението на

ни събития.
Ще посоча само най-важните обстоятелства, 

народът от този край да се определи за НОБ 
тическа революция.

Във всички села, освен в Забърдието, 
имаше СКОЮ-вска

които допринесоха 
и югославската социалис- ал1НОто безредие в българската 

окугпат0|рока власт, войска и поли
ция. Още същата мощ пристигнах
ме в Ковачево, където съвместно 
с щаба на Пиротски партизански 
отряд разгледахме обстановката. 
Събитията показаха, че сме постъ
пили правилно, защото правителст
вото в София реши да оттегли вл а 
стта и полицията от една част от 
окупираните територии, предоставя 
йжи г.и на ловните роти. Използу
вайки обстоятелствата, ние за 
пръв път влезохме посред бял ден 
въ;в Височка Ръжана, където прове 
дохме народно събрание. Взехме 
решение един батальон на Пилот
ски партизански отряд да влезе в 
Славния и да проведе народен ми
тинг, а друг батальон на отряда 
да извърши нападение на Камени
ца, където -все още съществуваше 
окупаторска влас-г и полиция, да 
запали общинския архив. Това бе 
направено през нощта на 16 сре
щу 17 юни. Аз и Секула останах
ме в Славиня, където водихме раз 
говор с учители, ученици и мест
ното население за целите на НОБ. 
за характера -на партизанската вой 
ока, която не е „шепа бандити”, 
канто им говореха окупаторите, а 
организирана 
на войска, бореща се не само за 
окончателно освобождение на стра 
«ата. но и' за пълно равноправие 
«а всички нейни народи и народ
ности.

отряд пристигнаха и другарите То 
д-ор Колев и Живко Виденов, -кои
то преди това бяха -известни катопартизанското движение 

група, нелегален народоосвободителен отбор 
нелегални, които Действуваха за омасовяВането на движението. Не тря
бва да се губят от предвид и събитията на европейските фронтове, 
бено бързото придвижване на Червената армия 
България.

напредничави средношколци, -реши 
хме и те да влезнат в състава на 
щаба. Спомен ям си. че този дого
вор направихме на 31 -май 1944 то

на дина-

или

осо.
към границите

Сл ед това Пуниша повика Бори
гова, че народът от Царибродски край мечката, Ленко и Бачевоки и 

не можеше и не искаше да се примири с монархофашистката експлоа- съобщи решението за формиране 
тация (ежедневни реквизиции) и с терора на монархофашистката сол- на Дарибродоки партизански от- 
датеска и полиция, а особено с терора на ловните роти. Жителите на ряд- какт° и Решението да бъде 
този край все повече осъзнаваха, че свободата и спокойствието си фор"И;ран на,рнапред ™аб на °тря- 
могат да завоюват с активно включване в НОБ, о въоръжена борба ^неееТ^шмайГер^англ^п^
хТГГаГГи^инГ^ляГ ж^°аниее “'вГт "ГсГс^н/
р ноправието си в раждащата се нова общност на югославските наро- печаваме оръжие в борби против 
токт! наР®д“0стИ* Именно, благодарение активността на членовете на врата. Привечер ни се приключиха 
ЮКП и СКОЮ, те бяха запознати с Решенията на Второто заседание Тодор Колев и Живко Виденов, и 
на АВНОКД според конто и Цариброд остана да бъде неотделима част тръгнахме към Росомач. През но- 
на Нова Югославия. шта аз, Боримечката и Ленко съб-

За формирането на Цариброд- дежта и населението. Към края рахме ДОбР.080™ дарения (пари. 
ски отряд започнахме да размисля- на срещата, при нас дой^о^а та? оол®кла' °бувки- °Ръжие и -мун-и- 
-ме в началото на април 1944 годи- па младежи от Каменица ' Задъл- ЩЦ пРеоивавахме на овчарника 
на. ногаго във Видлич вършехме жихме ги да се свържат с Тоич- На °рат МИ АлеКСаНДар’ а ^ т°- 
подготовки За събиране на тилови ки напредничави младежи ,и по въз г“' % «а баща ми
деипи и новодошли бойци, които растни от Горни Висок Предупре- Сазда Виданавич в местността 
да заминат за Църна трава с цел дих гн. че от -изпълнението -на за- -Вълчи п-релаз” в близостта -на 
да оъде формиран Пиротски парти дачата зависи дали ще бъдат при- Сенокос, и на овчарника на брат 
нГт^а^БожадарРКоВлаиНче - Щ?- 6™ В СК°Ю' а ТОВа «ьзнамерява- ми Бранно. Оттам се запътихме 
ниша повика на договор мене, Огрядът имаше сигурни бази, в които прекарваше по няколко дни
Крум Миланов — Боримечката, и нощи. Това бяха овчарникът на Апександар Виданович — Станойкин 

аоил Станков Ленко, Борис Ба- в местността „Клагье” (с. Росомач), овчарникът на Гойно Димич — 
чевски и Петар Потич Височ- Шишко от с- Бърлог, овчарникът на един 
ки. На съоранието застанахме

Основното обаче беше 'ИМ

с.

н ар одо освободител-

сеноношанин в местността 
на „Мала поляна”^ всички овчарници в местността „Равно бучйе” (с. Се- 

витие на народоосвЦЦЦЦното Н°КОС)' ВСИЧКИ °вчарници в Ковачево и други, 
движение в Царибродско е необхо
димо да се формира партизански хме да напрдвим на следващото към местността „Латинац” над с- 
отряд като въоръжена сила, коя- л,лаДежко събрание, за да офор- Ро-сомач, където официално фор- 
то ще изпълни най-бързо и най-до МИЛ1 актив на СКОЮ, който ще ля-гоах-ме и учредихме щаба на Цд 
брр тази задача. За да реализира- 0Л,ассвява Революционната младе- рмбродоки партизански отряд. То-

жка организация в Горни Висок. ва стана на 3 юни 1944 година.

След тази акция щабът на Пи- 
ротоки отряд взе решение да при
общи към Царибродски партизан
ски отярд група свои бойци, за 
да могат да бъдат формирани от 
новодошли бойци съставните еди
ници на отряда. Тази задача беше 
доверена на Боримечката. Ленко и 
Драголюб Станкович — Драго. На
скоро те изпълниха 
местността „Изворище 
ха единните на отряда. Няколко 
дни след това пред п островните 
бойци взехме решение отрядът да 
се нарича „Момчил войвода”.

Записал К. Георгиев

становището, че за

ме заключението, решихме Бори
мечката и Бачевоки да заминат След за-върщането на Пирот- След няколкодневен престой в 
за Църна трава. където ще бъде ски партизански отряд от Църна селата Сенокос, Славиня и Росо-
решено кога м къде ще бъде фор- трава в с. Ковачево, другарят Пу- мач получихме заповед да отидем
миран Цариородсни партизански ниша ми съобщи най-важните ре- в Ковачево -на съвещание във (връ- 
отряд, разбира се при предвари- шен-ия на Окръжния комитет на З'ка с предприемането на акции 
телно допитване и съгласие на Ок- ЮКП за но-натат7,шното развитие °леД най-новите събития в Бъл-га-
ръжния комитет на ЮКП за Пи- на НОБ в I орно Понишавие, по Р«я. в които беше сменено лрави-
ротски окръг- Второто ни заклю- специално в Царибродско, и реше- телството, да използуваме евенту-
чение беше да събираме нови бой нието да се формира Царибродски ______________________
ци и за целта останахме: аз, Лен- партизански отряд 
ко и Височки — във Висок и Ми- партизанска 'войскова 
лутин Минич — Секула с група край. 0Т името

задачта и в 
” формира

на го о-гделна РЕДАКЦИОННА БЕЛЕЖКА
на командупзането КОНСТАНТИН ГОЦЕВ, емигрирал в България след Резолю-

цругари в Понишавието. Получих- на Ппротека военна област Луни- ц'ИЯта 1На Информ&оро 1948 година,
ме задачата да се свържем с ца- ша ме упълномощи да извърша БОРИС БАЧЕВОКИ е роден в Димитровград. В Царибродски пар
рибродските нелегални — гимна- подготовка за формиране щаб на тизаноки отряд, поради страхливост и шовинизъм осъден нд омъот а 
зиалния учител Анта Апостолов, Царибродски партизански отряд, а по-къоно помилван. След Резолюцията >на ИБ активно участвува въ® 
Д-р Констанитин Гоцев -и трупана- след това и за формиране на с*с- вражеската мейн-оет «роти-в Югославия, олш тавГГГри™ а бЗя«,Г 
предничааи средношколци. таените -единици -на отряда -В чс пп1„-т „.т»-. „ * *._ , °"од „ а еА,игРиРа 8 Ьългарця,

След заминаването на другари тири -очи" разговаряхме за отдел- " КРУМ МИЛАНОВ — БОРИМЕЧКАТА061^01'11 
те «и за Църна трева -аз, Ленко и ни другари, моито да бъдат взети " и ИМЬЧКА1А| е роден в Грвиини, Дамм-
Виеочки отидохме -в Йеловида, и»- предвид за състав на «вдба и гюо- '1ровпРадомо- Първата ов-етовна война, все до април 1944 годана жи
лено Се Свързахме с учителя Ни- товете в -нето. Аз си казах мнение- вве 111 Со<рИя' След освобождението живее известно време в Д-имптров- 
кола Нейков, (родом от Славиня.' то за Ленко. когото познавах доб- |,Рвд, а ,след 'г01Ва Звм-И1на1ва за България (към к-рая -на 1944 г)
Той се нае да -ни свърже с дари- ре, -и -предложих той да бъде един ВАСИЛ СТАНКОВ -е -ровдн -в Слави-Ня. След освобождението член
ородските -нелегални -и да -ни у;-о- от членовете -на -щаба. Помолих а «лед това секретар -н-а ОК -на ЮКП. След -резолтпмяп «. ИК лей’ 
вори среша с Апостолов -на овчар другаря Пуниша да -каже мнение- ствува против СФРЮ, „орадн поето бива осъден и изключен -Ф ткп 
ника -на моя брат Аленсавдар Ви- то си за Боримечката и Бачевоки,. След пускането от затвора ом-иде,™ Б« нт Гп 
данович в -местността „Славе в по-неже е имал възможност да ги г. в пълга-рия, нъдето

Росомач (Пиротско). За да оста- запознае до Църна трава -и -назад. ТОДОРУ[СОЛЕВ Гм, Ю осдавия-
-нем незабелязани от врата, решик- Той -веднага препоръча да включа ||я м ти, ® сел'° Луковица. След освобождението
ме срещата -ни да стане -на 6 май Боримечката, защото ,ще -ни бъде Дпд " г’И |На1,усКа Ю-НА -и служи в българската армия. Деавргцра от 
(Гергьовден), защо-го в Славиня то от толя-ма полза за политическа 1 Л 8 “ълтар-ия. -Но -време -на информбюровенам -нашития участвува 
гава имаше селена служба, -на ко- дейност -и пропаганда аз борбата 18 Ди,веРза'нток1И акдаи против -Юго-сл-аиия, а сл-ед това пром чжа-нт да е 
ято идват хора от различни посо- срещу монархофашистите. Решик- акти-вен -в инфорибюровоката дейност против нещата т-тпня ‘ • 
ки. Така -и направихме. Договорих- м-е да вземем в щаба -и Бачевоки, ЛНТА АПОСТОЛОВ е ,рОДен в Ди-м-птро-впрад Пц-нон подстека-
ме се АНта Апостолов да пристъ- като му определихме задачата да тел <и чели-ин та шовм)нистИ'чесн'И «атшппмитА «ч >лЛи , 
пи към формиране на нелегални бх-де ноимтичеоки -деец на торена, ите -на 24 дске-мв-ри 1944Фодиша С-им в» ^ де^^раад- 
ТРУПИ от з ДО 5 членове сРед мла- Тъй като с Ппротокн партизанокн грирв -в България‘и там ^
________________________________ ____________ _ Ц|И'я'га в София.

продължава
с.

<на анили-
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НА СЪЮЗА ИЛ КОМУНИСТИТЕМВЖЙКА ОБШИНАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ ИА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

НЕ С ДУМИ, А С ДЕЛА КЪМ 

СТАБИЛИЗАЦИЯТА
РЕШЕНИЯТА ДА СЕ 

ПРЕТВОРЯВАТ В ДЕЛА
ждаието «а единствена см 
отама на сдружения труд 
и м самоуправителното раз
решаване на проблемите.
Същевременно, икономи
ческата стабилизация тър
си повече да се 
възнаграждава ххрйизводс- 
твоната работа, новаторст
вото и рационализаторство 
то, което трайно ще моти
вира ра&ониците самоунра 
вително да се овързват, 
съвместно да планирах- и 
цри това занапред да се 
опират върху собствени ой 
ли и възможности.

Изхождайки от тези Фа 
кти, пред Съюза на кому
нистите във всички среди 
занапред стоят сериозни 
задачи на идейно-полити
ческо разграничаване. Е 
това разграничаване никой 
нсможе да бях'а от от
говорността за съст°яние- 
то и своето хюведение към 
изпълняване на договоре
ните задачи. Задачата на 
всички ни е да изгражда- 
ме такива отношения, в 
които всеки хде се чув
ствува необходим в своя
та ореда, решителен да се 
бори и даде всичко от 
себе си за изпълняване на 
делите и задачите от Дъл- 
гоорочната програма за 
икономическа стабилиза-

Лостихиатите резултати 
област, обхцо взе-Осьшестаяването на об 

шохтарх-ийните разисквания 
след 13-то заседание 
Централния комитет на Ох, 
юза на югославските 
мувисти за водехпата роля 
на СК, провеждането на 
задачите от 
та програма за 
ческа
репванехго на иласово-соци 
алиата структура са теми, 
които са в центъра на вни 

комунистите 
Бабушнишиа община. В 

-този смисъл, ка-кто ни увс 
доми секретарят «а ^ Пред 
седателството на Обпдинс- 
кия комитет на Съюза на 
комунистите в Бабушница 
Слободан Митич са анга 
жирани всички сили.

Борбата за икономическа стабилизация вед- 
борба и за самостоятелно обществсно-ико- в тази

го, са добри. Но в /юлино в
номическо и стопанско рхипигие, за чието осъ
ществяване са необходими решителни икономи 
чески и стопански завои. Имаме съзнателна ра
ботническа класа, голям брой специалисти, 
вече и добра икономическа основа — подлей».. 
между другото в изложението си ’1омислав 
Младеновци пред членовете на Политическия 
актив в Босилеград.

на
тихсата на приемане на но 
ви членове, и покрай нос 
тихнатите резултати, все 
още има известни слабос
ти — каза Митич.

,ко
цени и

Дълг-оорочна-
ИКОНОМИ- Хе се състоят преди всич 

ко в недостатъчната 
1-отвеност на 
ите стриктно да зачитах 
критериите.

а хзаоушнишиа оощина 
действуват аз тхартиини ор 
ханизации е 1800 членове, 
от този брой 013 са рабо 
7>,ИЦИ, ИЛИ ЗЧ'/(,. селскосто 
лански производители — 
400, или 2Ь"/о — или оощо 
1ЙА души са работнххци и 
селскастохшнсии лроизво 
идгели, ИЛИ 007д. До ст-го 
дишна възраст са 385 ду 
ши, или 31,470; в редове
те на Съюза на комунисти 
те има ззу жени, или 
14Д7о.

След Деветия нонгрес на 
СКС в редовете на Съю
за на комунистите са при 
ети 203 нови членове, ка 
то с>г този орой 37 са ра- 
оотници и 43 селскосто
пански производители, или 
40,о. До 37-годшшха въз
раст са 137, а жени — оо 
членове.

стабилизация и ук- хход 
орх анизаци-

— В днешното положе
ние. изтъкна Младенов,ич, 
борбата за икономическа 
стабилизация ведно е и бо 
рба за самостоятелно общо 
етвено-ашеономичоеко и сто 
панско развитие, за чието 
осъществяване са необхо
дими решителни икономи
чески и стопански завои, 
за които имаме оили и 
възможности успешно да 
преодолеем. Разбира се, 
тази борба няма да бдде 
нххто леона. нито бърза, а 
комунистите трябва вина
ги и на всяко място, във 
всяка основна -и трудова 
организация да бъдат в 
първите редове на тази 
борба.

Изходът е — 
нататък изпълнителният се 
кретар на Председателст
вото на ЦК на СКС — 
преди всичко, в максимал
ната трудова дисциплина, 
повишаването на произво
дителността на труда, в 
критическото преразглеж
дане на отделни решения 
за външнотърговската и 
валутна система, в цялост
ното и качественото из
пълняване на плановите "за 
дачи, в самоуправителното 
сдружаване на труда и 
средствата, върху изграж
дането на единствена си
стема на сдружения труд 
и оредствата, върху изгра-

На 5 юди т-г. в Боси
леград се проведе разши
рено заседание, на което 
освен членовете на Поли
тическия актив при Общин 
ок«я номитет на Съюза ,на 
комунистите прпеъствува-
ха и представители ,на ор
ганизациите на сдружения 
труд, Общинската скупщи
на и обществено-политиче
ските организации. Засе
данието бе посветено на 
актуални-те проблеми в пко 
комическата стабплизахщя 
и задачите на Съюза на 
комунистите в това отно
шение.

На него говори изпълни
телният секретар на Пред 
седателството на ЦК на 
СКС Томислав Младено- 
вич.

манието на
в

каза по-

В едночасовното си из
ложение Мпаденович осо
бено 'внимание посвети на 

обстоя-международните 
телства, които неблагопри 
ятно въздействуваха и въз 
действуват върху светов
ните обшествено-икономи 
чески и стопански затруд
нения, паради което иконо 
шхческата стабилизация е 
една от предамствените те 
ми, «е само в настоящето. 
Тя и занапред ше бъде ед 
на от най-актуалните теми. 
накто у нас, така и в ове-

ция.
— Без дълбоки проме

ни ,в работата на Съюза 
на комунистите, без реши
телна борба срешУ всички,

С. Митич
С оглед на доминантно

то влияние на селското сто 
панство в общината занап 
Ред ще тряова да се уве 
личава броят на селскосто 
панелите

— По трудови колекти
ви и местни общности — 
партийните организации 
се готвят да направят пре 
лом в дейността си — из 
тъква Митич. Преди всич 
ко. касае се за коренна 
промяна на поведението, 
което да води към още 
по-силно укрепване на во 
лещата роля на Съюза на 
комунистите в общество
то. Това нещо може да се 
осъществява само при охде 
по-отговорна л още по-все 
отдайна работа на 
комунист. Всеки на 
то работно .място, преди 
всичко, трябва да се до 
казва с Успехи. С дела.

