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ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ 

НА РЕВОЛЮЦИЯТА Жарковкч - 

председател 

на Председа
телството на 

ЦК на СЮИ

ПО ПРИЗИВ НА тито 
на Политбюро на ЮКП

и възвание 
в тези юлски щналистическа революция, за стратеги 

, , ята 11 тактиката на партизанската па-
г,™ преди 44 години, започна съдбовна, родооовободителна борба 
та оитка за осъществяване целите на со 
циалистическата

като всенарод- 
война против многократно по-чис-на

революция 
нално и социално освобождение, брат
ство и единство, равноправие на народи 
и народности на Югославия. За реше
нието за започване на въоръжена борба 
през 1941 година трябваше много сме-

нацио- ления враг. за претворяване 
маролоосвободителните отбори в Закон 
ни органи на народната власт, за прет
воряване на АВНОЮ във върховно 
лптмчсско и законодателно тяло. Съв.сем 
ясен беше и изборът на път в изграж
дането на

на

по-

На заседанието на Председателството на 
Централния комитет на Съюза на югославските 
комуниста, проведено на 25 юни, съгласно раз
поредбите на Устава на СЮК и Правилника за 
организирането и начина на работа на Пред
седателството на ЦК на СЮК, за председател на 
Председателството на Централния комитет 
СПоза на югославските комунисти с 
шен мандат е избран Видое Жаркович, 
Председателството на ЦК на СЮк.

'-■Г, много знание и смисъл да се оцен- 
революционни сили. социализъм в освободенатаят потенциалните 

много предварителна, правовременна ра
бота на ЮКП, идейно-политически и ор-

страиа.

Партията и работническата класа на 
ганизационно да се подготви за това ис- всички народи и народности на ЮГос- 
торическо решение. лавия изразяваше общият им класов ин

терес с лозунга за братство и единство.
вободата и равноправието между хора 

та е необходимо условие за напредк на 
амоуправителното 

щество.

наВъзванието на ЮКП от 4 юли „Наро 
ди на Югославия; сърби, хървати, сло
венци, черногорци и други!... „действу
ваше патриотично и наскоро дойдоха 
7, 13, 22, 27 юли, 11 октомври. Дни, ко- 
г-ато се дигнаха на въстание всички като 
един. Велики героични дни. 
пред цял свят какво може един народ, 
който не искаше да бъде роб.

едногоди- 
, член на

социалистическо об
П р едседател ството отдаде признание на 

Али Шукрия за успешно изпълняване длъжност
та председател през изтеклия период.

Председателството насрочи 18-то заседа
ние на ЦК на СЮК за 15 гали т.г. Централният 
комитет на СЮК ще обсъди ролята и действу- 
ването на ЦК на СЮК и ще обсъди доклад за 
изтеклия едногодишен мандат на Председател
ството на ЦК на СЮК.

Председателството на Централния коми
тет на Съюза на югославските комунисти е ра-

Чствърти гали. Деня на *боеца, и Сед 
Показаха ми юли. Деня на въстанието на народа 

и народностите в Сърбия през настояща 
та година чсствуваме в юбилейната 40- 
одишнина от победата, която сами си 

Заради единството и целите, реши- извозвахме и всичко което постигнах
телността и смелостта и идеалите за ко
ито се бореше, освободителното дви
жение ставаше от ден на ден все 
масово и по-силно. Това беше борба — 
схватка с по-силен, по-надмощен.

ме, а постигнахме много, е дело на тру
дещите се, на всички народи и народно
сти на нашата самоуправителна общност. 
Црипомнянето за тези дни дава подтик 
за по-решителна акция в реализирането

по-
зисквало за осъществяването на задачите, про-

по- изтичаш.и от ориентационната програма за ра
бота на ЦК на СЮК. Заключено е Председате
лството на ЦК на СЮК да ускори активността 
си върху подготовката за заседанията на ЦК на 
СЮК, съгласно утвърдената ориентационна про 
грама за работа >на • ЦК на СЮК.

но не и дачите, които стоят пред нас. 
загине за свобо

числен, по-въоръжен враг, 
по-смел и по-готов да 
дата. Решимостта и организираността, с 

дни. която се тръгна и вървя в провеждане-
решение може 
като пример в

Спомняме си за тези военни
Спомняме си как се създаваше и рас- то на едно историческо 

Народоосвободителна вой и днес да ни послужи
"оебата за по-големи успехи в динамич 
ното ни обществено развитие. В галс

(Ташог)теше нашата 
ска, как се умираше по бойните полета, 

създаваше свободна територия.как сс ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУ 
ПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

;:итс поръки намираме множество поло 
изразявания стре- ялителни опити за разрешаване на ак 

успешно да се осъществи гуалнитс задачи в развитието на обще 
благодарение самопожертвоваиис- тт>ото ни. На революцията, която про- 

героичната борба пълукава, тези поръки и занапред са не
обходими, за да може да остане вярна 
на ссбс
ония, които дадоха животите си за нея.

С десетилетия 
меж можеше
0? МО
т.о. самообладанието 
'•пи много жертви, с 
шен първият етап 
работническата класа.

Как се реализира 

програмата,Морава Пу?
което беше завър

на борба за власт на идеали,- и наси и на своите

Залог за по-иататъшиото успешно ра 
самоупра- 

укрспвансто на 
братството и сдииство- 

народиоститс ма Юго

насока, която на

поля на работническата класа равноправието,
^ освобождение То на народите и

сла,вия е в укрепването на ндейно-полн-

та за работа 
много задачи 
ния, от всички области на 
обществено-политическия И’ 
стопански живот. Освен то 
ва на дневен ред. щс се

предстоят 
и задълже

на проведената в мина
лия петък, съвместна се
сия делегатите на трите 
съвета на Общинската ску 
пирит в Босилеград, от по 
вечето въпроси които бя
ха па дневен ред. отделно 
внимание посветиха па 
програмата за работа на 
Общинската скупщина за 

май 1985 до май

•леката
", борбата за националношироко, демократическо,

освободително движение, пчческото и акциониото
такава политика на ОГОК. Времето, в което живеем, услож- 

колебание пените задачи, които трябва да разре
шаваме, изискват да направим всичко,

в рамките на единство ма"аттагатично 
" 'ятодарение на
ЮКП, начело е Опо. нямаше ОСВо-
бГтитйлната0 "война* ",ито°'неясноти във та огромният кадров потенциал „а СМо- 
-ГГГ- ова как антифашистката бор За на комунистите и социалистическото 
бГла ге изпълни със съдържания от со- самоупоаитишп обшестпо ля бъде изцяло 
циалистическата революция. За хода творчески ангажиран в преодоляването 
циалистическата , значение на проблемите, с които се борим.
ИЛ ПСЯОЛЮПИЯГП ОТ СЪЛООШШ
"~уя решенията, приети по-рано, и по ^ дНСШНОТО поколение предстои
време на нейната въоръжена част, а - ^ разрешава противоречията също ка- 
иито са: за самостоятелността на * кт0 „ОКОлението бойци преди 44 годи-
ятя и нейната подготовка за отпор м 1ШТЮИССе бремето на борбата за национа 
шч фашизма, за осъществяване на - и со„иално оовобождение. Борсй-

демокра ки сс и разрешавайки настоящите ироб
леми в обществото; ведно се грижим 

собственото си бъдеще и за бъде- 
бор- щето на идните поколения.

Б. Костадинов

намерят н въпроси, които, 
наложи самоуправителната, 
практика. Общо заключе
ние е. че за реализиране-' 
то на заплануваните зада
чи и активности необходи 

мобилност на
период
1986 година, информаци 
ята във връзка с досегаш- ма с пълна 

всички субекти в общица 
та. Още повече, че повече 
от набелязаните в програ 

въпроси ще сс раз

ната реализация па прог
рамата „Морава — 2", как 
•го и реализирането на до
говорените задачи и акти 
впости за трудоустрояване 
то па високообразованите 
кадри в общината.

Прел делегатите на три
те съвета на Общинската 
скупщина в Босилеград в 
настоящия период, се казва 
между другото в програма-

мата
решават съвместно с оста 
палите субекти, преди вси 
чко с органите и телата на
обшсствсно-гюлитнчсскитс
и трудови организации.

сс върху до-

революнирнен и 
Фронт, антифашистко движение 
сите, за вдигане на вз. стани е и опреде- и за 
'чисто за Народоосвободителна 

ба, която едновременно

ток
па ма

Спирайки
реализиране насегашното

(Не 5-та стр.)ще бъде и со-



от ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТА 
РИ АТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

КРАЯ ИЛ НОЕМВРИ

РЕНГЪН?СРЕЩА ГОРБАЧОВАкции на 

Необвързаните
!•

13 Пелия дом е нотдър- 
с постигнат нача-ма съветската партиядсрът

ясно казал, че перспектива 
съиетско-амсрмкзн-

отиошеиия в голяма 
от успеха

13 московските диплома- 
кръгове се узнава,

депо, че 
лен договор, според които 
президентът Рейгън и тепе 
ралният секретар на съвет 
ската партия Горбачов тя 
бва да се срещнат 
края на годината,

не е определена дата- 
на средата, 

„подроб-

тичсски 
че генералният секретар 
„а ЦК па КПСС Михаил 
Горбачов трябва да се 

американския 
Рейгън 

Женева.

та на 
ските 
стопен зависи 
пял
те преговори.

-неуспеха па жспсвски- преди 
но всеспешно е 

президент 
на 19 ноември в

Роналд
още
та и мястото 

— Около тези 
кости" двете страни тегтьр 
ва трябва да се договорят
_ заявил официалният го-

Бслия дом Ла-

Спорсд официални съвет 
оценки заетият в пре- 

настанал пора- 
обструк-

ф Шефът на полската държава и партия наскоро 'Де

^ношГшГмежду СФРЮ и СССР се развиват 
успешно — заяви Желко Йсглич по повод посещение 

Милка Плаиииц в Съветския съюз

скиМакар че е постигнат на 
америкаи- 

съвстската ■среша на 
равнише вее 

известна. Иеизве

говорите е
американска 

„Доколко амери кап
не променят станови- 

Горбачов

налеп договор, 
ско
най-високо 
още не е 
егиостта идва -от лез&дово- 

резултати

ди
пия. 
ците 
щата си, заявил

то на
р.опитсл на 
ги Сийке. Той добавил, че 
Вашингтон е уведомен във 

нсидвансто

ус-кия с>юз се развиват 
пешно 
нципитс 
и Московската 
дни и добави*.

Посещенията на предсе
дателя на Председатслство- 

СФРЮ Радован Вла
и'ьз основа па при 
от Белградската 

дсклара-
дии в Дре- 
Съвстският

преди няколко 
иронстровск, 
съюз. 
преоцени 
сталовка".

налителните
жеиевокитс преговори 
ограничаване иа иадпрена- 
пата във въоръжаване, 
то се водят оте от януари 

Преди няколко дни ли

пато на
Йкович в Мозамбик, Тан
зания и Замбия представля 
ват продължение на диало 

партиь

по връзка е
есенната сс- 

Генералното събра
те бъде принуден да Горбачов на

кои об- сия на 
ние на ООН.

целокупната
на— На посещението 

Милка Иланнид в СССР 
голямо значе- 

Очакваме то да даде 
принос за но-нататьш- 

развнтне и усъвър-

га със значителни 
ори в необвързаното 
жени е.
за цел по-нататъшно разви

т.г.двн-
има придаваме 

ние. 
нов 
ното
шснствуване на развитите 

н приятелски отношения ме
жду двете страни.

Този диалог
ЗАЛИВОЙНАТА ВАРЖЕНТИНАотно-тие на двустранните 

шения и континуитет на 
традиционното приятелст
во между Югославия- 
тези страни" — заяви Жел 
ко Йеглпч на пресконфе
ренция в Съюзния секре
тариат на външнитс 
боти. — От момента, 
гато извоюваха

15А

Храненият 

военноморски 

флот е 

преполовен

Предупреждение на 

АлфонсинЖелко йеглпч даде 
официално изявление за 
международния тероризъм. 

„През последните ссдми- 
някол-

па- 
ко- 

независп- цп бяха извършени 
ко действия на междунаро 
ден тероризъм в различни 
краища на света, жертви 
на които бяха невинни гра 
жданн от различим страни

страни пгмостта си. тези
твърде важна меж ди я Алфонсин 

че „структурата 
вее още съществува 
жентина и че никой не 
смее да претпостави, че тя 
може да сс мени е един 

акт.

подчертал, 
на бедата 

в Ар-

прези-Аржснтинскпят
Раул Алфонсин предураят

дунаоодна ооля. предано 
се бооят за принципите и 

необвързаната

дент
препил нацията, че не би- Комендантът на ира 

военоморскикскитс 
отбранителни сили за 
явил, че в течение 
на три военни годи
ни Мрак е унищожил 
2000 кораби недале
че от иранското край 
боежие. Този месец

вярва, че антиинфлацелите на 
политика, а техните презп 

Машел, Нерере и
ва да
циониата програма ще да-, 
ва резултати сама от себе

и народи.дентп 
Каунда спечелиха автори- Югославпя се застъпваше 

застъпва за безкомпро 
и ефикасна борба 

видове те-

вол у нта о истич е ски 
или е едностранчиво реше 
ние на правителството. То-

си. Той подчертал, че са 
нужни дисциплина и уси
лия от страна на всички и 
че заетите в държавната ад 
министрацпя шс бъдат под

предводителите втета на 
борбата за прогрес и еман 
ципацня на Африка.

и сс 
мпена
против всички 
рорпзъм. защото терориз- 

опас- ябва да минат години за 
да сс стигне до търсещи
те сс дълбоки промени, но 
това бсзсъмксние все пак 
е много по-малък период 
стколкото дългогодишната 
декадапция на която до 
вчера бе изложена Аржен
тина".

