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АКЦЕНТИ ОХ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРОСЛАВ ЧУЛАФИЧ СЪЮЗЕН 
СЕКРЕТАР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ 27 ЮНИ — ДЕН НА САМОУПРАВИТЕЛЯ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА 

НА САМОУПРАВЛЕИНЕЕОЗАСИЛЕНО ДЕКСТВУВАНЕ НА 

ОПОЗИЦИЯТА Победният ход на 
вободителна война

чеи ри годишната Народоос- 
овенча с пълно 

класа на
и революция се

розгорямаване на фашизма. Работническата 
Югославия, предвождана от своя 
елинската комунистическата партия, сетне пренмуна- 
вана в Съ»оза на югославските 
война извърши и социално освобождение, зашото На- 
родоосвободителната война едновременно бе 
ва борба, в която възтържествува делото на работни
ческата класа: пълно национално и социално освобо-

• Състоянието на безопасността в страната до
бро, но трябва да се има в предвид, че вътреш
ните врагове от всички

аванград — Юго-

комунисти — в тазивидове все по-агресивно 
настъпват, свързвайки се взаимно и стремейки се

и класо-да установят съюз с 
границите.
• Не бива да свикваме да живеем 
акциите на иредентата и състоянието в Косово 
да оценяваме според това дали има повече или 
по-малко иредеитизъм, повече или по-малко ук
лони.

съмишлениците си извън

постоянно с ж деми е.
За пръв път в историята си, работническата кла

са пое в собствени ръце своята съдба, стана носител 
и създател на най-прогресивното у нас: равноправие
то на югославските братски народи и народности. 
Братството и единството, най-ценната придобивка от 
ИОВ-а, стана залог за всеобщото обществено про
цъфтяване и прогрес на младата югославска репуб
лика.

Състоянието на вътреш
ната безопасност през из 
теклата година, и покрай 
сериозните затруднения, 
пред които като общество 
бяхме изпразенп. беше до 
бро — изтъкна на прове
деното на 19 юни заседа
ние на Съюзния съвет в 
Скупщината на СФРЮ. съ да установят съюз с външ- 
юзният секретар на вътре нпте врагове на страната 
шните работи Доброслав ни.
ЧУЛАФИЧ, изнасяйки уво 
дио изложение за работата 
па Съюзния секретариат 
за вътрешни работи в 1934 
гоглка.

Д. Чулафич добави, че 
действията за поддържане 
на висока степен на сигур
ност на страната продъл
жиха и в настоящата годи
на. Че в това отношение 
сс работеше с успсх 
иърждава и фактът, че в си 
чки матшфестапии по по
вод ЧСГгодшишшата от ос 
вобождението на Югосла- 
иия и победата над фаптиз 
ма. отделно поез май нас- 
тояюата година, по о ти още 
пие сигурността минаха в 
иълеги рея.

ПОСОбгЮСТТП В1Г-\->Т? и отго
зорността па 
та. за
шаването на човешк : с мра
ва. да
..случаи", и т.н. Той също 
така добави. 17с сюжсски
те сили в страната се свърз 
ват взаимно и се стод\. •

РЪКОБО
пару

В настоящата година чествуваме 40-годишнина от 
славната победа. С чувство на законна гордост честву 
ваме тази забележителна годишнина, защото юго
славските народи и народности дадоха над милион й 
седемстотин хиляди свидни жертви за победата над 
фашизма.

Висш етап в хода на Революцията е въвеждането 
на работническото самоуправление само пет години 
след побдата на Революцията. През 1950 година за 
пръв път в света работническата класа у нас пое уп
равлението и става пълен господар над средствата за 
производство и своя труд. От първите работнически 
съвети до делегатските скупшини самоурпавлението 
извървя нелек път, но на дело показа, че се сбъдват 
мечтите на творците на марксизма за „свободна 
асоциация на освободения работнически труд".

Считано от други в началото за „експеримент", 
самоуправлението опроверга през 35-годишното си 
развитие това и показа прбд света жизнеспособността 
си на обществената систма, която е в състояние да 
решава и най-трудните въпроси, съпътствуваЩц съвре
менното развитие на обществото. Отприщените ра
ботнически (и народни) сили доказаха, че са в със
тояние да преодоляват и най-трудните проблеми, да 
изнамират решения за ускорено развитие на страна
та и па собственото си развитие.

През този 35-годишен период на работническо м 
обществено самоуправление у нас трудещите се з*-

изява. Създадоха огро-

прав~г ..е р

. щброслав Чулафич

гй; з време е да разберем, 
че не бива да свикваме да 
живеем заедно. е акциите 
на иредентата и положени
ето в Косово да оценяваме 
само по това да ли там 
има по-малко или повече 
иредеитизъм, по-малко или 
повече уклони. За оценка 
е най-важно, че има наци
оналистически, 
славскн а оттам и контра- 
революционни 
пия и акции непрекъснато 
през целия период след 
коитрарсволюцията от 1981 
година, малко или повече, 
по' цялата територии па 
покрайнината и в най-раз- 
новидни форми, за 'изпъл
нители на сво-итс планове 
и акции иредентата твърде 
често използува деца от 15

® НЕПРЕТСЬСНОТО ДЕЙ 
СТВУВАНЕ НА ИРЕДЕН
ТАТА

Спирайки след това вър
ху даване на картина на 
положението в Косово До
брослав Чулафич подчер
та. че през изтеклата год
ина и полавина са били 
разкрити 16 нелегални ор- 

пот- гзнизаиии и групи с 362 
членове. За углавни дела 
са били подведени йод от-

антиюго-

мзстъплс-

говориогт 191, а актове за 
нарушения са съставени 
срещу 363 лица.

— Обаче — добави —

воюваха нови пространства за 
мна материална спла и съвременно стопанство, чнж- 
то продукция намира все по-рядушеи прием на чуж
дестранните пазари. С преустройство в организации 

— стопанските организации ста-

НАПАДКИ

За да илюстрира иред колко сериозни за
дачи са изправели работниците в Службата иа 
вътрешните работи, Чулафич изнесе, че в 
пение иа миналата и първите пет месеца иа на
стоящата година е имало 1267 физически напа
дения на 
при
били животите си, 59 са ранени, а 584 са били 
тежко или леко повредени.

Оценявайки активността 
групи и отдена вражески 

дни лица съюзният секре
тар на вътрешните работи 

трябва да 
се има в предвид фактът 
че в страната се стигна лп 

леи

те ка сдружения труд
носите ти иа целокупното обществено възпроиз

водство, решават за капиталовложение, 
създаването и разпределението на дохода.

Врсмнните трудности, възникващи в самоуправи- 
телното развитие, пито за момеят не поколебаха и 
сп»писвха огромното мнозинство самоуправители. па

се захващат за тя-

наха
както и по

предупреди че опълиомошсии служебни лица и че
изпълняване па длъжност 5 лица са загу-

засилеио опозиционно
приствуване до гто-силно 

състяие и натиск на конти а 
певолюггията в разни в и до 
вс. било да сс касае за на 
шюнализъм и гпажданска- 

рсставоанията

против с още по-твърда решимост
предоляванс. Не щ© и съмнение, че и сегащ- 

обшосветовни отриц*- 
обще-

хнотоДО 16 години, дори и по- 
- малки.

•рой — има основание и за
рад настоящето положение 
в Косово и зарад активнос
тта иа иредентата. и за па

пите трудности; породени ОТ 
тслии процеси, югославското самоуправително

най-целесъобразно. Въоръжени с ре-
ззкопо- 

перспекти-

— IIс е значи — продъ
лжи Чулафич — за оценка 
па положението и аигажи-. 
нането на службата пб си-

ство ше реши
дица партийни решения, с иай-прогресивни 
решепия, самоуправлението открива 
ни на обществено развитие.

С ежегодно увеличаване на износа, 
товарваие на мощностите и с по-рационално изиолду 
пане нл материалните и трудовите потенциали

та десница 
1'3 либерализма или догми 
тизма. Всички те настояват 

въпрос яси
пред да иисистираме за но- 

мерки и борба
нови

-решителни
да доведат под 
■'V п стойности и ИНСТИТУ
ЦИИ. лори и основите на 
нашата обшщтвоно-икомо 

си

гурността от решаващо зн
ачение дали тона са по-ма
лки или но големи иреден- 

когато с 
въпрос за

с ПЪЛНО «Я-тези вражески сили.против
И сега, четири години след 
тези събития, не е доста- 

ка ж см, макар 
положението в Косово е

тистки уклони, 
япно, че става 
разработена тактика па ир

субективните ела-тъч/го ако наобществото, пои преодоляване 
Кости ч чгптАуки. работ.шч.ткрто спипуираплепие иа 
мори имм от трудностите, Г'.тиапя.и.., »е ..свита, 
,ГП ТбгРГ.»-»«11Я I' В СМИ\'1И>:ЛПЛСИИСТВ ■ както 
1...ур(чтвт Тито ИПСЛ хт конгрес иа С.'ОК, сомоупря - 

отстоивят този пътеуказател и *•*»«•

и политическа 
.демистиФини- чсстъпя, ла 

пят", з фактически по добпо. отколко го отпо центрове. 
КОЯТО ТРябиП непре

едептисткитс
|. гог-гд
к'Ь( наю в цялата покнамни

непосредствено 
к(игграревол юг \и ята. 

Тря-бга Да утвърдим какво 
положение

казавреметофа опи 
7 Тя оод г> ос пободи 

и нашата.

I'»*' .г*м'б иачч*г дп 
Фтгиг>пг 
*(• уи?>т->
У'Л\1 •»/•.*>-» И'

т’,'2г'**"'Лтлчц тсзИ^Я зп •идни 
сяйного пву.ипгниг.. за не*

екс-",

• тежите винаги ше 
ствсиото си развитие.

; н да сс. извършват иациа- 
Н111МстичСОКМ ДСИС ГНИН.

(Па 3-та стр.)

истинското 
днес и какг* са псрснскги- 
иитс иа равнитисто мт. Кр-

(!• • чг>с.
Ст. Шшо.то*



Н А С \и а
ЯПОНИЯ

Смисълът на 

безсмислиетоЗакон против рснрнмшцхята на жената
вноиравис на половете в 
Япония е пълно прано мо
же да се нарече документ 
от историческо

• Японският парламент е приел закон за равно- 
правно на половете в труда • Злидо опозицията не е 
съгласна е този закон?

Годилите, които живеем в този наш разде
лен и противоречив свят, ще останат запомнени 
между другото и но силната вълна от разни ви
дово терор и но глобалното му присъствие в 
М еж ДУ II а РОД 11 и я ж и вот.

Тероризмът взима жертви на земята, във во
дата и въздуха, па Запад и Изток, Север и Юг. 
„Асортиментът" па източниците му е страхотен: 
от упорито отричания, но очевидно при-съству- 
илщ държавен тсрориз7»м срещу отделни лица и 
цели народи, групов, политически и социален до 
терора на осамсни лица, конто се отлъчиха от 
чов/пкото общество и нормалния живот.

значение.
• Законът е приет 

дсм годишни дискусии и Щ-с 
сила на V април

след сена труд. досега в Япония 
не съществуват закон, кой 
да ги защитава от дискри 
мпнации 
на работа. За една и съща 
работа жените имат много 
по-малки принадлежности 
от мъжете, не 
заплата по време па отсъс 
твисто по майчинство, не 
получават добавки за деца 
и по. Затова законът за ра

Случи се онова, за което 
жените в Япония мечтаеха 
с векове*, японският парла 
мент е приел закон за ра
вноправие на половете в 
труда.

Крупните социални про 
мени в Япония през изтек 
лпте четири десетилетия 
принудиха японците да се 
откажат от някои вековни 
традиции на японското об 
щество, между другото и 
от традиционното разде
ление на труда между мъ
жа п жоната, според което 
жената е предопределена 
за работа в къщи, а мъ
жът за материалната егзис 
тенция на семейството. От 
година на година всс по- 
гол ям ставаше броят на за 
етите жени в Япония. Се
га всяка трета японка рабо 
ти във фабриките и общес 
твените служби. Все пове 
че жени продължават да 
работят н след сключване
то на брак и раждането 
на деца.

Макар че японските же
ни се избориха за право

влезе п 
1980 година.при приемането

Ако е така, защо прогре 
синката опозиция ис с С*»г 
лавна със закопа? Отгово
рът с прост: законът не 
предвижда наказания за 
ония. които ме искат да го 
приложат.

получават

Досега много пъти сс показа, че криминал
ния т терор ио-лесио се обяснява и затова по- 
лесна е и борбата срещу него. Причината е яс
на: престъпниците не застрашават толкова мно- 

чуждм животи, защото основната им цел е 
да запазят собственото си съществуване. Така 
наредените политически терористи обаче са го
тови да жертвуват и себе си, за да

13 ОХРИД СЕ ПРОВЕДЕ ШЕСТА КОНФЕРЕНЦИИ 
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

I оВ служба на хуманните 
цели на човечество! о осъществят

1
сепамрснисто си, и от тях трудно може да 

запази макар и привидна сигурност и за така 
граждани с„обикновсн жи-От 24 до 28 юни в Ох

рид се проведе Шеста кон 
Ференцпя на националните 
дружества на Червения 
полумесец ог балканските 
страни.

Председателят на Пред
седателството на 
Радован Влайкович изпра 
ти поздравително поръче

ние до участниците на кон 
Ферсицията в което ме
жду другото се подчертава 
значението на дейността 
на Червения кръст и Чер 
вения полумесец за хума
нните цели на човечество
то, за мира разбирателст
вото и сътрудничеството 
между народите. Тази де
йност. се казва в поръче
нието. е от голямо значе 
ние за Балканите, поне
же тази област никога не 
остана извън главните съ 
бития в света. Регионално 
то сътрудничество по въп 
роси от общ интерес дава 
принос не само за глобал
ното сътрудничество в рам 
ките на Червения кръст и 
Червения полумесец, но и 
по-широко в света.

Стремежът на национал 
нитс дружества на Черве
ния кръст и Червения по
лумесец от балканските 
страни да дадат собствен 
принос към усилията за 
укрепваме на добросъсед
ското сътрудничество . ме
жду балканските страни 
и да подкрепят акцията 
по претворяване на Бал
каните в зона на мира 
без ядрено оръжие винаги 
ще срещне разбирателство 
и подкрепа от социалис
тическа и необвързана 
Югославия, която ’с дълбб 
кс\ привързана към те
зи цели — сс казва в по
ръчението на Радован Вла 
йкович до участниците на 
конференцията в Охрид,.

напечените мирни 
мот".

Доказателство за това са и най-новите съ
бития: падението на индийския пътнически са
молет в Атлантика с 329 невинни жертви, екс
плозията на токийската аерогара „Нарита", от 
която пзгииаха или бяха ранени работниците, 
класпрамщ багажа, отвличането на самолета на 
компанията ТВА с пътници, тръгнали на лету
ване. 11 в източните страни сс признава, че е 
необходимо да сс вземат пнгорознн мерки про
тив изключителната опасност от надигналата се 
терористична вълна.

Кой е главният източник ка този терори-

СФРЮ

ЮБИЛЕЙ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

37, М?За по-хубав свят Струва пи сс, че това с общата нестабил
ност на международните отношения, тази над
превара във въоръжаване, която обременява пси 
хлта и на всеки отделен човек, и на цели на
роди, тази глорпфикация на силата като най- 
сфикасио срдство за разрешаване на междуна
родни п междунацконалнн проблеми и реалното 
й приложение почти навсякъде в света.

В целия свят се засилва натискът и присъс
твието на държавата във всички области на об
ществения живот. ПЪК и в живота 
ограничавайки им възможностите за изява.

С тържествено събрание, изложби, концер
ти, срещи и голям брой други манифестации в 
течение на четири дни в Сан Франциско бе 
отблязана 40-годишнината от подписването на 
Хартата на Организацията «а обединените нации.

В тържествените манифестации участвуваха 
представители на всички страни, които на 26 
юни 1945 година подписаха Хартата, представи
тели на днешните членки на ООН (в световната 
организация днес членуват 159 страни), функ
ционери «а ООН, чуждестранни дипломати и дру 
ги личности.

На тържественото събрание, което се про
веде. на 26 юни, реч произнесе и генералният 
скретар на ООН Перес де Куеляр.

на хората.

Тези обстоятелства предизвикват съпротива, 
карат на силата да сс отговаря със сила. Тъй
като с тежко да се води истинска война против 
цели държави, прибягва сс към тероризъм, жер
тви на който всс пак стават невинни хора, жени 
и меца. Макар чс нс улучват 
терористите виждат
действията си. Това тяхно заблуждение 
не може да ги освободи от вината за престъп
ните йм действия. Невинните жертви 
д*а бъдат сродство за

истинската цел, 
смисъл в безсмислието на

Пълен политичеени успех обаче

не могат
оп,ществяванС на един • 

стосмеж. макар и да с положителен или прием- 
; ив за голям брой хора. ' •

За първи път в социалистическото развитие на 
Унгария бяха проведени избори, па които за всяко 
място бяха предложени по два, три и повече канди
дати

В Будапеща е официал
но съобщено, че на нрове 
дените в миналата събота 
допълнителни избори за 
42 места в унгарския * пар-. 
ламент са гласували 83 на 
сто избиратели. Същевре
менно са проведени и до
пълнителни избори за 850 
места в местните органи 
на властта.

Внтомир КРЪСТАНОВИЧ
места са били предложе
ни дори и по четири кан
дидата.

Това са първите избо
ри в -периода на социалис 
тическото развитие на Ун 
гария. на които за всяко 
място бяха предложени по 
вече кандидати. . Според 
първите оценки >на Народ
ния фронт, който е бил 
носител на изборната де
йност. изборите са 
динамика в 
живот в страната, отразили 
действителното настроение 
на народа и донели пълен 
политически успех.

МИРНОВРЕМЕННОТО ПОЛЗУВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

Всв повече влвцтроензргия от ядекн централи
Около 13 на сто от цело 

елек- 
света днес 

ядрени

извежда в ядрени центра
ли. След Франция се наре 
ждат Белгия (50,8%). фин_

налното количество елек
троенергия дават ядрените 
електроцентрали в Испа
ния (19,3). Великобритания 
(17,3). САЩ (13.3), Канада 
(И.6). СССР (9 _ това с 
преценка, аащото не са из 
вестнич действителните фак 
ти). ЧССР (8.) и Холандия

купното количество 
троенергия в
ое произвежда в 
електроцентрали.

ландиег (41,1%). Швеция
(40,6%). Швейцария (36,5%) 
България (28,6%), Германс
ката Федерална републи
ка (23,2°/о), Япония (22,9%) 
и Унгария (22,2%).

Под 20

Както и на редовните из 
бори, проведени «а 8 юни, 
и на допълнителните избо
ри за всяко място са били 
предложени най-малко по 

кандидата. За някои

внесли 
политическия

Най-голям успех на това 
гюле е осъществила Фран
ция. В тази страна 58,7 на 
сто електроенергия се продва

на сто от нацио- (5,8).
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ 
ОБСЪДИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СТАНОВИЩАТА 
ОТ Х\'Ш ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

АКЦЕНТИ ОТ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРОСЛАВ ЧУЛАФИЧ 
СЕКРЕТАР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ '

СЪЮЗЕН

Василене действуване на 

опозициятаВреме е да се
ВИДЯТ !?р§мн

(От 1-ва стр.)
— Изселването на сърби 

и черногорци, от политич
еска и от гледна точка иа 
сигурността, както и от ст
ратегически аспект, е най- 
-опасното и най-отрицатсл- 
ис-то последствие от съще
ствуването и действуването 
на иредентата в Косово. Та 
зи сценка е вярна, но съ- 
шо така е съвсем ясно, че 

8‘ изселването ще продължа- 
1 ва. относно по-бавно Ще се 
з впъихат ония, които са се 

стселили все локато поли
тически не осуетим и напъ 
лпо пя разгромим нациопа 
листнче ските сили и дока- 
то ката общество изцяло, 
повече и по-конкретно пе 
се рчгажиочме за по-уско- 
оен^то развитие на Косово.