Личният пример ще бъ
де най-същественият
зател колно и как се Въз
приемат заключенията от 
неотдавна проведеното 13- 
то заседание на Централ
ния комитет на Същза на 
комунистите в Югославия 
— изтъкна Митич.

които на думи се застъп
ват, а в практика не за 
икономическата 
зация, няма Да направим 
очаквания прелом в укреп 
ването и развитието 
подчерта на края Младе- 
нович.

производител и- 
колхунисти и работнхщи-не 
посредствени 
ли. Редовете на СК 
ва да се подмладяват с но 
ви членове-младежи. Това 
не бива

стабили-

ироизодите
тряо-ни,

винаги да става 
.молби

м. я.та.
след подаване на 
от младите хора. Би тряб 
вапо младежките и 
организации сами да пред 
лагат проявили се млади 
хора за приемане в Съхоза 
на комунистите-

др.ТРУДОВИЯТ СТАЖ И ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО

5а безолитните все пак трудно всеки
свое

От 25 март т.г. в сила е новият 
отношения, по

точно извършени са изменения и до
пълнения в този закон. Една от но
вините е, че трудов стаж като усло 
вие за постъпване на работа може 
да се търси само за онези работни ме 
ста, т-е- трудови задачи в изпълня
ването на които работникът има осо
бени пълномощия и отговорност и за 
извънредно сложни трудови задачи. 
Казва се и това, че за тези работни 
места не може да се търои повече от 
тригодишен стаж. Под условие, раз
бира се. в самоуправителните актове 
да се уточни кои са тези места, за ко 
ито е необходим съЩПят. В остана
лите случаи кандидатите и с него и 
без него имат едни и същи права. 
Дали това на праюгина е така?

Без оглед на съвсем ясните опре
деления, трудовият стаж и занапред 
се търои. Същият в конкурсите се 
търси даже и за онези работни мес
та, за които въобще не е необхо
дим. На практика 
ти (с трудов стаж и без него) няман 
същи права. Безработните без трудов 
стаж често не конкурират за работ-

СТОПАНСКИТЕ РЕЗУЛТА 
ТИ — В ПРЕДЕН ПЛАН

нпте места, на които се търси опит. 
Затова пък тези с опита, по-точно 
тези които вече работят избират ме
ста. -селят” се от едно на друго. То
га създава недоверие и предизвиквг 
недоволства всред младите школу- 
взни кадри. А измененията и допълне 
шята на закона последваха с

Закон за трудови

Тъй като 
основни 
сдружения труд в община 
та, коит° имат загуби (Ше 
сти септември” 
цех в ,.Лужница”, Вътреш 
на автогума”) — внимание 
то на първичните партий
ни организации е насочено 
към изнамиране на начин 
за преодоляване на ТРУДНО 
стите-

пока има няколко
организации на

тъкачнияЦел
младите възможно по-рано да полу
чават работа!

Ооновните организации на сдру
жения труд. трудовите общности и 
колективи все още бавно съгласуват 
самоуправителните ©и актове, регу
лиращи трудоустрояването с новите 
разпоредби. Не е малъ1с броят на 
онези, ноито чакат последният мо
мент за да направят това —• 25 сеп
тември т.г. е последният Ден за съг
ласуването им. Забавянето обаче има 
своя цена: въпреки че основните съ 
док е на сдружения труд непосредст
вено прилагат новите разпоредби (ко 
гато разпоредбите в самоуправителни 
те актове са в противовес е тях), мла 
дите школувани кадри без трудов 
стаж трудно стигат до работните ме 
ста.

МЕНИ СЕ КЛАСОВО-СО 
ЦИАЛНАТД СТРУКТУРА 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИ 
СТИТЕ

— До средата на .месеца 
ще обсъдим анализ за сто 
панското положение в об
щината.

Отделно внимание ще по 
светим на ония 
цин. които ш> заключител
ния баланс, или в първите 
три месеца на годината, са 
имали загуби, като потър 
сим решение за излизане 
от затрудненията 
кн-а между другото Слобо 
дан Митич.

Промяната на класово- 
социалната структура на 
СК със стремеж към осъ
ществяване на работниче
око мнозинство е една от 
н ай-същ еств ените

организа

предус- 
ловия СК да стане носител
на почхататъшната борба 
за още по-успешно раз

всички нандида
хгзтъ

витие на социалистически 
те самоуправителни отно
шения.

В. Божилов
Матея Андонов
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Трудоустрояването 

важна задача
Общинската организа

ция на Съюза на синдика
тите, и по-специално 
щинсният синдикален 
вет в Сурдулица 
Дат. че решаването на про 
блема по трудоустрояване 
е една от важните задачи 
и съставна част в борбата 
за икономическа стабили
зация. Ежегодно се набе
лязват редица мерки и ак
ции за

те и конкурсите в предви 
дения законен срок (напри- 

Об- - мер 33 работни

кацтиталовло- 
фактРри, има 

увели
чението на производство
то. осъществяването на 
по-гол ям доход, отделяне 
средства за разширяване 
на материалните основи на 
труда
ят върху условията за ло- 
голямо продуктивно трудо 
Устройване. Съюзът на син 
дигнатите именно в тази на
сока и занапред ще се 
грижи за преодоляване «н«з 
кебл агоприятн ите тенден
ции, съдействувайкм по 
тоя начин за по-голямо 
трудоустрояване на безра
ботните лица в общината.

маляване на 
женията — 
щ«и влияние върхуместа 1Не 

са попълнени, върреряи че 
е изминал законния срок) 
и пр.

Синдикатът полага гри
жи организациите на сАРУ 
жекия труд и трудови об
щности да приемат пове
че Работници на постоян
на работа, а не временно, 
ако за това съществуват 
условия. Още повече, че 
Определен брой организа
ции предпочитат временно 
трудоустрояване, а не нас
таняване на постоянна «Ра
бота.

Разбира се, че високият 
Ръст на цените, липсата на

съг
изхож-

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЧЕСТВУВАН 
7 ЮЛИ — ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯсъществено влия-

40 години 

свободно развитие
увеличение . броя 

на заетите лица и премах
ване на отрицателните яв
ления в тази област- 

Въз основа на сведения, 
с коию разполага Съюзът
на синдикатите, самоугхра- 
вителната общност на ин
тересите по трудоустроя
ване, и инспекцията потру суровини и материали, на-
да при Общинската скуп- 
щина. в сдружения тРУД 
на Сурдулишка община 
през първите пет месеца

В полите на Стара планина, в местността „Изво- 
рище" на 7 юли се проведе централното тържество 
в Димитровградска община по повод Деня на въста
нието в СР Сърбия.

Ст. Н.

ЙЙ
В присъствие на прежи

вели бойци от местните 
сдружения на бойците от 
Каменица, Сенокос. Смило 
вци, Петъ.рлаш и Желю- 
ша. както и районните сд
ружения от Дим1Итровград, 
командирите от 
представители на трудови
те и обществ&но-политиче- 
г;у''л организации, местни об 
ачмости. извиднишкия 
РяД и многобройни граж
дани от околните села, за 
значението на празника, 
развитието на Народноос- 
зободителното движение «и 
формиране на 
ски«я отряд, говори предсе-

асо□□□□□□□□□□□□□□ооооаоаоаопаоапоаао0Оааппаиопааоасшааааооас

цателят на Общинската 
скупщина Петър Тасев, 
който между другото изгь 
кна:

, ^ ^
ка текущата година сатРУ 
доустроени нови 259 работ 
ника. При това на постоя
нна работа са приети 136. 
а временно 159 души. От 
общия пък брой на ново
приетите работници 59 са 
стажанти, и то 41 на пое- | I 
тоянна и 18 на временна 
работа.

Следва да се отбележи, 
че от общия брой на без
работните лица в община
та моментално 145 души 
се намират на преквали
фикация или професионал
на подготовка, така че мо
же да се счита и тези не
заети до края на годината 
да получат работа. Особе
но когато се има предвид, 
че с преквалификация са 
обхванати млади хора, ко
ито са се школували за 
специалности, от кзквито 
в сегашния .момент стопан 
ствогго на общината не се 
нуждае.

Съюзът на синдикатите 
полата особени грижи при 
трудоустрояването да се 
опазват мерилата на обще
ствения договор по наста
няване на работа. За съжа
ление все още определен 
брой организации «а сд^ 
жения труд не са достави
ли ранг-листите «на самоуп 
рагвителната общност на 
интересите по трудоустроя 
ване. Досега това задълже 
ние са изпълнили: фчеа за 
машини и стоманолеярна 
„Мачкатица", ООСТ „Звез
да", ООСТ БДС, ООСТ За 
вод за ТБЦ, ООСТ Апте
ка- основно учгще »Вук Ка 8 
раджич", основно уч-ще 
„Й. Й. Змай" и ООСТ „Про °
мет и сервиз". •

Общинският синдика- 
лен съвет счита, че вътре 
шиите работнически кон
троли трябва да бъдат да
леч
се касае за
ранг-листите и приемането 
на нови работници. Един
ствено по този начин ще 
се осУетят някои тгромък- 
ваньи се нежелателни явл е 
ния, каквито са: приемане 
то без обяви и конкурси,
нереализирането на обяви- ^ишааооаооаааапиооапаооооаапооаооааооооааоопаааппопапааоаапраоаааапааапсшстсшапостааосюсшоосюао

''
2?-

„На това място (Извори 
ще) на 2 юни 1944 година 
е формиран Царибродски- 
яу партизански отряд. Раз
ни спек^нш за това, че от
рядът и развитието на На- 
оедн оосвободителната бор- „ 
ба в тези краища са се 
оазвивали под «влияние на 
БКП са истински фалши- 
фикат, защото тук днес 
присъствуват някои от уча 
сжиците в тези събития, 
основатели на отряда, то
гавашни членове на СКОЮ 
и Комунистическата пар
тия на Югославия. Участи
ето в НОБ и численето 
към Цари бродския отРяд,
I и II Царибродска брига- 
да или «някоя друга «войоко 
ва част на НОБ, не дава 
за право на някои вероот
стъпници, които «през 1948 
и по-късно изневерила стра 
ната и партията, да фал ши 
фнцират фактите- Те от
тук са заминали като пре
датели и може би затова 
мм е нужна такава „исто
рическа 1гсти«на". която «не 
е «нужна другому. защото 
всички наши народи и на
родности знаят истината 
за себе си «и «ндма нужда 
д«а «и«м я тълкува някой, 
който е оттатък граница
та, еще повече ако е ча
кал други да победят Фа
шизма. а те да се прик
лючат в „решаващия мо
мент.

Говорейки за следвоенно 
то «развитие на общината 
Тасев изтъкна, че в тези 
краища, които през «векове 
са били място на множес
тво стълкновения «и делби, 
за пръв дът е «осъществен 
40-годишен тгериод «на мир 
но социаЛ1исти«чеоко строи- 
тсл«ство.

§ ЕГШ .-Пгш з щ Запаса,

Ш*0Т*А я
шйзима От-I У

■л~

ТУ"-

партизан-
Сурдулица

Комонта]Ъ \
§

ОТГОВОРНОСТТй - Н Е ИЗВЕСТНО ПОНЯТИЕ □
8

§ Необходимостта от изостряне на от
говорността в изпълняването на поети- 

51 е задачи, преди всичко в реализиране 
о целите на икономическата стабилизация 
8особено бе изтъквана по време на «из-
□ борите в първичните организации на 
§ Съюза на комунистите и в Съюза на 
8 синдикатите. Т«ози въгхрос на първо «мя- 
8 сто бе и когато се учредяваха общин- 
§ ските комисии за следене осъществява- 
8 нст° на стабилизационните програми.
□ Разбира се, и на ловечето и на различ- 
§ки раениша събрания, сейии и заседа-

Как на практика се ^изостри отго- 
оверността? В Боенлеградона община. 
8 например, въпреки изискванията На тру- 
§ дейците се и Iражданите безотговорни- 
8 те да бъдат подведени под отговорност, 
а в известно число организации и общно- 

сти отговорността стана неизвестно по
нятие. Субективните слабости, макар че 

§ се и констатират, не се премахва т «и 
8 следователно има и трудности. В пове- 
8 чето случаи личната отговорност оста-
□ ва на м армиите във всекидневното тю-

8ООСТтел на -пропуските се посоч1ва 
„Напредък". В първичната организация 
на СК

Г; §
§ §

в тази организация обаче „«никой 
не е виновен". В трудоустрояването 
има не прави лности, същи-те се посочват, 
но личи че няма смелост да се посо- 
Щ-г и носителите «им. В най-новото зе- 

млемерство са направени твърде серио- 
з!.:«'1 протуоки:
.л\:’,унал«м в Ръцете" на 
Същите сега, тези площи ползуват като 
«вой, а конкретни мерки нс се 

приемат. Повечето от трудовите 
за«ц«м'и стопанисват на ръба на рентабил- 
ността ил«и със загуби. Като оправда
ние за това •гюложен«ие се привеждат 
обеис1И>вни трудности. Субективните 
бости и личната отговорност 
са нреггост, в която «не 

Идейно-политичеоното

а
8

С
8:
8обществени площи са
8отделни лица.

гаред-
§§ схр па!ни:;ия.
Н3 5
В

ела 
все още 

се 1Н:а|Ц1НИ'К1оа.
§
Н-

разгранича- 
нане, което е пряко свързано с ‘изостря 

отговорността. ,в общината 
нруино се осцществява., От януари ми
налата до март тази година от редо
вете на СК е изключен само 
—^работник в Горската секция (поради 
побой)! Дали сП1Мо той наруши дисци- 
ллината и нормигге на морала?

То31и въпрос, 
отговорността в общината, след нато не 
намери почва за конкретни 
остана само лозунг, призив за по-ус,ко
рен прогрес. А напремахването «а сотбо-' 
стите, преда, всичко на личната б^зог 
атворност може да

§
§ §

нено на §
§
8
недин член I: ведеиие.

Обишноюият номитет на СК и Пред- 
° седателствощ му, например, няколко 
8 пъти досега констатираха, че в разви- 
о тието па селското стопанство, особено 
“ в реализира^ето на Проекта „Морава 
8,П" и «в обезпечаването на територията 
8 на обпоината оу.ровини за цеха за «оу- 
§ шунс на овошия и зеленчуци. и,ма сери- 
8 озни слабости и пропусни. Като ноои-

8 рпо-^действени, когато
спазване на 8т.е. изострянето на

а След речта на Тао©^ 
° пред многобройнагге посе

тители подбрана нултх^рно’ 
забаона програма изпълни
ха членовете на купту.рно- 

“ художественото дружест- 
] во „Георги Димитров” от 

§ Димитровград.

резултати 3

■има дългосрочни 8
В, Божилов "поелелини.

А. Т.
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-добро бъдещеКварцовите залежа «обещават» поЧАСТИЧНО доволни 

ОТ ИЗНОСА
кварцовите залежи, вър
шат се изследвания ,и на 
други рудни залежи в об
щината.

изследваниягооло71ичеоки 
и Фондът за насърчаванеДоходното свързване на 

и средствата с икютруда
номичеоки мощните произ 

организации е
развитието !на недостатъч
но развитите ираивда ®водствони 

едно от трайните ОИРОДС- 
Боеилопрадсна об

Според плана и лрогра- 
на Регионалната СОИ

• МЕРКИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТА
БИЛИЗАЦИЯ В СУРДУЛИШКИТЕ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЖИВЯВАТ И НАЛИЦЕ СА Л'ьр. 
ВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

СР Сърбия.
мата
но геологически изследва
ния ДРез настоящата годи
на за изследване 
фрама <в Босилеградсно ще 
се изразходвал над 3 мили
она и 500 хиляди динара, 
за фосвагните залежи, око 
ло 4 милиона и 400 хиля-

Резултатите от доссгаш- 
иотвър-

Бооилеградока
ления на 
шина. В тази насока тече 

завидни поспиже- 
Именно трудовата 

за експлоатация

ни-гс изследвания
издават, чс 
община разполага с доста- 

залежи,
и има 
ния. на 'воя-

вършени, а още 19 се строДългосрочната програ-
нкономпческа стабп ят. Общата им преенстосме

възлиза
кварцови•ръчно

чгиято полжтвнзивна 
плоаташия сс очаква 
стане след приемането па 
иноесги I ли он>нпя 1 проект.
който „Елсктробосна” пре- 

Републикан-

едини и (а
товари -в Босилеград, «ю- 

»то работи 'в рамките на 
организация 

Яйце,

ма за
лизация в Сурдулшша об- тна 
щина не само срешна под
крепа с думи, но всички 
стопански
приеха свои програми за 
Рязко подобряване на Ре
дица производствени пока 
затели. На първо място 
предприети са редица меР 
ки и активности за увели
чение на износа и подобря 
ване на въшнотьрговоната 
размяна. Налице са и пър

еко-стойност 
853 108 000 динара, като за 
завършените обекти са Ус 

65 412 000 динара, а

на да
трудовата
„Елоктробосна” от 
постоянно укрепва и раз- 

мощиостите
организации воони

за обекктитс в строители1 
опие 787 696 000 

динара. За обектите в 
строеж главно са осигуре
ни средствата, и то: с нре 
дпти и от Фонда за насъР 
чаоане развитието на нодо 
Статъчно развитите краи
ща в републиката.

ди, а за олово-цинковите 
около 30 милиона динара. 
Изследването върши спе- 

организа-

си. дложи пред 
окия фонд и .който са оча
ква да бъме приет.

Да кажем и това, че 
наред с изследванията на

ширина
Така например нрез пъР- 

месеца на на-
во остават

цкалиаираката 
ция за тази дейност „Гео- 
завод” от Белград. М. Я.