на йег- иоакските самолети 
са бомбардирали . 4 
кораба във водите 
па Залива.

Спооед дани на ко 
мен данта на иракски 
те военноморски от
бранителни сили през 
изтеклите три годи
ни Ирак е преполо 
вил военноморския 
Флот на Иран.

Спооед думите мът е универсална 
ност за всички страни иразговорите на 

в Мозамбик,
лич. в
• Влайковпч 
Танзания и Замбия ще бъ- 

всички най-
ведеии под отговорност и 
ще бъдат наказвани докол 
кото дойде до отклонение 
от договорената политика 
„военната икономия".

Гвооейкп пред заетите 
в държавната адмииистра-

народи.
дат засегнати Както е известно. Югос 

лавпя се нарежда сред оне
зи страни, 
международен план безре
зервно се обявиха против 
м еж дународния т е р о р и зъ м 
и това
върждава е дейността 
на международните събра
ния и'Форуми".

ВЪПРОСИ.важни световни 
проблемите в южната част 
на Африка и основните въ 

дейността на
които и на

проси от 
необвързаното 
в светлината на подготов- 

Министеоска кон- 
необвързан.и

движение.
определение пот-

ката за 
Феоенция на 
те в Луанда.

си

КИТАЙСКО-СЪВЕТСКИ ОТНОШЕНИЯ(Йеглпч уведоми журнали 
покана на Пое 

ЦК на
На пресконференцията 

в Белград бяха изнесени 
и югославските становища 
във връзка с президентски
те и парламентарни избо 
ри в северната част на 
Кипър, йеглпч отговори 
на въпрос 
най-новата 
шведските средства за ма 
рова информация за об

етите, че по 
дседателството на 
ОЮК и на председателката ИИЛИН ЩЕ ПОСЕТИ СССРна Съюзния изпълнителен 
съвет Милка Планинц на 
официално приятелско по
сещение в нашата страна

във връзка с 
кампания в Укрепват редовните контакти на правителствата от 

двете страни на подпредседатслско равнище

пише. Тази практика бе ус 
тановена в декември ми
налата година, когато в 
Пекин пребивава подпред
седателят на правителство
то на СССР Иван Архипов,

веки отношения". Той ще 
подпише междуправителст; 
вено споразумение за сът
рудничество в тази област 
до 1990 година.

В официалното съобще
ние не се споменават поли 
тически разговори, 
че са предвидени. От ки
тайски източници се узна 
ва. че КНР е готова да за 
почне диалог по •гол*м 
боой международни въпро 
си. както и по въпросите, 
които в Пекин се считат 

ти във връзка с ..разширява, за ..три пречки" поед ноР- 
нето на китайско-съветски мализацията: «а отношени 

на подпредседателско рав те икономически и търга ята между СССР и ^втаЛ

през пъпвата половина на 
юлм ще пристигне армейс
ки генерал Войчех Ярузел

В първата половина на 
юли подпредседателят на 
правителството на Китайс 
ката народна .република 
Яо Йилмн ще направи офи 
циално посещение в Съвет 
ския съюз. Йилин ще прие 
тилне ъ СССР по покана 
на съветското правителст-

лекчаване положението на 
Мирко Барешич, известен 
усташки терорист, който 
извърши атентат срещу 
югославския посланик Вла 

Ролович. йеглич

ски, първи секретар 
ЦК на ПОРП и председа 
тел на Министерския съ
вет на Народна република димир макар

между другото каза:Полша. м
Представител на китай

ското министерство на вън— Надяваме се, че шве 
дските власти с пълна от

посещението 
на Милка Планинц в СССР

По повод
шиите работи заявил. че 
Яо Йилин

во.представителят на Съюзния говорност ще държат сме
тка за тежестта на зло де

ще води разго
вори със съветски личносПо този начин укрепват 

контактите между Тпра6ите 
летвата на двете страни

на външни-секретариат 
те работи най-напред под- янието и за международни 
черта, че отношенията. ме те си задължения в борба- 
ЖДУ Югославия и .Оветс, та Фцотивтероризма.
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ВЪСТАНИЧЕСКА
1941 ГОДИНА

4 ЮЛИ 1941

От Възванието на 
Югославсната 

комунистическа партияВ истор»ята на всяка ст
рана съществуват много за
бележителни - дати и годи
ни. но само някои от тях 
наистина означават велики 
преломи и. крайгълни ка
мъни.

За нас, за Югославия, то
ва безспорно е 1941 годи
на. Другарят Тито написва:

„Гордо звучи в сърцата 
и мислите на нашите нар
оди ЧЕТИРДЕСЕТ И ПъР- 
ВА.

Следователно: ЧЕТИРИ 
десет и първа на партизански отряди, 

изработва план за разви
тие на 
яди в

по вре
ме е привидно ограничена. 
По причините

" • • • Народи на Югославия, сърби, хървати, 
венци, черногорци, македонци и други! Вие сте побе
дени във войната, но не сте покорени. Славните трад
иции на борба за правда и свобода на вашите деди пе 
бива да бъдат забравени. Сега е момент Д4 покажете,, 
че сте достойни потомци на своите славни предцй. Се
га е времето, сега удари часът всички да въстанете ка
то един на бой срещу окупатора и неговите домашни* 
слуги, кръвници на нашите народи. Не отстъпвайте 
пред никакъв терор на врага. На терора отговаряте с 
масови удари по най-чувствителните точки на фаши
стките окупаторски бандити. Унищожавайте всичко, 
което е от полза на фашистките завоеватели... Да не 
позволим нашите железници да превозват боеприпаси 
и други средства, които служат на фашистките хорди 
в тяхната война срещу Съветския съюз. Да сьздадем 
от нашата страна непокорена крепост за фашистките 
завоеватели..."

сло-партизанските отр 
Сърбия, свободна 

територия в Западна Сър
бия. като база за по-успе
шно ръководене и разви
тие на целокупната въоръ
жена

предхо
жда я много години на уп
орита революционна „подго 
говка. По последиците —
тя още трае.. . 

Затуй юли 1941 годила 
ще остане записан със зла
тни букви в ^историята, на

борба в Югославия. 
Всичко това е записано в 

Бюлетин на Глав-първня 
пия щаб на НОП отряди 
на Югославия, който изли-

всички югославски народи 
и народности. Месец на въ
стания. начало на въоръже
на борба, на величествена 
епопея на Народосвободи- 
телната война и революция 
на югославските народи.

Събитията през този ме
сец на 1941 година се раз
виват със светкавична бър
зина :

На Източния фронт гер
манските части бързо про
никват в страната на Съве
тите. И на останалите пол
есражения фашистките хо-

за в началото на август. 
Написан е от Титовата 
ръка. Тази ръка 
и текст на партизанската 
клетва, в която между дру 
гото се казва: 
на свободата и правдата 
на нашия народ, кълна се, 
че дисциплинирано, упори 
то и неустрашимо, не ща
дейки своята кръв и жи
вот. чие водя борба до окон 
чателно унищожаване на 
фашистките завоеватели и

Тя говори за начелото на 
героична епопея на наши
те народи, тя значи ражда
не на новото, тя е пътеу
казател за бъдещето, тя 
значи полагане основите, 
върху ко»то по-нататък на
родът ще изгражда своя 
по-красив и по-щастлив жи 
вот. Народите на Югосла
вия за пръв път в своята 
история заедно в този век 
с кръвта си изписват тази 
своя обща велика дата.

Годината на началото на 
революционната борба, ЧЕ 
ТИРИДЕСЕТ И Първа, ве 
чно живее в историята на 
кашите народи като неср
авним символ на страдан
ия и -гордост, на тяхното 
робство и свобода, на тях
ното умиране и раждане, 
на тяхната слава и гордо
ст — братството и единст
вото.- По време тази дата 
на нашата история само

написва

В името

Гласът на ЮКП е мощен*.
— На въстание! На оръжие! На борба!
Тези думи са казани, тези решения са взети на 

4 юли 1941 година сред окупиран Белград. Те всъщно
ст са изговорени и взети в цяла Югославия. Казани са 
и приети без оглед, че в нашата страна тогава се на
мират силни и многочислени неприятелски сили: гер
мански, италиански, български и унгарски, общо над 
600 000 окупаторски войници и към тях куизлингови 
сили — усташи, домобрани, жандарми, льотичевци и

воичми народни я п р с дате-рди нс могат да се спрат. 
Призракът «а фашизма кр
ъжи над Европа.

А какво става на тери
торията на нашата страна?

Огънят на въстаническп 
юли с толкова силен, че. 
Хитлер е принуден да изп- 
оаша свои дивизии в наша 
та страна, въпреки че те 
са му твърде необходими 
за други фронтове, пре
ди всичко за източния. 
Налага се да признае, че 
сред неговата „европейс
ка крепост” само в Юго
славия съществува немал
ка теоитория, на която не 
могат да стъпят ботушите 
на неговите фашистки во

ли.
Ясно е: че под ръковод 

ството на ЮКП, всенарод
ното въстание прераства 
във въоръжена война. Сет 
нс в Столице, Тито полага 
основите на общонарод
ните въоръжени сили. Гла 
впият щаб става Върхо
вен щаб. образуват се ръ
ководства, главни щабо-

др-
Но няма такава сила, която може да потуши 

огъня на въстанието, към който призва ЮКП и друг
арят Тито. Той обхваща цяла Югославия.

Юли 1941 година е месец на въстания, явявЩм 
се едно след друго. Това е началото на величествена 
епопея на безпощадна война срещу окупаторите и пре 
дателите, началото на революцията.

е ограничена.привидно 
Всъщност тя не е една. а

Началоторедица години, 
на едно велико дело на на
рода с Партията на чело, 
тази дата будч чувства за 
всички години на борба за 
свобода и за години на съ-

йници.
Тази

територия в Европа създа
ва Югославската 
етическа партия с другаря 
Тито, който едновременно 

комендант на Главния

свободнапърва
здаване на новия живот в 
мира. Всичко, което в поре 
лицата години изникна кр
асиво и велико в тази стра 
на на социализма е свър„- 
?.?но с понятието ЧЕТИРИ- 
ДИСЕТ И ПъРВА: целият 
Т'2Ш живот всичко, което 
имаме и което 
ме за себе си и за поколе
нията. които IIIС- дойдат.”

комуни

шаб на наролоосвободите 
партизанските отр 

огънят се
лните и 
яди. И до като 
развихря Тито вече в юлиизгражда-

военни заповеди 
организиране

издава 
за акции и

От формирането на Първа пролетарскавс в отделни краища
СъздаваЮгославия.

план па свободни терито
рии, формации, части. По 
същото време се подчерта 

че трябва да се разщир 
въстанието

7 ЮЛИ 1941 ГОДИНАПътнически юли Въстанмчески изстрели 

в Бела църква13 юли ва,
ява базата наЧЕРНОГОРСКИ 13 ЮЛИ: В зори иа 

въстаниците на Катунска нахня нападат Чево, а 
Църмничкият герилски отряд — Вирпазар. 
две въоръжени акции означават, че започва все
народно въстание в Черна Гора.
СЛОВЕНЦИ 22 ЮЛИ: Въстанието в

Рашишката партизанска

създаване па наро- * Акция на Радичсвската чета на 7 юли 1941 г. 
в Бела Църква * Навсякъде жарища на въстания * В 
23 партизански отряда около 15 000 бойци * Освооод- 

тсриторията на Сърбия

. чрез
доосвободитслии отбори и
засилваме фронта иа 
бож ~-'*мсто".

осно
Словения за

чета
ени две трети от

Призивът на ЮКП към въоръжено въстание сре- 
домлшнитс предатели силно отеквапочва с акция на „ „„„

Тачен, край Любляна. Борбите се водят пре 
центрове в Лорснско,

Вижда сс, чс и началото 
бомбата срошу окупато

ра. ЮКП, предвождане

ту окупатора и 
навред из Сърби».

Не минават пи три дена от историческото реше
ние на Политбюро на ЦК на ЮКП, приети на 4 юли, 
а отекват първите въстаническп пушки. Техните изст
рели всъщност са продължение на вече започналите

се нанасят на окупато- 
Сьрбня. Та-

димно край промишлените
Щаеоско Долепено и Нотрянско. г
БОСНЕНСКО - ХЕРЦЕГОВСКИ 27 ГОЛИ^Гол-

нп
от

поставяТито пизиоиерски 
основите иа 
вия.

нова. Ютосла- 
онрепеля насоките на 

Нс само бор
въстанически ден в

1941 е освободен Дър- 
в Източна Босна и

ям успех в първи» 
Херцеговина: на 27 юли

Успехи иа въстаницте
революцията, 
ба среше окупатора, която 

и най-светла за.
акции и първите удари, които 
ра и предателите на цялата територия на 
ка призивът към въстание става за общо нападение па 
партизанските отрлди.

Така и Радичсвска чета на 
Нлродноосвободителнлта война провежда своята I 
ва акция на 7 юли 1941 година. Предвшкдшш от своя 

Жикица Нованович — Шпанац, тази >ст. 
на този ден в Бела Църква край Крупань мшвияир* 
жлндармерийскин патраул, опитал сс да разпръст 
народния събор.

Въстаническп пушки пламват навред из

вар.

ХЪРВАТСКИ 27 ЮЛИ: Хрониката
„ у-шпятггт е наситена с^с сьоити». гените дни в Хърватско с пъппи-

Тй е изписана от «-«“ "Са" сръ- 
те от тях пламват в Лика на .2/ юли. ■
(геният народ се дига на всеобщо ’ ически_ 
зверските усташки преследвани . „ Сръб
те („герилски") отряди от Горни Д ис,т’
Нетека и Оспсдак, предвождани от ко у е 
те, на този леи нападат уСташката жаидармери 
йсня станция в Сх)ъо.