След XVIII заседание на ЦК на СКС в организа
циите на Съюза на комунистите в Нишки регион е 
направена необходимата подготовка за последовател
но реализиране на приетите становища за по-нататъш 
ио развитие на политическата система. Становищата 
от споменатото заседание силно активираха всички 

организации, делегатските 
самоуправителии 

Изготвени са 
обществено-

политическите организации и общинските скупщиии. 
Отделно внимание е отделено за становищата, чиято 
реализация трябва да приключи до средата на го
дината.

ЧЕРКВАТА
— Злоупотребявайки Закона за правото 

положение па религиозните общности в СФРЮ 
част от клера се стреми да се представи като 
защитник иа интересите на „своята нация" — 
каза Чулафич. — Всички те, както и национали
стите изобщо, изтъкват че „тяхната нация" е за
страшена, с което в действителност се подстрека 
ват най-низки националистически и клеронацио- 
иалистически страсти.

Отврсме—навреме със злоупотреби и с 
религиозния печат и със засилена индокринация 
на релегиозните обшности сред най-младите. 
Вражески настроеният клер твърде умело изпол
зува за такива цели младежта, обхваната с вероу 
чение п младежта, посещаваща разни религиоз
ни манифестации, както и религиозните средс
тва за информация, предназначени за младото 
поколение.

обществено-политически 
скупщини. Камарата и останалите 
организации и общности в региона, 
планове и програми за действуване на 1

Това бе константирано 
на състоялото се на 21 юни 
т. г. заседание на Предсе^ 
дателството на МОК на 
СКС в Ниш. Резултатите, 
както се изтъква в ин
формацията, 
въз основа на информаци- 
те от общинските комите
ти на СК в Нишки регион, 
могат да се оценят като 
задоволителни, но е необ
ходима по-интензивна ак
тивност. която ще доведе 
до съществени промени.

лнз за работата на делега
циите е необходимо да се 
вземат мерки за изостряне 
отговорността на делегати
те. да се разгледат възмож
ните Форми за свръзване 
на делегациите (конферсн- 
?т*'ч на делегации) или тях- 

да превземат 
други органи. Тези въпро
си трябва да получат цен
трално място в подготов.- 
ката за предстоящите де
легатски избори.

I

най-опаснии обществено 
видове е стопанската пре
стъпност — каза Чулафич. 
— С такива углавни деян
ия само през- миналата го-

ция, отделно на ония гру
пи., които публично се де- 

..политиче-

направена
* РАСГ? СТОПАНСКАТА 

\ ПРЕСТЪПНОСТ кларират като 
ски”, а в същност заговар
ят. подпомагат и организи
рат най-грубо насилие —

' ната роля

Дсбсосав Чулафич
че и занапред се ось- 

шествява съюз на вражеск 
ата емнгпаипя с криминал
ното мракобесие и че има 
все повече

оце-
дина е причинена вреда на 
по-широката общност, на
дминаваща 17 милиарда 
нови динара. Посегателств- 

обществената

пи
подчерта съюзният секрет
ар на вътрешните работи. 
Така нагшимер неотдавна в 
Бон така напеченото ..Хър
ватско народно висче" от- 
кои свой 
уред”.
Този и подобни 
действителност 
ляват политически бази а*а 
тероризъм. По наша прец
енка тьпчгамостта към тя
хната работа не допринася 
към взаимното доверие и 
сътрудничество.

_ Р.тп’4 от най-тежките

ото върху 
собственост е все по-голя- 

от дребни кражби, 
несъвестна работа, злоупо
треби, до организиран гра
беж с цел да се подрива

Все още обобщено се
разисква по въпроса за са ! че. антиюгославската акти- 
моуправителннте обши ос- I вност на фашистката сми
ти на интересите, в които ] грация се Финансира чрез 
трябва да се осществи при- } непозволена търговия с па

ркетини ,п други кримина- 
като контраба-

доказателства.
И в уводното изложение 

на Драган 
изпълнителен секретар на 
П редеедателството 

МОК на СКС в Ниш, бе 
изтъкнато,че в центъра на 
вниманието 
активност са били въпроси 
от областта на самоупра- 
вителната 
на сдружения труд. по-на
татъшното развитие на са- 

узеличе-

„пнформативен моАнджелкович,
уреди в 

поедстав-на
нпипът за свободна размя- икономичееката. основа на 

г-тр.чата. Все повече идва 
съюзът между об- 

»т,Р~гВечия и частния сект
ор и разни машинации вьв
П-МГЦТКОТЪРГОВСКОТО

Л!Ш деяния, 
идл с оръжие, грабежи и

на на труд и средства, 
по пъпооса за рационали
зация на . общите служби

досегашната -тп ичяяапод.
— Известно е. че в Няк-и органите на упразление-

ои стпачи и по-нататък се 
ТЪГПИМОСТ към 

смигра-
организираност стоп-

ПООЯВЯПЛ
ритиюгогттзвскп-га ртагттГ.теЯ.РР.

^Г^ЖГ^^мЖ^в^^Ж°ТООБРЛЗОБАНИЕ;моупсзвленисто. 
нпето на производството и

Председателството 
на МОК на СКС уточ 
ни проектодокумен- 
ти за избори в 
решение за провеж
дане на избори в 
Съюза на комунисти
те в Нишки регион, 
решение за процеду
рата и сроковете за 
провеждане на избо- 

и решение за

материзл-укпепваяето на 
ното положение на сло
жения труд. Прсдлриемгт 
-о -■необходимите мерки за 
оеафиомация на трудова-

СК: Знанията никога не са дветатъчн*
567

ВСИЧКИ
сега са я завършили 
членове на СК от 
общини в региона.

на СЮК в Юж- 
школиВсяка година около 500 членове 

номоравски регион завършат политическите 
на общинските комитети

та организация като само- 
и делов суб- 

резултати
управителен 
ект. Конкретни

I '***ККЯ В областта на идейно-по
литическототрудови- 

в Ниш,
но задължение. Причините 

повече субек 
има и обектив 

помещения

вече са налиие в издигане и 
маоксическото образова
ние на членовете на СК в 
Южиомооавски регион не 
са реализирани докрай за
дачите. отнасящи се до 

ангажира-

политичдскотоИдейно 
издигане и марксичсското 
образование па. членовете 

СК е постоянна задача 
п дейността на Съюза на 
комунистите. На този въ
прос общинските комитети 
па СКС и

организации 
Пирот. Прокупйе. Алекси- 
наи. Димитровград, Свърл- 

Блацс.

за това са 
тивни, но 
ни: липса на 
недоимък иа лектори и ли 
тсратура, 
зо ино
ка голина около 500 
новс на СК завършат шш

рите
начина и критериите
за избиоано на члно- 

МОК на СКС и аиг. Мепошина и 
Вниманието привлачат, из-

ве на 
в Ниш. дълготрайно се 

отсъствие п пр. Вся'тъкга Анджелкович. извес
тни лезинтеграиионни ггро- 
песи в строителството, 
кстилиата

омасовяването.
на способни кадри вчлеЮжноморавски пето

реализацията иа програми- 
качеството на идеи 

работа, 
необходимо

тс- регион посвещават дължи- 
внимание. Идейио-по

паПредседателството 
МОК на СКС в Ниш, рази- 
скрайки за 
нз становищата от

па Ш<

об-поомишленост. тичсскитс школи па 
шипекме комиети. Програ
мата па тези школи се 
реализира в период от 4 
до 6 месена (105—180 
са). За осъществяването на 

ангажират

те и домото
л итическата под готовка 
партийните членове сс ос* 

чрез различни об

както но-тсорстичната
Занапред е 
идейната подготовка

да се свъпзва с жи- 
вежа конкретна

гостилничапството. 
и намаленото число основ
ни организации на корпе- 
оантитс при някои сслско- 

оргаийзации.

мареализацията 
XVIII 

на СКС, по-
шсствява 
лици.: индивидуална подго 
топка, в първичните орга- 

сс осъществяват

заседание ча- кпепко 
вота въвспоредприе заключение.

трябва да сс водистопански 
Зее още недостатъчно вни
мание с посветено на 
ботата иа работническите 
съвети и на необходимите 
промени в практиката на 

реша- -

с акцитс. ко.ито се
социалистически-

със Съюза 
комуни с-

нпограмата сс 
членове иа политическите 
активи, членове на общин
ските комитети и членове 
на МОК на СКС в Леско- 
оац. Практикува сс курси- то издигане

на политическите То образование

спсла и 
водят от 
те сили начело

което
по-интензивна 
на комунистите във всички 
соеди, но и останалите су
бекти нс трябва да останат 

активността. Актин- 
трябва да сс „про

низани и 
програми за масово Марк
си чсско образование, съше 

I п по-

активно ст

па югославските
Илсйио-политическо- 

и маокгнчсско 
тпябва Да

свособра-

ству ват п олитич еск и
иа общинските комите- 

школа
щ.ли

'■амоупоавителното 
ряне. Все оше иедостатъч- 

цъв

ти и политическа
Мсждуобщинската кон

ференция на 
сковац.

извън 
ността 
песе” в

ститс
школи да водят разговори 
на конкретни темп-със са

на с(' схваща катоСКС в Лена е и активността 
воъзка е организирането 
и трансформацията ма мс“ 

общности Провеж
дането на стзио в идната в
областта - на

въопъжава-зен синтез на
о маоксичсски позна- 

п о п готовката за пр а 
като

първичните орга.
моуиоавителните органи и Тч*то 
ръководствата па трудови- ш1Я и 

Ефектите
тга СК, Синдиката, През 1984 година «<ъмнизании 

ССТМ, местните общности.
трябва да бъде

95 па сто първични органи 
зации па СК в Южномо
равски регион са реализи
рали изцяло

пенствувапетс организации, 
иа тази практика са тпър-

тгтИЧНО
иппгдСючсчо «анлизаме вди
ялектичсгкото 
на теорията и 
з«чпг»то само 
служи на пелите

Акпията 
насочена към

делегатската
конкретно. отношениеде високи.

Политическата школа на 
Междуобщп иеката конфе
ренция на СКС п Лесковоц 

съществува 9 години и До-

осуетяванесметем а не е 
тгг-т^г гп изтъкват <-а-
мо нслостатъч-иата връзио 
можду делегациите, 
ратите и делегатските 
гтгиги. Въз основа тга аиа-

поограмата 
за масово марксическо об
разование. Само 78 първуч 
ни партийни организации 
нс са изпълнили това вож-

ппакгиката. 
така може ла 

цз С&
Б. К.

дезиитеграциошгите
затваряния в об-

иа
лооцсси и 
/нински граници.

д сле
ти V- Б. К.

СТРАНИЦА ^

БРАТСТВО * 28 ЮНИ 1985



НА 19 ЮНИ В ДИМИТРОВГРАД ПРЕБИВАВА 
РАБОТНА ГРУПА НА МОК НА ССТН В НИШТРИДЕСЕТГОДИШНИ* ЮБИЛЕЙ НА ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЕЛЕКТРИКЧИ

ЧКСКМ ЦЕНТРАЛИ

Недостатъчни резултати 

иа икономическото 

сътрудничество
ВЪРХОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

ЗА ВЪРХОВИ ПОТРЕБНОСТИ
ко участие на общината в 
(.г.онсса на договаряне но 
въпроси от обш

друга страна, община
та трябва да получи ио-го- 
„яма самостоятетлност

области иа общест-

Отру/шичестното на Ди- 
общииа с• ЗА ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ВЕЦ „ВЛАСИНА" ПРОИЗВЕДЕ 5 018 572 703 КВЧ 

ВЪРХОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ПРЕИЗПЪЛНИ ПЛАНА СЪС 17 НА СТО
• В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА ВЕЦ „ВЪРЛА Г .УЧАСТВУВАТ 15,5 ХИ 
ЛЯДМ БРИГАДИРИ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА ПА СТРАНАТА о ИЗГРАДЕНА Е

„ВЪРЛА IV" И ПОМПЕНО АКУМУЛА 
® -И РАБОТНИКА И ТУРВИ11ИТИ ВИ

митровградска 
регионалните форуми, об
ир.ости. институции и вс- 

е остана-

интерес.

домства, как го и 
лите общини в Нишки ре
гион, общо взето, е добро.

СИСТЕМА НА ВЕЦ „ВЪРЛА 1" —
ЦН01ШЛ СТАНЦИЯ „ЛИСИНА"
НАШ СА ГОТОВИ © ПОДГОТВЯ СЕ I:: I ПЕСТИ Ц! Ю111 Ю-ТКХ11 И Ч ЕСКА ДО 
КУМЕНТАЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПА ТРЕТИЯ ЕТАП (198Й—1995) * ДЕ1'1 
НО УЧАСТИЕ В РЕШАВАиЕТО ИЛ СТОПАНСКИТЕ. КОМУНАЛНИТЕ, ЗДР 
АВИИТЕ И ДРУГИ ПРОбЛВМИ ПА е' ■ ■ ;■ .11!III КД ОВШИ ПА

В

НЯКОИ
попия
г.икто

живот и решаване, 
например в областта 

комунално-битово то 
По мнеНне-

11а икономическото поле 
обаче това сътрудничест
во не дава очакваните ре
зултати. Организациите на 
сдружения труд от остана
лата част на региона не 
проявяват достатъчен ин
терес за сдружаване на 
; руд н средства с органи
зациите иа сдружения труд 
от Димитровградска об- 
' ига.

103
строителство, 
•го на ассв, 
; 'СИН

някои така 
дъпжакни (1)ун- 

■л обшилата бяха 
: ; гги бързо, без да 

< •;живяло в достатъчна
с; енеи самоуправително^о 

гашгшп-ле и договар-

VIар”. (.'»ап>гб) н гпггрой" 
(Дн'о.ч--чн1), ..ли:га\ м” (Мн 
пиОоо). „Пер'' 
другк.

п па тази електроси- 
инто елекгроснсге- 

и.|. която’ произвежда в'Ьр 
С К‘К Гр01’.НСрГИЯ (вюио 

«\’ вьв вкрхоим момей 
и. опи!-, но тогава когато 

■ 'б\'.) 1ими) Власин 
модоцентрали имат 

роли в слек- 
1-'( соп.пктвото на Еспуб- 
.■•пимт.: м страната.

Тези :У;П1 с Сурдулпца 
се провежда забележител
но тържество в чест иа 
40-годпшштата на електро 
стопанството па СР Сър
бия и 30-годпшшшата па 
Власш:сю 1те водоелектриче 
ски централи. Пред пред
ставители на трите наи-ста 
ри водоцентрали. строени 
непосредствено след осво
бождението на страната от 
фашизма: „ЕЛ ЕКТРОМО- 
РАВА", „ВЛАСИ НА—ВЪР
ЛА” и „ЗВОРНИК”, изт-ьк-

д: ;

N01 а
— Заедно е „! ..екгро.но- 

е гойни-рара' н ...жо,ч.’.:к 
етьмго IV С1.а,-.л.:а е елек
троенергия. Кг" !ч> едпоьре 
лкчаю ее пел.цва п за ос

я НС.ГКМ ;
II разговора бе изтъкна

то. че в някои малки тру
дови организации и мест
ни общности са форми
рани и делегации. 
наистина не са нужни. За
това се случва тези деле
гации да разискват и по 
вьпооси. които не са от 
интерес на средата им. В 
такива случаи разисквани
ята са бегли 
да се изпълни формалното 
задължение.

Освен членовете на ра
ботната група, в разговора

т-тл'*паха и представи- 
- • * га Общинската скуп
щина и обшествено-поли- 
л готическите организации, 
мое лее пател ите на трите 
скупшииски съвета и чле
новете на Секцията за по- 
•г..т-т«ЧССка система към 
МОК на ССТН.

'мит е основният акцент!ч ' . мен има
от уводното изложение на 

на Общии-ирсдссдлтеля 
ската скупщина на 19 юни 
т. г. разговор с работна 
група на Междуобщинска- 
та конференция на ССТН 
в Ниш. Разговорът бс ..ор

ган ад е-то
Днес в спсте.млтн. 
(ОоСДМНСНОТО
иаиство па Сд»рбня) „Г»Ф‘сп

Вла-Колектпмъг 
смшските водоцентрали. на 

231 работника, с 
работ

ната сила. С висока готов 
пост на потенциалите и зя

па коитоелек грог го

О р()Я ГС |1
без текучество ма

на” има скромен акумули- 
— върхов капацп- 
нс бива да се за-

обществено-политп- цпонен 
гот но

нати
чески дейци от Република
та. Обединеното електрос- 
топанство на Сърбия, мно-

ганизмран в рамките на 
подготовка за сяно от пре
дстоящите заседания на 
МОК на ССТН в Ниш, на 
което те бъдат обсъдени 
..някои актуални въпроси в 
осъществяването па консти
туционната роля на общи
ната и на съдружието в 
Нишки регион". Преди да 
посети Димитровград, ра
ботната група с водила па 
зговопи в няколко общини 
в Нишки регион.

Говорейки за осъществя
ването на конституционна
та ропо на общината. Та
сев заяви, чс занапред е 
необходимо

браня, чс тази слсктросн- 
стема през ОО-тс години 
задоволява една пета 

от общото потребление на 
в Сърбия.

отлични 
резултати. Ко 

дава незаме
ним нос г> инве- 

1юл държа
не и отделни реконструк
ции на агрегатите и вълни

стите. постигат 
Финансови 
лектпю-т 
ппм

СТНЦПОИМОТО

ГОбООЙНИ ГОСТИ II учвСТНИ-
уводно 

30-годишно-

колкото
ци в тържеството, 
изложение за 
то развитие на Власински-

слектроснсргия

— .Вторият стан па стро 
цтслство е реализирала в 
20-годшшшя юбилей иа 
..Власина". удвоени са мо- 
цгностнтс и днес системата 
на Власинскитс водоцент
рали има мощност 129 ми
лиона квч. В рамките на 
втория стан е построена 

помпено-акумулациоина 
станция с две класически 
помни с мощност 
мУсек.. с които се препом 
пават водите на Божишка. 
Топлодолска, Лнсмнска и 
Любзтока реки в акумула
цията на Власина. което 
обезпечава производство 
на електроенергия с 50 
на сто от годишното въз
можно производство.

цент 
МИОДРАГ

те водоелектрически 
рали. поднесе 
РИСТИЧ. председател 
деловия отбор. Между дру 
гото в него се посочва:

те. навреме премахва вси 
и ава- 

чс действител

на
чки недостатъци 
рии. така 
по .лшшо не може ги

— В проектите за въз
обновяване и изграждането 
на страната електрифика
цията. относно строителс
твото на нови електроцент 
рали. заема предимствено 
м*сто. Три от тях заемат 
централно място: на р. За 
падна Морава, Долна и тук 
на Влагана. Подготовка
та на проектите започва 
още през есента «а 1945. а 
първата копка е направе
на в лятото на 1946 година. 
В строежа на електроцен
тралата на Власина участву 
ват 15,5 хил*ди бригадири 
от всички краища на стра
ната.