вите шест 
стоящата година, 40-те зае 
ти в тази трудова единица 
са извадили около 8000 то-

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ: СВЕТЛАНА МАНЧИЧ, НО
СИТЕЛ НА БРОНЗОВА ЗНАЧКА НА СИНДИКАТИТЕ

осъществилина кварц и 
над 16 милиона общ доход. 
С това физическият обем 
на производството е пре- 

10 на сто. Еоте
Благоприятна тенден

ция в стопанството на об
щината е, че финансиране-

„.. 3вите резултати.,
За първите три месеип 

от теклата година чети
ри стопански организации 
са реализирали износ на 
конверпгруемня и клирин
говите пазари. Така на
пример ООСТ „5 септем- 
бар”, стопанисваща в със
тава «а автомобилните за 
води .Дървена застава” от 
Крагуевац. е доставила на 
СССР 43 600 микромотори. 
Покритието на вноса с из 
нос е 125,74, относно изно
сът е но-голям от вноса с 
25,74 на сго.

Химическа 
ност „Галеника” — ООСТ 
„25 май”, главно изнася а 
Италия и Германия. Црез 
първото тримесечие са из
несени само 34,2 тона ми
нерална вълна на стойност 
от 287 824 динара- Вече 
през април износът беле
жи рязко увеличение и са 
изнесени 97,3 тона на сто 
ност 2 855 440 динара.

ООСТ „Народна ради- 
ност'”, известна още като 
„Фабрика под хиляда пок
риви", своите изделия на 
домашно ръкоделие плаои 
ра на пазарите в САЩ и 
Италия. През първите три 
месеца износът е несравни 
мо по-голям по отношение 
на съшия период от мина
лата година. Изнесени са 
изделия на стойност от 
4000 долара и 17 милиона 
лири. Темпът на износ 
продължи и през следва
щите месели, а почти две 
трети от целокупното таз
годишно производство ще 
бъде пласирано на чужде
странни пазари.

Трудовата единица „Ко- 
щана” увеличи износа през 
тримесечието, в сравнение 
с миналогодишното триме
сечие с 50 на сто. При то
ва 80 на сто от цблонуи- 
ния износ (предимно дам
ски обувки) се изнасят в 
Швеция, а останалата част 
в Германия и Съветския 
съюз.

Въпреки общите тенден
ции за намаляване на ка
питаловложенията (една 
също важна задача в ста
билизационната политика), 
през първото тримесечие 
на територията на община
та в процес «а изграждане 
са били 29 инвестиционни 
обекта, от които ■ Ю са а01-

Работим добре — добре 
и заработваме

изпълнен с 
ствено, ири такова произ-. 
водство. значително е нодо 
брена и материалната ос
нова на заетите в ТРУА°- 
вата единица. Средният ли
чен доход понастояшем еъ 
злиза на над 18 000 динара 
и по отношение на мина
логодишния през този пе
риод е увеличен с 50 на 
сто.

то на възпроизводството 
се върши в ло-голяма сте
пен със ообствени средст
ва, което означава, че оа 
мо финансирането .се подоб 
рява от период «а период. 
От общите делови оредст- 
ва на собствени 'източни
ци се падат 80,5 на сто 
орещу 78,8 «а сто, кално
то се възлизали през съ
щия период на миналата 
година.

Полагат се съРДо така 
Усилия да заживеят пълно 
ценно и останалите меРки 
на иконо-мичеоката стаби
лизация: 
производството, 
ване качеството на проду
кцията, изостряне на тру
довата дисциплина, както 
и на личната и колективна 
отговорност.

----—....-Светлана Манчич, работ 
ничка в конфекция ,Лис- 
ца” в Бабушница по слу
чай 27 юни — Деня на са 
моуправителя беше удос 
тоена с бронзова значка на 
синдикатите в Сърбия. То
ва признание, както изтъ 
ква Светлана, ще и бъде 
и подтик за още по-усърд- 
на работа занапред.

Наред с това значител
ни средства се отделят и 
за по-нататъшното изслед
ване на кварцовите 
жи в общината. Само през 
настоящата година за цел
та ще се изразходват око
ло 2 милиона динара, от 

30 на сто обезпеча
ва „Елентробоона", а оста
налите 
лната
щност на интересите по

-х
а V.

промишле- зале-
й?СветланаПървоначално 

Манчич е работила в ,.Те 
кстилколор”. а сетне, след 

на це-ха

:
увеличение на 

подобря-
КОИТО наоткриването 

..Лисца” от Севнице в Сло 
вения в Бабушница, 
ва в „Лисца”.

С. Манчич70 на сто Региона
самоуправителна об-

- - ,■ 'йс:,\гина
— За нас конфекционе 

рите в „Текстилколор" 
сдружаването с ..Лисца” 
представляваше и скъс
ване със занаятчийския на 
чин на производство — 
казва Светлана.

Чрез самообразование, 
Светлана днес вече е 
квалифицирана нонфекци 
онерка. От две години на 
сам не работи с .машина, 
а върши контрол на качес 
твото.

— Да, но и като на кон 
трольорка, личният доход 
ли завиои не само от броя 
прегледани произведения, 
но преди всичко от каче 
ството им. На месеца за 
работвам от 18 000—22 000 
динара. В нашата основна 
организация на сдружения 
труд някои заработват и 
над 26 000 динара. При нас 
има възможности и за из 
вънреден труд. Бих искала 
да кажа, че в нашата ор 
ганизация «ито една ак
ция не минава извън син
дикалната организация. Та 
ка е и сега при провежда 
нето на стабилизационна
та програма. Всички се 
ангажирахме. С всяка изте 
кла година придобиваме 
нов опит 
по-качествено производс
тво като при това пестим 
там. където е възможно 
— споделя Светлана Ман- 

М. Антич

Ст. Н.

Без изгледиАКТУАЛНО
Към средата на юли делегатите на — Много трудно. Просто казано, не 

Общиноката скупщина в Бабушница Ще виждам персвпктива. Там има прооле- 
трябва да си кажат какво да се прави ми от различно естество, мнозина работ 
с донеотдавна многообещаващата фаб- ници вече напускат колектива. Не даде 
рика за глинени изделия „Шести септе- резултати ни очакваната интеграция на 
мври". С пускането й в редовно произ- „Изградил ’ с „Потрес в Пирот. До сре 
водство — тя задочна да прави загуби, дата на юли ще трябва да бъде извест- 
И след 'Отстраняването на някои „тесни н° какво ще стане с „Шести септем- 
меСта” в производствения процес, поло- ври”. Готвим щателен анализ на 
жението не се подобри. От жението там и тогава ще излезнем с 
друга страна, „Шести септември” е из- предложение пред делегатите на Общи- 
правен и пред коковете на кредиторите, нската скупщина — изтъква Джокич. 
доставчиците на съоръжения. И Дълго

пол о-

Имак е „Шести септември” не се 
вете от ден на ден стават все ио-голе- оеии със скръстени ръце. Вече са из
ми, а производството никак да тръгне кдючени от редовете на Съюза на ко

мунистите бившият председател на Ра
ботническия съвет Мирослав Смилкович 

Не даде резултати ни „удавянето м бившият директор на ООСТ „Изград- 
на около 30 милиона динара — сума ко- ,ня" Слободан Стоянович. 
ято на ООСТ „Изградня” е внесла зе
меделската кооперация „Ерма” в Звон- 
ци за изграаодане на «ава овцеферма 
на „Църни връх”. С тези средства, кои- поискана партийна и материална отго- 
то елезли в продънения кош на „Шести аорност и от директора на трудовата об-

Нито 'Щ1н0'ст Йосиф Александров.
Може би много по-рано е трябва- 

0РеД:ст1ва е трябвало да ползува само ло да се мисли дали една малка тру- 
ООСТ „Изградня), нито пък сега върви дова организация каквато беше „Колгу- 
И|3.граждането на овцефармата. налац” ще бъде в състояние да изнесе

И така от ден на ден „Шести сей- на плещите си толкова голямо бреме, 
тем.ври” затъва. Попитахме председате- какаото беше изграждане на фабрика 
ля на Изпълнителния съвет цри Общи- за глинени изделия? Но сега е необяс
нената скупщина Йован Джонич има ли димо Да се търсят спешни мерки за из-

с желания темп.

По инициатива на първичната орга
низация на Съюза на комунистите е

септември” нищо не се решило. 
са погасени загубите (макар че тези

за повече и

изгледи да се намери някакъв изход и ход от задънената улица- 
за тези организация на сдружения ТРУД? М. Андонов

чич.

БРАТСТВО * 13 ЮЛИ 1984/СТРАНИЦА 6



•>

Т1Г «ля

фЖ И на Съюза на комунистите в Сърбия

г

ИЗКУШЕНИЯТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
«рая 1на миналия месец, -на заседание 

на Централния комитет на Съюза <на 
комунистите на Сърбия бе разисвкано за раз
пределението на дохода. Досега не бе прак
тика централните комитети да разискват 

въпрос. Тази тематична област бе 
доставена на стопанские камари, Синдиката, 
Социалистическия съюз, а Съюзът на кому
нистите „взимаше" -

скоро трябва да се очакват тези дълго ттред- 
вествявани промени. Трябва да се подчертае, 
че тези промени първо трябва да се насочат 
към елминиране на ноо1пра®дателн'Ите разлики 
в големината на личните доходи, и то не са
мо заради това, че по този начин -поне малко 

•ще се защити стандарта на онези с ниски 
лични доходи, 'а и поради това, че по-справед
ливото разпределение представлява най-доб
рия производствен стимул. В разпределението 
са ©плетени интересите на воички. и на произ
водителите и на потребителите, както и на 
всички техни ммотобройни посредници. Ня
кои от тях -са продуктивни, някои не са- но 
всички (И'мат -стшо желание 
чен доход. Нашите опити показват, че в то
ва надпреварван е -най-добрите винаги не са 
побеждавали, именно че разстоянията меж
ду добрите и лошите са твърде малки или, 
често и не съществуват- Тогава това е 
уравнил01вка която никого не стимулира: ни 
лошия да работи по-добре, еш добрия да ра
боти още по-добре. А без активната роля на 
мотивите на производителите и изгледите за 
стабилизация и по-ускорено икономическо ра
звитие стават слаби. Не могат, както бе оце
нено на заседанието на Централния комитет 
на СК на Сърбия, тези мотиви да се тъРсят 
само в патриотизма, а и в сферата на инте
ресите, понеже личните интереси 
бяха възлови елементи на стопанисване. Този 
интерес е човешка особеност, на която не 
трябва да се възхищаваме, но трябва да я 
уважаваме.

че пъти повтаряните изисквания за коренни 
промени нищо не се е променило, понеже 
самите тези хора имат обществена мощ ус
пешно на това да се противопоставят- Зара
ди това. всички изисквания, и онези, които 
се чуват в публичните разисквания, както и 
онези, записани в многобройни документи, в 
които се изисква смела ревизия в областта- 
на разпределението, и по-нататък безуспеш
но ще се стълкновяват с онези, които през 
изминалите години си обезпечиха привилегия 
да бъдат добре заплатени за работа, която 
струва малко или ни най-малко.

Не е никаква мъдрост да -се утвърди, че 
несправедливото разпределение «на дохода 
днес е масово явление- В обстоятелствата, ко- 
гато жизненият уровен на много работници 
въртоглаво се -спуска до критична точка, та
кова разпределение довежда до -сериозни 
вълнения. Във всеки случай най-сериозният 
вид на тези вълнения са така наречените пре
късвания на работата. Дори и с повърхнос
тен анализ на тазгодишните прекъсвания на 
работата, лесно се стига до заключение, че 
недоволството -от разпределението бе главен 
лютив. Трябва да се подчертае, че това недо
волство винаги не бе предизвикано от ниския 
доход, а и с разпределението е което бяха фа
воризирани канцеларските структури. А по 
всичко личи, че в предстоящите месеци та
кива мотив.и ще има все повече и повече. 
Към такава песимистична прогноза насочва и 
факта, че (от 1 юли) започна да се прилага 
Закон за временна забрана на разпологането 
с една част от обществените средства за 
изплащане па личните доходи. Как днес из
глеждат нещата, под удара на този закон ще 
се намерят около пет хиляди югославски ко
лективи, които стопанисват със загуби, а 
това е всеки шести. Безсъмнено, това още 
повече ще доближи всички н епри ви л е гир ов а - 
ни категории от -населението към .долната 
черта" на издръжливостта.

Откровеността с която днес се водят ра
зисквания на тази тема, което до неот

давна бе провъзгласявано като ерес, предста
влява сигурен знак, че в разпределението на-

по
този нре-

осъЩествя-ването на дохо
да. понеже се считаше, че това е по-важна 
тема-

Но изглежда, че настпи време. когато
разпределението излезна на преден план, ко
гато се нареди в онова множество живото- 
тРептящи проблеми, чиито решения вече не 
могат да се отсрочват.

За недостатъците на разпределението го
ворят всички: и базата и ръководството. И

по-голям ли-

едните и другите откровено изразяват недо
волство от съществуващите решения, въпре
ки че с такива решения някои от тях могат 
да бъдат твърде доволни. Наистина не е лес
но да се обясни заради какво такова разпре
деление. което всички критикуват и по-ната
тък остава незасегнато от промени, които 
мнозина вече с години предвестяват и които 
мнозина провъзгласяват като неминуеми. На 
малко по-внимателния наблюдател не може 
да измъкне от предвид факта, че ръководст
вото дори е и по-критично от базата и при 
това предлага твърди емпирически доказател
ства. с които аргументира недоволството си. 

"р дна от най-честите забележки се отна- 
■^ся до няколкогодишния маниер с адми

нистративните .мероприятия на перото да се 
отлива дохода от производствените към не
производствените работници. Често се при
бягва към тези пера, па при ония, които съз
дават доход се гасят всички стимули да 
бъдат по-продуктивни. В такива обстоятел 
ва нищо не помагат различни „хартии” в ко
ито от непосредствените _ производители се 
търсят по-добри -резултати, понеже плодове
те от тяхното старание и по-нататък взимат 
онези в администрацията, а които често из
пълняват >работи, за които лесно може да 

излишни. Мнозина именно 
това виждат причините, че и покрай пове-

винаги

|^окрай тази откровеност- добър знак 
А представлява и това, че за разпределе

нието сега се разисква сК: съща важност, 
както и когато Се разисква за създаването 
на дохода, че разпределението е зачислено 
в списъка на -елементите от които зависи осъ 
щестзява-нето на Програмата за стабилиза
ция. Положително е и това, че 
сред ств ени т е 
ват само, когато тРябва да се създаде доход 

и -когато този доход трябва да се разпре-

Растно Йоветич

ст-

днес |нело- 
производители -не се призова

но
се утвърди, че са дели.
в

У
БЕСЕДА С УРОШ БАИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБНОР НА СЪРБИЯ против фашистките окупатори и 

домашните предатели «е е можала 
да се опечели само с борба на 
овоет° огнище. След опита ма гер
манския окупатор с голямата офан 
зива 1в Западна Сърбдя и Шума- 
дия да потуши въстанието в Сър
бия и Югославия стига 
даване на пролетарски бригади,, от 
носно до слагане основите на но
вата народна а! революционна ар
мия на Югославия със задача 
разпространява и укрепва 
за единство на н ар одоосвободп- 
телната борба на воички народи и 
народности на цялата от фашист
ките нашественици окупирана и 
разпокъсана югославска територия. 
А тъй ка«т° днес изглежда модер
но историческите събития да се 
проектират върху днешната рестуб 
ликаноко покрайнинска дпменаля, 
налага се да припомня, че в това 
преломно историческо събитие Сър 
бия е била застъпена с четири оди 
тни батальона 
състава на Първа пролетарска бри 
гада, след тоиа с цяла Втора про
летарска бригада (четири баталио- 
иа) и с два батальона на Трета 
пролстарока бригада и Охранитод-

(Нп 3-та стр.)

Силнн огнища на партизанската 

борба в Сърбия се до съз

на
идеятаПРЕЗ 1944 ГОДИНА В СЪРБИЯ БИВАТ ФОРМИРАНИ ПОВЕЧЕ ЧАСТИ НА НАРОДООСВОБО- 

ДИТЕЛНАТА ВОЙСКА НА ЮГОСЛАВИЯ — 60 НОВИ БРИГАДИ, 12 ДИВИЗИИ И ТРИ КОРПУСА 
— И Е ОСВОБОДЕНА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА. ЗА ТОВА И ЗА АКТУАЛНИТЕ ВЪПРО
СИ В ДЕЙСТВУВАНЕТО НА БОРЦИТЕ БЕСЕДВАХМЕ С ДРУГАРЯ УРОШ БАИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА СУБНОР НА СЪРБИЯ

НОВЮ в Сърбия- през 1944 годи
на, наистина трябва сериозно да 
се -спрем върху положението и ра
звитието «на Народоосюободител-на- 
та война и революция в Сърбия 
п-реди тази година. Толкова пове
че, понеже 'гук-таме се чува така 
нареченият тезис, че -народооовобо 
д/ителното движение в С-ьрбия — 
след т,|рвата м голяма вражеска 
офанзива -срещу свободната тери
тория в Сърби я и изтеглянето на 
част от партизанските сили от За
падна Сърбия и Шумадия <и Санд-

.Другарю Баич, бихте Дефини
рали положението в Сърбия преди 

миогобройните
жак и Босна с Тито и 
щаб на НОВ-Ю Върховния 

— „замира", -или! е 
че е съществувало само в Южно-активизирането на 

военни формации в 1944 година? 
Какво мислите за тезиса, че дви- 

лреди това в Сърбия би- 
по-смекчения 

преди 1944 
Юж-

моравски регион.
По мое мнение, авторите па 

този тезис очевидно занемаряват
жението
ло замряло, или за 
тезис, че движението 
година съществувало само в 
иоморавски регион?

две трети от
съществените исторически факли. 
Губи -сс от предвид, че това 'Изтв-
гляне -в означило и прорастване на 
н ародоо с в ободите лнотоЗа да може по-цялостью да се 

разберат историческите факти за 
формирането «а голям брой «ови 
бригади, дивизии и корпуси

движение 
и страната в по-шис°ко качсстпо, 
че Народооооободитолната войнана



г Комукаст
РАЗВИТИЕ ДО 2000 ГОДИНА 
СР СЪРБИЯ

транство ,на глава от жителите ще 
бъш увеличена от 16,9 до 21,4 ква
дратни метра.