е първата
насъздаваше 

власт, власт на иа ро
да чл. по м

Валевския отряд панова
да. създаване и на негова
та въоръжена сила. него

во й ска. В юл-III овавата
с ки.тс п и и за п о ч в а 
дело, н което участвува це 
лият народ, което те 
овенчае с успех след чети 
гш годишна робедпа война.

командирвелико

се
Сърби».
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* ПРАЗНИЧНА БЕСЕДА С РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Да пазим моралните стойности 

па ни Революция
храброст, Ордензвезда. Орден :,а

Орден братство и единство
„ др. Като пенсионер е активен АЙ">ествсно-
нолитически работник и публицист ^Понас о

Съвета на СР Сьрбия и член 
„а МОК на ССТН, Меж- 

СУБНОР и МОК на

Роден е в е. Радининци (Бабушнииша об
щина) през 1920 година. Като млад работник 
се включва в иародоосвободителното движе- 

става един от организаторите на в'-ста- 
свобололюбива Лужница. Вече през

тизаиска 
народни заслуги.

ние и
ящем е член на 
па Председателствата 
дуобщинскии отбор на 
СРВС в Ниш.

нието в
1942 година е член на ЮКП. Прославен пар- 

(най-висок пост — ко-тизански комендант
мендант на бригада). През 1944 г. е член на 
Великата антифашистка скупщина на Сър
бия. След освобождението е офицер на ак
тивна служба в ТОНА (в пепсия заминава 
то полковник). Носител на много военни от- 

— Партизанска спомсница 1941, Пар-

с биографията 
събеседник в 

„Юлските
Ето това, в къси черти,
ПОРА ЗЛАТКОВИЧ, наш

на тема
свободата".

ка на
този брой на вестника 
празници и юбилеят на

сиха бремето на тежката воина. 
Храбрите партизанки съчиняваха 
20 па сто от Титовата славна вой- 

герои на 
В НОБбе 

народна вой-

личня

ф Преди четири десетилетия тистнчсскн данни. В 
бе разгромен фашизмът. Слънчева- участвуваха 61 държави е в 
та усмивка па свободата изгони сто световно население и е над нов“'»;_ “

войната. Та- 110 милиона въоръжени войника, в нашаш стана 
н С дължина ОТ 14 000 км, свропси- ват пламъкът

Насърчено от

и 7 юли.са 4Велики дати 
започнаха да се наливат ос 

свободата и социализма 
затова е нсугас- 

на юлските огньове, 
четвьртоюлските 

ЦК на ЮКП, народ- 
пзбухна иа 7 юли и 

след това

тази война — 
80 на Тогава

ска. От 13Ю народни 
Югославия 90 са жени.мрака и ужасите на 

зи година югославските народи
народности достойно и гордо чсс: ските фронтове бяха по-големи от 
твуват юбилея на свободата. Как всички фронтове в 1 световна вой- решения па твуват шоилея на « Втората световна война мото въстание

юбилеи на. »'1.сз ^ 1^ м|ин)о1щ х0|,а от Всла църква, а наскоро
19 милиона войника. 110 ми 
бежанци, “15 милиона конц-

създадсна истинска
кояго сс възползуваше от шпека,

рока подкрепа иа народните маси 
в'*»и всички ркаиша 
Макар че водихме тежка борба е 
врага, имахме сили да изпълним ин 
терн аци оналисти ч н пя си 
оказахме материална организацио- 

и морална помощ на съпроти- 
в Албания,

на страната.вие доживяхте този 
какво са корените на нашата пра- загинаха 
знична, и не само празнична, гор- конто

пламнаха и 
страната. С 

война на 
унгар- 

окупцжхнни

въстаничсеки огньове
в останалите части на 

бе обявена дълглпона
_ Да. преди 40 години и над лагсоистн. 20 милиона' ^ италианската,

нашите простори млъкна зловещи ли сираци — това е само пс ^ л „гяпгкятя

ЬЛГГЖГПЛ .гглжгс - як
на. ■символи на свооодата. а по ядрена воина. Тоз залава жена бооба която не изневери на
вълните на радиото гордо отекна задала и всекидневно н желанията н стремежите на наши-
мощният глас на водача на юго- историята и от него е Р народи и народности. Тази бор

народности дру се извлече поука. че народи ч > » Няма
• Някои обаче „не чуват” то- ба сс водеше и пол лозунга „няма

завъртане на старото . така че 
НОБ снмс отначало получи две ос- 

борба ПРОТИВ ОКУ

дост?

нна
вителните движения 
Гърция и България.

ф И след 40 години 
ската социалистическа революция 
продължава да тече. Бойците не 
са числени като преди, не са мла- 

отслаБнал 
дух. Според

югосла»-

ди като преди, но не е 
революционният им 
вас, кои са най-важните днешни за 
дачи на борческата организация?

— Пьрва задача на всеки боец 
днес е особата за моралните стой- 

соцналистическа

славските народи и 
гаря Тито: „Войната е завършена,
Германия капитулира, на нашите зи въпрос?
Л7ПИ1П4 птшетига Празник" — въоду — За съжаление такива ги има
РЗ. кактоТ^=,Гют- ™е™ГВ:а=ниЛМ= =/

славски п^°р"0аТшз3г™ТдВ0ст ™вира зн^."™т1ческит°еГРп“у^ИиТтрябва напълно потвърди Титовата 
в героизма на Титовата войска по да отбрани миоа и свободата. Ра- сьл: ..В справедлива борба и 

НОБ. ВЪВ факта, че на:
изковаха сво-

принос да

шевено
ности на каната

ми-
мал-

революдия, за комунистически и 
човешки морал. Много задачи има 
ме и в борбата за опазване на 
придобивките от революцията и 

строителство.

гордост,
могат успешно да се 

големите си-
трябва кпте -народи

и поти вопоставят наи споразумяването 
надделеят силата. Защото само 

миналото се изгра-

зумътвреме на
шите народи сами 
бодата си. давайки голям 
за победата над фашизма.

ли". социалистическото 
преди всичко на братството и еди-на опитите от 

жда бъдещето.
Л) Кои още характеристики на 

НОБ особено подчертавате?
— 75 на сто участници в НОБ

нството. Като хора. почувствували 
всички ужаси на войната, бойците 
трябва да се ангажират в акциите 
по опазване на мира. да дават при' 
нос за укрепване на разбирателство 
то и сътрудничеството с всички 
страни и народи.

и ние към на-
Свободата и социалистическата

@ Да се върнем 
шето славно революция 

бяхп млади до 25 години и те ояха
минало.ИЗВЕСТЕН ПУБЛИЦИСТ четири десетилетия,

започна през ударна сила иа НОВЮ. В партизан
имаше много храбри

изгря преди 
но нейното ражданеГюра Златкович е известен пу

блицист на теми от Народоос- 
вободителната борба.

години по- ските колони
жени. конто наравно с мъжете но-

юлските дни четири 
раио ...по-специ- 

партизанската борба в 
на Сърбия. Оскверняват бойното другарствоално от

югоизточната част 
Автор е на монографията „Зли 
времена", а понастоящем подго- 

монография на Седма сръб- 
бригада на НОВЮ,

твя
ска ударна 
с която е командувал по време 
на НОБ.

много повече. Заедно иззръшвах- II сега прегръдките ни 
ме бойни действия от двете стра- но има и въздържаност, -която 
ни на градищата, заедно стреляхме предизвикана от претенциите и фа 
срещу фашистите, заедно гладува- лшиФнкатнте в българския печат.

раните си публицистика и историография. Са

са топли.полити-Българскитс историци.
публицисти днес фалшифици 

историческата истина, премъл 
окуиаторската роля на фа-

еци и 
рат 
чават
шистка България, пишат за реша
ващ принос на българската войска 

победата над фашизма иа Бал-

хме, заедно лекувахме 
и погребвахме падналите другари, мо ни утешава фактът, че това не

Ф Юбилея чествуваме не само
радваме на победата за заедно пеехме революционни пес- идва от перото на другарите, с 

ви. Над гробовете на падналите които изграждахме славното ни бо 
другари давахме съвместен обет: йшо другарство.
„Ше сс борим до окончателна по
беда. -няма милост за врага". Наши 
тс сътрудници от двете страни на

затова, че се 
и свободата...

_ Юбилейните тържества са 
удобен момент съвременниците на 
историческите събития да си спо-

каните...
— Аз нямам данамерението

за-опровергапам тези измислици.
истопията нс се лъже, пък и 

историография и публици- 
разкриза

Населението от двете страни
на границата и днес живо си спо
мня за съвместните борби на юго
славските п българските партиза
ни, с въодушевление разказва за 
подвизите на славните Седма и 
Ос ма сръбска и 1 и 11 софийска 

грлгошюшшят им дух. Мечтаейки боигадп. които бяха формирани, 
за по-хубаво бъдеще, ние и бълга-

шото
нашататежкото, 'но славно време

----- борба за свобо-
поколения да разбе-

мнят за
на свръхчовешка 
да, младите 
рат 
ната 
ната с
та .величава и
доосвободителна борба и социалис 

революция, а враговете да 
предупредим, че няма да им позво 
лим да се играят със съдбата ни.

ф Коя според вас, е основната чо Трънски пристигна във въстани- 
поука па историята, когато става ческа Църна траща. През 1943 го- 
пума за Втората световна война? дина това бойно другарство укреп 

— Втората световна война бе ваше и на наша, и на българска 
най-страшната война в историята територия, 
на човечеството. В подкрепа на В тези тежки военни дни спо
ява ше приведем само няколко ста деляхме и добро и зло — второто

границата изграждаха крепко при- 
заедно бяха

много успешностика
празнословнсто и коварните иаме- 

тази дейност. Аз тук щс
я.телстпо п съдружие, 
отвеждани в затворите на фашист
ка България, но не отслабваше рс-

реггиц на 
се спра на бойното другарство на 

и българските пар-
поуките на историята, светов- 
общественост да бъде запоз- 

автентични факти за наша-
победоносна Наро- тигани, което с

споменатите лъжи и измислици.
Нашите бойни връзки с българ

ските партизани започнаха през 
ноември 1942 година, когато Съав-

югославските
осквернява със материално подпомагани и заши- 

говорехме едни тавани на наша територия, и при 
това «яма да изоставят имената на 
славните наши партизански комен 
данти п бойци, а също така и име- 

ча ната на Славчо Трънски, Денчо 
Знеполски, Кирил Марков. Трифун 

Какво стана с това наше бойно Балкански и други български пар 
другарство? На този въпрос труд
но мога да отговоря. Възможнос
тите за контакти се сведоха един
ствено на редки официални срещи.

реките партизани 
на други, че няма да позволим «а 
сс повтопят някои 
галото. когато нашите 
се наблюдавали през прицела 
ОП7-ЛШ1СТО.

тическа случаи от мп. 
претци са

тизанм. \
Разговора водп; 
Кирил Георгиев
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ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН ГЪ 
ВЕТ В НИШ ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СМИЛИ КАТИ м 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ СИНДИКАТИ И Как се реалмзнра 

програмата .Морава II“?
(От 1-*а етр.)Самоуправлението разгърна творческите

инициативи на работническата класа
ворените задачи не се осгь 
ществяват със 
ния темп. Именно, 
няколко трудови органи
зации се съобразили с про 
блеми на незаетите 
кадри и до 
срок публикували конкур
си за приемане на нови 
работници. Останалите по 
един или друг начин изна 
мират причини за разтака 
не на акцията. Въпросът 
и поведението им е още 
повече за обмисляне, ако 
се има предвид, че при 
приемането на този дого
вор и определяне на край
ния срок, представителите 
на трудовите и основни 
организации бяха за, до 
ои с голямо задоволство 
приеха раздвижената 
ция. Сега обаче, когато 
на практика трябва да 
проведат договорените ста'

проекта „Морава — 2" де 
легатите на трите съвета 
на ОС в Босилеград, още 
веднаж константираха, че 
програмата не се осъщес 
твява с желателен темп, 
въпреки. че в началото 
обещаваше много. Изнена 
два обаче факта, че ни
кой и от никого досега не 

.е потърсена каквато и да 
е отговорност, а съвсем е 
естествено, че освен обек
тивните трудности има и 
редица субективни причи
ни. И още нещо. Някои от 
делегатите в разисквани
ята си изтъкнаха, че има 
авления и на нецелесъобра 
зно използуване на средст 
вата, предназначени за 
проекта „Мора.ва — 2". По 
ради това бе заключено за 
една от поредните сесии да 
се изготви обстойна и съ
държателна информация, с 
конкретно посочване на ли 
ца. които ползуват тези 
средства.

Не по-малко внима-ние

запланува- 
само

млади 
определения

По повод 40-годишнина- 
та от формирането на Съ
юза на югославските син 
дикатп и 35-годишнината 
от въвеждането на социа
листическо самоуправле
ние в СФРЮ на 26 юни т.г. 
се проведе тържествено 
събрание в Междуобщинс- 
кия синдикален съвет в 
Ниш. на което говори 
Здравко Косовац, председа 
тел на МОСС.

рали много акции на рабо
тниците. Първият конгрес 
па синдикалните 
ци в Сърбия е 
през юли 1945 аодина.

в Нишки регион 
ти работник е член на 
самоуправителен оргг/\ В 
825 работнически» съвета в 
региона има 14 000 
пика, а в повечето от 200 
ООСТ всички работници са 
членове на работнически
те съвети, а около 23 000 
работника в региона са из
брани в делегациите. Той 
говори за задачите през 
предстоящия период, като 
отделно подчерта задачите 
в изготвянето на нови раз
войни програми.