изненада" в правна 
съл на думата.

сми-

Вл асм! (ски те водо цептра 
ли дейно участвуват и в 
решаването на много сто
пански. комунални, здрав
ни и други проблеми на 
Супдулишка община и но 
това са пример как сяна 
трудова организация сс 
рспоодуктиоа и в други об 
ластм. освен в редовната 
си дейност.

7.5 А. Т.по-нгнтензив-

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

СЕСИЯ НА 

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА
Колективът на Влаган с- 

кнте водоцентрали подгот 
вя инвсстиционно-техничсс-

Самоуправнтелнитс отпо 
шелия са твърде развити 
н трудовата организация. 
Всеки работник участвува 
и определянето на самоуп 
равителната и деловата

за раз
на енергийната 

„Власина" и за 
ползуваме на хид- 

потенциал

ка документация 
шиояванс 
система

Най-високи държавни ръ 
ков одите ли проявяват осо 
бен интерес за строителст
вото на Власина—Върла". 
Другарят Тито от начало
то следи работите и през 
1950 г. посещава Влаоинс- 
кия стпоеж. Тук идват още 
Моша Пияде. Едвард Каг>- 
дел. Светозар Вукманович 
— Темпо, Петар Стамбо- 
лич. Воя Лекович и други. 
Ентусиазмът на бригадири- 

стооители се овенча-

За днес с насрочена 
18-та сесия на Общинската 
скупщина в Босилеград. 
Според предложения днев-

то на Резолюцията за об
ществено-икономическото 
развитие на общината през 
изтеклата година, както и 
за реализацията на догово
рените задачи и активнос
ти във връзка с трудоуст
рояването. Отделно внима-

пълно
поенергийния
чрез лва събирателна сис
тема („северен" и ..южен'Д

политика и 'непосредстве
но решава не всички жиз сн ред. лелегатите на три

те съвета ще обсъдят Про
грама за работа на Общин 
ската скупщина за периода 
от май 1985 до май 1986 
година. Освен това, делега
тите ще обсъдят и приемат 
решение за изменение и 
допълнение на Статута на 
общината.

да се ползуват потенциали
те на о. Пчиня. Запланува

И С Н ОТОС П ТЯ Щ И ВЪПРОСИ от 
сс обсега на дейност на орга 

иизацията. Следва да се 
подобри работата на деде 
гатите и делегациите. а 
всички трудещи се дейно 
участвуват в провеждането 
на Дългосрочната програ 
ма за икономическа стаби 
ливация. с което дават свой 
принос за общото стабили
зирано в обществото. Име 
нно това е и най-ценното 
в ознаменуването на 30-го 
дишния юбилей.

но е тоетият етап да 
реализира в период 
—1995, с което най-цслесъ- 
образно ще се ползуват во 
тгните потенциали в 
част на Републиката.

1986
ние делегатите ще посвет- 
дти върху информацията 

°">ъзка с електрифика
цията на неелектрифицира 
ните села и махали в общ
ината.

тази
ти
ва с успех: 1954 година яре 
те туобини на ..Върла I" 
са задвижени. Тази крупна 
тоудова победа е отне по
свиела. ззщото в пепиолз 

блока

проектореше- 
ние, за заключителния ба
ланс за 1984 година, 
(Вопмация

— Инак в период от ЗД 
години Власилските водо- 
нентоали. обшо произвеж 
дат 5 618 572 703 квч еле
ктроенергия при план 4 798 
750 800 квч., което означа
ва преизпълнение на пла
на със 17 на сто и Доказва 
опоавдаността от изграж-

Слел, сесията на ОС тце 
се проведат отделни засе
дания на съветите, на кои 
то делегатите тпябва да об 
съдят и приемат собствени 
поогг.ами .за работа през 
следваптия 
период.

ин-
за досегашна- 

Реализация на проекта 
корава — 2”, 

аадарц и активности за 
рдтатъшното му
раче.

Очаква
--"те съвета да кажат 

е-о си за осъществяване

на икономическата 
да на младата югославска 
оепублика, вместо чехосло
вашко оборудване, съоръ-

както и
по-

реализи-
елногодишен

се делегатите на 
мне-

женията доставят родни 
производители: „Раде Кон Стефан Николов

М.*.
СТРАНИЦА 4
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АКТУАЛНИТЕ ВЪПРОСИ НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
ОЗНАМЕНУВАНЕТО НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИ 
ДИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАДневен ред за цш

штшт
Под знак на юбилея

Тазгодишното ознаменувано на 4 и 7 юли 
Деня «а-боеца и деня на въстанието
и народностите в СР Сърбия, в Димитровград
ска община ще бъдат ознаменувани 
отвело. Както е предвидено

най-търже- 
централните търже

ства ще се проведат на 3 юли в Петърлаш 
7 юли на Изворите край село Сенокос.

Деьят на боеца тази година трябва да бъде 
чествуван под знак на юбилейната 40-годишни- 
на от победата. Съгласно с това на 3 юли „е- 
черта делегация, съставена 
обществено-политическите
ложи венци пред

и на

пи редове па сесиите — ка 
зва председателят на 06-Защо са големи дневните редове на сесиите ' 

на общинските .скупщини? В Димитровград ка- 
зват: „Общинските скупщини са натоварени с • ! 
голям брой дребни (и излишни) компетенции и | 
оперативни задачи"

шинската скупщина в Ди- ' 
Петър Тасев.митровград 

— Много от тези компетен
от представители на 
организации, ще по- 

възпоменателната плоча на 
сградата на образователно-възпитателна 
низация „Йрсип Броз Тито" и свежи цветя пред 
бюста на Васил Иванов — Циле. В делегацията 
ще бъдат и 40 пионери като символ на юбилея. 
Специална програма ще бъде изнесена вечерта 
в село Петърлаш.

щш и оперативни задачи 
могат да се отстъпят на Из 
пълнителния съвет и други 
скупщииски органи, а 
при това да не бъде засег
ната демократичността на 
делегатското решаване. За 
това обаче е необходимо 
да се извършат промени в 
законната регулатива.

Намаляването на дневни
те падове като поедпостав 
ка. за ефикасно делегатско 
решаване не зависи само 
от това. Необходими са и 
оаш-пнализации в скупшш? 
скс.л система. В Димитров 
град са на мнение, че е 
необходимо да се извърши 
разграничение между ко.' 
петенцпите на трите съве
та на общинската скупши 
па. за да се афмрмира рол 
ята на съветите. Например, 
съветът на местните общ
ности трябва да получи 
по-широки компетенции в 
областта на комунално-би-

та орга-
Макар че е най-демокра 

тична форма на народно 
управляване с обществе
ните работи, делегатската 
система в нашата страна 
не Действува „на пълен 
оборот". Причините за то 
ва вероятно трябва да се 
търсят в недостатъчната 
идейно-политическа по.дго 
твенсст и отговорност на де 
легациите и делегатите, но 
не само„ там. Причини има 
и там. където делегатско
то решаване трябва да да
де ггьлсн ефект, — в деле
гатските скупщини. Напри 
мео. ако често се случва де
легатите в скугплгините на 
обществено-политическите 
общности да обсъждат по 
двадесет и повече въпро
си на една сесия, а при 
това значението на голям 

- боой от тези впооси изис
ква задълбочено навлизане 
в проблематиката и обми
слено и отговорно реша
ване. мбже ли да се гово
ри за съше'—вено делегат 
ско решаване. Следовател
но. ако делегациите тряб 

да пазгледдт голям 
брой обширни материали. 
з,?ш то е голям дневният 
ред и ла изградят станови

ше по всп *ки предложени 
въпроси. I. и ат лм те време 
I! ВЪЗМОЖНОСТ да изпълнят 
качествено задачата си? 
Ако сетне на сесията на 
общинската скулм-ц. . пя 
ма достатъчно време за 
изява на всички мнения 
предложения ц становища 
от делегатската база, нс 
създава ли се по този н у 
чин първата предпоставка 
за евкдентния формали
зъм в делегатското реша
ване? Разбира се. не сме 
с намерението да стоварим 
на големите дневни оедо 
ве цялата вина за недоста 
тъчното действуване на 
делегатската система, но 
считаме, че не е без зна
чение въпросът: зашо пре
кадено големи са дневни
те редове на сесиите на 
общинските скупщини? 

Ето някои отгозоон. почер 
пени от работата и опити
те тта Общинската скуп
щина в Димитровград.

Деняг на въстанието на народа и народнос- 
с;> Сърбия в Димитровградска община 

ше бъде ознаменуван с традиционния марш на 
извиднишкня отряд до местността Изворище, 
където ма 7 юди ще се проведе централното 
тържество с участие на Културно-художествено
то дружество „Георги Димитров" от Димитров
град.

титс в

Подготовките за четвуването на двата праз- .
А. Т.пика се провеждат усилено.

БАБУШНИЦА

Достойна чествуване на пра- 

гнниа ка самоуправителя
В Бабушнишка община ПРИЗНАНИЯ НА НАЙ- 

тържествено беше честву
ван Деня на самоуправите- 

27 юни. Във всички 
трудови организации по 
този повод бяха устроени 
скромни тържества, на кои

ТОВОТО СТООИТСЛСТВО II. В
дякон сегменти на социал
ната политика. Съветът на 
елгл жемия труд трябва ля 
много по-съществено да се 
занимава с обшсствено- 
пкономичсски въпроси. Об 
пгеетгочо-политическнят съ 
зет тоябва да се освободи то' се говори за постиже- 
от някои излишни компе 
тешиш и да играе по-голя- 
лта роля в развитието на 
политическата система. За 
нанос трябва да сс на
мали бпоят на съвместни
те сесии а ла сс ннтен.зиви 
па самостоятелната рабо
тя на скуищимскптс съвс-

ДОБРИТЕ

На* тържествено събра
ние след доклада на пред
седателя на ОСВ на Об
щинския синдикален съвет 
в Бабушница Иван Дими- 
триевнч. бяха връчени при 
знания на най-видни дей
ци в общината. Републи
канска Повеля със сребър
на значка е присъдена щ* 
Драган Илич, работник в 
„Балкан" във Велико Бо
йници. а на Йордан Мила 
нов, преподавател в основ
ното училище „Братство" 

Републикан
ска емблема с бронзова

— Общинските скупщл-
ги са обременени с голям 
Р-ПО.7 ЛПСбЯИ II 
компетенции и оперативни 

Това е основната

излишни
нията в развитието на са- 
м оу п р а в л си и ето.->9П2ГТ7Г.

причина за големите днеь
Празника на самоупра- 

витсля Бабушнишка общи-БшшшпЬез промени па покрай всички труднос
ти. посреща с добри резул
тати. В акцията „С произ
водителност до стабилпза- 

за победител

ЦК на СКС покрайИа 18-то заедание на 
другото бе подчертано, че първичните органи
зации на СК в сдаужения труд трябва да поло- 
;:сат усилия и да предприемат конкретни мерки 
с цел ло средата на годината да се намали чи
слото на административните, както и на такана-

стогганството. Срс

в Звонцити.
РпГют.тл на общинска

та г»'\*ц!Н!м?а. но мнението „
на Тассп занапред трябва провъзгласена „Бабушница 
ла сс съспсдоточи много по (цех па конфекция „Лис- 
вече гп пху въпроси, които ца". СР Словения), като за 
са от значение за развой
ните насоки в отделим об
ласти и па общината като 
цяло. Необходимо е и раз 
гоаничспмс ма компетенци
ите между общинската ску

е • значка.ция"
Връчени бяха също и об

шински признания иа най- 
заслужпли в производство
то н развитието на самоу- 

работиици.
речените режийни рботници в

годината, т. е. срокът за изпълняване 
дойде но в Носилеградека об 

промени

иопвлсмпето 
След това самодейците на 
..Младост" изпълниха под-

постигпатитс успехи с удо 
стопена с признание от Ме 

синдика-

дата на
на задължението 
шина в това отношение съществени ждуобщиискпя 

леи съвет в Ниш.
Ето само някои данни за 

успехите 1га „Лисца".

брана култуоно-художест-няма. скупщини • вена програма.
В чест на празника на 

самоуправителя, а в рамки 
те на „Срещи на другарст
вото" в „Първи май" беше 
устроена изложба на пред
мети домашно ръкоделие 
и иа художествени творби,, 
най-добрите от които са 
изпратени на регионал
ната изложба.

В Бабушнишка община, 
по повод 27 юни бше ор
ганизирано 
между трудовите колекти-

До този срок и в делегатските 
трябваше да бъдат изготвени конкретни оценки 
Гда сс предприемат мерки за по-рационална 
организация иа органите на управлението профс 

и останалите трудови общности, м 
кг.о че и това бе подчертано като сериозно за
дължение на комунистите (на съвещ

ггь р в и ч н ите о р га н и за ц и и
: към ОК иа 

месеца), оказа сс че 
задача съществува

скулшипитс ма 
общно

пгшша и 
са мр*'п па вител I«ите Мкон.омнсиаисто на маге

10*/всти па интересите. пиали е повишено стоналните и сравнение с първото 
па 1984 годи

ни I росиТези и други 
га били предмет па задъл 
бочено обсъждане и ра 
те на
становищата от XVIII засе 
дание на
ог,ю»а на изготвените 
лмяи и разискванията, ко 
т"|*о са подени или те. 

ще бъдат

тримесечие
В спестяването на ма-и члено- 

СКС,
мки

реализацията на
на.кретарите на 

вете на 
състояло се в началото на 

изпълняването на тази

топнали и в пежията също 
и то е 

14° о. Един от

Политическия актив
е отчетен успс'

1.1 К иа СКС. Въз ПО-ГОЛ я-мо с 
ана огнлвиитс радващ и показаи в

безотговорност.
Тъй като няма анализ

(с факти) дали има или
общинската администрация или 
на сдружения труд. Много по

трябва да се намали чи- 
Защото. тоябва 
за „прекобройнитс", 

незаетите.

трудно може да сс 
няма излишни

производителност
та, па тпуда в този млад и 
надеждни колектив с нара 

I о"/*. Физическият

тели
се съревнованиеговори

огботни места в 
в организациите 
трудно ше бъде/ ако

на администрацията.
работни места

пометиго пят.
конкпстии предложения и 

Обшииска- 
Дммитров-

ви.спало с 
обем па производството в

стапопише иа На първо място се класи 
„Лшда", 

„Калкан" във
да та скупщина в 

гоад за промени и пациоиа 
скупши меката

ра конфекцияс увеличецОТО
ге иамепят ,
р работни места няма много ‘ „„ ис_
Печ оглад че ше има трудности, промени са не 

_ .качвайки и промените в поведе- 
комунистите към задачата си. Пцакти-

промените. 
, чужди". 
В. Б.

е.),шит период 
с 43" и н т.н. глег.чанв от 

Велико Бойници, „Текстил- 
колор" и др. Те също бяха 

с ' признания зг 
възнаграждения:

лизат1”"* в 
система които трябва да 
допринесат за пълната изя 
р-, на делегатската систе-

Заслужапп да сс изтъкне 
и това, чс пчелните 
доходи в ..Лисца” са «ай- парични 
добпи в общината — над 
23 000 динара иа месеца.

лични удостоениобходими
нисто на 
‘'--1 в тези два 
който могат да

ма,случая показа, че 
тласкат напред, са им М. А.

К. Георгиев
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„ ЦЕХЛ ЗЛ СУШЕНЕ ПА ОВОШИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

I) БОСИЛЕГРАД

стопанство•и »
жшш.ш

НОВАТОРСТВОТО VI РАЦИОПАЛИЗЛТОРСТВОТО В ПРАКТИКАТА НА ХИМ 
ЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ГАЛЕНИКА" В СУРДУЛИЦА

Подготовка за откриване 

на четвърта смянаУсъвършенсгвуване процеса 

на производството в ТРИ СМЕНИ ГОДИШНО МОГАТ ДА СЕ 
СУШАТ ОКОЛО 5 ХИЛЯДИ ТОПА СУРОВИНИ, ЧЕ 
ГЕН И ПРАЗИ ЛУК, КАРТОФИ И ДРУГИ ЗЕЛЕНЧУ 
НИ И ОВОШИЯ, А В ЧЕТИРИ, КО! АТО ЧИСЛОТО 
НА ПОСТОЯННИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ УВЕЛИ
ЧИ С 35 ДУШИ ЩЕ СЕ ПРЕРАБОТВАТ 7 ХИЛЯДИ 
ТОНА. ЦЕЛОКУПНАТА ПРОДУКЦИЯ СЕ ПЛАСИ
РА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЗАРИ

♦ С НОВАТОРСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ САМО ПРЕЗ 1984 ГОДИ 
НА СПЕСТЯВАНИЯ НА СТОЙНОСТ НАД 30 МИЛИОНА ДИНАРА

Нейната мощност е 125 
км па час минерална пъл- 
на :ш производството на 
тпърдс търсения на маза
ни термоизолационен малт 
с|>. С изработката па този 
гроиулатор по фабриката 
се спестяват 15 милиона ди 
нара.Изработена е и маши 
на за едро гранулиране, ко 
сто се използува за полу
чаване на минерална вълна 
за няколко вида термо-аку- 
стпчнп плочи. И тук се 
пестят 10 милиона динара.

Направени са пови реш
ения ка камарите за съби
ране м таложепс на мпне- 
оалната вълна, с което са 
премахнати честите застои 
в производството. Фактът 
чс до 1977 година с имало 
и по 500 часа престой ме
сечно. До 1981 година с 
редица технически подоб
рени^ тези престои са нам
алени на половината. Как
ви са ефектите красноречи 
во показва фактът, чс ед
ин часпосстой с равен на 
1250 кг минерална вълна 
по-малко.

листите п работниците па 
„Галеника" н Сурдулицо. 
За мабавката на нова маш
ина са били 'необходими 
400 хиляди марки (заедно 
е митническите и други та
кси), така чс тези средства 
буквално представляват чи 
сто спестяване.

Техническите подобрен
ия на гази машина чувст
вително намалиха брака, 
който сега възлиза само 2 
на сто, а прели е бил дори 
40 на сто! С други думи 
преди годишно 450 до 600 
квадратни .метра минерал
на вълна бяха нсоползотво 
репи, стойността на които 
сс преценява на 200 мили
она динара. Въпреки огро
мните спестявания, спецпа 
листите не мируват. Вече 
е изтотвена техническа до
кументация за конструкц
ия на нова машина, която 
ще бъде още по-добра.

Производственият про
цес е значително усъвър- 
шенствуван е изработката 
на собствена машина за 
гранулиране. Това е първа 
машина от този вид у нас, 
дело на конструкторите и 
новаторнте в „Галеника".

Колективът на химичес- 
Гал-ката промишленост 

епика" в Сурдулица е сра
внително млад и амбицио
зен. Въпреки чс има само

обш доход от 120 милиона 
динара. Целокупните 
сушени, изделия са пласи-

Усмлията, които полагат
пъкобществено-политически

те. стопански и самоуправи 
тел ни сили за но-успсшно 
стопанисване са: капаците 

възможно повече да

десетгодишен опит, новат
орството и рационализации 
те са твърде често явлен
ие в тази фабрика. Специ
алистите редовно сами из- 
рабоват резервни части, 
тсъвършенствуват техно

логическите решения на 
някои машини, проектират 
и внедряват нови машини. 
През изтеклите десетина 
години е нови техническо- 
-технологически решения 
почти целият процес на пр 
оизводството е осъвремен
ен и издигнат на качестве
но по-високо равнище.