Ако бъде — ще бъде манипулира,Анализът, значи
по отношение на сегашната криза, 

и цифри, пасъс смели планове
че н Завода мислят,очевидно е.

че тези трудности могат' да се
К8дделв*т в релативно кратък срок 

2000 година ше продъ.т-Сьрбия бел покрайнините »<е ла- и, че доВ следващите шестнадесет години 
сновава ралвитието си върху по-добро използуване но

създадени потенциали, и то преди всично поради уве~ 
- Завода за план на СР Сърбия. Завет днес е

жим с ускорен темп на развитие.човешките, нри-
ИРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НА ПЛАНОВИЦИТЕ

родните и с труд 
личенни износ — казват в 
трудно да се планира?

Дали трябва да се съмняваме 
такива проекции? Ако бихме СъбиП о -м ататъшното развитиед • у\и ко сегашните застои в сто- 

това с
и.нъ-предложение ма трябвало да се заоноиава —

шмгенмо ,|*Ь|рко в някое
дългосрочния план ореди ше кпат лялновиците- ^

стнадесет години (1968) беше мре- ху активирането на пренебрегнати 
д,видено много фабрични цехове те стопански РеоуРси. И този сми- 
поради недостиг на суровини в 1984 съл. се ипсистира «ъР*У зтчи-гел- 
годийа с дни ще бъдат без работа но по-бързото развитие ни енсршц 

-и че поради „поддържане «а кон- мм .капацитети, суровинните ое- 
тинуитет на производството’1 коле нови и на »го-гол я мото 
ктиапте ше изнасят на «сяна цена преди всичко с
_ мнозина такива предвиждания потенциали, А съвкупното ироизво

несериозни. Понеже дство би трябвало да бъде нас°-
износа. М.НОГО гю-голямо

панското развитие и по
кг кви трудности отговаряме само 
на някои задължения (нар. износа)

. ава има причини за недоверие.V-С години имаме проблеми с проду-
кт изността, не можем да запазим

ползуваме заплануваните .равнища ръста на
труд създадени колективите твърде сло-гегтиге, а

ро се сдружават, па ако в един не
иха дългосрочен план се говори 
са т~за. че тези и много други

би смятали за
това, ка-кто знаем, днес често се
случва, на творците на платна за значение получават науката -и ала 
следващите 16 години наистина не т апията в нова технология, чисто 
е леко. Развитието на седемдесет- развитие би трябвало да донрнне- • 
те и осемдесетте окончателно по- се повишение на производителна- 

зЬрочните гтре

чено към
елементи на развитие трябва да 
издържат радикални подобрения, 
тогава с право се поставя въпроса 
дали в следвашите шестнадесет го

2000 година; всички заети?

дини в това ше успеем.твърди, че -към дълго 
движдания тРябва да се 
да с отделни резерви, 
на стопанисване почти всяка годи- отКОЛКОто Словения, Хърватско и 
на неочаквано се менят, па на пла- г0ПрИЯтНата стопанска структура, 
новицнте остава 'Все по-малко въз
можност успешно да предвиждат 
бъдешето.

Войводина заедно) и релативно неола Известно е с какви трудности 
осъшествявалге ня-л закъснения 

кси от с гневните раздели от първа 
та фаза на Дългосрочната програ
ма за стабилизация, и с какви проамбициозноття и комкурентността на наше- еги). което е гвьРДе 

го стопанство на световния пазар, по отношение на с-а™ етсто- 
Но това от тя* и не се търси. Със значително по-бързо развитие ямие, от 400 а

Онова, което те могат — това е, на суровинната основа в селското ас| единия 645 Същевременно, 
че въз основа на предишните, се- стопанство, и тази асг . Р _ опелкият годишен рг-Дт на ироизво 
ташните и няки елементи на бъде та бп трябвало да има силна хра- °^"^7^Нд^Тията & тРя. 

процеси да .направят опти-ма нителиа промишленост. бвало да* бъде релативно висока,
.Всичко това, разбира се. е па‘и казват в Завода, за план 

„ основа за съвкупно по-бързо разви- дустрИЯта на СР Сърбия без
„ .вода 33 тие. па в анализа се споменават и би успяла да върви в крака с ръ-

план на СР Съроия наи-голямата ншш влаГания в „износно ориенти- на пр0изводителнатта на висо-
част на тази проекция са направи- раното и технологически интензив- КС1раз8тите страни. Общественото 
ли въз основа на студия на ик ,:з п.роизводство", относно „подтик прОИЗВОДстВО на стопанството ше 
мическия .институт в Ьелград, е ване на ПО-висшите етапи на пре- 
завършена ттрелюгинарната работ- ра50хка" в -индустрията. В този 
на версия на анализа за условията стопаноки отрасъл' най-много се 
и възможностите на дългосрочно- 

СР Сърбия до 1995

блеми келкетивите Успяват редов
но да произвеждат. Ако в анализа 
се предвижда, че същото това сто 
пенство за шестнадесет години ще 
увеличи производителността, тога- 

ин- ва съществуват причини за съмне
ние. Анализите на развитие тръг
ват от „когато би" и от това вси-

„ДЪР- 
Това

шите
лни проенции на развитие-

САП
Специалистите ов

чки елементи на плана се 
жат” към Утвърдения ред. 
всъшнсст рядко се случва, па пла
новете, особено дългосрочните- са 
само хубави желания.

се увеличава в размер от четири 
на сто годишно (сега средно е 1-1 
на сто), което също така е смела

набляга върху развитието на маши 
ностроенето и металопреработвате 
лните капацитети- Защото, • ка.кто
се оценява, технологическият яз, 

от развитите

прогноза.то -развитие на 
година, относно до 2000 година, а 
този .материал ще послужи за изра 
ботка на Дългосрочния бшествен 
план на Републиката. Анализът, ка 
кто и множеството други докумен

Но тева не значи, че .макар и 
а прелиминарните Работни версии.

И в инвестиционната политика 
трябвало би да станат големи про
мени. Участието на инвестициите трябва да ги отхвърляме. Те, как-

то и анализът на Завода за план
който ни разделя 
страни, до голяма степен е .възмо- &н се намалило от 31 (1980) на

около 24 на сто, а средният годи
шен размер на влагане в основни 
средства би било около пет про
цента. Инвестициите Ще бъдат на
сочени към производството на 
енергия и суровини, износно ори
ентираното стопанство, .но и към 
онези програми, които са от зна-

_ ж/но да се превъзмогне с производ
ти. се опира -върху Дългосрочната |СЖВ0 на котвено оборудване и 
програма за икономическа Стаби
лизация. и възловите .развойни оп
ределения са засновзни върху ре
шенията, които -са предвидени ._ 
втората и трета фаза на реализира 
нето на Програмата.

з СР Сърбия, съдържат и преду
преждение за това какво ше ста
ва ако някой от предвидените раз
дели на развитие не бъде осъщест 
вен. Всеки от тях носи след себе 
си множество проблеми, за което

и за бпр-съоръжения. Говори се 
зото развитие на химическата ин- 

изгь к-ват.дустрия, а плановиците 
с че .ръста на производството, .което 

Ще бъде конкурентно на 
ния пазар, е възможно Да се осъ
ществи само с укрепването на мм- чен,ие за по-нататъшно усъвършен- 
теграционните процеси в стопанст-

оветов-

се гс-зсри и в анализа за разви-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ЯЗ технологията. Със се- тие на СР Сърбия. Ако, да кажем,стване на
лективна политика на влагания би не бъде осъществен предвидения 
трябвало -да се решават структур- размер на заетост (около три) или 
н-пте .несъгласувания в стопанство
то. Предвидено е, че Републиката 

Интересно е и това, че .в ана- до 1990 година Ще -излезе от пла- 
двех-илядната тежно-биламсовмте трудности, 
а .на „пълно оптимистична е и '.преценката, че

-п.рос-

вото.С такава ориентация, планови- 
. ците предвиждат, просто казано,

СР Сърбия без покрайнините в 
първата част на този период, по
не до 1990 година ше чувствува 
последиците от доскорашната тю лиза се говори за 
много .неща погрешна развойна по година като за годин
литика. за да -по-късно дойдат до заемане на .работа" (две трети, за- до 2000 година жилищното
изява новите процеси, относно по-_______________
еишение -на сегашните -размери .на

ОПТИМИСТИЧНИ ПРЕЦЕНКИ -износа (12 на сто годишно) това
ше предизвика редица безредици 

а в производството, -износа, инвести
циите, основното Разпределение и 
т.н. А това довежда до застои в 
останалите сектори -и по-нататъш- 
ното стагниране по отношение на 
стопански развитите страни.

увеличение. ОБЩИ ИНТЕРЕСИ... с. _----------------- ;----—
Амбициозните планове оообено Преди приемане на Обществения план за разви г,ие на Сър

бия до 2000 .година, ще бъде "риех документ под название „Обща 
организация в икономическата политика ог общи интереси”. Този 
документ — канта ни каза Йован Мирович в -Завода за план на 
СР Сърбия — съвместно ще подготвят заводите за план на Сър
бия, Косово и Войводина. В този документ ще се разработят въ
проси на развитието, които са от общ интерес за Републиката 
като цяло. В рамките на подготовките на този документ Ще се 
утвьрдят — казва Мирович — .и кои са това области, които съв
местно трябва да се регулират и в покрайнинските и републи
канския план.

Плановиците значи предупре
ждават какво т.рябва да се -напра
ви, въ.з основа на онова .какво мо-

затРУД-няват: -неразвитостта .на -гол- 
. дмо брой общини, даже .и реги

оните (Южн-оморавоки), -незаетост- 
' та (днес тази част на Сърби-я 'има 

' '50 000 .незаети повече отколмото
Словения, Хърватско и Войводина 
заедно), и релативно .неблагоприят
ната стопанска структура. СР Сър
бия е главно .развивала вносно за
висимите преработваем-и .капаците 
ги, без достатъчно сурвин-на орно- 
ва, което затруднява работата ма

же да се предвиди, донякъде
как Чи това да се .направи, и това 
от тях е достатъчно. Дали СР СъР 
бия .или .някоя друга република в 
то.ва ше успеят, това заводите и 
институтите не могат да кажат. В 
компетенция е ма останалите, ко- 
лкото е възможно, тези планове и 
да осъществят. Б. Радивойшамного колективи.



Комунист 3
беседа с урош баич, председател НА СУБНОР НА СЪРБИЯ ***************************

(От 1-ва стр.) ските и българските фашистки ва- 
ния батальон към Върховния щаб воеваггел'и- Третото ошище на На- 
На -и ПОЮ. роодосвободителната борба по то-

Наистина, след първата враже ~а ®Рем'е са Шумадия и Западна 
ока офанзива ,в Сърбия бива нане- Сър®Ия- включително м районите 
сен сериозен удар на народоосво- на Чачак, Валедо, Кюсмай и Аран 
оодетелното движение в Западна ДЖеЛоваЦ — близко до Белтрад, 

ъроия и Шумадия, така че в тази к"ЬДето също работи партията и 
част на Сърбия (особено през 1942 Действуват партизанските отряди, 
година) биват създадени изключи- Четвъртото, твърде важно ог- 
телно тежки условия за дейсвву- 'на народоосвободителната
ване на партизанските отряди и борба по това време, бе Белград, 
Народоосвободителната борба изоб къАет° до пролетта на 1943 година

бе и 'Понрайнинсцият комитет на 
ЮКП за Сърбия, който 
държаше куриерна връзка с пар
тийните; ком/и тети и партизанските

по ____ значи, отряди и ръководеше с Народоос-
РОДоос*обо™-7^ тезисът’ че ,на- вободителната борба в Сърбия. Ос 
Сърбия замита Б?0 движение в вен това Белград бе важен мзточ- 
Работата на тг рз° прОДъ'л'Жа'ва Н1 гк на борци ме' само за Коомай- 
тията ГКТ>ь^ГаШ1^а1,^1ята на пар" °ВИя ;и ЛРУгите партизански отря- 
■риаа1н^ь'ит И оор®иге ,на паР- ДП. но и за народоосвободителната

3ападНа Сър- борба в Срем. Днес не е лесно и 
няг-пир-н вди ’ среЩУ «оито оива Да се замисли как това «зее така насочена първата германска офан
зива с твърде силни 
ЗИИ От
войска

ното успешно действуване, бяха 
създавани и работеха народоосво- 
бедителни отбори като органи на 
новата народна власт и на новата 
борба срещу окупаторите и домаш 
ните предатели; Важ1но е да се 
каже и това, че от декеимври 1943 
година и гкъкъоно бяха организира 
ни партийни и Iвоенни курсове на 
свободната теРтория, където бяха 
оспособявани борци и ръко®одите- 
ли за работа на терена, за парти
занските отряди и военно-ти ловите 
учреждения и части.

На тази територия дълго при- 
съствуваше и българската фашист
ка войска.

Щ|0.

ПЪРВАТА ВРАЖЕСКА 
ОФАНЗИВА

Обаче

От тук ПО

. това никак не
Да. не бива да ое губи от пре

двид и фактътг че и войската 
фашистка България, нато една ор 
(жупациюните сили на фашистката 
|КЮ1алици1я капитулира едвам в сеп
тември 1944 година — м това ед
на година след 'Капитулацията на 
фашистка Италия; че след декем
ври 1943 до вредата -на март 1944 
година траеше голямата зимна оку 
латорска и куизликгска офанзива 
срещу партизаните в Сърбия и че 
стратегическият интерес *на Герма 
ния като плавна фашистка сила, ой 
лно заинтересувана за контрола и 
държането на главните пътни съо 
бщения и природните богатства 
Сърбия, не бе намелен, но увели
чен. Този интерес бе и заради ней 
ките дивизии в южната част на Бал 
(Канския полуостров и към 
кия изток. Освен това, германски
ят окупатор, наистина, в Сърбия 
от сръбските изроди успя да орга 
низира куизлингски въоръжени во 
йзкови части за борба срещу на- 
родоосвободителното движение и 
запазване на окупационния фашис
тки режим. Но не успя вито една 
таКтта в°йскова част да изпрати 
на Източния фронт, което 
ню щеше да стане ако в най голя
мата част на Сърбия наистина бя
ха замряли 'Нароосвободителното 
движение и въоръжената 
циенна борба. Тук не е 
да се спомене и това, че 
те мисии на западните съюзници в 
1 лавния щаб .на НОВ и ПО в Сър
бия пристигнаха едвам в началото 
на'май 1944 година. Това 
на година след пристигането 
във Върховния щаб на НОВ и 
ПОЮ и в останалите главни Щабо
ве на НОВ и ПО. И след това вре
ме биваха засилвани съюзнически 
те военни мисии при Дража Ми
хаил ович и другите четнишни но- 
Мсидувания, едно много затрудня
ващо обстоятелство, .което трябва 
ше да преодолява народ ©освободи
телното движение в Сърбия

на

дълго е могло да устои и функци
онира в Белград, когато знаем ко- | 

оперативна лко силни бяха окупато.рските си- 
'контрареволюционните ли и колко дълбок бе интересът до .рг^нтп на 1943 гогтиня

стка оъваевателока сила била елеци роди че точно в гвобоп,олюбилия оъАе^предмет на по-сериозна науч-
.ЛНО заинтересована За силното .И революционен БелСцрадТа™и Ц НОвТ^люцСТТ^о
вГи Гените 1РлътниИТес ойш^ движениет°- В Швш» Са1Н- и покрай големите Успехи, ощеизо’
прм съоощения ажан в първата военна година и .ставаьМе. Но и това е достатъчнойклаг глг;;лжк »—
телски планове. Затова, а поради дителната борба в Нововарошка и тезИ|с за .замирането" чаНже- 
размаха на въстанието в Сърбия. Приеподска, както и в Валевока НИетп и т -там май-т ^ 
главно бива предприета първата го- и Бйелоподска околия. И тук маро за наоотопвобгши-гсчтгГ аЪя^тйТ>ИиА 
лялга вражеска офанзива с ;надеж- доосвободителното движение има амо 1В с би Л но почти мИпг 
да. че така напълно ще бъде лик- свои приливи и краткотрайни от- ги„„ я’ ° ™ н 03т,дру
видирана НОБ в Сърбия и в. ця- ливи. Бтшат създавани нови парти- Ю™с"а1™- Влр°-
да Югославия- Все пак, в Сърби зански отряди, народоосвободител- твижр.ниото в Г .УУ0.- К период 
постоянно и организирано, през ця ни отбори, бригади, а в началото „ е ое 'наисти<на
лата война, действува Комунисти- на март 1944 година и 37-л,а сан- “ПГ““ " ™Т°РЪТ и Аама 
че ската партия, а в Южна и Из- джашка ударна дивизия. „ У®? ^ . ' по същото това
точна Сърбия действуват и лшого д Р0 ' а пр®ДпР'и6мали офанзи-
бройни партизански отряди исГ А К КВ° е Положението то- ви. вършили погроми и терор 1над 
ствува свободна те^то^я Том ва,Ереме във в°иводиНа и в Косо- населението, пълнели съществува- 
състояние поолт-яжава по ^пр °’ тт щите в'е,че затвори, лагери .и лоб-
дата на 1942 година когатоА нагттд Народоосвободителната борба ни места м откривали нови. Бани- 
пва отлив на въстанието с Р^- ВЪВ Войводина по това оре,ме’ въ- аа 1И яйин«'и « Белград Бубан в 
чен интензитет който « прекИ ИЗКЯЮЧИтелно тежките ус- Ниш. Чачалица кран Понсаревац,
п^иеГуТ5ов™Гна п^Гш ^вТно Х^е“ ™Н° ^ В

^и^ражес^иТ^ш-^бе^занонТ Н^”ОБ„8с0нбОДгТеЛНата б°Рба В И3 **" Т°"'аВа С борци, активист»:. сим 
мерно явление и в другате части Т 3 Босна- СъщевРемеН|НО, про патизьори и други поради траене- 
на Югославия6 [“Л™ ограничените