всеки пе-

работни
проведен

работ-
С провъзгласяването на 

Закона за управляване със 
стопанските предприятия 
от страна на работниците 
на 27 юни 1950 година за
почна нов етап в развитие 
то на нашето общество 
въз основа на социалисти

ческото самоуправление. 
Самоуправлението като об 
шествено отношение до
принесе не само за демок
ратизацията на целокупни
те отношения в общество
то. но и силно насърчи хо
рата да строят повече и да 
искат повече. Косовац по- 
нататък говори за задачите 
в задълбочаването на само 
управителните отношения. 
При това той изтъкна, че

В тържествения доклад 
Косовац изтъкна, че през 
януари 1945 година са 
формирани единните син 
дикати на работниците и 
служащите. Наскоро, на 
14 февруари същата годи
на. е избран Национален 
отбоо на синдикатите за 
Сърбия, а след това масо
во са Формирани синдика 
лни ооганизации в цяла 
Сърбия, които са организи

ак-

На заседанието бяха връ 
чени 14 емблеми на МОСС 

организации
новита, .тихомълком се. от 
насят към този не само со 
циалеп. но и обществено- 
политически проблем в об 
шината, кейто от ден 
лен все повече

на трудови 
и три признания на работ
ници за най-добри резул
тати в акцията „С произ
водителност и икономии 
— към целите на стабили 
зацията”.

на
делегатите на трите съве
та на Общинската скуп
щина. посветиха и на ин
формацията за досегашна 
та активност върху реали
зирането на договора на 
изпълнителните органи на 
обществено-политическите 
ооганизации и Общинската 
скуппшпа за трудоустроя
ването на младцте кадри, 
поели всичко на тези с вие 
ше и полувисше образо
вание. Бе подчертано, че 
и в това отношение дого-

и повече:
се изостря.

На сесията. делегатите 
взеха становище, без ог
лед на ограничените въз 
можности в това отноше 
ние на някои трудови и 
основни организации, да 
не се отстъпва от догово 
оената акция, а срещу вси 
чки. които не реализират 
задълженията си да се по
търси отговорност на 
най-отговорните лица.

Б. К.

ОТ СРЕЩАТА НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

Тежкото време — голямо предизвикателство
Изнасяйки уводно изложение на про 

веденвта тези дни Среща на самоуправ» 
телите председателят на Съюза на син
дикатите в Югославия Лазар Джоджич 
между другото изтъкна:

М. я.ление днес се намират големи предизви 
кателства. Укрепването на материалната 
основа на
развитие. Сжоред Джоджич, работниците 
още не използуват много от своите са- 
моуправителни права, защото на отчу
ждения доход,
се възпроизвеждат агресивни, 
листичсски и несамоуправителни отно
шения.

темел на по-нататъшното му
МОК НА СКС В НИШ ЗА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА 
И ИЗБОРИТЕ

Да се окаже доверие 

на младите
логично и неизбежно.— На тридесетгодишнината от въве

ждане на самоуправлението не е нужно 
да доказваме неговата сила и живител- 
ност. Резултатите, които осъществихме 

по-ускореяо и всестранно 
на цялото ни общество. С 

самоуп

несоциа-

Посд нашето общество като цяло 
възниква въпроса за по-пълно 

развитие на социалистическото само
управление. Като съществена задача Джо 

"пч означи обезпечаването на превъз- 
' плегво на изявата ма автентичните дъл- 
'-пгпо^ни интереси и а сдружсдния труд. 
на работническата КТ1'аса. Необходимо с 

~ напред да се демистифицира онова, 
което пол вила на 
— натрапва, а не представлява 
ппгг0. освен прикрит етатизъм — 
г,тар Джоджич.

доведоха до
нановоразвитие 

усилията, които полагаме с цел
об-равителите да станат носители на 

преобразование. та политика, при което бе 
изтъкнато че има място за 
всеки го в осъществяването 
на задачите. В Съюза на 
комунистите, па и в избо 
рите на останалите общо 
ствено-политически 
низацни и делегации 
ва да дойдат същински бо 
рци. най-подготвени. гото-. 
ви да поемат част от бре
мето на трудностите с кри
то се срещаме.

На заседанието бе под
чертано. че повечето до
верие трябва да се окажа- 
на млади и способни хо
ра. Паралелно с изборна
та активност трябва да се

Предстоящите избори в 
СК са значителна актив
ност и важна идейно-поли
тическа задача, с чиято ре 
ализация трябва да се обс 
зпечн работническо-класов 
интерес. Необходима е до
бре осмислена акция, коя 
то да. сс води във всички 
първични организации йа 
СК и която същевременно 
да бъде потвърждение на 
тяхната 
ночготвсност.

В уводното си изложение 
Мигоко Мииич, секретар 
на Председателството на 
МОК на СКС в Ниш изтъ 
■кна задачите в предстоя
щата изборна активност, 
като подчерта необходимо
стта от всестранна оценка 
за реализиране «а досега 
шиите задачи във всяка пъ 
рвичиа партийна ооганиза 
ццгг и па всеки иссн член. 
13 изложението и в разис
кванията бе посочено вър
ху сегашния момент на 
нашето обществено разви
тие и 
гоесип 
изисква
/>^г»бсно в рсловете на СК. 
Доста значителен с и въп
росът за

В. Б. осъществяване па кадрова

осъщест-щест веното 
вихме огромни успехи — каза Джоджич. 

Спирайки се върху актуалното поли- 
положение Лазар Джоджич ка- 

положе-
тичесхо
за, че тежкото икономическо

сме изправени общ интерес, честов пос-ние. прел. което 
лелиите години, изкара на вилело и пс-

слабо-
орга-
тряб-

III МНО
казавътрешни противоречия и 

Пред социалистическото самоуправ-
лица
сти.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧНАХА ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОРИ ндеино-акционндВ СК В

Прието решение за 
изборната

воли акция за увеличено 
производство. за осъществ 
яване програмата за нко- 

стабилизация.

рите тгте станат през октом 
През дс-

самоуправ-алистическото 
легдас. водещата идейио-по 

на СЮК в
Тези дни Общинският ко 

митет на СК в Босилеград 
прие решение за провеж
дане па изборите в общин 
ската партийна организа- 
иия. с което започнаха пол 
готовхитс за тази изключи 

актив- 
избо-

врм и ноември, 
кемвом ше бъде учреден илитичсска роля 

обществото и 
общинска 
низация гпе бъдат проведе-

номическа 
идейно и акционно сдинст 
но и за осъществяване на 

Съюза
на комунистите в общсст-

по.. в тази 
партийна орга- Актив на комуниститс-пс- 

производи-посредствеии
Общинската пък из- водещата роля натели.

Ро-ша конференция, на 
която покрай другото ще 
бъде избран нов състав па 
Обшинския комитет на

1-ви септеМври тази,ци от
ло края на февруари идна вото.

МОК назначителнателно
ност. Предстоящите 
пи. в центъра на внимание 
то на които ше бъдат въ
проси. свързани с осъщест 
вяванетб на икономическа 
та стабилизация, по-нататъ

СКС в Ниш
та голина.

Изборната активност в 
първичните партийни орга 
иизации ше бъде проведе
на от септември до декем
ври
бъдат проведени нсобходи 

потготовки, а избр-

документи за провеприе
жпаис на изборите в пър- 

органпзацип, об-
съвкупната предкон

вичнитс 
чнинскпте организации на 
СК и в МОК в региона ка 

срокове и 'вод
им.

Б. К.

активност, която 
пъдил мобилност.СК. според решението ше 

бъде проведена до края пя 
февруари идната година. то уточни 

ход за провежданетот.г. През септември Ше
последователно

ишото развитие на полити 
ческата система на соци-

• 1митс
СТРАНИЦА Я
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ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗБОРИ В С*»* 
В ДИМИТРОВГРАДНА СКВСУРДУЛИШКЛ” ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТТА

Организационно укрепване Изборите - по-нататъшно
разграничаване в ШК■възможности за 

■намаляване
еъздадат 
чувствително 
иа транспортните и други

градът. Предвижда се сел
ището „Лескова бара" да 
се приключи Ю*м местната 
общност, а отделни мест
ни общности 
селищата Бипонцс и Кала- 
бовце.

Претворявайки 
заключеният от Осемнад
есетото заседание на Цен
тралния комитет на СКС 
за организационно укреп
ване н функциониране на 
■'обществено 
та система. Общинският ко 
митет на Съюза на кому
нистите в Сурдулишка об
щина сформира координа
ционен комитет и работни 
групи. Създадени са след
ните организационни гру
пи: за териториално устро 
йство и функциониране не 
делегатската система, отн
осно делегациите, за орга
низираност н свързване в 
сдружения труд и за реа
лизация на преустройство
то в 
общности на интересите.

в дело

разходи. спели да няма естествени 
промени след 13-то, 16-то 

ЦК на СЮК.
Със заседание па Г1 редее 

па Общинския 
Съюза на кому 

а Димитровград, 
бяха обсъдени за 

комунистите, 
организации 

на Съюза

да получат Раздвижена е инициати- 
за преустройството иа 

обЩ-

дателството 
комитет на 
листите 
па което 
дачите на 
първичните

зассдднис на 
Това подразбира изостряне 

всич
ва инодитичсска- самоунравитслиитс 
поети ца интересите, отно- 

ио - целесъобразно
отговорността наIРаботните групи в орга

на сдружения сно за
ползуваме на кадрите и ма 
термалните възможности в 

Преди всичко тази област.

поста.-независимо от 
1.3 който се намират, как- 

засилсно разграничава 
нс само в редо- 

СЮК. Оценката на 
работа на 

както изтъ

кпнизациитс 
труд 'Не разговарят но въ
проси. които вълнуват сто
панството.

то и 
ис и то

наи органите 
комунистите в предстоящи
те избори, започват иред- 

активности в

Разбира се, 
на работните ветс п а 

досегашната 
всеки отделно, 
кна 
тап
"•■■>гбиа да бъде изходна то 

тв всяка среда.

щс се положат усилия да 
сс намали административ
ният персонал, както и да 
сс установи по-тясно свър
зване иа сдружения труд 
пс само в общината, но и

разговорите 
групи със заетите в самоу- 

общиости.
изборните 
партийната 
па общината.

организацияпранителиите 
трябва да дадат отговори 

въпроси, 
както и да посочат начи
ните на тяхното преустро

йван Дснчсв, секрс- 
на Председателството,за належащите

Предстоящите избори в 
Съюза па комунистите са 
значително политическо съ 
битие и акция, ъ която гря 
бва да сс ангажират всич 

първични партийни ор 
върху всестра

ненпо-широко. В тази насока 
са постигнати сравнително §йство. 
добри резултати, но това 
нс означава, че резултатн-

11а заседанието също е 
чс пои предла 

за се-
самоуправителнитс изтъкнато. 

грис на кандидати 
кпстаои и. членове на сск- 
петапиате в първичните ор 

трябва да

Очевидно, Съюзът па ко- 
Общи- 

комитст на СК в
муииститс, относноте не могат да са още но-до 

ори. Така нанрцмер раздви 
жена с инициатива за сдру

ки
гаиизации 
нси и критичен анализ на 
положението в своята сре- 

върху

нският
общината има нелеката за- 

организационно Да 
устрои местните общност^, 
организациите на сдруже
ния труд. делегаците и са- 

общнос-

В настоящия момент ра- 
провеждат 

разговори в определени ср
еди. разглеждат се въпро
сите за ссгащното състоя
ние в т«х и търсят съотве
тни решения. Сетне въз ос
нова на комплектното съб
людаване на общото състо 
яние. на едно от следващ
ите си заседания Общинс
кият комитет 
предложи съответни 
ки и решения.

ботнитс групи ссганизациидачажак&нс на туристическо - 
орга-

коитопредлагат членове
са се изявили, кода и ангажирането 

осъществяване на конгрес
ните определения и реше
ния, изтъкнато е на ззееда 
името на Прсдссдатслство- 

кадро- 
Изборите

- шстплнпчарскптс иа дело 
пто идейно ясно са опреде 

При това трябва да 
сс води сметка да се даде 

членовете

нпзацпи. относно за присъ
да „Власпнату-сдпняпанс

пс"към „Власпиа". С оглед моуправителните
ти. според изискванията на 
решенията на Осемнадесе
тото заседание на ЦК на 
СКС и да ги съобрази с 
конкретните условия в об
щината. Счита сс, че тази

лени.
организации"с тези две 

имат една и съща цел: ра-
възможност на 
да избират, а нс само да 
гласуват. Това значи. че 

листи

то. статута рната и 
вата комисия, 
представляватзвитисто на туризма на възможност 

всички на кандидатските 
трябва да има повече ка 
нлилатп. На

Власпиа. едно такова реш
ение за тяхно обединяване 

. те бъде от особена полза. 
Би трябвало обаче да се 
размисли и за обединяване 
на тези организации със се 

- търговека-
организация

която

за съпротива на 
гнтисамоуправителни и по 

също
на СК ще

мер-
добии тенденции, а 
и възможност за промени 
в начина иа работа на ня-

успешно Ще бъде заседаниетозадача
изпълнена, с оглед на не
малкия брой - ангажирани

сгъна Председателството 
що е изгькнато, че по вре-От досегашните разгово

ри в местните общности по 
въпросите на организацио
нното преустройство вече 
се очертават предложения 
за по-гъвкавото им устро
йство. Така например да 
се формират в Сурдулпца 
няколко местни общности, 
вместо досегашната една, 
в коя^о членуват към 12 
хиляди, колкото наброява

кои органи и тела и пър- 
организации на О-

лица в координационния 
комитет и работните групи. мс на предизборните и 

избоони активности всич
ки недостатъци в работата 
на Съюза на комунистите

вични
юза на комунистите, 
и тото има случаи в някои

За-лскостопанско
Ст.Н.та трудова 

„Власина-продукт",
снабдява населението и ту
ристите със селскостопап- ДИМИТРОВГРАД 
ски продукти (месо, карто
фи. фасул и пр.). алкохо- 

безалкохолни пптп-

тряова да се премахнат.