Списъкът на технически
те подобрения на машини
те е сравнително голям. 
Подобрени са технически
те решения на много дот- 
раяли машини за произво 
дегво на минерална вълна. 
Така например старата за- 
падногерманска машина 
за прошиване на вълнения 
филц към подлогата е осъ
временена с много детай
ли, изработени от специа-

глС\'и иа конвертируемия на 
а Гърция, Хо-■уг ). главно 

лен пия и ФРГ.титс
сс използуват и да се съз- 
вище — п цеха да открият 

смени, с ко

Според годишния 
(за три смени) до края на 
годината трябва да се осу 
шат о»1с 3 хиляди тона су 
по вини. През. петте месе 
ца на годината сс чувству 
ва известно 
на плана. Причините 
това. както и за нецялост- 
ното използуване на мощ
ностите според Сотиров са: 
суровините през изтеклия 
период са по-слзбокачестве 
ни, отколкото по време на 
беритбата, т.е. непосредст
вено след нея, 
пия период се е чувствува 
шс липса на въглшца и на 
сезонна работна ръка (ра
ботят до 150 души), а пора
ди редовен ремонт на ма-

план

не на повече 
сто същевременно да 
увеличава производството, 
а да намалява незаетостта. 
П Цеха за сушене на ово
щни м зеленчуци в Босилс 
град и в ООСТ „Фармацсв 
тика" в Лссковац понасто
ящем полагат усилия и вър

сс

неизпълнение
за

послешат подготовка за 
лователно 
гз това обществено стано
вище — в цеха да открият

осъществяване

през зим-четвъта смяна, с което чи 
слото на постоянно заети
те от 80 да се увеличи на 
около 115 души. Има ли 
условия за реализиране на 
тази идея?

— Съществуват почти в си
ЧКИ УСЛОВИЯ и ИДСЯТЗ Тряб
ва ла се реализира до краа 
на голината. Главните кри 
терии за едно такова начи' 
напие са досегашното пол 
зуван-с иа мощностите на 
машините и стопа.нисване- 
то е твъпде успешно, а це 
покупната сушена продук
ция пласираме на чуждест 
пантт пазари 
кгтопителят на иеха з Бо
силеград Сотир Сотиров.

За успешното стопанис
ване свипетелствуват поче- 
,7сто Факти спсд които 
най-новите са: от началото 
на голината ло края на 
м?й в цеха са изсушени 2 
хиляли тона сурови мооко 
ви. лук и каотоФи. В срав 
ноние със същця миналого- 
лишем пепиол сушената 
продукция, възлизаща ?00 

е увеличена със 130 
иа сто и с реализиран

шините поез последните де 
< лена на май цехът не е 
* сботнл. Производството 
шс продължи от началото 
на идния месец, а обектив 
ните трудности, имайки пре 
двид сезона, който настъ
пва. ше бъдат премахнати 
и не ще съществуват труд
ности в изпълняването на 
годишния план.

Полаганите се. усилия за 
въвеждане на четвърта смя 
на се обосновават -и върху 
с.тно друго начинание. Име 
ино суровините, а почти 
80 на сто сс суши лук. до
сега оъч-но се подготвяха 
за сушене. Наскоро ше бъ 
дат монтирани машини, ко 
ито да почистват суровини 

т.с. да ги подготвят за 
сушене, с което ще се ком 
пенсипл липсата на сезон
ната работна ръка.

НОВАТОРИТЕ И РА
ЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ

СТОПАНСКИ НОВИНИ Ференц Деак, Ради- 
вое Радулович, Живан 
Сираджаиски, Мило- 

рад Стайкович и Вои
слав Стаменкович.

Нов цех на „Народна 

радиност" в Дечани
казва пъ-

Въвсдоии м внедрени са
и други начинания. Със со
бствени знания направена 
с автоматическа

Фабриката за народни 
ръкотворни изделия „На
родна радиност" в Сурду
лица, ръководена от деви
за, че е „фабрика под хил 
яда покрива" до края на 
месец юли т.г. ще приклю 
чи строителството на обект 
за производство на дома
шни килими в Дечани, 
САП Косово. По този на
чин асортиментът на прои 
звежданата продукция ще 
се обогати, тъй като досе
га главно „Народна ради 
ност" произвеждаше плети 
ва: вълнени джемпъри, же 
нски поли и пр. За изгра
ждането на този обект са 
изразходвани над 90 мили. 
она динара.

ди-носг". Според плановете 
на тази трудова организа
ция, по-голяма част от 
продукцията (килими), ко 
ято ще се произвежда в 
Дечани шс бъде пласира
на на чуждестранни паза

подготов
ка и дозиране на маслото 
за омасляване иа вълната,- 
понастоящем 
пара се ползува за затоп
ляне на фабричните поме
щения и съседните сгради, 
както и за оражерия. Тези 
рационализации са допели 
спестявания на стойност 16

тс.излишната

ри.

В. Б.Интересът сред домаки
ните—тькачки от Дечани 
и околността с голям. На
ред с домашните работи 
те ще тъкат килими и ще 
осъществяват значителни 
дъпълнителни доходи за 
семействата си. От друга 
страна по то<г начин огро
мното народно творчест
во ще стане достъпно на 
голям брой потребители у 
нас и в чужбина. В нача
лото ще се тъкат килими 

с с мотиви от САП Косово, 
а сетне и по .мотиви от 
други краища на Републи
ката.

БосилЦЕгр1дА ПРОИЗВ:ДСТВО на
милиона динара. В

Чрез новаторство и рац- 
ионализаторство само 
изтеклата (1984) година са 
спестени 30 милиона дина
ра. Мабавката пък 
машини

Еднодневка екскурзия до Белград
Първичната

през

синдикална 
организация в цеха за про
изводство на чорапи в Бо
силеград за своите труде
щи се. неотдавна оргализи 
ра еднодневна

тници, между . другото по
сетиха н разгледаха мемо
риалния комплекс „Йосип 
Броз Тито", ‘Музея „25 май" 
Калемегдзн и Авала. 
отбелязване 
зина това бе първото посе
щение на Мемориалния це 
нтьр. където почетоха пг.ч 
ста на тоугария Тито, и 
още един път. както и мно 
го пъти досега, изразиха бе 
зграничната си благодарно
ст за всичко, което той ни 
остави за по-добър и щас
тлив живот на днешните и 
идните поколения.

на нови 
и оборудване би 

трябвало да се заплати око 
ло 150 милиона динара. Со 
ботвените технически ре
шения, рационализации и 
новаторство 
15 пъти по-евтино. Оттук 
и обстоятелството.

За
екскурзия

до Белград. По-голяма 
ст от необходимите 
ства обезпечи

В началото в този цех 
на постоянна работа ще 
бъдат приети 30 тькачки, 
чието обучение вече при
ключва. Едновременно 
откриването на цеха още 
1000 жени—тькачки ше ра 
ботят по домовете си, а 
тениите изделия (килими) 
ще изкупува „Народна ра

е. че за мно-
ча-струват дори

сред- 
п ьрвичнатаче пре

стоите са намалени до 40 
часа месечно, т. е. за дес
ет и повече пъти, което в 
крайна сметка значително 
подобрява общата 
ска дейност.

синдикална 
която бе и

организация.
инициатор за

екскурзията, а само 
лка част участвуваха 
лещите се. В еднодневния 
престой в Белград,
80 души, от

с ма-
тру-

стопан- около 
този колектив, 

преди всичко млади рабо-
Ст. Н. Ст. Н.

М. Я-
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Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти 
н на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1473 година ХУТ.ТП 

Белград, 28 юни 1985

В омагьосания кръг
от Шестнадесетото заседание на ЦК 

в СЮК; от които в обществото и СъюзаО на и за различните идейни подходи кьм нашата 
иа обществена действителност. При това бе из- 

— комунистите се очакваше твърде много. Ос- хъкнато, че покрайнините често се -виждат 
„ „ деликатна, но и новпнят въпрос, които мнозина поставят гла- изключително като конститутивен елементна

„възпалителна тема. В тази важна ключова си: дали на конгресите на Съюза па комунис- федсрализма, а се забравя и пренебосгава 
област на нашата обществена действителност гитс излизаме единни', имаме ли единствена че същите са и съставна част на СР Сърбих’ 
всеки е сам на себе си съдия, собствения по- платформа или разликите са основният белег Разбира се, откровените разисквания върху 
глед се предлага като нещо истинско, чисто, “а нашия политически и обществен живот сериозните проблеми, в които се озова наше 
пък и неприкосновено. Създаде се своеобра- Д- ос? Атмосферата на изчакване, изглежда, то общество тврде много говорят за неговия 
зен омагьосан кръг. полека се замества с атмосферата на отпус- демократически характер, обаче същинската

Ако почти от ден на ден се подчертава натост. незаинтересованост, пък и апатия. До- демократизация подразбира и висока степен 
фактът, че в голяма степен е пренебрегнат ллнителни елементи на една такава атмо- на единство, при приемането и осъществява- 
ц отхвърлен в страни класовия момент на сфера са и бавността и «еефикасността в ре- пето на становищата, заключенията и решен- 
революцията-и че се е стигнало до фетпшп- шаването — което очевидно се показа в ра- пята. 
зиране на националния момент, тогава е ясно зискванията за валутния закон, 
и какви са отношенията в самата федерация.

тношенията в -нашата федерация, 
един »или друг смисъл, станаха не само 
дипломатически казано

Мнозина констатират, че днес е все пови- 
1лсновстс, да припомним, много очак- дима „патологическата боязън” от федерал- 

Национализмът, за жал, стана „другата дей- ваха от Дванадесетия конгрес иа СЮК, а сет- кото, пък заговорниците на единството на фе- 
ствителност" ка югославското общество и, ко- не и от сумирането на разискванията по по- дерацията често се етикетират като центра- 
ето е парадоксално, има тенденция — към ’ Проектозаключенията от Тринадесетото листи и унитаристи. Съзнателно или не. изпу- 
всЗход. Кризата .е която се езоза обществото заседание на ЦК на СЮК. Трябва да се до- ска се от предвид становището, според което 
оставя видими следи з междунационалннтс Зави, че членовете на Съюза на комунистите, всяка към интеграция и единство не може да 
отношения, в отношенията между републики- ка пъяпо място от Тринадесетия конгрес на сс означи като централизъм и унитаризъм, 
те и автономните покрайнини, в отношенията Съюза па югославските комунисти, очакват както и че всички специфичност не може да

твърде много, може би най-вече в цялата на- сс охарактеризират като сепаратизъм. Съще- 
н:а следвоенна история. Разискванията за по- временно

•между СР Сърбия и САП.
Засилването на статистическите може да се чуят мнения, че федер-

ния п тенденции и сериозният застои в раз- митическата система и за осъществяването на алк-и*т централизъм е в офанзива и че той е
общите интереси във федерацията изнесоха

отноше-

„Битието на социалистическото самоуправлс- 
лше кулминираха в дезинтеграцията на обще- на ВКДСЛ0 високата степен на неединство и, че ли не са на дело 
стзото и на икономически и на политически ''словно казано, липсата на „добра воля до 
плац. Националните интереси често се покри- единствени преценки и становища по-бързо 
ват с плаща на класовите интереси; местни- Да сс стигне, което още повече обременява

ат.мосферата в това предконгресно

главната опасност в настоящия момент, като
тенденците на дезинтег

рацията, политическите деления, пък и сепа
ратизма.

На последното заседание на ЦК на СК 
време. Сърбия бе изтъкнато, че на. осъществяването

в
те, частични интереси застрашават да погъл
нат общите интереси на обществото. Иконо- Това, по всичко съдейки, е и главната причи- на конституционната позиция на СР Сърбия

от из да се пра»и ног текст иа платформата за и занапред трябва да се обръща отделно вни
конференциите маиис. Открити са много въпроси, важни за

мическата мощ на обществото се изтърва
подготовка па конгресите и 
на СК. .

контрола на съюзната държава и мина в ръ
цете на политическите центрове па републи
ките и автономните пг 

- . тизъм, съюзният, е над 
никиа нов
Сдруженият труд с подчинен на републикан
ските и покрзйнйнскитс центрове на мощта. 

В партийната дебата върху проектозаклю 
Тринадесетото заседание на ЦК 

СЮК членовете твърде критично говориха
съдружието в 

СР Сърбия, 
със съществените.

съвкупното състояние и развитието на тези 
отношения. Показа се, че за тях в СК в Сър
бия има различни идейно-политически погле
ди. Забелязва се, че разликите са се мани
фестирали точно в обстоятелството, когато в 
ЦК на Сърбия цялостно бе разисквано по 
въпросите със съществено значение за тази 
република.

■зинини. Един ета- Времсто пред конгресите с време на за-
синтеза.зян, ко затова въз- 

етатизъ.м. бележителни разлики и липса на 
Нашето общество не е униформно и моно- 

легални са не само общите но и от-
пзлицентоичният

литно;
делиите интереси. Обаче, отделните интереси 

такава стенен сс асболюгизират, че па 
сс блокирадопенията от множество пунктове съществено 

акцията. Острите коифронтации 
характеризират и заседанията иа отделните 
централни комитети: най-Добьр пример 
последното заседание на ЦК на СК в Хър
ватско, например, и 22-то заседание па ЦК 

СК в Сърбия, па което между другото 
отношенията в СР Сърби*

повечена все Поради всичко това от заседанието 
с ЦК на СЮК, което Ще бъде посветено на въ- 
с просите за осъществяването на общите инте

реси във федерацията и в СР Сърбия, твърде 
много сс очаква.

на
за „статуса” на единството и 
обществото изобщо, кз-кто и в 
Несъгласията във връзка 
почти стратегически 
« ото развитие на 
по-изразителни, което 

^ — както се знае

г/1 крос» па по-натат им- 
нашето общество стават все 

е индикативно, зашото на АрсичуМ.Заключенията стана дума и заса приети

калните и доброволните нржарии- обособяват като значителни факто 
корени дружества и поделения об- ри в ръководенето на гражданска- 
що са ангажирани около 3 мили- та защита...
онн души или 13,4 на сто от об- За организирането и оспособя. 
щии брой на населението. нането иа личната и взаимната за

чистите за общи работи в ме- шита в жилищните сгради, блоко
ве сгради, улици, квартали, по-ма-

сдружения

ДЕНЯ ИА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТАПО ПОВОД 20 ЮНИ,

Нищо не бива да ни изненада
стнитс общности и организациите 
па сдружения труд представляват лки 
00 на сто от състава на поделения- труд, и местни общности досега са 
та на гражданската защита, което избрани около 71 хиляди повере- 

положитслио, тъй ка ницм па гражданската защита, а 
сс предприемат необходимите мер

издн-

организации наблага. По този начин са 
активностите на всички 

обществото, насочени

турни 
засилени

нещо по-конкретноМожете ли
да ни кажете за действувансто 
Съюза иа комунистите в областта 
на гражданската защита?

— По този въпрос в 
не с възможно да се говори по-ши
роко. Всс иак, казал бих, че де

па Съюза на ко- 
всички обществени

и а
субекти в 
към самоорганизирапс на граждан
ската зашита, издигане па органи
зираността и сгюсобеиостта на едпу 
жения тоуд, както и па съоръжа- 

поделенията и щабовете

сс преценява
.тежестта на защитата с в ос-томомента общо- к.и за професионалното им 

През ганс за изпълняване на повсрсна- 
им Функция, което с важно за 

но--нататъшната подготовка на гря 
ж даните н трудовите хора за лич

им защита...

годните клетки на пашата 
етзено нолигичсска систсма. 
последните няколко години значи- 

напоедък е постигнат и ббу- 
оспособапапско па час

тив е него н:д 
|га гражданската защита, към нор-л отво ри ата р о л я тг: <■ 1 г 

ЧГПШ/ТО, И
титс н щабоистс па гражданската

МУИИСТЯ1С ВЪН 
сведи и действувалото на комунис

където
матнпно по-уточнсио уреждане па 

от тази об рата и взаимната
оп реяснсни въпрос и 
лост и т.п.

15 поделенията и 
тя?.!-1 защита са 
2 650 000 души. I (ад 300 000 души 
сс намират и екипите за първа мс- 

I помоли, а в оргпнизпция- 
Чсрнслии 1фъст, профссмо-

/итс ;; систсмъти, всякаде 
са сс изявили в тгий-голяма отелен, 
до ; зина сяха за това, че обществе
ните ступ/ктури по-добре разбе
рат необходимостта от иодготопка 
иа пялото общество за планомер
на и организирана зашита и спа
сяване иа хора, материални и кул-

з а ш-ита.
Н 'обучаването 11 оспопобяпаис- 

то на шабовсте 
заплита псе повече се прилагат пра
ктическите' облици па

дава опрсдслсий резултати.
повече сс

(От интервюто с генерал подпол
ковник Славко 
мошпик •ьюзсп секретар п?> на
родната отбрана по повод Ден* 
на гражданската 
юни)

щабовете па 
включени около

Маричспич, попа ['раж майската

обучение. 20защита
ГСОСТО
така че щабовете все

ленинска 
та на 1



2 Комуншст
намираме. Рядко имц 

цялата югославска 
била но-едиияа. «а 
тази работа всич- 

Положе

ното къде сеявява в резултат ца тамяна па пас
ти я чужбина но мултиплицирани примери когато 

работа, оОсзшете общественост е 
то че ли около

„ЮГО" КАТО ПРИМЕР

Шанс нлн дело на столетнего , цени и с'ьс скъпа 
И ИС иа купувачите, замяна на но-

и обезщетения, ки станахме но-енлотени.
ноелед- текло е прието и мероприятието 

скъса е нередовните и нека- 
кооператори и оргвниза- 

еъетав. Обаче, изгде

пилата, наказания 
а и дума да не става за

След месец 80 магазини за на отделните серии на доставените стииита па лазера, зв| убита не до Д

вносен автомобил от Югославия рпрамтппя срок, трябва ио отиоше жда| в егр наш, д. г 'г , >ГХа ла постигнат изключителни
„Юго А". Тогава ще бъде по-ясен ние па европейските условия Д»се ковкото да се вьрн I А ■ -■ у , ' Сред тях във всеки слу-
отговора на въпроса; да ли сдсл- намали е три до четири пъти за ки върху возилата в чу,' ■ Ппессраят" на Автомобил
ната на „Застава" е „Юго Амщ>и. да се избегне загубата. "а края, по може би най-важно.о .«• п с . «-“1 л
ка. Мак.", новосъздадената фирма Осъзнавайки това п обстоятслст е, че е преодоляно схва мпею, . ... ‘ котато никой вникой няма монопол в произвола- и работници, кога! “ .

правото пата поради кратките срокове за 
големи начинания не искаше да

чеетвени

специалисти 
стра-

във веригата на таканаречената вото, че в производство го на авто- 
;,Ьрпклни груп” компания, със сне мобшш непосредствено участвуват 
циализпрана задача да внася и повече от 150000 работника от ця 
чрез собствената мрежа да продава дата страна, в „Застава" иницира- тата на няколко десетки на и сю- 
возилата „Застава — Юго" на ця- ха акция борбата за качеството да гина други производители, т.с. ав-

нечр нрераетпе в движение, чрез което, торитста и резултата на югослав
ската индустрия като цяло.