Освен това «е бива да се за- И°Б °ИВа взапмно свързана 
немари обстоятелството, 
средата на 1942 до есента на 1943

елитни диви-
г&рман ската

която

в

Близ-

вероят-

ревехлю-
излишно

авоенни-
И 4МНО-

.върху жество други лагери бяха тгьлне-

контакти, то «а «гродоосвобадителната бор- 
със ба в Сърбия .и активната подкрепа 

важните отклици на партизански- от народа па тази борба срещу 
те боеве, водени п0 ТОва време >в окупаторите и домашните предате- 

гсиина военната сила ,на народоос Войводина и с активно- ли, както и заради внедреното вли
вободителното движение са съчи- ™ ^частие ,на ■народоосвободител- лкие и организираната работа 
«явали партизанските отряда («ай- Т„Гв и в ВалгРад в НОВ Комунистинската партия в места- 
стана, с различна сила) действува- °|РоЛ' ВеЧе 8 "ьрвата половина та, кт-дето <с твърде големи ТТ; ' действува на 1943 година биват формирани се запазваше

^а“истните окупатори първите ударни бригади във Вой- жим.
г до^ашните '1Редатели- Отделни .вс,д,И!На (I, II и III). а през есента Като логичен резултат
^гУРоД^г,Ри^Ра3°иВаНИ' н?-°ЪР На ситата година IV и V войводин .темнието, за ноето
репвани° Нима тов" «е е^атъ- ска бригада: а сс'.тй биват форм'и Ме тр,в0 състоят^ на ударни пар
чна илюстрация за сьщ^стауване- Ра”И "ърви7? нз~ноки «иои- ™занрки 6а™яь<ши за действия ОРГАНИЗИРАНО ВЛИЯНИЕ НА
то и развитието «а на^вобо- Г д1^°я аГюд~П « * Ж КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИ™
дителната оороа и за деиствител войводинока ударна дивизия (3 мтране на бригади в Сърбил т-и^т и, ■Пелователн'0' когато се вземе 
ното свооодолюбиво, антиокупатор 1944) -и 12-ти удаРон щойвч, и "а 5 октом,»рГшЗ гщ ний близо гС»и КШВН0 'до ТУК. трябва
ско и антикуизлингено настроение нски корпус (1 юли 1944). до Белград «а гглшзин^Рудник б , ^ане ио-яоно. че създаването на
на «арода и в :наи-тежгеите военни - п На 1УИНИК би. голям брои бригади дивизии и
ЕГХ-Я Г^анасен= ЖЖГ Г'вашСиГ^ГТе°о^“

ГиТ;:“:: нсаИл.иер:: в борба к:: аса-™п™~г ^навлГ:!гтеУт^
св^г^гаФн^века^ана -~^=я'«ма^воТ

Значи, по това време е имало стоятеледаа, с0 развиваше с обля- '-143 До февруари 1944 бяха фот!*и боиителнтГбообГп ‘
повече силни и тоайни огнипв, на гане вьрху народоовободител«ата Рани.,?|Дге пет нови бригади (IV V и О0^0^0 офор
партизанската боСба в С?оби" борба в Южна С'''рб'™ ка«то и «а- У11 и VIII (0т I „ II южното.’ ГЩ масоттго свободшюби-

Да им^ге^^че тагдава’ Ед- Р°иооовободитсл1ната борба е Ма. равоки « .раоински партизански от- «а народа'™уЛ1атРроко„ настроение
но ^ огниСта бе «ГюжГта ча^ кедония- Така 'на 11 ноември 1943 1™ди нането ,п IX бригада (в Изтм ЪР°ИЯ' ЕдНа такаВа
на Сърбия (теои-гооият? п,- Ко,/г,н^ година бива създадена 1-ва маке- на Сърбил от Тимю;шко-оарнн(Ж1И| .„Ця! може да 'На1малят ни-
вап ло Воан Р-и гуг Копяони! но доноко-'к°совсна бригада, а е юни партизански оцрял. Тук е важно 1 влияние «а общо-

т*а) ® 1944 година 1-ва кооовско-метоиий Да споменем сладните '1. съ™ борбата “9 На фр™ете на
Оългароюгоопавокага граница), в бригада. ‘Втора косовокамвго- пе,ни Факта: първо че г Фопмипп рорСа1а срещу хитлеристка Герма
която постоянно действуват много- шйсНа бр,,гада 6йа създава «сто на тези омм у^рни боита! шх- смознищггс й спътниците й. 
ороини партизански отряди. Гак , септември емчата година. воични партизански огрцди6^,- „‘,то евидентн.ият принос на пре-
вярочем, по това време в тези ог- и бя Л; ^рвди, от насяне тож»цето «а действиотч «•>
нища съществуват и действуват Очевидно, тезисът за ..замира- 1 “ 1 главните мотн «а НОВЮ ‘
многобройни Партизански огради не” на движението в Сърбия до че в щ става нГтазп Вт0ро' ,ШТе '"Ражесн.1, нуиалпнгоки
с различна сила- Но, при това «и- 1944 година е изконструиран. наха С““но №аровОД10цион«ц сил,и в СъРбад «
кота не бива да се губи от «РОД- Това би била салто сбита окмца и първоборци- ««,,, „ орци йеистаинта на нашите лролетарскк 
вид фактът, че в облас-гга ма тях- на народосвободашелната борба в ,ки ‘краища «а п,,;, 1В0ИЧ и ''Дарни дмаиани. жакто и фактьт 
ното действуване се намират ва- Сърбия яо време от първата вра- партиаамогаита ото/т , I н! 40 11 «Редишните етапи .на НОБ м 
ЖНИ рудници и главни пъмица, с ж&ока офанзива оре«цу НОБ м ре- стата ктдото .врап.т сте знщшта , “ раал'ичнит0
изключителен интерес за гарман- «олюКИята в Сърби» и Югославия но по-големи оюти осуетяваше тях
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4 Комунист
СЪРБИЯ у. + +11КСЕДА С УРОШ БАИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛ СУБНОР НЛ

вич (И пролетарска, V краишна и 
XVII иаточиобоснаиска дивизия). 

НОР и революцията имаха и свои Трябва да кажа, че при първите 
приошви и 'Отливи следствие на с;ц 0рщцц е другарите, а особено 
обективните промени е съотношс- ,, боевото о арата, които бързо 
нието па -нашите и вражеските ш- тива водихме, доживях прият
ни. Народоосвобопителната борба Н|[ впечатления и картини. Оз-оаах

се а добре въоръжена 
част, отличаваща се 
рал, голям военен -опит. който не 

Как бихте оценили приноса на се опечвдва бързо и лено. Опитни 
движението в Сърбия нъм нашата м0,мандн'И кадри в бригадата има- 
съвкупна НОБ? 111е мното, -с оглед -на старите и

За -нашата Народоосвободител ошт,ни комунисти и бойци, исакто 
на борба п революция цялостно и ,на съединяването на Шу-мадий- 
така Х1асовото шродооовободптел- СИа и Юлсиоморавска ударна брм- 
но движение в Сърбия през 1944 гада. Ч’с бяха разпределени и но- 
годмна и преди нея, а особено вигс 
след пренасянето на тежмщвто на Ж1 в

(Ог 3-та стр.) у ■■

войскова 
висок боов мо

и в другите части на Югославия 
на вървеше само по възходяща 
линия.

поделения. 0 пристигането 
южмоморавсиитс предели и в 

операциите на НОВЮ срещу сил- 0рещиге с «(деформираните части 
ните окупаторски и куизлпнгокп и с численото попълване «а Срита 
войски в Сърбия и ангажирането дага, забвтязах масова готовност 
на значително число дивизии от за продължавано на борбата до 
състава на главната част на наша- окончателна победа, пък и гнява 
та Народоосвободителна войска на борците и народа поради зло- 
имаше без съмнение. огромно зна- деянията на окупаторите н четиинг 
ченяе. Като потвърждение на тази '1а1-гс ,и иедичевските му -помагачи, 
преценка ще приведа само някои Бъръжаването ставаше 
аргументи. Дърво, ояха разбити чрсз плонивано на оръжие п побе- 
всич-ки илюзии, надежди 'и сметки ДИ1.С над врага. С прехраната, об- 
за уж негативното настроение на леклого и обувките в Сърбия няма 
народа в Сърбия към Иародоосво- шс проблеми. В народа съшеству- 
бодителната борба. Второ, значи- ,иаши и постоянно нарастваше ши- 
телно нарстна авторитетът на на- -роката подкрепа на НОВЮ. Съби- 
шата Народоосвободителна борба т11Ята така бързо се развиваха що-

оистематична ндей-

Партизанска колонаДжордж^ Андреевич Кун:

нупното развитие на нашата наро- 
досовободителна борба, за което 
стана дума. 
нуването на 
от войната насам нямаше поголе- 
ми промени. В борческите органи 
зации се формира мнението, че 
тук не‘Ц° трябва да се 
както в посоката към ио-съвреме 
нно представяне на важните исто
рически събития щото съществено 
да се свързват нашето революцио 
нно минало, настоящето и бъдеще
то, така и в посоката към проме
ни в начина на ознамеиуването на 
тези събития, за което не 
да бъде ..задължен” Съюзът на 
бойците. Разбира се. за формите 
на тези промени трябва да се до 
гсзсрим като общество, в което 
борческата организация има свое 
определено място. Ние смятаме, 
че тук не се касае за отбелязва
не на собствените борчески юби
леи. което и във въпроса ви е 
споменато, но на юбилеите на на
шата революция, която тече, на 
чкито плодове се радват поколени
ята, ксито в хода на нашите ре
волюционни събития внасят и «е* 
шо свое. Защо. тогава- не биха 
снасяли и нешо в начина по озна- 
мен\ ването на тези юбилеи?

В обществеността в последно 
време съществува впечатление, че 
борческата организация в своите
становища най-последователно за
стъпва етиката и идеалите на ре
волюцията, че твърде ясно (и глас
но) изнася своите възгледи и че 
в това, по правило е много после
дователна. Какво мислите за т°ва?

Не е добре ако за етиката и 
идеалите на революцията последо 
вателно се застъпва само един 
фактор от съвкупната -обществена 
структура, пък макар този фактор 
да е борческата или която и да 
е друга организация. Съществено 
е за това последователно и ед-инст 
вено да се застъпват борческата 
и всички други организации в -об
ществото -и всички с делата си да 
потвърждават това. За съжаление, 
борческата организация днес не 
е доволна от това.

обществото и обществе 
политическата систе- 

иай-голямата си

престиж -в 
пата роля в 
ма. Бойците в 
час г не са и сдружения ТРУД, а 
с изключение на малък брой нито 
на професионална работа в обшег 
ствснпя живот, 
действително влияние с предимно 
с морален характер. Тъкмо затова 
борческите организации трябва 
най-внимателно и реално да оценя
ват съвременните процеси и актуа 
лни събития, когато обществено се 
иказваг, та влиянието им да бъде

В начина по ознаме- 
тези юбилеи изобщо

глапно

Затова и тяхното промени

при съюзниците в рамките на анти 
хитлеристката -коалиция, което -мно но-политическа работа нямаше мно 
го -допринесе за
признаване на нашата борба и -на 
нова Югославия, което .много теж-

то за някаква
.международното г0 врем-е, но все пън -най-нужното 

на този план се правеше ю чети
те, батальоните и бригадите- по-плодотворно.

Как преценявате отношението 
на младежта и бойците? Дали вли 
янието ви. на носителите на бор
бата и революцията, върху .мла
дежта отслабва? Използуват ли бо 
йците в достатъчна степен всички 
методи по пренасяне на революци
онните стойност» на младото по
коление?

Отношението и сътрудничест
вото на младежта и бойците в пра 
ктиката, особено в обществената 
база е добро, а разбира се .може 
и трябва да бъде още по-добро. 
Върху възпитанието на младежта 
не влияят само бойците, но цяло
то общество със съвкупната си об 
щестнено-икономическа, културна 
п морална обстановка. По-добри 
Резултати се постигат там. където 
с младежта не се постъпва само 
като с обект на възпитанието, но 
като с важен субект в нашия съв
купен самоуправмтелен живот. за- 
щото отношението -на обществото 
към младежта всъщност е съще
ствена част на отношението му 
към собственото си бъдеще.

За 1984 с право може Да се 
каже, че е година на юбилеи в

.можеко и с големи човешки и -матери
ални усилия и жертви бе спечел
вано. Трето, .много нарастна воен
ната мсяц на народоосвободителна 
та войска на Югославия, на която 
предстояха големи и значителни 
битки до окончателната победа -и 
освобождението на 
Това издигане на нашата -военна 
мсяц не трябва да се мери само 
с числото и силата на новите вой
скови части на НОВЮ, (за които 
■ече говори), но и за голямото по
пълване с нови борци от Сърбия 
на всички дивизии, които участву
ваха в операциите за окончателно 
освобождение на Сърбия. Войводи 
-на, Санджак. Косово и Метохия.

Вие, другарю Баич, Сте опи
тен воин, лауреат на 
1941, дългогодишен войник на ре
волюцията, свидетел и участник в 
битките за освобождението на 
Сърбия. Кажете ни какъв бе ду
хът и моралът в тези новоформи- 
рани войскови части, през 1944 го
дина. Как се въоръжаваха? Какво 
оа предприемаше за идейно-поли
тическото им оспособяване?

Елиминирайки вашите уводни 
■рекалявания, на втората група ва- 
■и вороси, които съдцо така се 
отнасят до развитието на НОБ в 
Сърбия през 1944 година мога да 
ви кажа следното: <в Ш сръбска 
ударна бригада «а II пролетарока 
дивизия, за помощник политически

БОРБАТА СБЛИЖАВАШЕ 
БОРЦИТЕ

Изминаха четиридесет години 
ог формирането на тези многобро 
йни бригади, дивизии и корпуси 
на НОВЮ в Сърбия. С оглед на 
относително краткотрайното съвме 
стно воюване стигнали се до сбли 
жаване на бойците в тях? Събира
ха ли се и другаруваха ли по-къ
сно?

Югославия.

Съвместните борби и воюване, 
траеха, 

бойци
бгз разлика колко дълго 
винаги сближаваха всички 
на НОВ и ПОЮ и това остава не
забравимо. Затова съвсем естест
вено е това, че бойците от НОВ 
и революцията чрез секциите на 
бригадите от войната и днес ^се 

пазят от забрава съби
тията от бойния си път, накто и 
състава на войсковите ои части, 
а в борческите ои организации ос
тро -реагират срещу 'всяко явле
ние, което -се отклонява от линия
та на укрепването на братството 
и единството и отбраната на заво
юванията на НОВ и нашата, социа-

Споменица
срещат и

листичеока 'революция.
Как оценявате ангажирането

на бойците от Народоосвободител 1 Сърбия. Какво мислите за 
ната война в настоящите идейно- чините, по които у нас се ознаме- 

събпти-я? нуват важните годишнини? Дали 
на борческите а е е променило нещо в това отно

шение от войната насам и дали 
нещо трябва да се промени? Как 
борческата организация гледа на 
ознамеиуването на собствените си 
юбилеи и какво мислите за това 
как бойците биха желали да се 
прави това днес?

на-

политичеоки процеси и
Ангажирането

организации и на бойците от НОВ 
в текущите 'идейно-политически 

комисар т.е. партиен ръководител процеси и събития и днес и във 
на бригадата, пристигнах след ле- времето пред нас, считам като из- 
чен-ието си в Бари, когато тази ела ключителн-о важно, което е и пощ
ена бригада се намираше в Баране чертавано на множество брещи и 
(днес И-ванград) и се готвеше за събрания яз борческите о-ргани33- 

Сърбия в Оперативната ции. Това е потребно поради акту- Точно е, аз 1984 година отбе- 
и лязваме многобройни и важни юби 

морален леи, което е обусловено със съд-

иоход към
група дивизии под командуването алното обществено положение 
на генерал-лейтенант Пеко Дапче- техния политически и Разговора води: 

Р. Плякич — Меварах
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ПРЕД ЖЕТВАТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

СЕ ПРИБЕРЕ ВСЯКО ЗЪРНО
Общинската конферен

ция на Социалистическия 
съюз тези дни проведе за 
седамие, на което в 
търа на вниманието беше 
жътвата, вършитбата и из
купуването на пшеница.

И през настоящата годи 
на голяма част от сеигбе- 
ните площи 
ще бъдат

През настоящата година 
реколтата ще бъде по-мал 
ка и поради продължител
ния засух. Специалистите 
считат, че добивите в Ба- 
бушнишка община 
лизат 'на 1500 
тар.

За да може тазгодишна
та реколта навреме да се 
прибере е необходимо хгьд

Цен но ангажиране на земедед 
ските 'кооперации, преди 
воично, 'но 'и на Общинския 
щаб за координиране на 
селскостопанските работи, 
както и на щабовете пю 
местните общности.

Както беше заключено 
на заседанието на Общин- 

конференция

ще въз 
кг 1на хек-

И покрай известното за 
къснание, най-необходими 
те подготовки за жътвата 
и вършитбата се (извърше
ни. Обезпечени оа достатъ 
чни количества гориво, има 
известни трудности с обез 
печаването на резервни ча 
сти. но и този проблем 
ще бде значително смек- 

Сел окостопанската 
механизация в частния се 
ктОР се счита, че е готова 
за прибиране на реколта-

в общината 
ожънати със 

сърп, понеже поради кон
фигурацията на терена, «е 
могат да се употРебят се
лскостопански машини.

До жътвата
броени дни и затова под
готовката за тази важна 
задача е в пълен разгар.

Известно безпокойствие 
преди започването на жът 
вата и вършитбата преди
звика плана по изкупува
не на пшеница, 
от регионалния кооперати
вен съюз, според кйто Ба 
бутнишка община трябва 
да обезпечи 338,4 вагона 
зърно. Ако имаме в пред
вид, че миналата година 
бяха откупени само 100 ва 
гона, а площите засети с 
пшеница са почти същите, 
тогава тази година в ника 
къв случай не могат да бъ 
дат обезпечени повече от 
120 вагона.
ДОБИВИТЕ ЩЕ БЪДАТ 
ПО-НИСКИ ОТ ДАНИ

В Кооперативния съюз в 
Нишки регион считат- че 
площите с пшеница в об-

оната
ССТН, необходимо е всяка 
местна общност да 'изгот
ви ювой план по жътва и 
вършитба.