Въпреки, че с това засе 
дгнис предизборната ак- 
тпрност в общинската пар
тийна организация- започ 
вл главната и засилена 
активност в първичните 
организации трябва да за

Шумошето-възпоменате
лен парк

ЛНН и
ета. При наличието на об-

щс ссеашгязане с тях

ОТ ЮБИЛЕЯ НА ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕН 
? ТРАЛИ почне след проведените го 

дпшнп почивки, т.е. от сей 
темвоп до декември. В об 
шннеката конференция на 
Съюза на комунистите из-.

След сравнително дълги С регулацията на реката в 
разисквания, най-после е тази част на града е нап- 
приета окончателна лока равен ..полуостров" от око
ция за изграждането гга въз ло 2000 м2,‘-на който може
поменателен парк в Ди- да сс уреди строго предна
митровград. Първоначал- значен обект, и където да борните активности тряб 
ната идея за построяване 
на възпоменателна чеш
ма пред Общинския съд 
бе отхвърлена като непод 
ходяща. понеже мястото 
е малко. Само за чешма
та то може би и не с ма
лко. обаче според иска на 
Съюза иа бойците, чисто 
мнение трябва да сс ува 
жава пои изграждането 
на такива обекти, не съ
ществуваше възможност 
за изтъкване на. всички 
палнали жертви от април пост 
19Ц, до края на Народно 
освободителната борба.

Орден за постигнати 

резултати
ва да бъдат проведени 
през януари февруари сле

се намерят имената на око 
ло 80 жертви, паднали от 
1941—1945 година. Прие
мането на тази локацмя ка 
то окончателна за тази 
цел дава -възможност да 
сс направи самоуправител- 
но споразумение за финан 
сиране на този обект, а 
също и да се търси идей
но решение.

По повод 30-годишнината от създаването 
на Власинските водоцентрали в Сурдулица иа 
29 юни т.г. се проведе тържествено заседание на 
Збора на трудещите се в тази организация, на 
което реч за досегашния развоен тгьт на водо- 
централите изнесе Миле Ристич, председател 
на Деловия отбор.

дващата година. Изхожда
йки от тези срокове Пред 
седателството на Общинс
кия комитет в Димитров
град формира съответни 
работни групи с конкрет-Сред многобройните гости на тържество 

то присьствуваха Жика Радойлович, член на 
Председателството на ЦК на СКС и Александар 
Спирковски, генерал-майор и член на ЦК на 
ОЮК. Връчвайки Орден със златен венец на Вла 
свинските водоцентрали Жика Радойлович изтъ

ни задължения.

На заседанието бе даде
на и информация за това, 
докъде е завършено под
менянето на партийните 
книжки. С удоволствие е 
констатирано, че в димит
ровградската партийна ор 
ганизация тази работа е 
зазършена повече от 
па сто. което е най-добре 
в Нишки регион и в репу
бликата.

От друга страна избрана 
та локацид дава възмож- 

въ з п о м сн атс л н пят 
парк перспективно да секна огромния принос на този колектив в произ

вел ектроенергия. По повод юби-водството \на 
лея Власинските водоцентрали получиха емб
лема по сигурност, която им -присъди Съюзният 
изпълнителен съвет. Получиха и признание от 
Здруженото електростопанство в Сърбия.

свърже е някогашния парк 
в Димитровград, сега спор 

Тези дни, най-напред на тон център, с уреждането 
заседание -на изплънител- иа двата комплекса се съз 

.дава.едно цяло, което най 
стина -ше служи за отдих 
и почивка на гражданите, 
и за трайна почит на пад
налите за свободата от Ди 
митровград и -околията.

ния съвет, а след това и 
на сесия на Общинската 
скупщина, а по предложе 
ние .на Съюза -на бойци- 

, те. е прието решение вме 
сто възпоменателна чеш- 
ша д.а се направи възпоме 
нателеи парк -на празната 
площ между двумостието..

Власинските водоцентрали присъдиха ем 
блеми на известно число лица, които са дали 
принос в работата на организацията през изтек
лия период.
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ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО И МЛРКСИЧЕСКО ИЗ 
ДИГЛНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК В БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА : -

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ДО 1990 ГОДИНА

Ренонструнция на мощностите 

и селското стопанство
Необходимо е 

по-голямо 

внимание Делегатите на Общинс
ката скупщина в Бабушни 
шка община на 8 
обсъдят и гласуват 
обществен план на общи
ната от 1985—1990 година. 
Ведно ще бъде даден 
чет

нации на 217 
площ.

хектара зводство да ра-сте средно 
33,9%, общественият 
дукт с 28%
4,1%.

Про-
и заетостта с• В идейно-политическото и марксическо издига

не е необходимо да се премахне рутинерството, сти- 
хийността и неорганизираността • Търси се по-голя 
мо сътрудничество на първичните партийни организа
ции с останалите обществено-политически и общест
вени организации за да се организират съвместни ра
зисквания, трибуни, разговори...

юли ще 
новия В строителството не са 

отчетени добри 
преди всичко поради 
нолуката с фабриката за 
глинени изделия, 
преда всичко

резултати.
НСС

НАЙ-ГОЛЕМИ РЕСУРСИ 
В СЕЛСКОТО СТОПАНС
ТВО

от
и на 

през изтеклия
ПИОД от 1981 
дина.

постигнатото 
развоен пе 

— 1985 го-

която 
поради лип- 

на кадри и др. слабос
ти Фалира. И в предстоящите 

години голямо 
ще се посвети

МОК на СК в Лесковац 22 
до като един завърши По
литическата

Това е един от начините 
за разширяване на идей
ния Фронт, следователно 
за размахване на борбата СЮК „Йосип Броз Тито" 
за осъществяване на поли- в Кумровец. В 63-те първи 
тиката за икономическа чии партийни организации 
етбилизация и за по-ната- обаче само 12 души са се- 
тъшното развитие * на са- коетари, завършили общи 
моуправлението. Още но- нската политическа шко- 
вече ако се има предвид, ла. а 17 са в секретариати 
че в настоящия момент иде те. Всред завършилите по 
йно-политическата актив- литическата школа към 
кост на СК в Босилеградс- МОК само двама са в се
ка обшина е насочена към кретаоиатите. В Общинс- 
решазане на сложни об- кпя комитет има четири 
ществено-икономически въ члена, завършили общпне 
проси и че в тази борба ката и един завършил реги 
са необходими идейно-по- оналната политическа шко 
литически издигнати и лей ла. Двама с тази школа

са членове на Председа- 
Какво внимание се пое- телството на ОК на СК.

пет 
внимание

Забележителни успехи саПоради затруднените ус
ловия на стопанисваме и 
др. трудности, предизвика
ни от различни причини, 
з а плану ва иите капитало в- 
ложенпя ме са осъществени 
цялостно, но и покрай то
ва в стопански обекти са 
вложени 576,9 милиона ди
нара. В този период най- 
много е влагано в развити 
сто на стопанството, дока- 
то селското стопанство, спе 

? ниално някои негови отра 
сли. западаха. Така иапри 
мео. ако в 1980 година от 
3617 хектара площ са би
ли получени 9101 тона зър 
но. то в 1985 година са по 
лучени само 4500 тона. 
Към седем пъти е намале
но производството на овес, 
той пъти на ръж и др. зър 
мени култури. За отбеляз 
ванс с обаче, че значител
но е пораснало произвол 
ство на тютюн средно 
годишно С 31,4%.

па разви
тието на селското стопан- 

изгра- ство. защото в него 
регионални пъ

тища са били изразходвани 
30 милиона динара, а за 
поправка и реконструкция 
на местни пътища 
милиона динара. За подоб- тпойство 
пение на телеграфо-пощен- 
ските съобщения са били

школа на постигната в подобрението 
на съобщенията. За 
жданс ма съще

ствуват големи ««използва 
ни ресурси. Изхождайки от 
стоатегическото значение 
на производството на хра
на. ще се извърши преус-43

в организирането 
на селското стопанство.

инвестирани 70 
динара, като са поставени 
400 нови телефонни 
товс (в тези рамки и в ме 
стаите
ци и Стрелъц). В село Зво 
нци е била построена но-

Производството 
вица трябва да 
5000 кг от хектар, значите

милиона на царег 
достигне

пос-

Л!НО ще се повиши произ
водството на овес.

общности в Звон-
ечемик 

и др. зърнени култури. Пло 
тнитс с Фураж трябва да 
се увеличат с 13%.

стзени кадри. ва здравна станция и тн.

За изграждане навешава на. идейно-полтгги- 
ческото и. марксическо об
разование на членовете на 
СК в общината?

В изготвената информа
ция за заседание на ОК на 
СК. което-ше се проведе 
тези дни, покрай другото 
се казва, че повечето пър 
вичнй. партийни организа
ции имат програми за ма 
сово идейно-политическо, и 
марксическо издигане. В ед 
но число първични, орга
низации обаче се посочва 
ие тези програми са надми 
нати. че не са във функ
ции на сегашната идейна 
бопба и политическа акти 
вност. че не предизвикат 
интерес соен членовете ни

сто
пански обекти са били вло 
жени 4,9 пъти повече сред

Имайки предвид 
ностпге' пред които 
изправени не само че е не-

труд-
сме На животновъдството се 

посвещава дължимото вни 
мание.

Кооперация „Будучност”- 
ферма в Ба

чов дол за 1000 овце, ка? 
то за целта се изразходва 

092,9 милиона динара, съ 
Що в Г. Кърнино шс се по 
строи Ферма за 1500 овг 
ие и 2000 кози и т. н. В 
план е да се изгоадн и го
ляма овощна градина, а на 
1000 хектара площ — ще 
се отглеждат лековити би 
лки.

ства. отколкото в периода 
1976—1980 година. Инак 
планът с реализиран с 
68,7%,. като са вложени 
1659. милиона динара.

обходичо повече да се ан 
гажират. разбира се не са 
мо в СК. завършилите те
зи политически школи ■ на 
СК. но да се издигне лич
ното усъвършенствуване. а 
ла се подобри и работата 
в общинската политическа 
школа ма СК. По-точно ка 

необходимо е на иде

ше завърши

КАКВО ПРЕДСТОИ?
Диспаритетът на цените 

в животновъдното произ
водство също е довел до

1В предстоящите пет 
дини най-голямо внимание 
ше бъде посветено на раз 
ритието на химическата 
промишленост и на рекон 
струкция и модернизация 
на съществуващите мощнос 
ти. Предвижда се участие
то на промишлеността в 
обществения гшодукт да 
възлиза па 74,9"'» (вместо 
71,8% колкото беше в пе 
рнода 1981 —1985 година).

го-

кол ебания в производство 
то в отделни отрасли. В 
1980 година е имало 10 085 
крави, а през 1985 — 8530 

1980

зз.но
йно-политическата подгото
вка да се посвети още по- 
голямо рнимание. Защото. 
антисамоуправителните иде 
гни течения в известно чи 
сло първични партийни оп 
гзнизлиии произтичат 
само обективни противо 
печия. но и 
титс в действувансто на тс 
зи организации и нслост-

бройки; овце през 
го/уша е имало 18 539 — 
а в 1985 година — 17 280
глави. Производството 
козвс мляко е намалено с. 
4,6% годишно.

нане
то пък подлагат отрдиопи 

въпроси. Те
Кооперация „Ерма” щепоради слабосна актуалните 

зи програми се 
пат чрез изнасяне на сказ- 

чссто са обобще

продължи с изграждането 
на Ферма на „Църни връх” 
(1000 овце и 5000 кози). .С 

60*

Забележителни резулта
ти- са осъществени в горс
кото дело. За подобрение 
нл горите са изразходвани 

като

р.еализи-
Прсдппжда сс за тези це 

ли да бъдат изразходвани 
392,4 милиона динара.тъ ч ното и д сй н о - п о л ит и ч с с- 

издига
ки, които 
ни бсзсъдържателни и без 
интересни, далеч от дейс 
твителността. Затова неряд, 
ко слсл .сказките не след
ват разисквания, а оше по- 
малко съблюдаване

илеино-политйчее 
действуване на члено-

капиталовложения от 
милиона динара, 
във В. Бошгнци планцр?»; 
да построи Ферма за 2006

ко и марксическо 
ис на членовете им. Слога*'24 милиона динара, 

са залесени 216 хектара го 
лийи, а извършени мелио-

Трибпа да сс реализира 
програмата на Машинната 
промишленост'от Мнш, ка 
то се инвестира, сума от 
100 милиона .динара, ще 
се извърши модернизация 
и реконструкция па произ
водствените .пометения на 
..Тскстиколор" като за 
целта 11.10 ;сс изразходват 
82 милиона динара и т.н. 
Елсктроднстрнбуция с зап
ланувала да извърши ре
конструкция на мрежата готновъдството 
с низко напрежение в дъл
жина от 84 км. В Бабуш 

шс бъде изграден

В. Б.
овце н 800 кози пои капи
таловложение от 72 ХпбМб 
па динара, докато.кооперд 
шиста в Любераджа ще ОР 
гамизиоа угояване напои 
тш като за целта вложи 
70 милиона динара. В рДм 

../наДкт/;
. предвд,-

жла • и подобрение на ветс 
пипа он ата служб а;

на на-
ДИМИТРОВГРАДсок и за

ко Избран председател на Общинския 

съд
всте.

Макар че в борбата- за 
трудности- 

обшсст- 
живот

премахване на 
те в стопанския. V
вено-прлйтическйя 
са необходими идейно-по- 

издигнати кад-

Делегатите на трите съвета на Общинска
та скупщина в Димитровград иа проведената ие 
та СКУР1ЩИ решение за именояаиис

06'Щинскйя съд и на тази 
то

ките. на олопитисто

литически 
г>и и тези които» - досега 

политически^
сесия приехаотдашга

- функция СЛизбраха Спаска Михова, съдия в 
ЗИ СЪД.

В. I ч
завършиха 
школи на СК пе оправда
ха очакванията! От Друга

ница
ошо един трафопост и ще 
се завърши новия далеко
провод до Ракита. За нел 
та са обезпечени средства 
от 838 милиона динара.