вото па някоя част, пито 
да застрашава авторитета и резул- работа, за четири ме-поемс гази

изработиха 57 нови и лроме- 
КО съществуващи алати, кое- 

обствятслства специ- 
оргапизации/ поне по- 

нъти по-дълго вре-

сена 
пиха 
то в редовни 
ализиранитс

лата територия на САЩ от 
безспорния „шанс на столетието", ще се стигне до промени в поведе- 
ще стане и „дело на столетието” ипето п отношението към собстпе- 
за югославската автомобилна ин- ното производство. Предприети еа 
дустрия.

НОВА РАЗВОЙНА СТРАНИЦА стигат та два
мерки за изостряне на съвкупната _ ..........„ '/1С' а ^^^ъятт/новече. Наравно
п въвеждане на консеквентиа матс- Влогът, заради които „Застава три чопр ’ ЛНВ сплит-
риалпа отговорност на ОСТ. орга- бе принудена да направи това, на- е тях е п бшпрадска I '

истина е много голям. Успешното ска „Югонластика и така нататък, 
начало пя износа и САЩ открива 
попа развойна страница в югослав- И

АМЕРИКАНСКО 
л ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО низациошште цялости н иа отдел

ни лица за тяхната работа и раз- 
Ако се каже, че от 7 септември бира сс за направената вреда ио-

1984 година, когато е подписан ос рлдн некачественото произведение, ската автомобилна промишленост,
новнйят договор на „Застава" с Засилва сс п разширява контролът Защо то от 40 000 „Юго",
американския партньор, направено па качеството, но той сс смята ка- в Америка трябва да се изнесат от
то .много личи на овехтяла фраза. т0 последна защитна мярка да не
Тук. зад това обаче, сс скрива уси 
лието, незабелязано от откриване
то на Фабриката на автомобили зп акция не може да сс проведе
„Застава".* За седем-осем месеца,

• за да се удовлетвори на исковете ДОха
на американския пазар, тук е на- ство, която може да донесе
правена работа равна на усвоява- отнеме 30 на сто по отношение иа
нето на новия автомобил, за кое- основния личен доход. Това значи.

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПОТРЕБИ
ТЕЛ ИМА ПОЛЗА

От 3000 части, колкото Ще има 
автомобилът „Юго А" те сс внасят 

юли тази до юли следващата годи- само около 80, чиято стойност въз 
па, в 1990 пласментът иа американ- лиза на осем до девет процент .

Най-гояяма част от вносните час-

кол кото

отиде некачествена част на паза
ра. Имайки предвид факта, че та- ския пазар би могъл да сс увеличи

и. па 200 000 коли. Инак, вграждат в мотора, кое- 
като се има предвид, 

който
според ги щс се

само с лозунги, в „Застава" въвс- тази динамика па пласмента на То с нормало
отделна стимулация за каче- американския1 пазар, продукцията че оборудването за мотора, 

или в „Застава" в края на настоящето харчи безоловен бензин
десетилетие би трябвало да нарас- ждат само няколко фирми , в света 
тис на 320 000 автомобила в основ- и въпрос е дали изобщо ще

виедряванео на тази техно-

произве-

се из-
ната програма и с успешното за- плати 
кръщаване на преговорите за пол- лош*. Или, например, керам-ичес-

ползуват в
то в .нормални условия минат ня- че работник със среден личен до
колко години. За обема на промс- Ход от три стари милиона може,
ните на автомобила „Юго а" сви- ако добрс работи, да заработи че- зугганс на мощностите на ИМВ в китс килии, които сс 
детелствува факта, че за неговото тири. а ако произвежда нскачсст- Ново место за производство на ав- хомокинстическпя съд засега про- 
проивводство в ООСТ „Монтажа” вели части само два милиона. О»- томобиллте „Застава" и на общо извеждат само японците.* 
по време на неговото окончателно вс„ това. онзи който ле а ад да 400 000. От това число 70 процон- Износът в Америка ад ооъзпс- 
сгл обява не ше се ползуват около работи качествено шс бъде иреме- та биха били пласирани на чуж- чи и на югославския потреоител 
500 нови или модифицирани пози степ иа по-малко стойносттна ра- дия пазар, докато сега толкова се на автомобилите „Застава" значи-

продават в страната, а само 30 на 
сто от общата продукция се изна- цедени
сят. Това са величини със светов- технология. В този колектив изтьк

освен -специфичните амери-

телно по-качествени и коли произ- 
по най-съвременна световна

ции, т.е. части или системи по от- бота. 
па досегашния модел. Ка

..Застава" ц коопе- ЧЕРЕП СПИСЪК
яошенлс
■адитетите на 
рацията са готови, очаква сс да 
пристигнат някои части

пи размери, таке че „Застава” е ват, чс
Това чс в такава работа няма на кръстопътя: да израства в ис- кански искания, преди всичко 

шега първи иочуетвуваха коопераи тински оветовен производител на връзка с безоломшя бензин* и дома 
организации в автомобили. Или — както заяли ди шиият потребител ше получи кола

въвот вноса.
па лентата да тръгне.

Тази работа, обаче, не е преди тихс и отделните
звикателство само за „Застава" но състава на Фабриката иа автомо- ректорът «а заводите д-р Родолюб 
и за комплектната кооперация, ка- „Застава", които фактически Мицмч па неотдавна проведеното
кто за редица друт витални слу загубиха работата върху модела зае сдаат е в Стопанската камара на
жби и сектори на югославското „Юго А", защото не са били си- Югославия
стопанство. Това именно слага на турчи партньори мито до. сега, а ..балканска" фабрика. Успешното те потребители да се
проба югославското стопанство ка- нс са давали търсеното качество проникване на американския пазар инакви коли.
то цяло. разгръщайки въпроса мо- нито в тази работа. Двадесет и две Сш премахнало основната сегашна
же ли тя като система качествен®
й ефикасно да функционира вър- зи. които това досега правеха. На дства, защото през 1990 година са-
ху (икономически основи, без на- тях вратите не са затворени
шата делова небрежност, изнудва- условие да променят отношението гла да спечели 500 г& 600 милиона

със смийте качества и технолога че- 
тъй като простоски стандарти.

няма да се изплати нито технолога 
да остане местна ческп ще е оправдано за домашни

правят по-

Не достатъчно да се произведе 
позиции нс произвеждат вече онс- болка — недостига на валутни сре автомобил, .но и в изправно състо

яние п навреме да се достави на 
при мо -па този пазар „Застава" би мо- потребителя. За „Застава" това зна

чи новият автомобил без дефект 
ои и отговорността към качество- долара. Какво значи това, най-до- да се натовари на параход в при-
то и приемствеността на произвол- бре говори сведението, чс сегашни- •станището Бар. Чс това не е така

ят годишен износ на Югославия в лесно говори п сведението, че все-
Въвеж;у.нето на така наречения САЩ възлиза иа 400 милиона до- к>мдневно от Крагуевац ще тръгва

дара. Или сведението, чс с обшия специална композиция товарещ
износ „Застава" би могла да осъ- влак. чс в пристанището Бар тряб

ва да се направи специален пар

ния и политизиране.
Промените в отношение 

работата изисква естеството на аме ството. 
риканския, особено на автомобил
ния пазар. Американските предгш „черен списък" на части за вграж 
сания, отасящи се до безопасност- дане и въз основа на това рспро-
та на пътниците и защита на жиз- грамиоане на източниците на сна- щестш годишен валутен суфицнт
нената среда са най-строги, а ку- бдяване, т.с. отказване па работа- о- 409 милио-на долара. Развитието кннг за десетки хиляди коли и да 
пувачът в Америка е най-зашите- та на несигурните, е една от най- би сс основавало върху сьбмсстни сс обезпечи навлизане на параход
ния в света. Държавните институ- радикалните мерки предприети 
ции, асоциациите за защита на ку областта иа подобрение качоство- 
пувача. адвокатските фирми, ин- т0 и сигурността в производството 
форматмвните средства и остана- не само в Заводите иа „Цървена 
лите Фактори, обезпечават най-ши- застава", а в югославското стопа,н- 
рок облик на защита «а купувачи# ство въобш.с. Тази мярка, която 
те, особено в случаите когато ка- инак в света се практикува като 
чеството на возилата не • сьответ- нормална, сс засновава върху лопи-

към

а капиталовложения, а американски- дм с дълбок газ. а при това д> .се 
ят ппптньоо за целта вече е отде- огщ-мпп ефикасно товарене, 
лил 20 милиона долара. Всичко това търси модерниза-

Какъв с отзвукът иа усилията чия и издигане на ефикасността в 
,тп Застава". -^ботата с амери- ^зботзта. както в „Застава" така

> в цялото й югославско стопанст- 
между во; което по който и да е начин 

които чсилист има и радикални ме- участвува в реализацията на прог- 
участници в поппшгтия. каквото е репрограми- рамата , Юго-Америка”. Ефикас-

каквато и ла е вреда или послед- производството, включвайки и са- па,ис кз снабдяването9 Тома Савич 
СТВИЯ. Ако се знае, че приетата тия финалист, трябва да сс защи- помо-иик директор на автомобил-
комерческа гаранция за автомоби- Тят от безотговорността на мал- пата с|5абрика за пласмента
лмте на американския пазар важи цииството. Обществено и икономи- ката и ч-гжбина каза 
две години от датата на продажба- чески е по-възприемчиво да се _ Подготовката за успешно на
та или пет голини за антикорозив- подведе под въпрос деловостта на чало иа износа на американския па жи пред овета практически юго-
на зашита, независимо от измина една организация, отколкото егзи- 33„ намери изключително добър Гладката Тшоупм^ма социа-
лия път. а че средната цена от станцията на цялата репро-цялост отзвук спед всички участници , “ вга<а1а само\ правителна соц
норма час на сервиза в САЩ е (казахме че тази ...Заставина" об- производството „ Автомобилите Девизът на
най-гояяма в света и че възлиза хваща около 150 000 работника). „Застава". Такова положително от ' ° комто т,авлс:1с |В
КЪМ 50 долара, ясно е че високите След това, вредата която може да иошеике и ентусиазъм «е сме има е "За успеха са П0Т'«^>1И
разноски яа 'гаранцията, обезщете- се яви в една организация поради ли в съществуването на автомобил' 1В“'1Ч1КИ ~ за кеуспсха е лостагь-
Р глобите могат да бъдат непрограмиране. е занемарена по нОТО производство Това вероятно" А й ' вЗЖИ очеетдно " изв

от стойността отношение на вредата, която се е израз на отрезиван^о и^схвГС " П°М™оДРаг Стоилкович

канците да успее и така да се хва- 
ив . влакът за бъдещето".

ствува или когато купувачът има ката, че повечето
постта трябва да се почувствува и
в самоуопавнтелните и лелегатски-

в стра- те органи на обществено-политиче
ските общности на всички равни
ща. В това начинание изпит ДЪР-

:

ни*та или 
два пъти по-го леми



Комунист 3
СИГНАЛИ ОТ СОФИЯ

ХАЗАРТНА ПОЛИТИКА
Миодраг Джукич ден начин доказа до какви „твър- „отчуждена част от България", а 

дм заключиия може да стигне, на- борбата на гпзжланитг на Оупип 
В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ БЪЛГАРИЯ ЧЕСТО ПРИВЛИЧА ВНИМА- сърнена от официалната държавна — олицетворение на „най-хубавите 

-Н И Е ТО НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ПЪРВО БЯХА ИНТЕН политика. С това единствено мо- черти на българския характер” и
ЗИ ВИ РАНИ ОФИЦИАЛНИТЕ СТРЕМЕЖИ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА жс Да се обясни фактът, че Бъл- израз на „непобедим остта на бьл-
МИТОЛОГИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ НА „ИСТОРИЧЕСКАТА ЗАДА- гаРия никога не отговори на юго- гарокия народен дух". Следцвател- 
ЧА" НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАР- <У,а»ското предложение от януари но, не съществува никаква разли-
СКАТА ДЪРЖАВА В ГРАНИЦИТЕ НА „СТАРОБЪЛГАРСКОТО ЦАР- 1978 година за даванс на отделни ка между великобългарския дух
СТВО". ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ КЪМ ТОВА БЕ ДОБАВЕНА тЪржествени изявления на двете през 1941 и през последните годи-
И ОЦЕНКАТА ЗА РЕШАВАЩТА РОЛЯ НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВТО- г,Рав1”'едства — на СсрРЮ за бъл“ ни- Софийското списание „Истори-
РА'ГА гпртпнт-та ЯПМИА РГАРРп г тппА рр пппкргтгпп ,,р 1 ароката народност в Югославия И чсски преглед през април т.г. на-РА1А СВЕТОВНА ВОИНА. НАРЕД С ТОВА ЬЕ ОПОВЕСТЕНО, ЧЕ На НРБ за македонското национвд писа, че 1941 година „отново са
ПРИКЛЮЧВА СЬЗДАВАНЕТО НА „ЕДИННА СОЦИАЛИСТИЧЕС- но малцинство в България, били създадени условия за обеди-
КА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ няване на Македония с България",

Става въпрос ле само за отри- разбира 
чане иа македонците в България,

се, след неуспешните опи
ти това да се осъществи през Вто- 

на пиринските македонци. Статис- рата балканска и Първата светов- 
тическото изчезване

С раздухване на тези желания прибавени и всликобългарекмте те- 
31 амбиции се занимаваха не са- зи от Втората световна война за на 
.мо историографията, публицисти- силствено „поробяванел на населе
ната, писмената и говоримата про -нието ог Врански, Пиротски 
паганда. Насърчения и подкрепа Тимошки край, относно, че в тези 
се почернееха и от многобройните краища живеят „моравски бълга- 
изявления на водещи държавно-по- ри".

на македон- иа ВОйни. 
България. беското малцинство в 

11 оценено през март т.г. от
<на Политбюро на ЦК на БКП и

члена За такива „научни" доводи ин-
спи.рация може да се почерчи и от 

Народното събра- поведението на Централния коми-предбедател на
ние Станко Тодоров като „велико тст на БКП по време на войната, 
дело на априлската линия на Пар
тията" (става дума за пленума 
ЦК на БКП от април 1956 година)

Написани бяха много „научни" 
които, както

литически личности в страната във
връзка с „историческата мисия" на трудове и книги, е 
България в по-далечното и по-бли- твърдят авторите им, се опоровер- 

все до днешни дни. гава „ненаучната теория" за сьше- 
обЩественост с ствуването на македонската нация, 

разбираемо внимание проследи Те търсят да бъде „прекъсната по- 
еволюцията на все по-изразителния литиката", за която говорят, че 

великобългарски прави опит да създаде „по изку
ствен начин" и на „антибългарски 

нация в СР

Историята не помни нито един не
гов документ, в който се осъждаИ'1
окупацията иа югославски терито- 

и като „осуетяване на опитите за ри и. Напротив, бяха направени и 
влияние върху българското нацио
нално- съзнание". Признаването на ческа" верификация на окупация- 
прага на пиринските македонци та на Югославия. С помощта на 
след войната бе окачествено от Методи Шаторов македонската 
Тодоров като „неправилно влияние партийна организация бе откьсна- 
въпху националното им. съзнание". та от юкп и присъединена към 
Следвоенните права на пирински- Българската КП въз основа на 
те македонци <на национален иден- принципа „Една дръжава — една 
титет отдавна вече са оценени ка- партия”. За това действие, което 
то „грешка" на Георги Димитро*. по иск на ЮКП бе анулирано от

Коминтерн, Шаторов преди две 
години в София заслужи епитета 
„велик български революционер" и 
., интернационалист''.

зко минало
Югославската практически опити за „комунисти-

и неконтролиран
експанзионизъм. Преди всичко за-

възобновените амбиции са основи" македонска
към застрашава- Македония. В труда на историка 

Генов, който тази пролет бе изда-

тоза, че 
насочени главно
не интересите на Югославия.

В София отново забравят, 
сансгефанската носталгия и мито- 

.логическатла концепция на Бълга- 
рия в границите на „санстефанско- република в границите на Югосла воцНА в СЛУЖБА 
то царство" много пъти имаха тра- вия. В сборниците македонците в нд д ен АЦИ ОН А Л И 3 АЦИ *Т А 

по-новата история .Македония се провъзгласяват за

че ден за втори път, се изтъква, че 
на „българското население" в Ма
кедония е „натрапена" македонска

гичен епилог в
на българския народ. Мнозина ви- българи, които са „съставна и не- в София сега се дават оценки, 
дни български политически дейци разриела част на българската на- съдържащи все по-гол*мо разбира- 
и историци своевременно посочва- родяост в средния век и не бъл
ха трагичния баланс на определе- гарскага нация в

своята страна ъ Първата Поели два-три месеца в София кОЛКО повече се отдалечаваме от
..скръб" бе написано, че Бьл- тоагпчнитс военни години, толкова

В София сега се твърди, 
„Германия не успя да въвлече Бъл 
гария във войната" и това се до
казва с факта, че българската вой- 

_ ска ис с участвувала в борбите на 
по-ндиличмо за българските и стори Източния фронт. При това се пре- 

п политици става времето на н^рерават съществени чето рия е с-
ки обстоятелства. От 48 военни ме

съжале- белите си кратна" относно, че съз сър(3мте и други югославски «аро- ссца българската армия прослужи 
тппеяоха големи придьржени- даването па СР Македония с било ди цод суровата българска окупа- 41 меосца на целите 

.1 и^т!лнмего на цар Феоди- лргявагщтелно рошено с ..погини Ц|ТЯ. Съвременните софийски оцен повинувайки се иа наредби
ц” й поинуден да капи- и политическа сила". При това се ки всс понече съвпадат с оценки- Всрмахта,
нанд, които принуден биваме подчертава, че „ние никош не се тс па идеолозите на българското посп

по побои времена", отказахме от желанието си да вър фашистко правителство от април хитлеристка база за осъществяване
появи- ием Македония иа майката Бълга- 1941 ч0 септември 1944 година, че ^ многостранни цели — за дей-

бъл.гапската войска с изпълнила ствия КЪ!М иЗТОчния фронт, про- 
В Югославия никога не е осно- ОГлт>бсЦжтслна мисия в Югославия. ^ югославската и гръцката наро-

рсио съществуването на македон- ис тогзва българските окупационни иоосвобОДителии бооби и за свен
ения народ. Впрочем, съществува- войски са освободили „български туа,пю проникванс на германските
и сто на един народ ме завист! от краища". сили през Турция към Близкия, Из *

други. Затова с пълно „ .„«пит-, ток. В каква степен „революцион-
исковстс През 1941 година окупаторите за който в България се

съ-щс- са считали Македония за „наи-чист г1ипк> ссга с застрашавал сигурно-
ггссъчнсстиувннсто извор иа българския национален *гтта_ па геоманците в България, по

народ трябва да дух и светиня на българската ш- ^ ^ „ фактът, че на нейна.тери-
науката". А циопалиост". Миналата година со- тппим п момента на пристигането

но иай-очеви- фийският печат нарече Македония ^ Чспвснвта агсмня са сс намира

ме
към българската окупациятел ство

ио-ново време”! на Македония и части от Србия.
«ията на
и Втората световни войни. със

Онези, които не престават да гари* па дза пъти — след нърва- 
във визиите за държагва та и Втооата световни войни — „с

година в била безсилна" да възвърне „поро- Тежки страдания иа македонците.
цнсе занасят 

в очертаните през 1878 
Сан-Стефано граници, за на Третия

България иай-на-
територията си вту лира през 

знамената за
Понастоящем в България сс

които считат, че име- ри*_. 
„по-добриха и такива,

сега започват тезинно 
времена".