на

са останали
Общественочгю

литичеоките организации 
трябва също да бъдат дей 
ни, а Соци1алистичеокмят 
съюз в известна степен 
ще трябва да оказва и 
контролна роля. Очаква се 
и инспекционните служби 
да бъдат активни като на
време пюдаичат корените 
на всени опит за малверза 
ции с изкупуването на 
пшеница.

На засеДанието на ОК 
на ССТН се изнесе, че на 
площите на кооперация 
„Будучност” вече е започ 
нало комбацниране на

чен.

ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР
та.

Нов ВОДООрОДЩЕ СЕ СПАЗВАТ ЛИ 
ЦЕНИТЕ?

На заседанието на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз, съ 
що тана беше изнесено, че 
ще има известни пробле
ми с пените на услугите.

Според вече предписани
те цени, комбайнирането 
с връзване ще струва 400 
килограма на хектар, дока 
то с жътварки — ше стру 
ва 4 500 динара на хектар 
ожъната площ. 
тано беше. че цените на 
услугите с жът варни веро
ятно няма да се спазват 
напълно и че ше бъдат по- 
високи. Притежателите на 
въ.ршачки своите услуги 
ше наплащат както и пре
дишните години — срещу 
Vем от 12 на сто. 
НЕОБХОДИМО ПЪЛНО 
АНГАЖИРАНЕ

доставен

Със скромно тържество на 6 юли бе пу
снат новия водопровод в района на Поганопеки 
манастир. Всъщност, с дози водопровод, чиято 
дължина е 2100 метра, се осигурява за сега пи
тейна вода за гостилничарския обект на ,.Бал-

Погакан , а сетне ще се приключи и прочутия 
навеки манастир. Направена е и чешма така че 
тази част от ждрелото на река Ерма, най-кра
сивата, създава много по-добри условия за по
сетителите- С изграждане на микроакумулация 
та ..Боботан” недалеч от манастира и изгражда
не «а още някои юбекти. както и окончателно
то изграждане на пътя към Звонци, от туристи
ческа гледна точка могат да се очакват добри 
Резултати.

пшеницата в частния сек
тор. М. Антич
БАБУШНИЦАПодчер-
ПОДГОТОВКА 
ЗА ЖЪТВАТА

Стойността на обекта е 1 800 000 динара, 
а средствата ©обезпечил „Балкан” и общинска
та и регионална самоуправителна общност. Ка 
налите изкопаха войниците от поделението на 
командира Младен Димитриевич от Пирот. Во
допровода е построила „Градня” от Димитро в- 
лрад. — А&&ЗШ

В присъствие на представители на общееше- 
организации.

Делегатите на трите съ
вета на Общинската скуп
щина в Бабушница на .12 
юли 'обсъдиха състояни
ето на подготовката по 
организирането на жътва
та <и вършитбата в общи
ната.

В материалите за сеодя- 
Редица 

са оказали

шината са много по-голе
ми. Предполага 
през есента са били засе
ти с пшеница 2200 хекта
ра, въпреки че планът по 
сеитбата е осъшсгоен са
мо със 78%.

се, че

Общинскатано-политическите 
скупщина, строителите, работниците, които ра
ботят в ждрелото върху почистване на пътя, 
водопровода откри председателят на работни
ческия съвет в Балкан” Бор-ис Гюров. Чеш
мата край пътя ше носи името ,7 юли”..

А. Т.

ЕДНИ ЗАДЪЛЖЕНИ,КАЗАХА та са изнесени 
факти, коитоДРУГИ длъжни влияние върху тазгодишни 
те добиви: 
с есенната сеитба паради 
продължителния засух, не
пълно прилагане на необхо 
димите агротехничеки мер 
•ки и пр.

Освен 
дени

закъснението

На проведеното неотдав 
на заседание на ОК на ОКС 
в Димитровград когато бе 
подчертано, че трябва да 
се положат максимални 
усилия жътвата на тпени 
ца в общината подготвено 
да се посрещне, дискуси
ята на
председател на 
свия синдикален съвет при 
влече особено внимание. 
Вместо за пшеницата той 
говори за царевицата.

ШЕСТИ СЕЛСКИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 
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Регионално състезание 
по футбол

са обсъ,- 
инфор-

мации. като информация 
за проблемите по снабдя
ването с питейна вода, ин
формация за

'рова 
и повече

В рамките на VI олим
пийски игри на Сърби# за 
1984 година в Димитров
град се състоя Регионално 
състезание по футбол. На 
тота състезание участвува 
ха 5 отбора, но поради то
ва, че три отбора са би
ли под предвидената спро 
позиции възраст (право на 
участие имат състезатели' 

В течение на няколко с ,на'А 30-подишна възраст), 
направо се състоя финал
ната среща между местна
та общност Долна Търна
ва и местната общност Же 
люша.

победиха. Тази среша отли 
чно води първият димитро 
в градски съдия Кирил Ста- 
вров.

Предстои 
сстезание

Саша Димитров, 
Общин- състоянието 

на историче оките паметни 
пи и др. М. А.

рефубликан-В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ШИНА око

бол в рамките на VI 
пийоки игри на Сърбия, на 
което също домакин 
бъде Димитровград.

На VI републикански се 
лсюи олимпийски игри ще 
участвуват 13 местни общ 
ности ■— 9 от Сърбия (без 
покрайнините) и по 2 от 
САП Косово и САП Войво 
дина. Игрите ще бъдат от
крити на 13 септември в 
Ниш (зала „Чаир”), а след 
тържественото им открива 
не отборите ше отидат по 
местата, 
провеждане на определени 
последни селски олимииц- 
ски игри. От лтдущага годи 
на ще се организират олпдг 
пийоки игри на местните 
общности от градове

фут-ло
олгш

Поради сушата 
— елтб сенодобив

ООСТ „Нишава" има значителни площи
под царевица. Известно е, че трудно се намира 'ра
ботна ръка за селскостопански работи. Това е из
вестно и в „Нишава" и в „Сточар". От Общин
ския синдикален съвет те търсят помощ за окопа- 
ване на царевицата. Това нищо не е ново. Учени

те

седмици неуморните коса 
чи от сутрин до вечер ще 
размахват косите, ще пова
лят на земята зелената тре 
ва « събират сено за до
битъка. Обаче, дъдготрай- По твъдае лошо юреме 
ния засух, който захвана (студено и дъждаЬИт0) фу 
селата в |Ьооилеградона о.б тболистите от местната об
пийна взе своето, талса че Щност Долна Търнава __
тазгодишният соноиобИ1В в Нишка община, победиха 
сравнение с миналогоцциш- жеииошамг с Резултат 2-1 
ния ,в повечето села ще Инак това бо 
бцде по-малък, което в расен мач, в който и пва-
крайна сметка зле ще се та ■отбора играха добпе 
отрази на животновъдния сдаваха гожш? '
Фонд « общината. ни,„, но гостите бяха за и»

анс по-добри и заслужено

пише и заети в трудовите организации такава помощ 
оказваха. Царевицата вече е за окопаване. Но, уче
ниците са на ваканция, а започнаха и годишните 
почивни — изтъкна Димитров.

— Не можеше ли — запита се Димитров 
— ако всичко това бе известно и преди сеитбата 
(а е било) същата гю^рано да се проведе? Ако пък
времето не позволяваше това, нима окопаваното на 
царевицата не можеше да стане по-рана. Затова, че 
можеше потвърждава и царевицата на ученическа
та икономия, която те окапаха преди да започне 
ваканцията. Не е ли това бягане от отговорността, 

едни да решавал' други?

определени аа

доста шнте-

задълженията на положе-
А. Т. м. я. и се-

Д. с.ля.
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КАРАИВ-4 НОВ” В БОСИЛЕГРАДНЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ (П_)_ „ИВАНТЪР

СЛЕД ПЪРВИЯ СРОК 

НА ЗАПИСВАНЕУчилището и трудовите навици
ТРУДЪТ — ВЪЗПИТАНИЕ 
ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ(Продължение от юбилейния брой) 

В) УЧИЛИЩЕТО сали 23 ученика, има сво
бодни мссга още за 9 уче
ника-

За отбелязване е, четре 
1-ата паралелка все още е 
йод въпрос- Именно, Сре
дношколският образовате 
лен център в Босилеград

С-улаоно плана -и прог- 
Регионалната са 

общност на 
насочено об 

в Лесковац в 
образова 

„Иван Кара-

рамата на
моуправителна
интересите за

Накрая да посочим, за да възпита
ме помня човек на сошпшистического 
сшо-управително общество, трябва да 
се берлм проявите на шклоняване на 
м-ладитс (« някои семейства), а за раз
витие на трудол-юбиюост и 
к-1-,м трупа. Понеже правилното възпи
таше на депата е не само обща цел 
на общността нато шгло, но топа с °с- 
-гс-вна прадпостат-ка и условие- като да
ват възможности на детето активно да . 
се включва в процеса на собственото 
да развитие и формиране, да се постави 

отношение към себе си. Топа

Основата на възпитанието, а особе
но на трудовото възпитание, която да
ва семейството и детската градина, учи
лището развива и усъ-вършенствува по- 
нататък- Наистина трудовото възпитание 
като учебен предмет не съществува, но 
затова всеки преподавател -има задъл
жение, Да го осъществява чрез своя пре 
дмет като принцип. Доколко т-ова засе
га успяват преподавателите красноречи
во говорят сведенията, получени с из
следвания, че учениците поназват отно
сително слаб успех в училището, поне
же нямат развити необходимите трудо
ви навици! Това „правило” -постоянно 
се -повтаря от година на година, от една 
в друга учебна реформа. И все т®КВ 
безкрайност.

Какво означава това? Това говори 
за техническо-технологическа революция 
и инсватнп начинания киито твърде тру
дно и бавно налщра-т свое място в съв
ременното училище. Затова училищата 
и преподавателите трябва да и-нтензиви- 
рат тазаг дейност, па и резултатите ще 
бъдат по-добри. Наистина с Реформата 
на учебното дело от 1975 година доста 
е постигнато по отношение на трудово
то възпитание, особено чрез обществено
полезните дейности и призводствения 
труд на учениците. Но далеч 
факта напълно да бъдем доволни. Обще
ствената среда (и трудът в нея) е същи
нското мерило на трудовите стойности, 
постигнати в семейството, детската гра
дина и училището.

разо-ванис
средношколския
телан, център 
иванов" в Босилеград през 
следващата учебна година 
трябва да се 
ло 522 ученика, 
число в първ-и клас —

— 160, в грети 
128 и в четвърти 64

преданост
с получил съгласие и за 
една паралелка от 32 уче
ника селскостопанска спе
циалност четвърта степен
професионална
ка- Обаче поради недостиг 
на съответни съоръжения 
и обработваеми площи съ
щото не може да се вери- 
фицира. Поради това в 
договор с Общинската ску 
пщина и 
насочено образование и въ 
зпитание- записването в та 
зи паралелка в този сР°к 
не е вършено, а е отпра
вен иск вместо тази спе- 

има правна 
Доколкото

запишат ово 
От това 

170,
подготов-Във Втори

ученика.
След първия срок от за- 

състоянието
в активно

-меч-и-н мп оопособята-нс на ма-лчугани- 
самвгьзиитание. За-|-ова всички въ- 

сладва и трябва да
о е] шеването 

следното: В -първи клас са 
записани 138 ученика, във 

— 90. в трети 73 и

го за
зтштателш с-редм 
-I сдават на децата условия и възмож
ности според техните индивидуални спо
собности. -накл-01ности и съдна-н-ия само
стоятелно да организират своя живот и 
да се включат в целокупния живот на 

да дават свое

в
СОИ за средно-втори

в четвърти клас 49 уче
ника.

Инак. в този средношко 
цен-лски образователен 

тг.р, в трети клас. според 
плана за през следващата 
година трябва да се шко- 
луват следните специално- 

маши-

вьзпитателнитс среди 
конструктивно мнение, с>огжеСти-и, .пре
дложения ■■• и това възпитателите

всъщност се 
А нак-

циалност да 
специалност- 
същата бтде одобрена за-

да
ТакаУсгвд ршенствуват. 

възпитава за самоуправлението, 
то сг пижда то се постига с ТРУД- Ра
ботата с младите следователно трябва 
да бъ-де п стана съзнателно задължение, 
ог-о.ост и задоволство, а не натрапено 
задължение, ноето спъва тяхната инди- 

Затова къ.м работа трябва

презпксването ше стане 
втория записвателен срок, 
нейто според плана ще се 
преведе на 29 и 30 август.

ст-и: две паралелки
спедналностс общо 64 

ученика (една паралелка 
от 32 ученика със специ
алност машиношлосери и 
една паралелка от 32 уче
ника съ.с специалност ме- 
талостРУгзри). В машинна
та специалност са се за
писали 23 ученика и има 
свободни още 9, за маши- 
кошлосери 27 има и свобо
дни места още за 5 уче- 
нина. Една паралелка от 
32 ученика прнродно-техни 
чеока специалност 
мически отдел, са се запи-

нна

сме от В четвърти клас според 
плана ше има две паралел 
ки по 32 ученика и това 
една с машинна спедиал-, 
ност, където понастоящем 
са се записали 23 ученика, 
свободни места има иде 
9 и една паралелка с 32 
ученика

е/дуалност- 
да сс учат от малки.

Проф. д-р Слободан Василев

ДИМИТРОВГРАД природно-техни
ческа. в която са се запи
сали 26 ученика има още 
6 свободни места.Чии са училищните сгради? хи-

М. Я.

• В Димитровградска община има 39 училищни сгради — Поддържат 
се само девет

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТ
РОВ” В БОСИЛЕГРАД

УСПЕХИ СПОРЕД РАБОТАТАОт 42 населени места в Димит
ровградска община в 39 допреда ня
коя година, е имало училища. Сега 
училищният звънец звъни само в де
вет: Димитровград, Височки Одоров- 
ци, Смиловци, Градини, Желюша, Лу- 
кавица, Горна Невля. Тръноюи Одоров 
ци и Куса врана- Повечето от учили 
щните огради са строени главно след 
освобождението, -но има и построени 
през 1914, каквато е в сед° Раде-йна, 
докато в Каменица където има две 
сгради, едната е -построена през 1874 
година. Строени са и от различен 
строителен материал (както и му-лту 
рн-ите домове.)

Неотдавна специална -комисия И-Р-и 
скупщината на СамоулравитеЛ-ната -об 
щност за основно образование нап
рави обиколка на всички училищни 
сгради -в общината, в които вече не 
учат ученици. Установеното състоя
ние на училищните сгради е поразя
ващо. С изключение на училищната 
сграда в Изатовци -която е препра
вена за амбулатория, почти всички ос 
танали са без истински стопанин и 
грижа. Наистина, 
сградите е основното 
ша Пи-яде” в Димитровград, но то ня
ма много интерес да поддържа сгра
дите. въпреки че от -самоупра-вител- 
ната общност -ежегодно пол-учава оре 
дства за амортизация. Още оочиал- 
ко е заинтересован „Търгок-ооп”, «ой 
то част от сградите ползува 
дове или магазини, местните

ности в някои Села също по една или 
стаи ползуват за свои събрания.две

но и те не проявяват интерес за под
държането мм. Имайки -предвид, в по- 

общности са остана
ли стари хора. само частично --можем 
да оправдаем тяхната -незаинтересо
ваност. Но -незаинтересоваността 
-основ-ното училище -и „Тъ-ргоко.оп” ед 
ва л-и може Да се оправдае. „Търго- 
кос-п” има договор с училището оре 
щ-у -нищожна сума от 20—30 хиляди 
Стари динара да ползува част от сгра 
дите -и д-а поддържа същите. Той ни 
то отделя ди-на-р за поддържане, -нито 
пък плаща -наема. А за -да се подменят

да така: най-голяма (3.66) 
средна бележка има под
ведомственото основно учи 
.тище от Горна Любата, 
след това босплеградското 
3,46, на трето място със 
средна бележка е 3,19 тор 
нолясинското основно учи- 
л-и-шт -на четвърто със сре 
дна бележка 2,99 подведо
мственото -училище от Би
стър и на пето място с 
2,96 е дол-нолюбатското ос
новно училище.

Инак, възпитателно-об
разователната, 
във всички училища цяло 
егно е реализирана. Реали
зирани са -и свободните а-к 

директо- ти-вности, запланувани в 
началото на учебната -гбди 
на. Особен успех през та
зи учебна година ученици 
те -от основното училище 
в Босилеград, показаха 
различните общински -и ре
гионални състезания, -в ко- 

сведе- -ито участвуваха -над 200 
ученика. Значителни резу-л

През миналата седхпща. 
след проведеното допълни 
телно обучение с онези 
ученици, които показаха 
по един -или два предмета 
слаб успех -и първия етап 
от поправителните изпити, 
учителският съвет при ос
новното училище „Георш 
Димитров” в Босилеград, 
-обсъди общия успех на 
учениците накрая -на вто
рото полугодие на учебна
та 1983/84 го-ди-на. - Обща 
констатация е, че успехът 
е по-добър от миналогоди
шния и че броят на, повта
рящите е значително ма
лък. Обаче, -ка-кто подчер
та заместник 
ра -на училището Влади
мир Михайлов, -място за 
самодоволство н-я-ма.

И тоз-и -път. както . -и 
досега, по-добър е успеха 
в долните класове, където 
повтарящите са съвсем -ма 
л-ко. Инак, -според 
к-ията, с -които разполага 
л1И1ректорът -на училището 
Лазар Стаменков. средна
та бележка -на училището 
е ,3,25. Докато в подведом
ствените уч-ил-ища изгл-е-ж-

вечето местни

-на

покрива си-счупен-мте керемиди -на 
гурно -не трябват много средства. Ои 
гурн-о е -и това, че усилията да се 
поправят -поне

програма
малко сградите 

много гго-мал-кн от уоилията, 
са строени с добро-воле-н труд -и отри 
ца-ни-я.