■ До 1990 година се пред
виждат и значителни меро 
понятия за подобрение ■ на 

просветното 
горското дело и ДР-

I Общинският с-ьд 
време бе без прсдсе-

Както вече е извсс-гпо 
повече

като бивешият председател
стана малко са и ангажи 
пали, даже малко ги анга
жират и собствените 
партийни организации. Ето 
е що сравнение. Политичс 
ската школа към ОК 
СК в Босилеград досега за
вършиха около 
Политическата школа, към

в 'Димитровград 
латсл, т/е. слсд
подаде оставка. ' При това иа първия 
никой не сс обади. На втория се обадиха трима 
кандидати. С решаването иа този въпрос сс о та 

' км/да сс решават и другите проблеми, т.с. да 
сс подобри работата на съда.

СИ
съобщенията, 
дело. 
отрасли.

конкурсим

ГОДИ“В слсдшщитс пет 
им сс предвижда^ стойност
та иа промишленото прои-

па
М. А.

А. Т.180 души.
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ПО ПОВОД 27 ЮНИ - ДКН« НА САМОУПГАВИТЕ 
ЛЯ В ВОСИЛЕГГАДСИНДИКАЛНИ СЪВЕТЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯТЪРЖЕСТВЕНО

Всеки пети жител шоуправител признания
ииг--*1 ЯНЯ - «■П1;:ЯИ1 __ шм

ЛЧ евмоуираиитвл». 01/Л /\ТЦ И Д I лЛ Щ/Ш
Димитровград се проведе \-Р ■ ■ ■ ш ■ ■ ■ я

заседание на ■ ~

нолентиви

на
тържествено 
Общинския синдикален съ
вет.

К присъствие на членове 
Общинския синдпка- 

прсдставители
те на 
лен съвет. Връчен шест лични и три колективни пРи,иа"и* 

„ грамоти. На Раде Константинов сребърна, а на Сю- 
йне Иванчов бронзова значка. За значението на пра- 
;„нк и развойни» нът на самоуправлението 
Славчо Стоичков.

на общсствено-полпт.ичсс-
Общнкитс организации.

скупщина, нрсдсс-нскатл
дателите на работнически 
тс съвети в трудовите ор 
ганизацпи. председателству 
вашите на делегациите и 
останалите гости, доклад 
за значението на Деня на

говори

самоунравитслнотонс на
обшсствсно-икоиомическо 
развитие, разбира сс, в то 
ва отношение 
Съюза на синдикатите е 

огромно значение.

заседание пя ОСС
км самоунраиителии отно
шения.

В Босилеград, .110 повод 
27 юни — Деня на самоу- 

Югославия се 
засс-

От тържественото

НКЛ10-ти жител с пряко 
чен в

правителя в 
състоя тържествено

Общинския син

ролята насамоуправитсдното 
въиро

самоуправителя изнесе пре 
дседатслят на 
синдикален съвет Са-ша Ди 
митров. Спирайки се 
ху осъществените резулта
ти в областта на самоупра 
вленисто Димитров изтък 

Фактът, че в работни

Общинския решаване по разни 
си. а това е огромна сила, 

влияние
След доклада ша Дими- 

нразника
дамис па
д и кален съвет, на 
освен членовете му, нрисъ- 
ствуваха и представители 
на трудовите и общсствй-

07коетотрои, ио повод 
па самоуправителя, за ус
пешно развитие па социа- 

самоупрапи-

вър която има пряко
В продължение на тър 

жеетвеното заседание
мио- 

от зн а 
нашата община.

в разрешаването на 
жсство проблеми пре 

Общинс-лпстнчсскитс 
телг.п отношения в труди- 

организации, Обш-
дседа телят на 
кия

чснис за 
Спирайки се върху преде 
тояшите пзбооп. прелеела-, 

на Общинския
съвет подчерта, 
избери сс 11Р0ВС-

организа* 
заседанието, кос

г.о-политически 
цки. Па

откри председателят на 
ОСС. Раде Констнатинов, 
доклад за значението на 
празника и 35-голишния ра 

път на работническо

синдикален съвет
Раде Констан

вна 1:1110
ниският синдикален съвет 
присъди признания с кпи- 

соързпни с живота и 
па Тито на следни

Иван Пст-

Восилсградческите съвети са включе 
ни над 400 заети и о*Де то 
лкова в другите самоупра- 
вителни органи и тела. не 

говори.

на Цеха за произво 
чорапи в Босилег

син типовтелят 
дикален дство иа 

пад връчи грамота,ги. която 
резултати 

производи-

че тези 
ждат но време когато ча
шата работническа

делото
тс работници:

Рангел Голубов и Ми 
л\т:ш Гслов, работници в 
ТО ..Димитровград". Дра
ган Соколов от ,,Свобода". 
Александър Андонов, от

че •;а извънреднидвусмислено 
самоуправлението в 
ната е поисъствуващо 
всички сфери на

звоси
то самоуправление, изнесе 
секретарят иа Общинския 

Боси

класаобщи
във

общес-
Ж11-

н областта на 
тслността и пестенето му 
приели Междуобшинският 

Леско

ров.трудещи сс нлз-н всички 
глт изключителни усилия 
в затруднени 
стопанисване.

съвет в 
Славчо Стоичков.

счг,7»калсн 
легнал.
който между другото под-

условия на 
за но-бързо

синдикален съвет в
Общинският синди- 

Босилеград

твено-икономическия
вот. В по-нататъшното 
изложение 
сочи че в 
ска
делегации 
нове и
телите в града.

вай.
кален сгьвет в 
за извънредни 
в областта на 
тениите отношения и Д2У 
ги обществени дейности 
удостои с. благодарствени 
грамоти основното учили 
те „Георги Димитре*" в 
Босилеград и Общинската 
организация аа Съюза на 
инвалидите по

си
сегашни- 

пробле- 
по-ната 

развитие на сто- 
а с това да сс

разрешаване иа 
те икономически 
ми. да се осигури 
гьшно 
панството. 
осигурят и сониалистичсс-

Димитров по- 
Димитровград- 

община действуват 170 
с почти 2000 чле 

според брод на жи 
всеки пе-

„Цилс", Ефтим Стоянов от 
„Градня", Васил Тодоров 
от „Услуга". Петър Йонен 

железопътната 
Милен Маркович от служ 
Пата*за контрол на ггьтни- 

границата

чепта: резултати 
самоупра ви_ Досегашният опит и

развитие на социалистичес 
самоупарвителни от-

гара,от
китс
ношения в самоуправител- 
ка социалистическа 
лавия. представляват сь- 

в борбата

Ю гоените минаващи 
и Лиляна Каменова нрепо- 

в Основното 
делегат в Репу

На предложение на Общински* синдика
лен съвет, а по повод Деня на самоуправителя, 
Смозът на синдикатите на СР Сърбия като обще- 

прнзнание за принос в работата и рязжи- 
самоуправителни

шествен принос 
на работническата 
за укрепване на социализ
ма като световен процес и 
осъществяване на вековни 

и желания на 
Оттук, рабо

лавателка 
училище и класа

труда. Забликаиския синдикален съ
вет. И аствено

тието на социалистическите 
отношения присъди Грамота със сребърна зиач- 

ПЪРВАН ИВАНОВ работник в ТО „Ди- 
СЛОБОДАН ДЖУРОВ

бронзова значка, 
на Общинския

дългогодишна успешна де 
йност и принос в развитие 
то на самоуправителните 
отношения в трудовите ор 
ганнзации. председателят 

се на ОСС. Константинов връ 
чи грамоти на Миряна Ста 

инте мепкова, първоначален учи 
тел в боснлеградското оснр 
вно училище. Евтим Миле 
нов. помощник-директор в 
подведомственото учили- 

35-годишнината щс в Долна Любата, Ки
рил Симеонов, машинен те 
хннк в цеха за производ
ство на чорапи и на Ста- 
ннша Митов, зает в ОбЩнн 
ски «■ синдикален съвет в 
Босилеград. Драган Тодо- 

на ров работник в Горската 
самоуп секция н Симеон Анаста

сов, милиционер -на грани 
чно-*прц>пуоквателмия пункт

тържественото за 
се дан ис също бяха връ
чени дипломи иа завърши 

третият
тс тежнение 
трудещите се.

ка на
митровград", а на 
„Компас-Балкав” Грамота с 
Двамата наградени са членове

съвет в Димитровград.

от лите курсисти от 
випуск на 
школа при 
синдикален съвет.

самоуправле-политичсската
Общинския

тничсското
иче което постоянно 
пя?внва и укрепва, преди-синдикален

А. Т. звиква все по-голям
пес и в дпуги стпани и ста 

по-забележителната все
ипейна сила на епохата в 
която живеем. Затова чсс 
твувайки 
от въвеждането на ооциа- 
л и етическото самоуправле
ние във <воички трудови и 
самоуправнтелни сосди тря 
бпа да бъде оше по-голям 
подтик за по-нататъшното 
рлтвит-ис и укрепване 
социалистическите 
павитсл ни отношения.

ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕБОСИЛЕГРАД: ИЗ

Четири десетилетия с неспнращ темп
юза на бойците в Боси ле 
град. на неотдавна прове
деното си заседанието, взе 
решение до края на годи 
ната в съдействие с местна 
та общност в село Горно 
Тлъмино. в знак на спомен 
на убитите, от тава село. 
лве момчета от страна на 
българската 
войска, да построят памет 
иа чешма, за която възпо
менателната плоча с над- 
гшс вече с готова.

зувани докрай.
— Взаимното ни сътруд 

ничесгво с младежта вър
ху обогатяването ага югосла 
векмя социалистически цз 
триотизъм и 
на братството и 
то на нашите народи и 
народности и занапред е 
наша постоянна задача. За 
това. в предстоящия пери
од ще положим още по-го 
леми усилия подрастващи
те поколения да бъдат все 
странно запознати е богю 
тия революционен 
иа бойците. Всъщност, то 
ва е наш принос за осъще 
ствяване 
на всенародната отбрана 
и обществената самозащи
та. която тьоси дейно уча 
стие на всеки субект — 
подчерта председателят на 
Общинския отбор на Съю
за на бойците в Босиле
град, Крум Митрев.

И тази година, както и 
изминалите досега, бойди- 

Наро до освободител- 
социалисти

те от 
ната борба и

революция отчеюката 
Босилеград ска община, юл 

посрещат 
дейност. Ак- 

са в провеждането 
на заключенията и сганови 
щата на партийните 
ни и тела, в осъществяване 

и задачите ва ико 
стабилиза-

укреп валето 
единство-ските празници

със засилена
— Наше задължение с. 

добави по-нататък Стоич
ков. постоянно да анализи 
пдос ппактиката. бързо и 
успешно да преодоляваме 
«'оичпси недостатъци във 
функционирането на де ле 
гатската и политическа ои 
етема и по този начин да 
мсн*т всичко онова, което 
не с в унисон със сегаш
ното и бъдещо пазвитие и 
интеоеса ка работническа
та класа. На това ни за
дължават и Заключеният^ 
от 16-то заседание ил ЦК 

СЮК и становищата» от 
14 заседание на ЦК 
СКС. т»а които трудещите
ГП.

в Рибар цн гго.дучиха благо
дарствени ш*сма.

тюви окупационна
орга

Репгубликанският синди
кален съвет по повод Дс 
ня на самоуправителя в 
Югославия на Раде Кон ста 
птинов присъди Грамота 
със сребърна значка, а «а 
Стойне Иванчов преподам 
тел в Долна Любата, Гра 
мота с бронзова значка, 
които на заседанието им 
връчи Пенко Найденов.

на член на Председателството 
на Общинския синдикален 

пълна полкоепа съвет в Босилеград.

целите 
иоисическата 

цяя, както и в таченето и 
развитието на Освен това. бойците от 

Боюилеградска община, съ 
«местно с младежта и на
селението активно се вкл 
ючиха в чествуването на 4 
юли — Деня на боеца, на 
традиционния съвместен съ 
боп който всяка година 
на местността ..Буков— 
г-ид". «а тази забележител 
на историческа лата се поо 
вежка, съвместно с бойци
те и нлселението от съсед
ната община Търговище.

опитреволюци-
традиции сред 

поколения.
ов даете
подрастващите 
В това отношение прякото 
ик сътрудничество с млвде 

всичко със

концепцията

жта, преди 
съвместно чествуване и
традиционни среши, които 
ое провеждат по повод зна 
чителни дати от новата ис 
тория, са незаменим фак
тор. В тази област босиле 

бойци постигат 
резултати, ма- 

възможнос

градските 
завидни 
кар че всички 
ти все оЩс нс са изпол-

Имайки предвид тези 
факти. Председателството 
на Общинския отбор на Съ

готовност за 
решителна борба за 
л^пователно

тюс- 
осъществява^М. Я. м. я-
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САМОУПРАВЛЕНИЕТО НАДДЕЛЯВА ВСИЧИН ИЗПИТАНИЯ
» " т“г" - °т ™- «>*които тръгнахме и на целите, към които стре затрудн“ икономическа обстанов сеТа влГгД ' Ч<= работническата *ла“ ^че
мим, » да узнаем какво трябва да правим. Ка. в която се намираме през последните го- та собственост де^твтеГ^че^на^с^6^
™ и м ' И«пре3 1950' И ПРСЗ ДИНИ- изостри ред,1ра грешни про- осъ™ват самоуп^ав^телни прогХ4“

1965 и 19/1 година. Може би повече отпреди гиворечия и слабости. Социалистическото са ни отношения че съществу^тГсистем^ е 
е така и днес, когато нашето общество тряб моуправленис се намира пред големи предиз- идеална във всяко отношение но ето някои 
ва да направи решителен прелом в преодоля- викателства на . едно тежко време. Укрепва- не искагг да я осъществяват Шотивопостав- 
ването на икономическата криза и застоя в него на материалната му основа е основа за яйки се на всички усилия за пп-есЬикагна и 
самоуправлението, ^чиято 35-годишнина отбел- по-нататъшното му развитие. Затова в борба- по-функциояална система привържениците 
язваме тези дни. оащото все повече се пот- та за по-нататъшно развитие на самоуправле- На тези схващания обективно застават на 
върждава становището на Маркс, че „проле- нието е необходимо да медаме отношенията страната на онези сили които' в името-- на 
тарските революции постоянно критикуват се в разширеното възпроизводство, работници- работническата класа все оШе ”се крият зад

^ което “аглед те да овладеят условията и резултатите на привлекателни фрази, а всъщност «е проявяс завършено, за да го започнат отново . собствения си труд, да засилваме мртиваци- ват готовност за ускорено меняне на състо-
ята им за повишено производство и доход, диисто и отношенията. 