ОТРИЧАНЕ НА МАКЕДОНСКАТА 
НАЦИЯ волята па 

бяха отхвърленипоаво
Бьлгапия. според коитосрещи.научни

филми, пишат се кни- ствуването
на македонския

Провеждат се на
илиснимат се

ги и се дават изявления за „части,
майката България" и дъдс „предоставено н» 

представ- софийската „наука" 
ни". За из-

откъснати от
коетоза връщането им, 

лява „завет на дедите
па „завета" се 
чуждестранни 

през

20 000 хитлеристки воини 
Нс съществува сведение, чс е 

плочен макар и един
търси

ВОЙСКИ, 
септември 

Самарджисв

пълненисто г.тзпъжен и 
ппйчпк на Всрмахта.опора и в 

Така например.
1983 година генерал 
недвусмислено заяви: 
армия, въоръжена 
техника, в неразривен 
ските а-рмии от Варшавския лого- 

■непобедимия Сьвет- 
готова да изпълни до- 

нашите деди". 
иа „откъсна-

ЗАБРАВЕНИЯТ ДИМИТРОВ„Българската 
с най-модерна & 

съюз с брат
ле „Германия

въвлече България
С твърдението.

не е успяла ла
войната", всъщност се скрива 

Бьлгария 12 —13
постоянно с вч-

у

УщШ, "У":- съввор начело с 
ски съюз е 
край заветите на 

Присъединяването 
тата" Македония, според 
ето на Самарджиев и много други 
изявления, с първият 
делите ни". Македония обаче не е 

област, която в тю- 
означава ка-

от. ' истината, че 
22-те свои дивизии 
гажирапа на 
жонис. „Цво Борис с предоставил 
'па германците българските дивзин, 

Балканите са замествали

м' югославското полесраизявлени-

,.завет на
които на 
изпратените 
окия фронт германски 
бс преценил

съветоко-герман- 
дмвизии". 

скицшекою състо*-

елияствената 
новата литература се 
то „бългаоока". Към повтореното 
много пъти твърдение, че призна
ването на македонската нация в - ««петък и Прилеп, срещу който на 11 октом-

« „велнкосръбско мде- ^>лг«рс« >ни“X к в Пр поп отряд
ло" през последните месели бяха ври 19« година илвршил

на

На 4-та сгр.



Л Комунист

бълга ри.Суровият акт ми асимилация на Тодоров — „съзнателни
чеда на българския народ".мнлцннетнопите нации и главозама 

Гшшцо|та идея това изобщо да се 
прилага в една европейски и при 
това социалистическа страна в здрава основа за експанзия на вс- 
края на XX век, в българин суфо- ликобългарската идеология но от- 
рнчпо сс означава като „правилен 
нълт", който обезпечава „разцвет 
ма майката Ьългария"! Лишаване-

Със заличаването на национал
ните разлики е създадена още гю-

ричанс на народите и в други 
страни. Косато са съвсем зичезна- 
ли" В сама българин, зашо, напри
мер би се допуснало съществуване

то от право на принадлежност към 10 на македонците в Югославия! 
своя народ, сс окачествява като 
„най голямо завоевание", като „по 
стояипо укрепване на морално-по
литическото и националното един
ство на българския народ", като
„историческо дело" п „ново ражда ген и международен алиби. Проце

сът на „пписьединяване" към бъл
гарската нация, казва се, прелета-

ХАЗАРТНА
ПОЛИТИКА

За асимилатореката акция, чий- 
то край бе оповестен в март тази 
година, бе казано, че е „не само 
е национално, но и е международ- 

значенис". При това бе гютър-ио

не ма човека". И „едноиационалиа- 
тл държава" всички са заяви(От 3-та стр.) плява „подкрепа на засилване пози 

цията на
па, че завършването на асмилапи- 
ята укрепва тази страна „като вс- 
пен страж на Варшавския договор 
на Балканския

НР България" и изтък-
ние на нещата Георги Димитров. 
Премълчават се 
Димитров п други български 
кости от това време за България 
като окупатор, хитлеристки жан
дарм, помагач па хитлеристките хо 
рдн, срамен съучастник на хитле
ристка Германия във войната сре 
шу свободолюбивите народи

преценките на
лич-

полуостров”. Со
фия. следователно, твърди, че в 
реализацията на една такава поли- 

се е ръководила от интереси
те на „варшавските” съюзници или 
;;гг'с на пак-важшгя от тях.

и т.н.

С какво може да се обяснява л' ' 4V
заинтересоваността на съвременна- 
та българска историография и по- Б ч7: \ 
литиците е нежност да се отнася ***’"* '■> ' у ч
към ролята на фашистка Бълга
рия? Това очевидно е мотивирано 
от. зеликобългарски цели.

С.ген/V кого. е една такава своя 
политика, България се представя 
у.ете ..веоен стоаж” на Варшавският 

е: ос В Югославия много дв- 
противно на 

твърденията ма София — полити
ката на асимилация обективно не 
може да служи мито на интереси
те на мира, нито на добросъсед
ските отношения. На мира и до
бросъседските отношения са потре 
бни други принципи и политика, 
която се ръководи от разбирател
ство и хуманизъм.

бре се знае, че
В София отдавна неоадушно се 

четат поръките на ЦК на Българ
ската КП от края на 19-4 година, 
з конто се казва, че комунистите 
и народът в България ...най-топло 
ппмветствуват новата македонска
държава" вьв Федеративна Югосла А^е)кпостта към ролята на фашистка България 
бия. Правят се опити да се пре- Ра*1а от великобългарски. цели, които 
крият със забрава думите на Ди- иа: сзиДетелство за злодеяния на българската полиция в Прилеп 
митров от септември 1944 година:

очевидно е мотиви-
порицават историческата истп-

рия, например, във Втората светов 
на война. В това отношение сс оти
де толкова далече, че неотдавна до 
ри се твърдеше, че без нейния 
принос и Червената армия не би 
могла да се осъществи своята ми
сия в Югоизточна Европа.

„Днес за никого в България не мо
же да бъде тайна, че един от най-
.важните корени на всички нацио
нални нещастия и катастрофи, ко
ито сполетяха нашия народ през
последните десетилетия, лежи във 
великобългарскня шовинизъм, във 
великобългарската идеология и по- АСИМИЛАЦИЯ 
литиката на българската хегемо- НА МАЛЦИНСТВАТА 
пия на Балканите и в господство
то над съседните народи”. Забравя 4. С идеологията на „велика Бъл

гария” може да се обяснят и открисе предупреждението на Димитров 
от това време, че „без немилосръд

великобългар- тите процеси по хомогенизация нано унищожение на 
ския шовинизъм, на тази рак-рана българската нация. В март тази го-
върху живото тяло на нашата стра дина бе означен краят<на създаване 
на. не е възможно да се изгради 
възродена нова България”. то на „единната социалислтмчес^а 

българска нация". С този процес 
„изчезнаха" всички национални ма 
лцинства. чието статистическо пред

Вместо уважаване на тези съ
вети и предупреждения, София

тръгна към други ставяне бе окончателно напуснато 
посоки. Възраждането на „нова с преброяването от 1975. година 
България", впрочем, се търои във На гражданите е оставена единст- 
фалшифициране на историята,- в вената свобода да се изяснят как- 
преувеличаване ролята на Бълга- то — българи!

за жал
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ДИМИТРОВГРАД

Жътвата наближава-подготовката 

недостатъчна
• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Груинцн и Мнлевцн сполетя лошо
време

След продължителния засух. в миналия в 1 ор
ник няколко села на Босилеградска община 
хвана лошо време. Вятър, проследван 
и едър град захвана селата

за-
проблеми с об 
на комбайните в смисъл на 
поправки, но това няма да 
се отрази на прибирането 
на зърното от нивите. На 
заседанието на щаба са
приети заключения, 
на „Кооперант” налагат 
срок от пет дни да напра
ви програма и план за таз 
годишната жътва с конкре 
тно предложение как. къ
де и кога кои комбайни 
те бъдат ангажирани. Те 
х-ничеекзият преглед на ма 
шините ще стане до първи 
юли. а начина за заплаща 
не на услугите да си оста
не. както миналата годи
на. Също и за събиране на 
наема.

Имайки предвид продъл 
жителния засух и възмож
ните по-слаби добиви, соб 
ствениците на тези площи 
са длъжни да се обадят до 
своята местна общност, а 
Кооперант” тези списъци 
ше достави на специална 
комисия, която да напра

на последното заседание 
на щаба за следене селско 
стопанските работи, състоя 
ло се на 17 юни, на което 
поисъствуваха представи 
тели на трудовите органи
зации. занимаващи се със 
селскостопанско произвол 
ство и представители на 
Обществено - политически
те организации, беше обсъ 
дена подготовката за пред 
стоящата жътва и приби
ране на реколтата.

Беше констатирано, че 
подготовката е недостатъч
на. макъо че началото на 
жътвата се очаква за око
ло 20 юли. Все още не се 
знае колко частни комбай
ни ще бъдат включени в 
прибирането на реколтата, 
нито дали те са техничес
ки в ред. Резервни части съ 
що не са обезпечени. Пред 
ставителите на ..Коопе
рант”. който и тази година 
ше бъде носител на жътва
та. изтъкват че поради обе 
ктивни причини, ще имат

от дъжд 
на Iслужването ви преценка дали собстве

никът ще може наема 
плати в пари или не.

Ако се има

в подножието 
Весна кобила и Милевска планина, където 
селскостопанските производители причини 
мм щети. Особено големи

да на
голев предвид, 

че и тази година задълже
нията на общината 
региона са 1000 тона пше
ница, то събирането н^ 
това количество сигурно 
ще представлява сериозна 
задача за „Кооперант”. За
това е предложено, след 
като специална комисия, в

щети, града като ле
шник, причини в селата Милевци и Груинци. 
Официална оценкакъм от причинената щета все 
още няма, но според изказванията на селскосто
пански производители от тези села, на отделни 
места посевите са унищожени и до 50 на, сто. 
Разбира се, най-много са унищожени житните 
и градинарски растения, които и иначе по-ради 
неблагоприятните условия през пролетта не бяха 
на завидно равнище.

Няма съмнение, че причинените Щети през 
миналата седмица, а най-вероятно те няма да 
бъдат и последни, трябва още повече да загри 
жат отговорните лица и органи в общината чрез 
Регионалната самоуправителна общност за про- 
тивградна защита, за чиято дейност се отделят 
средства и от Босилеградска община, да ускорят 
оборудването на вече изградените противградни 
станции и активират дейността за изграждането 
на заплануваните нови на територията на Боси- 
леградска община. В обратен случай, щетите 
които причинява4 лошото време ще бъдат все 
по-чести и със себе си отнасят труда на селско

които
в

която са представители и 
на Завода за селско сто
панство от Пирот, прецени 
какви ще са Добивите, да 
се поиска намаление на 
задълженията.

Доколко това се приеме 
не е известно. Все пак е пр- 
ппбое лобивите да бъдат 
г^-лобри. отколкото да се 
намалява 

.Ко дали това ще бъде та
ка остава да се види след 
като сс прибире реколтата..

задължението.

стопанските производители.
М. Я.

А. Т.
БАБУШНИЦА

По—подготвени за 

вършитбата от лави
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Ритмично изпълняване на плана
Да кажем и това, че Ве

теринарната станция в Бо-
Въпреки че работи при 

трудни услови», преди вси
чко от обективно естество. 
Ветеринарната стзнция 
Босилеград и през настоя
щата година изпълнява ри
тмично своите

тели отиваме във всяка ма 
хала. па дори и при всяко 
домакинство, което ни от- 
взима доста време и съз
дава излишни материални 
разходи. За това говори и 
сЬактът. че за инжектира
ните досега през настояща 
та година около 2500 сви
не изразходвахме 157 тру- 

нзминахме с ко- 
1700 км. Разбира

За отбелязване е. че та
зи година за пръв път в 
тази най-важна селскостоп
анска акция ще участваща 
и един 
набавила земеделска коопе 
радия „Будучност” в Бабу- 
шница.

Делегатите разискваха и 
за реазирането >на пролет- 

сеитба. Оценено беше. 
че при изпълнението на 
плана значително затруд
нение с представлявал нед
оимъкът на изкуствени то
рове.

Обсъждайки информац
ия за състоянието по сна
бдяването в общината, бе
ше изнесено, че снабдява
нето е значително подобре 
но, но все още има и неор
ганизираност. Това преди 
всичко сс отнася до снаб
дяването ,на наследнинето 
I а село със стоки от първа 
необходимост и минерални 
торове.

Най-голямо внимание на 
последната сесия на Общи
нската скупщина в Баб.у- 
шница беше посветено на 

за жътвата.

силеград, понастоящем въ
рши инжектиране на гове
да срещу болестта шуща- 
вец — заразителна болест 
която не се лекува. Затова 
когато ни уведоми Стоев, 
инжектирането, като прев
антивна марка, е твърде 
важно, отделно на района 
от Босилегр. към Тлъмино, 
където и най-често сс сре
ща тази болест. Изненад
ва обаче факта, чс много 
селскостопански

в
комбайн, който еподготовката 

вършитбата и изкупуване
то на пшеница. Прави се:заплаяува-

активности.ни задачи и 
Това се дължи преди всич 
ко на високата трудова ди
сциплина, добрата органи
зация на труда и разумно 
използуване на възможно
стите от една страна и от 

друга

всичко възможно подгото
вката да стане навреме, за- 
щото не остават още мно
го дни до започването. Ут
върдени бяха и конкретни 
зад/зчи, които земеделски
те кооперации трябва да

долни и 
лата над 
се за изминалите пеша ки

ната

лометри евиденция няма- 
във всеки случай и 

голям .— 
заяви директорът на орга-* 
низацията, ветеринарен ле- 

Иван Стоев.

ме но 
топеният брой ссъзнанието им от 

страна, че 
спешна
голяма степен

изпълнят, както и задачи 
конто трябва да поемат об 

щаб и щабове- 
обтности.

произво-
Рикачс-от бързата и

П\тели. отделно в 
во и 
отнасят 
г случаят и с 
нсто па овце срсшу болест-

интервенция до 
зависи по- 

развитие и 
на жи- 

обшина- 
от който 

но все

Злм-дол, небрежно сс
към това. Подобен те по местните

До края на юни общин
ският щаб ще изготви пл-

шниският
капнататъшното 

усъвършенствуванс 
вотновьдството в

инжекти ра-Но въпреки тези и реди- 
обстаятслства, фи 

през
ца други
нансовитс резултати 
пъпоите три месеца на те
кущата година във ветери
нарната станция

за- ано за изкупуване на из- 
лишек пшеница, а комп
етентните общински орга
ни вече работят върху из
готвя гето пя цените на ус- 
.ч V ги те но госмс на жътва
та гъ-'"титбата и ко.чбай-

та снтспотокссмия 
пазителиа болест която съ 
шо ис сс лекува, а инжек
тирането което съшо така 
понастоящем ньрпш тази

отрасълта
очаква, 

не се използуват всич 
докрай.

много сс
още са ноло-
ки възможности

Обшито им резултати са 
още по-убедителни ако се 

тази дей-

Обшият доходжител ни. 
възлила на 465 000 динара 

сравнение с този пеп- 
миналата година с увс 

с 23 ига сто, доходът 
с 21 на сто и 

на 910 000 динара.

стопанска организация има 
превантивно значение.и в 

йод 
личан

има поедвил че 
кост те

М. я. ни ра п сто.самоизпълняват
души, а конфисъс седем

п/оацията на терена в
позволява бързи 

и че повече- 
селскостопанските

На сесията на Съвета на 
местните общности мнози-

с увсличаноб- Основана пчеларска кооперациявъзлиза 
а чистият доход отчита ув- 

идно с 23 на сто 
на 791 000 дин-

щината не 
интервенции, 
то от
производители са в напред

на делегати изказаха нед- 
от работата на 

служба и 
разрешаване на 

комунално-битови 
Делегатът на се-

еличение .тези дни в Звонци инте
ресът за влизане в пчелар
ската кооперация е голям, 
Инак ооновната цел на Ко 
операцията е

ОКО-1! ство 
ветеринарната 
бавното 
някои 
въпроси, 
ло Грънчар изнесе напри- 

че изграждането на 
мост на р. .Пужиица не тъ- 
пш1 отлагане, но засега не 
сс взимат необходимите

Неотдавна пчеларите от 
Яеоекула раздвижиха мни- 
мизтипа за основаване на 
Пчеларска кооперация. Вс 
че е изготвено и самоупра 
пително
сдружаване на 
а, старо тп.ки с изготвен и 
Статут на кооперацията, 
които същевременно с и 
,почет от страна па пчела
рите,

Както бяхме осведомени

и възлиза
докато разходите въз-апа

лизал на 548 000 динара и 
в сравнение с миналогоди- 

бслежат пъст с 28

нала възраст.
— От година на година 

работа на развитие
ца пчеларството в този 
коай. който изобилствува мер. 
е твърде качествена паша 
за пчелите, производство

условията за 
нашата служба стават

ГТпсли няколко 
върших- 

доби-

ШН.ИТСвсе споразумение за 
пчеларите.сто. При това средният 

личен доход по тпудсяц сс 
25 000 динара

на
ПО-ТРУЛНИ.
голини например 
ме инжектиране на 
тъка обикновено на едаго 
място в селата. Сега оба
че съобразявайки се с въз 

структура на ссл
произволи

възлила на
отношение на миналри по

годишния през този пери- 
пъзлизаше на

на мел и восък, изкупува
не и пласмент на меда 
т. и.

и мерки.рч клгато 
19 000 динара, е но-голям М. АнтичТ. П.пастовата 

скостопаиските с 32 на сто.
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. КУЛТУРА 'ш
подготовки за „филмови те среши ииш ’нг,"

Зрителите ще видят 

1© най-добри филми
Любителите на родното стадии се отделя иа теми пат от 2000 до 2400 дина*

кпнопроизводство .иа таз- те за филма, за конто уво ра комплект, 
годишните 20-тп „филмови дни изложения ще имШ част шс осигурят 
срещи", конто ежегодно сс1 филмови критици и дейни те стопански организации, 
организират в Ниш, като на родното киноизкуство. ОС. културната общност 
Фестивал на артистичните Тази година ще бодат и други.

като гости поканени и по- Председател на юбилей 
ситслитс па досегашните ния Фестивал ще боде из- 

най-високп признания: постният югославски кино
гран-нри „Меле кула" артист Япсз Върховен.
„Цар Констатин" и „Цари Традиционно и тази го- 
ца Теодора". Освен топа дина ще бъдат присъдени | 
поканени са всички худо- > I официални и миожес- 
жсствсин директори и дру тпо нсофиииалип иагра- 
гн заслужили кинодейци, ”,ч. които обезпечават ра 
обш-о чал 60 души.

Според предварителни из мства. 
мисления, тазгодишният

юбилеен фестивал ще стру какъв статус ще има полу 
производег- па около девет милиона чилият в Кан най-високо 

•чшапа. Половината от те признание югославски 11 г 
зи средства ще сс обезпс- гален Филм ..Баща ми 
чат от продажбата на командировка" от Е. Кус- 

този Фестивал е юбилеен, билетите, които за селем- тупицп. 
за 20-годишен принос ще те - Фестивални дни стру- 
бъдат присъдени ембле
ми на заслужили отделни 
лица, дали огромен при
нос за развитието на фес
тивала.

Тази година на фестива 
ла ще бъдат представени 
той монографии — две за 
образите на киноартистпте 
Павле Вунсич и Стол е 
Ранджелович и миногра- 
Фня за 20-годишния юби- 1 в образователния 
лен на Фестивала. Съще
временно Ще бъде органи
знойна и Фотоизложба, по пгегоамата на Република

нската общност за средно 
образование през след
ваната учебна година 
тпябЕа па бъдат записани 
сбщо 522 ученици.