са
-но-гато

Комисията1, въз основа -на зава
реното състояние, предлага във Въл
новия, -Мо-инци, Гои-ндол и Бан-оюи дол 
училищните сгради да се .събо-рят. 
понеже е -невъзможно да се поправят- 
За останалите сгради да -ое възобнов
ят договорите за ползув-а-не ;и да се 
покачи .наема, със задължение, тези, 
които -ги ползуват и да ги поддържат. 
В шроти-ве-н случай при -следваща оби 
колка пак ще и-ма предложения ня-ко-и 
сгради да -бъдат срутени.

собственик -н-а 
учил-ище „Мо-

втати са осъществени и 
обществено-полезния труп 
и д-рупите извънучилищни 
активности.

за дала 
общ- А. Т.

М. Я-
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
«БРИГАДИРСКО ЛЯТО ’84«

мииство- СЕ ОТ СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ „ВЛАСИНА ’84”

С ТОИНЗДеСРТ УПЯПНИНИ Изнинват нови гори
Н «**М****ОД I | Н%1|181ПЦЛ ! ф ОЖИВЯ МЛАДЕЖКИЯТ СТАН НА ВЛАСИНА $ В ПЪРВАТА ДЕСЕТ

ДНЕВКА НА ПЪРВА СМЯНА ПЛАНЪТ Е ПРЕИЗПЪЛНЕН С 24 НА СТО. ф 
НАЙ-ДОБРИ БРИГАДИРИТЕ ОТ КРУШЕВАЦ ® БРИГАДИРИТЕ ПОСЕТИ 
ПЕТАР СТАМБОЛИЧ, ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА ® ДО 30 ЮНИ 
ЗАЛЕСЕНИ 290 ХА © ИНВЕСТИТОР ГОРСКА СЕКЦИЯ „СУРДУЛИЦА”

За шести път на Влаоина се събра
ха бригадири почти от всички краища 
на нашата страна. През летвите месе
щи те Ще залесят нови 1000 хектара и 
ще създадат ново богатство. Освен то
ва Влаоина е истинсна нсмвачница на 
братството и единството, понеже всич
ки бригадири са едно. Другаруват на 
обекта, в бригадирския стан, през сво
бодно врем*- Многоброните приятелст
ва не „остават" само на Власина, те 
ггр-Дължават и по-нататък, задълбоча
ват се и сле.Д акцията-

Ежедневно, отеква бригадирска пе* 
сен, мокрена и вдъхновена, за щастие
то на страната, именно тъкмо така ка- 
кто Власина са изграждали техните 
връстници, в следвоенните години, кога- 
то е строена системата на Влаоинските 
вода-централи.

!От осем бригади, дошли от Раб, Враня, Тър- 
ново край Сараево. Македонска Виница, Рако- 
внца, ОСИек и Димитровград, бригадата „Брат
ство и единство се е класирала на трето мяс
то е изпълнение на нормата с над 128 на сто.
' Т° и Д°сега, за обществени дейности дими

тровградските бригадири са спечелили първо мя
сто, а организирали са и най-добра бригадирска 
вечер на трасето.

На 7 юли от Съюзната 
младежка трудова акция 
„Подринье — Колубара 

се завърна димитров
градската младежка бри
гада „Братство и единст
во“. Бригадата е носител на 
най-голямото признание, ко 
ето присъжда акцията и 
на „Лента на акцията”, 
4 дипломи за ударничест- 
во през първата и втората 
десетдневка

в бригадата са били шюне 
ри от У клас, до 33-годи- 
шна възраст, а трасето из 
ключително беше тежко, 
със строителни норми. Бри 
гадата
за водопровод в Лозница, 
канали за телефонни кабе 
ли, насипи край Дрина и 
уреждане двора на ТО „Ви 
скоза”.

84”

е копаела канали

П. Стамболич сред бригадирите 
на Власина

ции в поддържане и задълбочаване тра
дициите на Народ ©освободителната вой
на и социалистическата революция, осо
бено за запазване на братството и еди
нството, тази наша най-голяма придо
бивка.

По време на акцията 
бригадата направи носеше 
ние във въстаническа Бе
да Църква родната къ
ща на Вук Караджич в 
Тършич, Столице, а на 4 
юли са били на моста 
„Братство и единство”, къ 
дето реч произнесе Милош 
Минич.

и първия и
УСПЕШНА ПЪРВА СМЯНА

Посетихме бригадирския 
разговаряхме с бригадирите. Всични из
казват задоволство от досегашната ра
бота, въпреки че условията са доста 
трудни. Това подчертават и в Щаба на 
акцията. До 30 юни бригадирите от 
първа смяна са залесили 290 ха власин- 
ски голини и очакват планът от 330 ха 
(за първата смяна) да бъде преизпъл
нен.

втория ударен ден.
стан и

От Лешница край Лоз
ница. където е бил брига
дирският стан. 13 бригади, 
ри са се завърнали с удар 
нически значки, също тол 
кова с похвали. Както ни 
съобщи 
бригадата Иван Божилов,

Освен такива разговори, на Власи
на се организират лагерни огньове с ча- 
оозе по историята на т°зи край и наша
та страна, а на бригадирите гостуват 
известни естрадни изпълнители и арти
сти.

комендантът на
А. Т.

Средните трудови резултати през
првата десетдневка е 124 на сто. Най- 
добри резултати е постигнала бригада
та „Нови дол!” от Крушевац, която гтре- 
изпълнява

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН 
ЖИВОТЗВОНЦИ

Резултатите на труда са и най-важ
ните на акциите. Обаче особено внима
ние се отделя на живота в бригадир
ския стан. В следобедните часове се ор
ганизира съдържателна дейност. Тук 
са курсове за обучение на водачи на 
моторни возила, шиене, икономика на 
домакинството, радиогониометриране, фо 
то-курс и пр. В бригадирския стан се 
строят обекти за обществена дейност 
на бригадирите. Тук ще бъдат помеще
нията за работата на курсовете, както 

за идей но-пол итичеоко и маркси 
ческо образование на бригадирите-

Средствата от 7 лшлиона динара с* 
обезпечили бригадирите, работейки пре
дишните роди гни на залесителните акции 
на Власина и СОИ за култура на Сур- 
дулишка община.

Инак планът на СМТА „Власина 84” 
е да се залесят 1000 ха и 
вече засадените фиданки на площ от
й00 ха. Доюодкото планът бъде ----
нен. бригадирите ще заработят 55 мили
она динара, а инвеститор е ООСТ Гор
ска секция „Сурдулица” от Сурдудищ- 
ка община. с. Минич

гледа
порнографските филми?

нормата със 74 на сто. Ос- 
сен нея на акцията участвуват и брига
дите „Джемал Биедич” от община Тъ.о- 
нье край Загреб. „Алия Ходжич" от Го
ра жде, бригадата на ТО „Минел” от Бел 
град — „Милан Милкович”. 97-ма Ясе- 
ничка от Смедеревска паланка, „Свето
зар Койорич”от Хан пийесак и „Братя 
Гъргасовнч” оу Макарсна.

Напоследък, в организация на Работничес
кия университет от Бабушница, в Звонци започ
на да идва подвижно кино. Наистина широкият 
екран (киното) е нещо по-друго от телевизията: 
визуелният ефент е по-голям, атмосферата (в на
шия случай в училищната зала) е невсенидневна. 
Седмото изкуство (филмът) си остава това, ко
ето е било, въпреки цветните телевизори, виде-

I ПЕТАР СТАМБОЛИЧ ГОВОРИ 
| ПРЕД БРИГАДИРИТЕ

Между многобройните посещения, 
I които са били и ще бъдат, безспорно 

в траен опомон на бригадирите ще ос- 
! т&не срещата с Петар Стамболич, член 

на Съзета на Федерацията.
Стамбо’Лич се интересува от живо

та и работата на бригадирите, а 
това говори за нашето сегашно разви
тие и нредстоящ1Ите задачи. При 
той особено подчерта 
младежкия доброволен труд. който и 
занапред трябва да дава принос за раз
витието на страната. Той изтъкна и 
огромното значение на младежките ак-

п зала

орекордьорите и т.п.
Естествено всеки човек отива да наблю

дава това, ноето обича. Застава пред ниното, 
запознава се накратко със съдържанието на фи
лма, с няколко кадри, заснети от предлагания

Веднага да до
бавим че нито един баща няма да отиде на ки
но с дъщеря си. или пък брат със сестра си — 

наблюдават, заедно, порнографски филм.

I следфилм, с имената на артистите-
окопване на

тоаза
значението на изпъл-за да

Да, но в Звонци зрителите не знаят кой филм 
ще гледат, защото съЩата вечер (неделя), кога- 
то кинооператорт>т пристига от Бабушница — 
тогава и залепва (невинаги) афиша.

А най-често се прожектират порнограф
ски филми. И насъбралият се народ от целия 
Дерекул започва да ..коментира”... Започва до
говор, кой ше влезе да гледа а ной не, защото 
тук са братя и сестри, синове имайки...

Не може. а човек да не се запита — ко
му са предназначени тези филми и кой върши 
селекцията? Къде са хубавите домашни филми? 
Нима в Работническия университет в, Бабуш
ница. не знаят, че в Дерекул а има не малък 
брой неграмотни хора?

Впрочем през последната недел» (8 юли) 
Тотлич изобщо и не докара

БОСИЛЕГРАД

Младежката бригада „Босилеград" замина за Белград
На 8 юли, от Бооилег- 

рад за Белград замина мла 
дежката. трудова бригада 
„Босилеград”, която те ра 
боти във втора оигна на 
тазгодишната съюзна 
дова акция 
84". Бригадата 
42 бригадира, 
най-многобройни

от средношколския 
образователен център "Ив
ан Караиванов”. Десетина 
младежи са от трудовите

организации, а между бри 
радарите са и четирма пи 
опери. Покровител на бри 
гадата тази година е ,Ав- 
тогранопорт”.

Това е петото 
участие
от Босилеград на 
трудови акции, с ноето бо 
силеградокитс младежи да 
ват значителен принос 
всеобщото ни 
но развитие, 
на братството и единство

то сред ююелавената мла
деж.

На автогарата в Босиле 
град, преди заминаването 
им, бригадирите пред ро
дители и граждани с брига 
дирокия поздрав ,.0—РУК” 
дадоха обещание, че и то 
зн път ще се завърнат с 
Редица бригадирски приз
нания и че ще полагат ма 
ксималнт усилия бригада
та и за пети път да са за 
върне като ударна. М. я.

тру поредно 
на бригадирите„Белград — 

наброяшакинооиераторъг . „ , ,,
„културата”. Може би гана е и наи-добре! Нека 
порнографията да си гледат в Работническия уни 
верс/итет, защот» ако вече не могат да изпраг»т 
хубав Филм — по добре е да се остане и бе 
филм. Г°Д°Р Петров

СЪЮЗНИ
сред които

са младе
>1С1М за

ИКОНОМИ 1Ч0С
•и укрепвано
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йСАМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ- 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯЕА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА ____________________

: йБОСИЛЕГРАД: ОТ РЕГИОНАЛНОТО СьСТЕЗА 
НИЕ ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА II - в

IIВисока степен на 

професионална подготвеност ц
задачите лзпълнянш на 8
броволнн начала и че исзбу д 
хванете на пожари са въР 
можи и постоянно и нався
къде, които отнасят огром п 
ни материални средства, а й 
понякога и човешки живо- □ 
ти. Затова противогюжар- д 
ната служба трябва поето 8 
Я1НМО и във вой чии 1 сроди 8 
да се разлива и укрепва д 
съвместно с всеобщото 
ни обтествено-икономиче 
ско развитие. Да бъдеш тю 
стоинно в контакт с гюжа 
ри, топа о каза Лазаров, 
нс само хуманност, но и 
благодеяние.

Ви
ЙЙ ЙТоVдовия/ с*»вт на Основната организация 

на сдружения ТРУД” УСЛУГА” а Босилеград 8 
публикува, повторен

КОНКУРС о
ДИРЕКТОР На ООСТ §

о
§

2

За наименование на

•Уй?Йо1ГиТ5^е - •*»—■ 8
икономическа насока с пет, от- 8

На 30 юни гази година, Босилеград бе за 
първи път домакин на едно регионално състи 
занне- Става дума за регионалното състезание 
по противопожарна защита, на което участ/п

Бойник, Лс-

й
носноПРсВосем"години трудов стаж и да прите- | 
жава морално-политически к^/ества. Й

• Кониурсът е открит 15 Дни 07 де иа
'

ваха противопожарни дружества от 
бане, Власотинцн, Лесковац, Сурдулица, Враня, 
Владичин-хан и Босилеград — общо 46 отбора, 
— женски, пионерски и отбори на ЮНА.

2
У ф Молби с иомплегна документация 

пълняване иа предвидените условия в конкурса 
изпращайте на адрес: ТО „Босилеград (Обши

^ааоаооа^ю^оипапоооо^^оа^^аопаоаоааоаааоаопаааааоооааааоасоао^

за из- й
й
йо

Босилеград Иван Лазаров. 
В поздравителното ои сло- 
во, Лазаров между ‘друго
то подчерта, че противоло 
жарните дружества м ятцоб 
ще противопожарният еь- 
юз /има твърде важна и 
отговорна обществена за
дача. Още повече, запюто

Участниците о състе
занието (след като напра
виха тържествено дефиле 
по улиците на града) на тг- 
рище „Пескара" приветст-

Кръстословица 6р. 5
бивш външенф Водоравно: 1. Името на 

министър в израелското правителство (Еван) 4. 
Отнасящ се до леярство, 6. Обоняние, усет. «- 
По-стара сестра. 9. Две съседни съгласни, П. 
Не казвам другиму, крия, 12. Лодкарвам малко 
назад впрегнато добиче «ли кола. Малка не' 
кръстна котка, коте. 15. Впишете „ог . 16. Родо
началник на съветската поезия (,,Русия ). 17. 
Образцов екземпляр °т някакво изделие. 1 °- 
Които произвеждат материални блага. 21. Прие
ма лъжите за истина, не се усеща че го лъжат. 
22. Дете, рожба. 23. Две различни съгласни. 24. 
БдноимеЦ. 25. Приспособление 
затягане на колан. 26. Моя (итал.). 27. Инициа
лите на името и презимето на български Дет
ски писател („Тошко Африкански ). 28. Градин
ско растение- 29. На това място. 30. Отнасящ 
се до пелин. 31. Орган за гледане, (ми. ч.).

ф Отвесно: 1. Отнасящ се дб Аякс. 2. Пъл
ното име и презиме на съвременен югославски 
писател и поет, участник в НОВ. 3. Героиня от 
един разказ на И. Андрич. 4. Впишете: „лх”,. 5. 
Инициати на презимето и името 
български писател („До Желюша с говежди 
годи”). 6. Почетен дар за някаква заслуга 
за отличие. 7. Двете последни букви в българ
ската азбука. 9. Истинското име на великия 
черногорски поет „Горски венец”). 10. Място, 
където са поставени кошери с пчели, пчелар- 
ник. 11. Която има топлина. 12. Чуждестранно 
име на жена. 13. Изречение, което се поставя

вута състезанието и откри, 
председателят на Общин
ската конференция на Со- Инак, състезанието се 

проведе в три дисциплини 
и рова отделно за пионе
ри, а отделно за възраст
ни. Специално жури отпро 
феоионални работници по 
противопожарна защита в 
региона и републиката оце 
нинаха не само бързината 
и ефикасността, но и пра
вилната употреба на съот
ветните противопожарни
апарати и средства.

Обща оценка е. че всич 
ки отбори са добре подго
твени и че успешно ръку
ват със съответните процп 
воложарни апарати така. 
че журото след това има
ше трудна задача от доб
рите да провъзгласи най- 
добрият отбор. Все пак, 
след обстойна оценка на 
всичко и всички дисцишги 
ни, първо място зае Про
тивопожарният съюз от 
С\фдул‘ица, а Доброволно
то противопожарно друже 
ство „Босилеград" от Боси 
леград в своята категория 
се класира на пето място. 
Естествено, според .матери 
алните си възможности и 
Условия петото място е ус 
пех за противопожарника- 
рите от Босилеград.

На първокласиралите се 
отбори в отделни дисци
плини председателят на 
Междуобщинекия проти
вопожарен съюз ’в Леоко- 
вац Воя Стоянович връчи 
специална купа, а на оста
налите дипломи.

Да кажем и това, че на 
29 юни вечерта в съдейст- - 
вие с противопожарната 
единица от Бооилеград, 
Доброволното противопо
жарно дружество от Сур- 
душица, в Босилеград про
веде упражнение на гасе- 
не на пожар на жилищна 
сграда съ,с съвремени про
тивопожарни средства.

Упражнението, а предц 
всичко регионалното със
тезание. ще бъдат от зна
чение за по-нататъшното 
развитие и маоовносттана 
противопожарната защита 
в Бооилеградска община.

М. Я.

циалистичеокня съюз в

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ асшпаосшасюостосшсюсшш
й2 ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В ДОБРОВО

ЛНОТО ПРОТИВОПОЖАРНО ДРУЖЕСТВО 
В БОСИЛЕГРАД

й8 2й
й□

а йУчредена нова Скупщина■ й за скачване ий ;й □
й йНеотдавна в доброволното противопожарно 

дружество ..Босилеград'’ в Босилеград бе прове
дено отчетно-изборно събрание, на което бе уч
редена нова Скупщина, наброяваща 30 души и 
Председателство от 7 членове.

й йй йй йй й
й□

За председател на Скупщината с двугоди
шен мандат е избран Стоян Величков, препода
вател в Средношколския образователен център, 
а за секретар с мандат от четири години Иван 
Симеонов, професионален работник в дружест
вото. За председател на комисията по кадрови 
и статутни въпроси е избран Ризе Василев, за 
председател на комисията по всенародна отбра 
на и обществена самозащита Петър Насев, на 
комисията за професионално усъвършенству- 
ваие Тасе Тасев, а на комисията за признания 
и отличия е избран Гоше Митов.