Тридесет и пет годишното развитие на като по този начин се подобрява материал- 
самоуправление в Юго- Втората позиция е от бюрократично-тех-

„ ното и социалното им положение. В това от- нократичен вид. В името на труд, ред и фалши
славия е наи-силното доказателство за обекти ношение е необходим съществен завой към ва ефикасност, тя довежда под въпрос редица 
вната му учреденосг на потребите и интереси- интегрално самоуправление, 
те на работническата класа. Самоуправление- да бьде освободено 
то стана начин на ежедневен живот и труд ческите и

со циал мел 1 ч еското

трябва самоуправителиикоето институции, „отношения и 
от натиска на статисти- права на .работниците". „Мъдростта" на тази 

груповособственически тенденции позиция се изрази с девиза: „Да уредим най- 
на хората, измени картината на нашата стра- и практика. Проблемът е ‘именно в това, че напред положението в 
на, отношенията между хората и самите хора. ггрез последните десетина 
Труднбстите, пред които сме изправени, не

производството, а
години съотноше- след това работниците нека самоуправляват", 

нисто на силите не сс промени в полза на Оттам извират исковете за извънредни пъл- 
сиеят да «и ограничат погледа върху резулта- самоуправлението. Вместо да бъдат все по- номощия, „извънредни положения" и пр. Те 
т«те, които постигнахме през изтеклите 35 го силни средства за развитие на самоуправле- точно пресметват колко струва изработката 
дини социалистическо самоуправление. Днес нието, все ио-многобройни са опитите 
промишлеността за един месец произвежда пробутвано на груповособственически

за на един нормативен акт или провеждането на 
или референдум. Искат да покажат, че самоуп- 

стоки, които преди тридесет години се прои- статистически съдържания с помощта «а са- равлението е неефикасно и скъпо, но не каз- 
звежда за година и половина. Зърно добивът моуправителните институции и форми. У си- ват колко висока цена плащаме когато рабо- 
е увеличен над три пъти. Броят на заетите е лията ни за по-нататъшно развитие на соци- тницитс не самоуправляват, а понасят после- 

Петкратно е увели- алистическото самоуправление трябва да бъ- диците от несполучливи капиталовложения 
общественият продукт на глава от на- дат освободени от две крайности. Една от и други стопански и не само стопански неспо-

Лазар Джорджич, председател на 
Съвета на СЮС

увеличен над шест пъти. 
чен
селението, макар че населението се увеличи тях е позицията, която в името на дългосро- луки. 
със 7 милиона. Над три пъти е намалено уча чни цели и визии пренебрегава съществени-

К.

Несполучливи ударитплташпт!
КНОЮ, и ОЗНА добре знаели къде сс нами- Кооово, макар че доста от него има и в съ
ра-,■ косовскитс балисти и четници и къде еа юзнитс и републиканските (Сърбия без пок- 
водачите им, докато днес не сс знае къде е райнииитс) материали. За това филтриране 
врагът и кой го оглавява. Също така трябва на отчетите и вестите от Кооово бе доста ка- I 
да си припомним, че 15 хиляди балисти са зано на сесията на Скупщината на СР Сър- 
разбити за една година, а че па тази днешна бия (25 юни). Мнозина делегати заявиха, че 

колона в Косово повече от четири годи- за Косово повече узнаят от вестниците, от- I 
„и н„ш0 ие сс може. колкото от скупщинските анализ». Особено I

Защо е това така? остро реагираха за факта, че „материалът" I
Преди всичко затова, че срещу тази за тази сеоил трябвало да сс прави въз ос- I

пета колона се борим с описване на нейни- нова на сведения получени от съюзните орга- I
ни, защото нокрайнинските органи не иска- I

пък и контрареволю-Всяка революция, 
ция, трябва да има свое ръководство. Излиш 

говори за познатия факт, че
контрареволюции са прола- 

им били ли

всич-но е да се 
КИ революции и 
дали само когато ръководствата
квидирани. пета

Ако се съди по онова, което сега става в 
Косово, четири години след контрарсволюци- 

на тази контрареволюция
Тази преценка някак

ята, ръководството 
не е ликвидирано, 
срамежливо, потвърждават и по-новите поли
тически формулации за сьсгаянието в тази 
покрайнина, каквито са: „На врага не с на- 

решителен удар", „Врагът не се отказ- 
цели", „Положението в Косово с 

обременено от организирана вражеска акти
вност" и под. Няма сьмснние, че това при
бягване към суфемистически конструкции 
чи некздърност откровено и ясно да сс даже, 

не е нанесен удар 
другояче да се обяс 

от март 1981 до

си
тс цели, с обобщени доклади и заключения.

Следователно, срс ли да ги дадат.които ие се осъществяват, 
шу врага, който употребява сила, сс води 
йна „на хартия".

Което е оше по-лошо,
държано някак си с голяма доза на скрива- 
пе на истината. Това скриване започна вед
нага след освобождението, а продължи, поп-
раво в нещо по-малка мярка, и слсд контра- раво, днес няма улични 
революцията от 1981 година. Например, в из- лозунги, памфлеш, насилия, побои, диверсии, 

четири години няколко работни гру ножари експлозии на бомби оскверняванс на
_ локрайнински, републиканс- паметници от НОБ и всичко онова, което Ръ-

ки и съюзни — съчиниха повече анализи и ководството в Косово провъзгласява като „ек 
отчета за събитията в Косово. Обаче, почти ецоси", нищо не с по-малко, отколкото преди 
всички тези хартии твърде бързо получиха четири години. Затова днес с право се поста- 
обозначеиисто „държавна тайна", „строго сек- вя въпросът за промяна на метода в рьшан> - 
петно" и подобно. Ако « нещо от това про пето па кооовския проблем, иоправо за нзбор. 
никна до обществеността, го бс „изпрано" и „а онзи метод, който те т пълно и 
обобщено така че от него сс получаваше-не- б)ьрзо ликвидиране «а огнищата на ко тр . 
пълно често и погрешна представа за Косо- революцията в този покрампинщ 
во. Това, разбира сс, най-вече сс ползува в

Нс се знае точно колко през изтеклитево-
четири години са написани анализи, отчети, 

това сс работи въз доклади и заключения за Косово, обаче сигу 
рно може да сс каже, че всички тези доку
менти са били подобни „като яйце на яйце" 
и чс ие са дали очакваните

несен 
еа от своите

резултати. Поп- 
демонстрации, нозна

че на контра революцията
в главата, зашото, как 
ни, например, фактът, че 
1984 в тези покрайнина са открити осемдесс- 

главно формирани 
тези групи 
от себе си,

теклите 
Ни и ком-иоим

групи. 
Разбира се,

тина вражески 
> този период, 
не са се сформирали сами 
стихийно, но чс това е дело 
водегво, къде се намира зова ръководство 
* Прищика, Тирана, или в някое трето място. 
Не е излишно да си припомним, чс преди 40 
години неопитните и технически несъоръжени

не някое ръко-



КАКВО КАЗВА СЪЮЗНИЯТ ИЗ 
НЪЛНИТЕЛЕН СЬВЬТ?Може би някой може да каже, 

важни рабоче това все лак ле са
непотребно детайлираше. Из- 

обстоятелства: първо, 
никой ле може

ти и 
тьквйме две

изпълнителен съвет 
си за посочената студия

Съюзният 
мнението
нъобличи на шест страници и го 

*ф у пк цио 1 Iири пазар изпрати на делегатите на Скупщи 
ф които в студии- пата па Югославия. И докато каче 

Установяване ството «а студията, пояс досега,; ни 
кой не доведе под въпрос, за ещея 

становищата на Съюзния из

след тази студия 
да отстоява 
Югославия не 
н второ, мерките, 
та се предлагат за и

югославски пазар, имен
но означават крачка нмред в опр )Гктшга1еи съвст „с съществуват 
рационализацията на г едни и същи мнения (по емчина

смоилнза (и и )Ю сстсство „а нещата, тези ста
тези мерки огд „ови«Ш практически са рамки и ос 

кова ма взимане на оперативни ре 
тения). Например, общественият 
съвет на Македония счита, . ще до
веждайки под въпрос самата сту
дия, че становищата и- 
на Съюзния

връзка със' студията са добра 
взимане на' бъдещи ре- 

рамки за действуване к 
Съществува обаче 

Съюзният изпълните 
оценките и Становиша- 

конкретен. И наистина.

на единен китс и

за икономическа
лима чист от 
е трябвало да предложи Съюзният 
изпълнителен съвет, а сто навлиза 

и в трета година от приемането 
Стабилизационната програма и 

се намираме там където сме. Не 
Съюзният из-

ме
на

оценките
е ли, следователно, 
нълнителен съвет, отлагайки да се 
изясни за самата студия, „нодтис-

изпълнителен съвет
във

от основа за 
шения и 
тази насока, 
и мнение, че 
лен съвет в

нал" на известен начин един 
редицата аргументи, който би ми
жал да се ползува в критиката па 
работата и действувалото па самия

Окоп
„ЕДИНЕЙ" ЮГОСЛАВСКИ ПАЗАР

Съюзен изпълнителен съвет. та си ме е 
•гои казва, че „трябва да се разви 
ват съзнанията за стратегическата 

югославски

мерки.чптелпо от предложените 
които сс съдържат в студията, яс- 

какво всичко трябваПолигон Зв 

волунтаризъм
по сс'вижда 
да сс направи и какви ефекти от 
топа биха произлязли.

па-роля иа единния 
зар". Добре е забелязано, неряд
ко и в Скупщината на СФРЮ, а 
сто и на заседанието на Съюзния 
съвет, че не ни са нужни съзна-ЯСНО Е, НО...

Значи, мс с спорно какво тряб . ния, защото това имаме твърде 
ва да сс прави, но ключов е вън- много, но са необходими мерки, 
росьт във връзка с готовността да конто да установят действУване 
сс направи вече онова, което да на пазара, а след това да се обез- 
води към някоя цел за която вси- печи и единствено стопанско прос 
чкн с думи се изясняват, а на пра транство в страната като цяло. Съ- 
ктика работят обратно. На вече юзният изпълнителен съвет по-на 

Съюзния татък заключава, че е необходимо 
да се създадат условия за по-ефи
касно действуване на големите си
стеми. Това не е спорно. Впрочем 
и стабилизационната програма гьр

АКО НЕ СЪЩЕСТВУВА ПАЗАР — А ЕДНА СТУДИЯ С ОКОЛО 600 
СТРАНИЦИ УБЕДИТЕЛНО ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ТОЙ НЕ ФУНК 
ЦИОНИРА — БЕЗПРЕДМЕТНО Е Д/\ СЕ ГОВОРИ ЗА ЕДИНСТВО посоченото заседание на 

съвет, Коста Михайлович
Преди една година научнеизсле език формулира причините на то ,,Нашето стопанство

дователският център към белград ва нсединство. Интересно с обаче, план, нито пазар! Намираме се в
ския Икономически факултет на- че за нея неотдавна. започна да мсждупространство, което е идеал
прави студия с повече от 600 стра сс разговаря. Първо Съюзният пз- но за политически и това неформа си т°ва- Спорно е, обаче, защо Съ-

юзният изпълнителен съвет малко

ТВЪДИ:
няма нито

ници за функционирането на еди- нълнителен съвет формулира свои лон волунтаризъм. Този волунтари 
нен югославски пазар и предложи оценки и становищата
мерки за неговото възстановява- ята и ги достави на Югославската във взимането на 
ке. Функционирането на единния • члпдина, а след това, неотдавна ния. Излишно е да се говори
югославски пазар е всъщност и съюзният обществен съвет за ико- 
най-важната предпоставка, чието 
изпълнение би означавало само развитие

прави та тези условия да се съз
дадат. Той, например, констатира: 

за „Причинит е които влияят да се 
нарушава единни* югославски па
зар трябва да се премахват с вси- 

разисква и върху студи- тс структури не се решат да осво чки обществено-икономически и 
бедят стопанството от постоянно обществено-политически

ния, чрез обезпечаване на проме

за студи- зъм става универсален посредник
всички реше-

сдинен пазар докато политическият ческа политика и стопанско

отноше-увод в осъществяването на програ ята и за оценките и становищата 
мата за стабилизация. Всички оцен на Съюзния изпълнителен съвет.