В първи курс ще бъдат 
записани 192,а във втори 
— 210 ученици.

В тпсттт курс в областта 
лоиродо-техническата 

телно място в програмата гениалност. отдел биолог- 
на сьпътствчващи манисЬс гя. има места за 30, а в те-

»
Останалата

шипки

иоегиження. тази година 
ще се състоят от 24 до 31 
август в древната Нишка 
крепост. Почитателите на 
родните филми ще могат 
да видят 16 филми, от 
40-те филми, конто тази 
година са декларирани за 
Фестивала в Пула.

Подборът ще се извърши 
на два пъти: в Белград и 
Ниш. Специална комисия 
вече се запознава в мина-

:)Лич1ш организации и педо

Всс гчпс по с уточнено

ОТ ЧЕСТНУИАНЕТО НА ПАТРОННИЯ ПРАЗ 
НИК НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 

и „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

ЛОГОЛНШНОТО
во «а филми у нас и ще 
направи съответен избор.

С оглед, че тази година

достойно и
ТЪРЖЕСТВЕНО

Ст. И.
А.

ЕАБУШНИЦА

1^1ЯЯЯЮТЮ 3^
@^23 ученици

Доклад за революционна път и взаимните 
приятелски отношения между другаря Тито и 
Георги Димитров, на тържеството изнесе дирек
торът па училището Лазар Стаменков. Иа се
дем отличници връчени Букови грамоти

Тези дни приключва 
първият запмевателен срок 

център
. Зук Караджич" в Бабуш- 
ипцг. Ст,гласно плана и

кстилната специалност, за 
която в общината има ну
жда от повече подготвени 
кадри сс откриват две па- 
раленки от 30 ученика. 
Обаче интересът за тази 
специалност е голям и 
има кандидати за още 
една паралелка, но по
ради липса ма средства, 
по всичко личи. чс нима 
па бъде открита.

И тази година, на 18 
юни, рождения ден на ве
ликана на българското и 
международно оеволюцио 
нко движение, близък при
ятел на другаря Тито — 
Георги Димитров, основно
то учи пише п Босилеград, 
което с чест и гордост но
си неговото името, по тър 
жсствсн начин ознамену
ва патронния си празник. 
По този повод ъ залата на 
Култури Па дом пред учени 
пито. преподавателите и 
по утслите. членовете 
отделни секции пои учили
щето изпълниха подбрана 
културно-забавна 
м а

В резултат на това б? и 
Протоколът за постигна гл 
те Бледскп споразумели а 
на конференцията ка дслс 
гадните на. правителствата 
па двете страни, които пре 
■огждаха Ти то и Дими

тров.
— Старият комунист Ди-

светека на 20-годишния 
Филмов юбилеи.

Тъй като тазгодишният 
Фестивал съвпада с честву 
ването иа 40-годишнината 
от победата над фашиз
ма, предвиждат се и дру
ги манифестации. които 
ще съпътствуват фестива.? 
ните дни в Ниш. Забележи на

:':'троз
■‘■е.ТоК Стаменков 
бъо обвинител от Лайпциг 
ския поопес бе посрещнат 
в Югославия със спонтано 
темпераментно 

на легне на
белградската гара. от мно 
гохилядна маса младежи, 
девойки и трудещи се.

В продължение на тър- 
откри учи- жсството. 

хор с песента

продължи по-на-
хра-

В четвърти курс — тех
ническа специалност ще 
бъдат записани 30 уче
ници. въодушев- 

площада предМ. А.

Е ОЕО „ЙОСИП БРОЗ ТИГО" НА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА програ-

Успехът сравнително добър Тържеството 
дп-инмят 
„Младост-радост", а 
това доклад за

директорът на 
училището Лазар Стамен
ков на Славица Динчев^. 

жизнения Наташа Димитрова, Алек- 
път на 

между- 
за правата

след

В образователно-възпи- бър (4,47), Ш-1 също с
много добър успех (4,44). 

Що се онася до работа- 
в та на цялото училище, ка- 

кто ни осведоми директо- 
Милу-

тин Цонков, заплануван а-

клас до Блед, като посети
ха множество исторически 
ме^а.

През изтеклата учебни 
години учениците

и революционен 
Георги Димитров, 
напопен деец 
на работническата класа и 
близък приятел 
Па Тито.

сандъ0 Сотиров, Даниела 
Дойчинова. Жаклина Мла- 
денович, Биляна Василева 
и Мира Йорданова за по-
стигнат отличен успех в 
основното образование по 

начин връчи 
това

членове на отде
лни секции пои училище
то изпълниха подбрана кул 
турно-забавна програма.

тателната организация за 
средно насочено образова
ние „йосип Броз Тито"
Димитровград на края на 
тази учебна година постиг ' път на училището 
натият успех е сравнител
но добър. Именно, от 415

на друга- 
пзнссс дипекто-

са се
школуввли за следните сне 
I шал пости: Р'| т

Стаменков.
на училището Лазарв трети 

текстилна, машина и пр- 
ипопио-тсхническа. а в че-

тържествеи 
Букови грамоти. След 
ученици

клас
та програма напълно е ре
ализирана, както в редов
ните. така и в извънучеб
ните занаяти я.

* ученика годината успешно 
са завършили 285 ученика.
От това число отлични са 
118, много добри 64, доб
ри 86, сьс задоволителен 
успех са 16, а
повтарят в цялото учили- те акции по 
ще 24 ученика. На попра
вителни

След като изтъкна, 
згодишиото чествуване на 
патронния празник 
пада с 40-

че татвъоти клас машина и пр- 
иро ч но-техническа.Изпълнен 

е и плана за обществено- 
Учениците

В спо- се съв-мените специалности
учебната

през
година годишнината 

от победата над фашизма 
и социалистическата 
волюция. Стаменков 
на: — През 1945 
след 22-годмшна

полезен труд. 
класовете са провели 1985/86-

те бъдат записани 460 
епика в 16 паралелки.

Въпреки очакванията но 
вата учебна година

В рамките- на чествуване 
то трябва да изтъкнем и 

изтьк един хуманен жест на съ- 
година. вета на училището. Имен-

пия в чужибна Димита^в Г» сг,опс;т падение на съ- 
се чатмпя г- А мптров вета на всички пенсионери
да^мГкорм^Г-н" I» "омошни Р-

новата държава. Оттогава , Д,!П°КТ0№Т ”а
Започва ла се развива по- 
тяоно сътрудничество

и запданувани-
залеся.ване. 

почистване и уреждане на 
изпити са остана- училищния двор. Опреде

лена помощ е
Най-добър успех на края На селскостопанската 

на тази учебна година са лова организация „Сточар" 
постигнали учениците от в окопване на царевица и 
1У-1 клас, чиято средна бе слънчоглед. Проведени са 

е отличен (4,55). и предвидените 
След това П-4 с много до-

уч-
ре-

да за
потиш в нови помещения, 
по всичко
няма да се осъществи 
еже недостигат средства за 
довъ-ршаване иа същите.

ли. 107 ученика. оказана и 
тру- личи. че това

пон-

ппеладе парич
ни награди от по 10 хпля-екскурзии с 

от четвърти
лежка

учениците меж
ду Югославия и България.А. Т. ги динара.

М. Я.
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1йладеша трайна * Младежка трибуна
КРАТКА СРЕЩА

„БРИГАДИРСКО ЛЯТО — 85"

Сменила Загреб със 

Звонцн
Поредна залесителна акция 

на Власнна
Ежедневно във вестни

ците и списанията, по ра
диото и телевизията, чете- 
ме, слушаме и гледаме как 

.младите, често пъти зави
наги, напускат селото и 
отиват в града. Просто

организация в селото, йор 
дан Лепосв каза: — 
прекаляваме, но Весна най 
стина е една от най-актив 
ните членове в

• СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ 
„ВЛАСННА 85" ТЪРЖЕСТВЕНО Е ОТКРИЛ ЖИКА 

РАДОИЛОВИЧ, ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
ТО НА ЦК НА СКС

смени през юНи, юли и ав
густ. Те трябва да залесят 
общо 8000 декара и да пр 
чистят още 4000 до 5000 де 
кара стари насаждения. Ин 

то завоеватели и свидните веститррите за първа и 
жертви, които с кръвта си втора смяна са Горската 
са зациментирали братст- - секция в Босилеград, а за 
вето и единството. Той е трета смяна Горската сек- 
подчертал и огромния при, цщ в Ордулица 
нос. които Югославската в първата смяна работ- 
народоосвооодитслна вой- ят Пет младежки трудови 
на. относно партизанските бригади: „Иван Горан Ко- 
части, са дали за сформи- ЕаЧИч" от Киселяк край Са 
райето на български пар „аезо. „Тодор Каличанин” 
тизански части на тази те- _• Сйеница. „Хасан Кикич • 
ОИТОШ1Я. за безкористната _ Градачац, „Кръсто Лю. 
помощ в оръжие и боепря бичич" — Киин и „Фруш- 
паси, дадени на български коворски партизански отр 
те партизани, които сетне яд" от Спсмска Митровица 
са воювали срещу фашиз- „ „„„„„ьъс втора и трета смяна
ма на българска територия.

Дошли от различни кра 
ища на нашата страна, бри 
гадирите освен с обшестве 
но-полезния тпуд в залеси
телните акции,, са достой 
ни наследници и продължи 
тели на славните традищии 
на НОВ-а и конкретно до 
принасят за всеобщото ук 
пепване на братството, еди 
нството и съдружието на 
югославските народи и на 
ролности.

Инак на тазгодишната 
залесителна акция ..Власи- 
на 85” пте участвуват око
ло 800 бригадири в три

Без

нашата
Пред няколко стотии брй 

участници в 
първа смяна, младежи и 
девойки, пионери, 
граждани 
община на 14 юни т.г. чле 
нът па Председателството 
на ЦК на СКС Жика Радо 
йлбвич официално е отк
рил тазгодишната поредна 
съюзна младежка трудова 
акция „Власнна 85”. В реч 
та см пред бригадирите и 
участниците в това тържес 
тво Ж. Радойлович е гово 
рил за значението на бри 
гадирския труд в развитие 
то на самоуправителното 
ни социалистическо обще 
ство и братството и един
ство — най-ценната придо
бивка на НародоосвобоДи 
телната война, чийто сми 
съл и съдьржание с нови 
съдържания обогатяват и 
задълбочават бригадири-

младежка организация. 
Едча година е между нас, 
но без нея вече не можем

гадири
на пръсти могат да се из
броят онези млади 
конто правят 
— да напускат града и да 
отиват

хора, 
обратното

ни да помислим да подгот 
вим каквдто и да било про 
грама; по повод който 
да било празник, тя наис
тина е девойка, която слу
жи за пример ма всички в 
селото.

Инак хобито на Весна е 
. слушане на всякакъв' 

приятна

гости и 
от Сурдулишка

ч
да живеят на се- 

Между онези, които 
могат „на пръсти да 
изброят”' е и 
Весна Мгнятова.

— Моите родители 
звончани, в Звонска баня

ло.
се

девойката

са въд
музика. А когато.

имаме къща — започна да 
ни разказва. Весна, 
съм родена в Загреб, къде 
то живеят постоянно до 
преди една година и къ- 
дето миналата година за
върших средното сн обра 
зование. В Загреб имаме 
апартамент, но на мен сел 
ските къщи повече ми ха
ресват. Разбира се, че в 
Загреб останаха и прияте
лите ми и всичко остана
ло, свързано с двадесетго
дишния ми живот. Все пак 
любовта към селото, по- 
конкретно казано към Зво 
яци бе по-голяма от венч 
ко... По-рано. когато бях 
ученичка едвам чаках да 
завърши учебната година 
и ла дойда в Звонци. Ни
как не мога да разбера 
младите, зашото напускат 
селата. когато животът 
на село е много. много 
по-спокоен...

Именно така говори Ве 
сна. примерна девойка, 
гражданка на Загреб. от 
една година жителка на 
Звонци. която покрай лру 
гото ни осведоми, че от 
идващата есен най-вероят
но иге се запише ла след
ва география — та един 
лен да стане преподавател
ка в звонското основно 
училище.

Аз

също ше участвуват по пег
бригади. Във втора смяна 
ше работят бригадири от 
Смедерево, белградската об 
Щипа „Чукарица”, Подрав 
ска Слатина. Фоча и Ти-
тоград. а в трета от Миони 
ца. Скопие, Сплит, Купрес 
и Зеница.

Бригадиритете. от първа 
смяна от първия бригадире 
ки лен работят ударно 
се очакват добри трудови

Ж. Радойлович се е спр
ял върху славните дни на 
борбата на тази територия, 
съвместната борба на пар
тизанските части от Сър
бия, Македония и 
Косово срещу фашистки -

и

резултати след първата де. 
сетлнсвка.Весна Игнятова

САП
я попитахме за желанията Ст. Н.
й. тя каза:

Както и всеки млад
човек н аз имам много 
желания, но на първо мяс
то слагам онези, свързани 
с любимото ми село. Та
ка например биха желала 
по-скопо да сс построи пъ 
лът да бъде пуснат, вода 
тят до Звонска баня. хотс- 
та ла бъде ловецена във 
всяка къща и т.н.

ДИМИТРОВГРАД

Бригадата стига навсякъде
• Що сс отнася до ак

тивностите на младежка
та организация в Дими
тровград, за отбелязване е 
реализацията на гранично
то сътрудничество между 
Общинската конференция 
на Съюза на социадистичс 
ската младеж от Дими
тровград (СФРЮ) и комсо
молската организация на 
град Годеч (НРБ). Имен
но. на 24 юни в Димитров 
«•рад пребивава делегация 
па комсомола от Годеч, ка 
то гост на димитровград
ските младежи в рамките 
на граничното сътрудниче
ство межпу двете младеж
ки организации. Гостите от 
съседна България в Дими
тровград водиха разгово
ри с домакините си и по
сетиха конфекция „Свобо
да”. След обед те замина
ха за Ниш, където са по
сетили Машинната инду
стрия и са водили разгово
ри с младежката организа 
пия в този трудов колек
тив.

Именно, тази година е 
ооганизирана акция по упе 
ждане на съборищсто. За 
тази цел над 40 бригадири 
и 100 войници от едини
цата на командира Сандрс 
Пстковски изкопаха кана
ла за бъДОЦия водопровод 
ло мястото на събора. Из
копан е канал в дължина

Готвейки се усилено за 
тазгодишната съюзна тру
дова акция „Посочйе 85”. 
младежката трудова бри
гада ..Братство и единст
во” от Димитровград тези 
дни буквално стига нався
къде. След като уредиха 
малкото иаркче в центъра 
на града, след като про-

Ето така Весна 
доброволно, почти едноми- 
лиошшя Загпсб с малкото, 
но красиво и 
Злошги. в което както са
мата тя каза иска да оста 
ис ло коая на живота си...

см си и.

тихо село

За Весна в Звонци всич- 
с хубавики говорят само 

думи. Така например поел Т. Петровмладежкатассдателят аз

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’85”

Разстройваме
Птица без криле

високо под небето лети 
И от замъглените си гпезда 

железни сваля яйца.

Птица, излетяла от моите очи 
И увиела в мойта ръка.
Птица без криле 
И с полет — както болна дъга 

премерена пада 
върху моите крака.

Птица под сабята на времето 
И с мътен порой в сърцето.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ 
(Стихотворението е наградено с първа награда 
на младежкия награден конкурс на списание 
„Мост".)

Д. Криводол

1300 метра, в който вече 
ка поставени водопровод
ните тоъби. така че пред
стоящият граничен събоо 
кпай Долни Криводол, бла 
готоение на бригадирите 
и войниците, ше бъде по
добие снабден с питейна 
пола.

На акция край

ведоха няколко акции по 
залесяване ма голини и за
саждане на дръвчета ПО 
главната улица, тези дни 
бригадирите сс намериха 
на мадото, на което се 
провежда граничният съ
бор край село Долни Кри
водол.

Делегация на димитров
градската младежка орга
низация ше посети Годеч 
на 38 юни тази година.

А. Т.
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НАЙ-ДОБЪР — „ТИГьР"ДИМИТРОВГРАД

„Тигър"Най-добърВСЕ ПО-ГОЛЯМ Е БРОЯТ НА ЖЕНИТЕ 

В ЕДИНИЦИТЕ И ЩАБОВЕТЕ мица, а на трето — „кал
кан" във Велико Ноникци.

Но кърпи медицинска чо 
мош първо място зае „Ти- 
гър" вътрешна автогума, 
второ Камбелевац, а трето 
- оОразойателдият център 

„Вук Кираджии". По про
тивопожарна зашита — .Ръ 
рио място е нас зае „Тигър"

• вз/грешна автогума.
След съревнованието, да 

тържествено засслв ние да 
Щаба до гражданска защи
та да Стайко Велкович бе
ше връчена златна значка 
за принос н организиране
то и розвитадето да граж
данската зашита в общйна-

Тизп година общинското 
съревнование но граждан
ска защита за пръв кът бс- 

извьд
Бабу шпица — в село Зной
ни. Преди съревнованието 
да започне — председател
ят па Общинската скупщи
на п Габушлмда Станко Вс 
лковач е кратка реч се об
орна къ.м участниците, по
дчертавайки значението на 

| подготовката по граждан
ска защита, а след това на
прало преглед на частите, 
кочто построи коменданта 

„ Шаба по 1 ражда и ска за- 
? щита Петар Йоичич.
| В г мл апопвнието, общо 
? чпедзппченне, 

беше отборът иа местната 
общност в е. Зводци, иа 
и; >1)0 място се класира ос
новното у ч ил и Ще в Бабуш-

ше организираноПо повод 20 юни — Де
на на гражданската защи
та н Димитровград се про
веде тържествено заседа
ние на Общинския щабна 
гражданската зашита, на 
което освен членовете иа 
Щаба ноисьетвуваха и пре
дставители на обшествепо- 
политнчсскнте 
цип. Общинската скупщи
на. Щаба за териториална 
отбрана и други.

Тържественото 
ннс_ откри комендантът на 
Щаба Васил Ранчев, 
знамението на гражданска
та зашита и нейното орга
низиране 
на Димитровградска оС»чн- 
на говори Милия Мердо- 
вич. Той изтъкна важната 
роля на гражданската за
шита в рамките на всена
родната отбрата и общест
вената самозащита. Спира
йки се върху резултатите, 
постигнати в тази област^ 
той подчерта, че- граждан
ската защита на тази те
ритория е организирана съ 
гласно оценката за застра-

декп обшита има псе пове
че жени. наравно е мъже
те. а в някои местни общпо

шеиосттп п възможното ип 
рушавапе па спокойствие
то па жителите в обшима- 
та, н въз основа па възмо
жности ге

(•ти и трудови организации 
те са болшинство. Тсхии-на самата грам.. ща»ч-

№ Щщ
■

■^ДшшВвЯ
щ&г.Л :й\Щооганиза- аш

и

зпссда-
[Т/-2

ва за пай добър та.гшж Р Па победителите в съре
внованието също бяха раз 
дадени ши ради.