й 33 3§ 33 на известен3й ва-йй й или
й йй йй йй 3й йй й2 3й йМ. я.1 в началото на съчинение и което има пряка връ

зка със съдържанието. 14. Матка елхичка. 16. 
Предишен, някогашен. 17. Водно безгръбначно 
животно, затворено в две черупки. 19. Нераз
бран, своенравен- опърничав. 20. Университет
ски професори, избрани за представители на 
отделни факултети. 25. Основна, най-голяма част 
на уред, машина и др.; корпус. 26. Къса дателна 
форма от личното местоимение за 3 лице ед. 
ч. м. и ср. род. 28. Втори тон от нотната стъл
бица. 29. Инициали на името и презимето иа 
български писател („Преживяното”).

:ооп стооаоаапооопааа аааа □□□□ с осюпсшосзсшп □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ а □□□□

Въз основа член 57 на Правилнина за решава
не на жилищни погреби на пенсионери („Меж- 
дуобщински служебен лисх Ниш”, брой 3/84), 
Основната общност за пенсионна и инвалидна 
осигуровка на трудещите се в Нишки регион, 
дава

ЗА ПОДАВАНЕ МОЛБИ НА ПЕНСИОНЕРИ ЗА 
РЕШАВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ ИМ ПОТРЕБИ 

Ползуващите пенсии (старчески инвалидни 
В 1984 ГОДИНА

и семейни) в 1984 година мога да подадат иск 
за решаване на жилищния въпрос и то:

1. С купуване и даване на обществено жи
лище на ползуване,

2. С даване на нредит за жилищно строи-

Съставил: В. Богоев
7 2 8

п :-А- у
& . 20

го

а 14
тел ство, /5-3. Със сдружаване на лични и обществени 
средства,

4. Със сдружаване на средства с организа- 
тРУД, други организации

/*

ЯС—ат±
ции на сдружения 
и общности,

5. С размяна на жилищна 
# Молбите за решаване на жилищни потреби 
се подават на предвидения за това образец, 
които дава Общинската конференция на Съюза 
на пенсионерите и Съюза на инвалидите по тРУ-

21

2♦

27

да-
51#В образеца на молбата 

ренията. които се прилагат, 
ф Молбите, с необходимата документация се 
подават до Общинската конференция на Съюза 
на пенсионерите и Съюза на инвалидите по тру
да в Димитровград, в срок от 30 дни от Деня 
на публикуването на обявата, 
ф Неподадените навреме молби 
разглеждат.

са назначени достове-

Решение на кръстословицата бр. 4
Водоравно: I) „хсц”, 4) партиец. 6) пас. 8) 

Ирак, 9) от, П) НРУ, 12) Асан, 13) црис. 15) 
„ее”, 16) Омищ, 17) свити. 18) Владимир Назор, 
21) Ленин, 22) маяк, 23) В-ладимир М-аякавокп, 
24) ясен, 25) ринг, 26) Ика, 27) „тт” 28) дори, 
29) уча, 30) масовик, 31) ива.

няма да се

СТРАНИЦА 10 БРАТСТВО * 13 ЮЛИ 1984



ШишесНа нунтура Творчески награден конкурс на списание „Мост“
ф С цел да подтиква творческата дейност на литературното поле, пуб

лицистиката и науката на творците от българската народност в Югославия, 
списание „Мост" продължава с традиционния творчески награден конкурс ' За 
следните жанрове и видове:
СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награДа 1 400 дин. 
втора 
трета

НОВЕЛА
първа награда 4 000 дин. 
втора 
трета
НАУЧНА СТАТИЯ 
първа награда 4 000 дин. 
втора 
трета

БОСИЛЕГРАД: В ЧЕСТ НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИ ЦИ

ЛЕТЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР РАЗКАЗ
първа награда 3 500 дин.

3 000 „
2 500 „

1 000 „
800 „

втора
трета

»>В организация гна футбо 
лния отбор „Младост" 
Босилеград, 
сните празници:
Деня на боеца и 7 
Деня на

за 19 
во и

този месец. За пъ:р- 
втароикласираиия от 

бор е предвидена 
на купа. а предвиждат се 
и други, признания и .напра 
ди, като .например за най- 
д-объ1р футболист, голмай
стор и пр.

От ЕСЕ
първа награда 4 000 дин. 
втора 
трета

а по повод юл 
4 юли

специ ал
3 500 „
3 000 „

3 500 „
3 000 „

юли ---
^ въстанието в СР 

Сърбия, ттрез лшналата сед 
мица в Босилеград 
на турнир по футбол 
малка врата. В 
участвуват 10 отбора от 
които, три отбора от села
та: Белут, Гложйе и Божи 
ца, два отбора на гранич
ното поделение, д,ва на гпа 
доката >младеж и* три отбо 
ра на ФК „Младост". От
борите са разпределени 
две групи и

»»
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА СТАТИЯ 
първа награда 3 100 дин.

2 500 ,>
2 600 „

загточ-
3 500 „ 
3 000

на втора
тргтаНяма 

е сше една
турнира съмнение, че това 

крачка нап
ред в омасовяването на фи 
зическата култура и попу 
ляризаппя на футбола в 
Босилеград и по всичко ли 
чи. че това Ще бъде и 
единственото 
на босилеградската 
Деж през това лято. Подо 
бен турнир се предвижда 

поез август по повод 
Деня на граничаря; М. я.

© УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
1. Право на участие в традиционния творчески награден конкурс на 

списание „Мост” имат само граждани ( на СФРЮ>.
2. Творбите, предложени за награда тРябва да са написани на български

език — по възможност на пишеща машина (раздел тройка) или четливо на 
Ръка и да имат обозначение (щифър). Авторите доставят на Редакцията по ;; 
три екземпляра от всяка творба, а името на автора трябва да е сложено в

; отделен ЗАТВОРЕН ПЛИК, върху който трябва да е написано същото обозна- ♦
■ ’ чение (шифьр), което носи предложената творба за награда.
♦ 3. Изборът на темата е свободен — според желанието на автора. Прело- *
♦ ръчително е участници в конкурса да посветят съответно внимание на 40-годи-
♦ шнината ст освобождението от фашизма, на развитието на самоуправлението ♦
♦ у нас. както и на въпроси от Дългосрочната програма за икономическа стаби- |
♦ лизация и пр. ♦

4. Обемът на научните и публицис гическите статии може да бъде 
много до 20 страници на пишеша машина.

развлечение 
мла-в

се играе по 
системата на точки. Фина 
лът (според плана 
ганагзатора) е

♦:
.на ор-

предвнден ::
РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ В ДИМИТРОВГРАД

:най-Разделени наградите 5. Последен ср°к за доставяне на творбите на Традиционния творчески $ 
награден конкурс на „Мост” за 1984 год.е 10 НОЕМВРИ т.г. Творбите се изпра- X 
щат на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРАДЕН ! 
КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ”,Кей 29-ти декември бр. 8. 18 000 НИШ. ♦

Резултатите ще бъдат съобщеничрез в-к „Братство” и другите средства ; 
за масова информация на българскатанарсдност в-югославия.

РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ” |
......... •

Работническо-спортните 
„Димитровград 84”

успешните отбори, а на 
Милан Пейчев, дългогоди
шен участник ® работниче 
ско-спортните игри и на 
други състезания, понасто
ящем пенсионер, бе връ.че 
на Монографията на Дими 
гревград.

Игри
приключиха. Всъщност бор 
бите на терените завърши . » :
ха преди двадесетина дни 
освен по шахмат, които са 
отсрочени до септември 
т-г- и ще се проведат в 
чест на Деня на освобож 
дението на Димитровградс
ка община от фашизма.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦«♦«***«.

МЕЖДУОБЩИНСКА 
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ — ГРУПА „А”

Председателят
на Съюза на синдикатите 
в ООСТ „Димитровград" 
Михаил Иванов 
образложиха значението на 
РСИ за всички работници, 
честитиха им за спечеле
ните признания и награди 
и пожелаха следващите иг

ПОна
На 17 юли 1984 година 

се навършват
40 ТЪЖНИ ДНИ
от ненадейната смърт 
кашата мила и драга леля, 
сестра, балдъза и роднина

Победа за 
четвърто място

ФК „Башкими — 
„Младост" — 0:4 (0:3)

Заключителното тържес
тво се състоя в Ю1уба на 
работника в „Тигър—Дими 
тревград". Председателят 
на -комисията Никола Ан
донов най-напред прочете 
Решението на Общинския 
синдикален съвет за при 
съждане на купите, дип
ломите и наградите «а най-

накратко

на

Троянка М. 
Петрова-Трошка

ри да се организират още 
по-добре, като се увеличи 
броят на 
т«х.

В последния кръг 
3ГОДИШНОТО футболно Пър 
венство на Междуобщинс 
ката футболна

на таучастниците в
д. с.

дивизия 
Враня — група „А", фут
болистите на „Младост" от 
Босилеград извоюваха ви 
сока победа, -в добра игра. 
Победата е още по-важна, 
че бе извоювана 
срещу футболистите на 
ФК „Башкими" От ТХреше

от ЛукавицаГРУПА „ИЗТОК"БАСКЕТБОЛ: МРЛ
Каним всички роднини и приятели да при- 

съствуват на тъжния помен, когато ще поло
жим цветя на нейния гроб в с. Лукавица.

Завинаги ще остане 
не ще я забравим.

Трудно до победата в паметта ни и никога
в ГОСТИ,„А. БАЛКАНСКИ" : „ОМЛАДИНАЦ"

(ЛЕСКОВАЦ) 82:80 (39:35)
Димитровград, 3 юни 1984 г. Спортният цен

тър „Парк". Времето слънчево, зрители около 200 ду
ши. Съдии: Ж„ Стоянович и И. Симич от Ниш.

„А. БАЛКАНСКИ": Зоран Геров 24, Иван Ле
ко®, Драган Тодорович 7, Веселин Матов, Аца Стоя
нов, Зоран Пе-тров. Драган Петров, Иван Симов 13, най-висок 
Сърджан Тошев, Ивица Стоянов 2, Спасен Р ангел ов 
12, Горан Вешович 20.

В дерби-срещата на ме- 
ясяурепионална 
„Изток"
на „А, Балкански" победи
ха с минимален резултат 
добрия и с богат опит от
бор на „Омладинад" от 
Лескова/с Победата е за
служена.

От нейните най-близки 
сестри, зетове и племенници

во.

С тази победа боешюг- 
радските футболисти, р 34 
точки се класираха 1на чс 
твърто мя:сто >и това е 

пласмент на 
,,Младосг" досега.

«ггш.-т ГГ
ТЪЖЕН ПОМЕН

ГОД,,на °т смъртта на нашата 
навеки наша?аРаПИМа СЪ"РУГа’ Майка’ сестРа ~

Инак победата бе тзвою 
вана още през първото по 
л у време, «когато бооилепрад 
ските футболисти показа
ха добра и

Венка Найденовастоянно бе тесен и се 
игра нервно (присъдени бя 
ха 4 технически грешки). 
Все пак победи качество
то, а не опитът.

лига — 
баскетболистите

от Босилеградорганизирана 
пира и когато превьзходет 
вото им бе ярко изразе
но. В Съобщаваме 

ни и приятели, 
«оли 1984 
в 11

на близ- 
че на 21 

година (събота) 
часа на босилеград- 

! ските гробища на скъпата 
ни покойница ще дадем 
ГОДИШЕН ПОМЕН.

тази част само де
сетина минути домакините 
бяха 'равностоен

Най-добри в димитров
градския отбор бяха, каис- 

Зоран Геров, съперник
гостуващия отбор. След 

това баоилепрадоклгге фут
боЛ|И'СТИ И 1С бьрзи

то и досега:
Горан Вешович и Спасен 
Рангелов.

на

След тази победа баскет 
бол петите на „А. Балкан
ски" са убедително първи 
с четири точки разлина 
пред следващите го отбо- 
ри. Самата игра не ,бе на 
особено качествено равни

хте, понеже резултатът по-

1И ТОЧ1Н1И
Третият кръг на втора

та част <ше се играе на 
11 август, т-г. когато ди- 
митров-градоките баскет
болисти в Се гостуват на от- 
бора „Юг" «ъ,в Враня.

подавания все ло-чеото за 
страшаваха Обичана майко и съпруго, измина елна :г;« година безРТе6. Н«ИНГИеджив^; 

нас и Гвоята обич никога не ще забравим.
ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ: Н

Е/.пруг Пенко. СИН Владо, дъщеря Нпда, И
Божш.СН°Мр" с0мействата Найденови- от I

——?._|1И1<а и Величконп от Босилеград.

вратата на, 
С. Захировигч. Трите гола
през първото полувреме 
са и най-точно отражение
на развоя на играта.

Д. С. м. я.
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Н1М11СОЙ 'на време не ме е 
предупредил...

оойаХУМОР
— Последното ми стихо

творение мм донесе голе
ми пари — хвали со един 
поет.

■ — Вярно ли е. че ваши
ят приятел е голяма пия
ница?

Ме бих можала да жи
вея п банята, ако 
ден не пишех на мъжа си.

— Хонорар!?— Не искам да говоря 
лошо за своя близък, но 
случайно да с-цм бутилка 
ракия, не бих желал да Ос 
тана заедно с него в стая!

Седете си домавсеки
Не. Книгоиздателят 

стъпала-.ме изхвърли низ 
та, така че след това се 
наложи да плати за лону

И какво му пишете
толкоз?

почшем и за кяо мъР-Незнам откуде да
»о да ви писуйем. Прано да ви кажем и на мс-не 
МИ омързо да ви „гн>авим" више с разие орупе 
и резилъни за Звонску багьу, ама кво да рабо
тим, бре човеци — па тая Ьи бруЬе нигде мема. 
А са су башете у моду.

Те неля поокисомо малко, позорамо сено- 
кърстетината пуста .ме стеже па ни на 

там ни на ова.м. Забра бабата да одидемо мал
ко V Звонску багьу, додека нейе стигло за же- 
I ву. та ем малко да се поодморимо, ем я да по- 
слечим кт,рстенинугу. Убеждува Ьу бре. уоеж- 
дува, да не идемо, казува кой лека повече че 
се разболимо, ама она навила шию, че идемо 
па това ти йе- Каже. знайеш ли бре Манчо дека 
съга у багьуту работи доктур и това нейе оби
чан доктУР а физиолокотаРапек... (неу.чейе.м да 
го изговорим, ама се сечатс. нели?). Оди гьега 
по-дсбър доктур «ема V наш край, шо.м прима 

милийона старе паре. Море, ми
слим си я, знам я свето тея дрндурийе. йеднуш 
ли съм се прескакувал и заричал да не идем. 
ама бабешЬерат че Рече нечу с ,ЬУ да идем...

Седсмо у автобусат, дадоше ни карте до 
батъуту и ПОЛ1.К, полък та до куде че стигне.мо 
— само до Звонци. Що бре човеци, па нели смо 
купили карге до багьуту? Е па путат йоше 
йе готев. Значи поче нашето „лечегье”, завърте 
я с главе ама кво .могу да работим. Нарами ди- 
садзите, а бабешЬерат узе торбуту. та у багьу. 
Йедва отЬопамо до та.мо, лутат исколан ко не- 
дайте боже. Мъртвосали гладни най-напред по- 
тражи.мо куде че узнемо леб. Е, яяац! Леб у 
батъуту уопште се «е продава, а ни у Звонци 
не.ма леб, ако има пекара. — Що си несте по-

ването ми. — Колио пари да ми из-

— Не ми харесва твое
то момиче — оплаюва се 
младеж на сазоя другар. — 
Когато се опитах да я це
луна, тя ми зашлеви плес
ник!

прати.

Съпружеско двойна со 
разхожда в един парк и 
среща момче и 
които се прегрърдат.

— Колко много човек се 
променя след като встъпи 
■в брак — оплаква се елми 
.мъж.

то, амомиче.

— Горкото момиче! — 
Моля се миди, подсвирни, 
да я остави докато е 'вре
ме!

— А 1Т0-твоего е още 
лошо. Удари ми 
задето не исках да я це
луна! ...

плесник — Имаш право — огла
ся се съпругата .му. Преди 

полунощсе налагаше до 
да го моля да си 
ог квартирата 
до полунощ го чакам 
си дойде!

отиде 
ми, а сега

— Не искам! И мене

даСОГ II ЛРОСТГЛ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ плат у над шес
СО

I ■Дяволът може Да използува за своите ие- 
! ли и Свещеното писание. :

:Шекспир: :: : не-Който злослови с вас, Ще злослови и про- :I :тив вас. :Английсна :
:Раната зараства, но белегът остава.

Асирийска :
:
:
:Най-похвалво е съревнованието в човечност.

Латинска ;
: нели одо.ма рече газдерицата при коюто се на- 

станимо и на нас би могли да продадете и ни 
не.ма кво да йедемо.

Е. муЬе мойе! Хотелат уопште не рабо
ти. нейе никигъ,ш ни работил, а докгурат та не
.ма, рекоше отишъл у Вгчи дел да доводи воду. 
А купашето знайетелц колко коша? Сигурно да 
незнайете — 10 илядарЬе старе паре!?

Леле, леле. па тека ли се гоейе дочекуйу. 
тека ли се езилтаю 75 идядарНе дневно? А, аа, 
толкова йе пансионат у „Църни вър". Е па ако 
йе „Църни”, бъди йе Църни’', та по-църн не -мо
же да буде.

:
:Не вдигай много прах по своя жизнен път.

Питагор :
:
:Всички велики хора са скромни. :
:Лесинг
:
:Справедливостта е резултат на общото : РЕДАКЦИОННАТА 

КОЛЕГИЯ НА 
„БРАТСТВО” Е НА 
КОЛЕКТИВНА ГО
ДИШНА ПОЧИВКА. 
СЛЕДВАЩЯТ БРОЙ 
НА ВЕСТНИКА ИЗ
ЛИЗА НА 24 АВ
ГУСТ 1984 ГОДИНА.

мнение- :
Китайсна ::

:Всеки смята своите гъски за лебеди.
Английска

И тека, збрамо си торбггчйеге със бабуте 
— па дома. Купемо си се У вират. йедемо си 
црепгьарсНц леб и се чудимо що йе пощурел 
тия наред па оди по моретия, йезера и багьс...

:■
■

!Не искаш ли, и камила няма да забележиш.
Калмикска :

:
: I еЛМ^ОЬОС/Ако носите чужди очила, ще си развалите

Д. Писарев
Я

5очите.
:
:
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