!$г|на територията
М. Аитич

ДИМИТРОВГРАДланска зашита. По този 
гачии в нея са включени 
към Ю на сто жители. Съ
ществуват десетици специ
ализирани единици и еди
ници с общо предназначе
ние. За отбелязване е. чс 
в редовете на гражданска
та защита в Димитровгра-

ят брой е значителен и в 
щабовете иа гражданската 
защита. В гражданската за 
шита.
вич. са включени и трудо
вите организации, чиято рс 
довна дейност с от 
осс за гражданската заши-

Нужда има — пари няма?продължи Мсрдо-

За строеж на трибуната 
за последния граничен съ
бор и Димитровград на 
строителната трудова орга
низация „Градня" е плате
но 70 000 динара. За таки
ва и подобни манифеста
ции., как го' и за ,,Майските 
срещи" п собора край До 
лги Криводол през тече
те на гоишата се израз
ходват съшо големи средст
ва. Този път нс спорим да 
ли това толкова струва или 
не. Сигурно с че разходи 
се праззт. понеже трибуни 
тс се стпоят от тръби, ко
ито сс използуват при стро 
ежа на сгради и от дъски. 
Разбира се. че дъските се

Димитровград като орга 
низатор на „Майските сре
ши". манифестация от ре
публиканско

и н ге

та. значение.
през тази година по този 
повод не прави 
I - зиълнението 
1 художествената

Многобройнитс провер
ки. учения и съревнования 
ясно показаха готовността 
на гражданската зашита, а

триоуна. 
на култур-

ОТБЕЛЯЗАН 
НСКАТА ЗАШИТА

Е 20 ЮНИ — ДЕНЯТ НА ГРАЖДА- 
БОСИЛЕГРАД

програ
ма на самия стадион изтък 
на проблема свързан с из-В ЗАЩИТНИЯ СТРОЙ ИМА 

МЕСТА ЗА ВСИЧКИ
* това потвърди и шестото 

общинско
Ивлнсипето на някои гру
па т.е. недостиг на бина 

* ппт 'открито. Такъв един 
обект сигурно ще допрпне 
се да се организират и 
У'УГН културни изяви, ор
ганизиране на кино-проже 

под открито, танцо- 
зп забави и прочие. Докол 
*'о-о не се реши този про
блем димитровградчанп и 
-з- ~-пед ше организират 
такива манифестации като 
посян двадесетина години 
— без възможност да сед
нат. Не ли е крайно време 
компетентните спешно да 
разрешат този належащ 

^Г1ТПЖр зложни- 
те средства би се отплати
ли за една-две 
противен случаи не 
ва Н1ПДО друго. 
по-нататък да се правят им 
провизации н хвърлят об
ществени средства 
нечие небрежие.

съревнование, 
проведено преди една сед
мица.

В Босилеградска община 
Денят на гражданската за
щита бе отбелязан с търж
ествено заседание на Общ
инския щаб на гражданска 
та защита. За осъществени
те резултати и за по-ната- 
тъшките задачи в гражда
нската защита 
Винко Евтимов, 
на щаба.

— Досегашните ни резу
лтати са завидни — каза 
Евтимов — но е необходи
мо гражданската 
оше повече да се усъвър- 
шенствува и развива, защо- 
то представлява изключите 
л-н.с важен 
всенародната отбрана и об
ществената 
За по-нататъшното 
зитие е много важно всеки

щем такива единици сс фо 
р.мнрат и в местните общ
ности.

На коа<г на тържествено
то заседание па всички пъп 

единици в 
специалности 

(РБХ защита, общо пред
назначение. пьова меди-

В продължение на вокласмрани 
заседа-тържественото 

ние бяха връчени 
ломи на най-активни член
ове на единиците на граж
данската защита в трудови 
тс колективи 
•общности, 
чиха; Василка Макариева, 
Елка Стоименова, Данка 
Константинова, Винко Ва- 
еллков. Славка Стоянчова, 
Крум Накев, Ганче Васил
ев, Иван Симеонов и Сте
фан Ангелов. Диплома бе 
връчена и на противопож
арната единица на цеха за 
сушене на овощия и зелен
чук в Босилеград,

отделим
дип-

секат според определените 
дммензнм и унищожат То
ва значи че "четата е дву
странна. нч е да по
сочим че Днмитповгпгд се 
нуждае от трибуна на от
крито. Е този смисъл до
сега се гаац<~'чя няколко 
пъти и винаги сл идваше 
яо заключение, че за тази 
иел немогат да сс осигур
ят достатъчно 
Ако се пресметне

докладва
началник

цмнека помощ и противо
пожарна зашита) бяха връ 
чени дипломи и 
Дипломи бяха

и местните 
Дипломи полу- иагради. 

връчени и 
на отделни лица за пости-

—„ тзащита гнати резултати в целокуп
ната подготовка и органи
зиране на години. В 

оста- 
освсн и

сревиованието. 
както и за резултати в ра
звитието и усъвъошенству-. 
ването на гоажданската за 
щита
Димитровградска община.

спс четна, 
обаче,

колко средства га дадени 
за временни трибуни салдо 
през последните няколко 
голини, сигурни сме че с 
тези пари е могло да се 
направят поне две трибуни.

компонент на

самозащита.
ни раз на територията на поради

трудов човек и гражданин 
да бъде и теоретично, и 
практически подготовен за 
защита на всички придоби 
вки

М. Я А. Т. А. Т.

от социалистическата
ПО ПОВОД ДЕНЯ ИА ГРАЖДАНСКАТА 
в ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

ни революция и свободно
то социалистическо строи
телство. В вази насока 
бва

ЗАЩИТА

тря-
ла засилят дейността 

организации 
на сдружения труд, трудо
вите организации, месните 
обшности и Делегатските 
скуптини. При това 
ки трябва да допринасят 
за укрепването на матерна 
лно-тсхническата 
на гражданската защита в 
общината.

Връчени признания нз най-добритеси основите

По повод Деня на гражданската защита, 20 юни, ! 
- Социалистическа републикаСърбия бяха връчени емблеми 

СФРЮ, присъдени на обществени

в Председателството на
и златни значки навсич-

Гп И ТРУД0ВИ . местии'Гобщности Гаща6о' 1
ве по гражданска защита, ’военни поделения и на от-основа делни лица.

Покрай обществените организации. Емблеми

Във всички организации 
на сдружения труд и труд
ови организации съществу
ват единици на гражданс
ката

Миленкович и д-р Никола Шуменкович.
защита, а понастоя-

СТРАНИЦА 10

БРАТСТВО * 28 юни 1985

I



Физическа
■ V*- .

I Творчески награден

Конкурс♦
БАСКЕТБОЛ: СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

Поражение в последната ♦секунда ♦♦ иа списание »Мост«„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „МЛАДОСТ — ВЕСНА" 
(БЕЛА ПАЛАНКА) 103:106 (46:37)

Димитровград, 22 юни 1985 г. Спортният център 
„Парк зрители 200 души. Времето слънчево. Съ
дии: Н. Колубович от Ниш и Н. Златкович от Пирот.

Във втория крут на 
състезанията за баскетбол
ната купа на Югославия в 
Димитровград се 
драматичен
мач между старите позна- 

Балкански" и 
„Младост-Весна" от Бела 
паланка. Победата се пад
на на по-щастливия отбор 

■ от Бела паланка, който 
буквално в последната се
кунда с „тройка" постиг
на победата.

<бяха по-добри и 
мачът бе решен. При 
машните 
бяха твърде 
готвеност и 
Физическа

тогава ф 
баскетболисти ^ За да насърчи творческата дейностдо- . в художес-

ф гвената литература, науката и публициската на твор- 
ците от българската народност в Югославия, списание 
„Мост продължава

видими неподг 
липсата на с традиционния творчески награ

ден конкурс за следните видове и Жанрове:из д ръжл и во ст. 
крайна сметка

През първото 
домакините

полувреме 
бяха по-доб- 

и вониха през цялото 
полувреме, което 
приключиха с убедителна 
разлика от девет 
46:37. В продължение

което в
СТИХОТВОРЕНИЕ

ф първа награда 
ф втора награда 
ф трета награда

скъпо ги коства.
Не е ли 

занапред трябва 
тмчно

РАЗКАЗ
4 000 дин.първа награда 7 000 дин. 
3 000 „ втора награда 
2 000 „ трета награда

ри
състоя 

баскетболен
това сигнал, че 

систома-
накрая

6 000 „ 
5 000 „да се подготвят, 

въпреки че първенството е 
приключило? Впрочем ^ 
един задълбочен

точки ♦„А.ТИ : на НОВЕЛА
първа награда 
втора награда 
трета награда

ЕСЕ
8 000 дин.първа награда 
6 000 
4 000

играта домакините 
ължиха

прод- 
да държат играта ♦ 6 000 дин.

5 000 „
4 000 „ *

анализ
на играта ще покаже, че 

; димитровградчани
„ втора награда 
„ трета наградав своите ръце все до 15-та 

минута от края на среща
та. когато настъпи прелом, 
а особено през 
те две

имат
сили и таланти, но им е 

;необходима постоянна 
бота.

НАУЧНА СТАТИЯ ПУБЛИЦИСТИЧНА
СТАТИЯ

9 000 дин.първа награда 
7 000 
5 000

ра-
последни- 

минути: гостите първа награда 
втора награда 
трета награда

5 000 дин. 
4 000 „
3 000 „

д. с.
втора награда 

„ трета наградаМЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „А"
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Право на участие в традиционния творчески на
граден конкурс на списание „Мост" имат 
дани на СФРЮ.

2. Творбите, предложени за награда, трябва да 
са написани на български език — по възможност на 
пишеща машина (раздел тройка) или четливо

П8РАШЕН1Е Ш ДВАТА ШБОРА ОТ БОСИПЕГРДД
само граж-

„ППРО" Враня — „МЛАДОСТ" Босилеград 4:1

В неделя, в последния 
кръг на тазгодишното фут 
болно първенство в МОФД 
Враня, футболният отбор 
„Младост" от Босилеград 
загуби от отбора на 
„ППРО" Враня във Враня.
Резултатът 4:1 може би е 
висок, по отношение на 
играта. Босилеградските 
Футболисти добре орга
низираха играта и дори 
през първото полувреме 
бяха равностоен съперник 
на домашния отбор. Може 
би и резултатът щеше да 
бъде съвсем друг. ако на
падателната петорка по
смело проникваше в 

наказателното поле на вра 
нския отбор, или пък ако 
отделни нападатели не 
проявяваха егоизъм, 
казваме това имаме пред
вид няколкото извънредни 
голови положения, от кои
то те не сумяха да вкарат 
топката в мрежата. В ре-

ха във финалето на това 
1 състезание.

Инак, играта бе твърде 
интересна, е доста вълну
ващи мигове и пред една
та и пред другата врата, 
особено през второто по- 
луврс.ме, когато босилегра
дските футболисти по-чес
то атакуваха към вратата 
па домашния отбор. Оба
че, тяхната упоритост да 
нзсавнят резултата, а мо
же би в продължението, 
или пък чрез дузпи и да 
се класират по-нататък не 

• им се сбъдна. Опитът бе 
на страна на домашния 
отбор, който умело зат-

зултат на такава игра, а 
и умората направи своето, 
през второто полувреме 
вранските футболисти ця
лостно овладяха терена и 
п-обедата -вече беше на
лице.

И юношеският отбор на 
ФК „Младост" от Босиле
град в рамките на състеза
нието за ю го-купата да 
юноши загуби от съотве- 
ния отбор на „Динамо" от 
Враня. Всъщност това бе 
полуфинална среща, в коя
то младите футболисти на 
„Динамо" с доста труд из
воюваха победа от 2:1 и 
съвсем реално се класира-

на ръка
и да имат обозначение (шифър). Авторите трябва да 
доставят на Редакцията по три екземпляра 
творба, а името на автора, сложено в затворен плик, 

ф върху който е 1Н.аписано същото обозначение, 
а стои на творбата, <се изпраща с пратката.
I 3. Изборът на темата е свободен — 
т ланието на автора.

: от всяка

което

според же-

4. Препоръчително е авторите на научни и публи
цистични статии да посветят съответно внимание на 
40-годишнината от победата над фашизма и освобо
ждението на страната, на развитието на самоуправ
лението у нас, на делегатската система, стопанското 
развитие и на проблеми ©т Дългосрочната програма 
за икономическа стабилизация и пр.

5. Обемът на научните и публицистичните статии 
може да бъде най-много до 20 страници на пишеща 
машина.

бори всички пг/дст'ьпи къмм. я. Iсвоя ГОЛ.

6. Последен срок за доставяне на творбите на 
творческия награден конкурс на „Мост" за 1985 год. 
е 10 ноември т.г. Творбите се доставят на адрес-. ИЗ
ДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НА- 
ГРАДЕН КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ", Кей 

Г 29. декември бр. 8, 18 000 НИШ.

1 Резултатите ще бъдат съобщени чрез в-к „Брат- 
[ ство” и другите средства на масова информация на 
[ българската народност в Югославия.
[ РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

IСреща на ветеранитеКато

Срещата бе твърде инте
ресна и изобилствувашс с 
голове и обрати, а можа
ха да се видят 
..майстории" 
асове от тези два футбол
на клуба.

Ма 13 юни 1985 в Пир- 
реванш - сре-от се с1-стоя

щата между ветераните на 
Раднички" от Пирот и на 

„Асен Балкански" Й'т Дим- 
Срсшата завь,- 

оезултат 4.-3 за „Ра-

истински 
на старите

След кратко но теж
ко боледуване на 17 
к>ни т.г. почина наша 
та мила майка, свекъ 
рва и баба

итровград. 
рши с
якички", на полувремето 
2:0 за „Асен Балкански". ДС. ТьЖЕН ПОМЕН

На 6 юли 1985 година се навършават 
Д11Е ТЪЖНИ ГОДИНИ

от трагичната смърт на нашия мил и никога 
незабравим

.*№Опга Николов 

Антова
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 5 юли 1985 година се навършават 
ДВ); СКРЪБНИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашата 
брави ма дъщеря и сестра

ДРЙГАН ШИ
Г" АНК'""’ И. .. <Ш - «. 7. ш»

ГРИЩ.;,-, от 3во,,ци
Времето' минава, но ни- 

а* нога не те заличи от спо-
" ' мсиа неговия благодоро-

■ ден лик, човечност и сино 
У > вна преданост.

На 6 юли те излезем на 
вМ звонските гробщцл, ще по 

сетим вечното му ашлгаце 
Ш и ще положим свежи цве-

мила и никога неза

ет с. Каменица 
(1900—1985) ЗОРИЦА !щ

ЩШ Щ

/Поклоп пред светла^ 
та и памет!

Изказваме благода
рност към всички ро 
диини, приютели и 
съселяни които я ис- 
нратиха до вечното й 

Специална

ГЬОРГЕВ ■-»
(18.12 1965 -5.7.19$*) 

от Звопци 
На този ден ще по

сетим вечния й дом 
в звонските гробища, 
ще положим свежи 
цветя и те залеем 

Ш гробя й със сълзи.
Щ ВЕЧНО СКЪРБЯЩИ: 
"щ Баща Момир, майка 
Щ Радмила и сестра Ру- 
(•Й§ жица

«
V',I ^жи лиЩе. 

благодарност изказва
ме към Горка и Нико 

Митеви, 
най-много ни помог

на бо-

(3ъмш^тт
Т5Г-ЙМ4

Каним близки и познати 
поме-Ш;'коитола

ла ирисъствуват иа
наха по време 
ледуването й и погре к 
бението.
Семейства Николови У 

и Рангелови и

11*».
ОПЕЧЕЛЕНИ:

Бащи Илия, майка Злата и останали мпогоброи-
1111 рОДИИИЙ

СТРАШША 11
БРАТСТВО * 28 ЮНИ 1985



хулцер • сатира • забава

Тенвия смо 

и това йе!
аа а

ГО
ЧГ1

а 1§аю

О пи и Д7/НОЛС дооди нещо у град и реко че* 
кс да иидим кво има на пазарят.

Мислим, Димитровград направи нов пазар. 
Казую дека га оградили, асиалтирали ... Щом 
има нов пазар, сигурно свак дъи има и шушпе 
и натлиджанс.

Пол'к, по лък га на пазарят.Кафене с брадатите да си добре. 
Благодари, че си допуснат 
да сядаш в тяхно сепаре. 
Какво, че бил си пеиолезен, 
какво че бил си неголям!
Бсс някои някога ще влезе 
да те потупа: — Знам те, знам!

Ка тамо — кво да видим! Напрайене некол-
деца ссио тезЬе, а онова свс празно. Само 

сбрала и играю лоиту. Л иоиаблизи, реко може 
моят улук да йе там, ли другата черна живее 
близо до назарат. Ка улезо уиутра, стра ме вану 
за децата. Опо айде боклук йош оди петакат 
има та има. Ама шо йе строшена флаша, това 
и па Козари.чу дека йе Ьубрето га нема.

Край тебе всс едни намусени 
колеги с образ утвърден. 
Брадясалите самочувствия 
забравят свойто „Добър ден". 
Владей науката изкусна Р. В.

аМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Ко играйу тапа дена но онуя сърчу незнам. 
Тамъп да сс върнем погледа йедно дете се за
качило на оградуту. Заварка се да га стурим. 
Ли не довидуйсм, опо не се закачило на огра- 
луту него натиенуло мрежуту и се .ъул»а на е>у. 
Гледам па си

Зъболекар ката на соб
ственик па иефтии полета:

—- Считам, чс зъбите ви 
са' в под.

— Само вие сондирайте! 
впечатление, 

днес шс пи бъде наслуки...

ГлЗ

Орелът е свободен, когпто има криле.
Туркменска

* )
ЧИСЛИМ: КПК/-В беше типа май

стор ш-го тека намести жшдуту. Убаво на колци- 
ги дупЬете оставене

:
! I мзм че да се поди върат 

жицата да по се смъцкня надоле. Арно ама онн 
саде Ьу понрнвързали 
це и толкова.

провре
■Свободата е процъфтяване.♦ ЬПерсийска за свак кольц с п&рчеи-о

>е Защо плачеш, мал- И лспата ко ела деца нашла сгоду и си на
правила люлящЬе оди оградуту.

кия?!Равни нрава за всички.- привилегии за »никого. — Загубих баща си, ко
сато излизахме от заведе
нието.

Жицата се развлекла и више нейе ограда, 
него и пеленчетията че Ьу прерипе. Опо разби
рам дека оградата не йе да не се улази или да 
се затворе муштерийете. Ама, жал 
ту жицу що Ьу тека упропастнше и 
више не личи на ограду.
мислим с туя мою остарелу главу, началници, 
шефове... койн да провере ка некой аим не
що прави или пак да узиу па да поправе

Джеферсън♦*
♦ •— И сега нс знаеш да 

отидеш у дома си, нали?

— Аз знам ... но ток не 
шс знае!

ми за пусту- 
оградата 

Па нема ли, па си
Каквато дума кажеш; такава ще получиш в

отговор. .1♦ Омир
I

I това.Едно е да говориш много, друго е 
жеш нещо.

да ка- Моля ти сс. Дай да 
видя каква длан имаш — 
казва водач на 
пова кола па пътника, вля 
3'ь.п в колата.

Айде що нема тезЬе никому нища, 
натураю на найлон наземи

И това

човеци!Софокъл II ГОТОВО.такеммет-
ЩО га направимо не га напоавимо 

ко свет, па и що може да йе убаво нийе одма 
га умурдаримо (да простите на израз).

Теквия смо и

>
Два пъти помисли, велнаж кажи. ♦ — А чс зато?Азърбейджанска това ти йе.

— Спирачките ми сс в 
такова състояние, че сс на
лага да превозвам хора с 
дълга линия на живот-

*
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