. кн и самите мерки са резултат на Не успяхме да узнаем защо 
обстоен анализ на стопанската си- трябвало да мине цяла година от 
стема оформена с Конституцията завършената работа до даване на 
от 1974 година. С анализа е обхва оценката за завършената 
пато и функционирането на въз С това практически е

опекунство. Докато не се разведе 
е бракът между пазара и политика

та, нс може да има действителен
ни в поведението на политически
те п стопански субекти във фор
мирането и реализирането на поли 

работа, пазар. мито пък негово единство, тихата в обхцествено-политически- 
отложен Политическите структури постоян- тс общности”. Никой на Съюзния 

ловите институции и стопанската, шансът за ползуването на нейни- 
па и политическа система. Основ- тс резултати във вземането на мно 
ното заключение на двадесетте ав го важни решения. Според наше 
тори на тази студия е — единния убеждение, биха могли да бъдат ре 
югославски пазар не функционира, левантни ' следните две причини:

първата, или резултатите от4 науч- сбимч. стопанската

изпълнителен съвет не взима пра 
вето да констатира. Впрочем, така 
ва констатация недвусмислено про 
изтича от самата студия. Все пак 

Според мнението на Драгутин Мар може да се постави въпросът как- 
система е най- во Съюзният изпълнителен, съвет е 

сериозна пречка действуването на 1 апоавил' в Рамките на компетен
„ единния югославски пазар С тт Ц"ЯТа С“' да създаде условия за.пие, н“, можаха да задоволят поръ- "У- '• *•*. ..промяна на поведението на пояи-

чителя и (или), второ, поръчителят кава стопанска система, подчерта тическнте и стопански субекти". 
Съюзен изпълнителен ва той, не е възможно Да има еди 

нен пазар". Затова, както бе каза

но сс кълнат за освобаждането на 
стопанството, като че лн това за
виси от някой трет, а нс от тях’".

Нищо ново, нищо непознато.
ното изследване за тази тема, коя 

И на ум не ни идва да крити- то няма само икономическо значе. 
куваме , една. изключителна сту
дия. особено ако се имат наум 
мерките които в нея се предлагат и самият
за въстановяване на единен югос- съвет са толкова инертни, чс им
л а в ски пазар. Още по-малко има- трябва една година студията, ка-
мс на-мерение да девалвираме чест кто това би можало да се каже с
ките намерения на самите авто- бюрократически език, „вземат да 
ри .на този труд. Края на кранта разглеждат". Ако пак се има на със съвместен и така да се „уста
та всичко е.правено за нуждите и Ум. че студията в Скупщината на нови ред на нещата, който
по заповедта на Съюзния секре
тариат за пазара и общите стопан 
ски , работа. Па, все пак, по по
вод на студията би могло да се
каже и нещо за нашите нрави: че тогава е о"Де по-вероятно, че в единния пазар,

‘сто доказваме, че два и два са че 
тири. а не рядко, особено когато 
няма отговор, без коментар мина 
ваме със „сметка", в която се при

Трябва да се каже и това, че 
няма да бъде добре ако цялата ви- 
ннтелен съвет (личи, че той е ста
на се сложи върху Съюзния изпъл- 
ндл дежурен виновник, защото са
мите причини за неединство и де- 

СФРЮ с положително оценена, а циоггиран с'ьс съществуващата пра ЗИНтегРаЧия — а не се касае само
за пазара — са все пак дълбоки. 

,,, „ Може бн има право Коста Миха
чс интенцията на Конституцията е йлович когато твърди: „Ние от

1969 година извършихме феде- 
рализация на Партията и стопан-

но в разискването, по-просто е тер 
мин’ьт единен пазар да се замести

е санк-

ктика. Получаваче и на неотдавнашното заседа
ние на Съюзния съвет е хвалена,

се впечатление.

но всички
институции са така поставени че 
не дават възможност на това един ството- па е създадена идеология,

която в гражданската теория сс 
нарича националистическа, а това 
с идеологията за националните 
икономии... Териториализация на 
акумулацията е извършена оше в 
началото на шестдесетте години на 
този' век, а автаркичното разви* 
'"ие на републиките и покрайнини
те се чувствува още от освободя0 
ни Сто.”, Ако това еточно, не Л*1 
е достатъчна причина Съюзът на 
комунистите дълбоко да се замисли.

други
•'снтъра на вниманието е онази 
другата причина. Да ли наистина 
само за това става въпрос? ство.

емат всички резултати, освен оно
ва което е правилно.

НАМИРАМЕ СЕ В МЕЖДУПРОСТРАНСТВО, ИДЕАЛНО 
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ И ТОВА НЕОФОРМАЛЕН ВОЛУНТАРИЗЪМ 
КОЙ СТО СТАВА УНИВЕРСАЛЕН ПОСРЕДНИК ВЪВ ВЗИМАН?' 
ТО НА ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ. НАПРАЗНО Е ДА СЕ ГОВОРИ ЗА 
ЕДИНЕН ПАЗАР ДОКАТО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ НВ 
СЕ РЕШАВАТ ДА ОСВОБОДЯТ СТОПАНСТВОТО ОТ ПОСТОЯН 
НО ОПЕКУНСТВО. • иши

ЗА КАКВО СЕ Е МЪЛЧАЛО?

Отдавна е ясно, и преди създа- 
тази студия, че в страна- 

слинен пазар.
птаето иа 
та не съществува 
Студията
ме. научно аргументира и с научен

това само, както казах-

Свободан Мгнятови"
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Ш,:т~:ф г-ТЕ.й; Ж-1ШЩ
В КОНСТИТУЦИОННИЯ ПРОЕКТ САМОУПРАВЛЕНИЕТО ПОДРА 
ЗБИРА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НО И ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТИТЕ,
ЗА ЦЯЛОСТТА; А ЙЕ САМОСТОЯ ГЕЛНОСТ, ОБОСНОВАНА ОТ ЕГ 
ОИСТИЧНИ ИНТЕРЕСИ —» БЕ ИЗТЪКНАТО, МЕЖДУ ДРУГОТО,

• Е РАЗИСКВАНИЯТА в' КУМРОЗЕЦ

■В разискването' за демократичес- ръководство така че', 
гсия централизъм, . единството. . на ва само за една (и то ос,ма)

:чЖ: п Статута '(Кумровец, 18 и 19 от това ръководство.
‘ бяха изказани, тмного -лнтере • Не е ясно пред кого така лз- 

:.Чмйг оцейки за 'Ськ>‘за".на комунисти Срани-членове на ЦК са отговорни,
•те днес. Според бележки, изтъква' а интересно с'и това, че най-вис- 

•• ме■-някои" от тях. . . .. -шият орган на :СК>К не преразглеж
... да работата на републиканските и

- ; •Демократическият, централизъм покрайнинскй'-'комитети, които и 
е подложен на промени. Той не. е -още'как знаят,- въз основа на 
еднакъв в партия от 10—15.хиляди демократическия централизъм да 

•и организация с два милиона чле- извикат на отговорност „по-долни-
■ нито -може да бъде непроменен -те”-от себе си. Същият принцип на -„гинтересована база. па - затова оп и на примера на Заключенията от 
в само-управително и в централис- линията федерация — републики р'авда1ш сс постави въпроса доко- 16-то заседание на ЦК на СЮК по-
Тйчески- учредено общество.. Ее- (покрайнини) не важи. 'Понеже , це га оьюз-ьт на комунистите по та- сочи към това, че органите на Съ-
публиканските и. покрайнината ор нтралните органи на СЮК повече 1;ъв и,ачин ще М0Же да води поли- юза на комунистите само формал-

■ганиза-ции не са кръгли проводци- действуват като органи на премъл- _ика Понеже СК не предлага, как но поканват членството да участву-
ци На Централната политика, -а са- ч-аващ' консензус и договаряне, от- т0 по_рано това правеше,: идеи, око ва в креирането политиката наСК.
МостояТелни части.в единния СЮК. колкато се проявяват с конкретна л0 които ше обединява «ай-широ- Първичните организации
збаче това не значи, че. самостоя- и задължаваща политика. кото членство и работническата конкретни сюгжесгии и по повод

телноСтта се' - осъществява във вре "Изключение е Косово. ЦК на класа Изключение е Дългосрочна Предложенията на
Да на единството. Единството на СЮК- прие Платформа за Косово, та Пр0Грама, въпреки че и тя — но нито една не бе нито
СЮК й самостоятелността на СК но тя последва тъкмо, когато в каза ед-ш от участниците в кумро-
на републиките и покрайнините тази - покрайнина се закани контра- ващкото разискване — ,,остава без по повод 13-то заседание бе завър
в условията на социалистическото революция. Ден преди излизането [>псрационализация и конкретиза- шено, както и много други
самоуправление могат само зас,н- на -демонстрантите на улиците, въ- ццЯ - - което е своеобразен индика- обобщени заключения. е изтък

единството без само- преки' ч& албанските националисти тор аа слабостта, на Съюза на ко- -нато, че в ЦК по време на рази-
етбятелността води в бюрократи- с години осъществяваха своята по- мунистите. скването „стигнали голям брои за
Чен Централизъм а самостоятелно- литика; никой нямаше право да се Ако не сс осъществят промени бележки и сюгжесгии - не е изве- 
тЧгЕоез единството" в — конфеде- намесва във вътрешните работи на революционната линия и ако стно къде те се загубиха и далиор
палнГщаптая ' ' САП Косово и нейното партийно не‘с* "ромоня центъра на дейност- ганите на Съюза на комунистите
Р . . . - - «■ ' ръководство. -Какво би се случило та , ск _ актуалните статутни — -с оглед на това, че първичните

Поради това, че са увеличени ако в някоя друга федерална еди- поомеНи и наблягането върху по- организации, според Статута са 
компетенциите на репуоликански- яица .-възникнат подобни пробле- „рецизнм формулации за демокра „творчески идеино-политически су 
тр и покрайиинските комитети, а мв?1 дали повторно бихме чакали тйчеокия централизъм могат да до бект в изграждането и ос ществя- 

•отслабкала е ролята на органите открито нападение на контрарево- принесат само към определено по- ването на политиката 
на СЮК, за цае проблемът за са. люцията за да-приеме становища добрява,-,1С. в дейността на СК. Един сведа и в Съюза
мостоятслността без единство е по- фсДералпия връх за' процесите в от учаСтниците в разискванията като цяло — се чувствуват д
актуален.. Имаме осем силни-пафти - самостоятелна" република споме11а във връзка с това и един- жителки на тях яя отговорят. ..
йни.. щентри,. които заедно-с ос- иди покраЙ1Пша? ството на Съюза па комунистите тийното членство би т^вало^

републиканско-покраинин самостоятелност слагаме под вЪрху ОСНОвитс на самоуправление креира и да ос"!™^Ггтите За-
органи съчиняват самостоятел- кавичКИ защото, бс изтъкнато в обществената собственост, то ката на Смоза на о. у •

па в това укре- Кумровсй. това „с е самостоятел- е„ върху основитс на една идео- 3”а3„оматаята
които еднакво са логия. Той предупреждава за това, "ичсския центра-

етрно, или казано не толкова ос- отгрворни „• За югославската и за цс самоу„равлението и обще- о повод дсмократ.шесю я
трб, възпрепятствувано артикули- рс;1убликанската, тоест „своя по- ствсната собственост, със сегашни- л> з • • • ■ вЪ31ШКват преди всич-
рането на югославската полита- л,1тика . тс слабости, създават условия з« • ' ’ форуМната работа на
ка Дори на много- н.ещо, което се . „еедошство в СК. В конституциоч- ко поради форумната
налага като югославско, предвари САМОСТОЯТЕЛНОСТ ,,мя проект самоуправлението под-
гадно" се придава характер • на бю- и ИНТЕРЕСИ разбира самостоятелност по и от-
гзкйатачно-цецтралистачно -и уми- - говорност на частите за цялостта,
таристичнр, ■ а СК с години недос- Откъде тези слабости и откъде 0 ,ш самостоятелност, обосновала се разЛ1[чяи оценки.
татъчно утвърждава уверението, че за„емаряванс на демократа от егоистични интереси. „а„',.МОст от това дали се касае
това което се решава за възлови- централизъм и единството, а У а ,..|.. представители на тази или она-

съвместните органи ване -на -„огреишо разтълкувана са- Демократическият цопгрализ м ^ ™Дшка (покрайнина) - учас

юзодители на обобщени станови [«Ф ^ оамр „рмимадио иапус- се мсгьпват за «.динегво^ а_ ш, ,,а на края бс ясно, че срещата
<ВД, с крдто всички, порят °л на властта,, Тя и сега стои зад поч- ва "ОСДУПРС Л • бюрократичои с значителна поради това-, че "
ствкс ка'-коикоетност глави пейчки7 конкретни решения л0 да 0 унипоиз^м ако едно място поне се изказаха -Р‘
нР'гСС 'съгласяват. Понеже, бс из- ш каииталошюже1 ше и ка- ,1ентрализьм и уиитариз^ ' же китс в Съюза> „а комунистите. Ако
гькнато, никой нс- с толкова силещ * решсяие, на вместо в мис споменат самоегоягелно ^ ^ бъде одаова за успешна жон-
че на югославския: връх Д» тло*™ жестаото отделни и моментални да да им сс о' "ра у' р°^а гресна подготовка — разговорът е
свойте становища, а никой-ие е-то ПСичко дългосрочни- позициите на сепаратиз а. ,юлезсн. Ако п>к ни след тази сре-
лкова.слаб, че ш»Я влиянието - работническата класа, ИТОридлио ПРОТИВ” • ща, както-ни след много ДРУ™; -

своята политика. ^ пази.гел на частичните ин- ТЕЕИ НП идиш „ дойлс до съгласие и ако партии-

тяга. «згс м гг е
„с из°. -заедно със ск7«шиноте Ьобшест^ деление е в &ете ^6ос™ „^-отго^тште

репу но-тюлитичеоките съвети ), а елед мапс атп ,)одЯ т партии- дсистпуваието в иои о мгач„

- гз гтагг -.— «*»

шшяV 1Г* т*;Щй§
щ ■

Шшт
всеки реша- 

часг
: -г

1
ШШЖ

имаха

заключенията, 
приета

нито отхвърлена, па разискването

с

на,' понеже

в своята

таналите 
ски
ци центри на мощ,
пване на самостоятелността е осу- ност на части,

Какво да се променя? В тези, 
партийни 

югославски харак-
II В НЯКОИ другикакто

В

те въпроси в- 
нц тази. стравга 
зъм. . в

други, да-променя’
V/1 •

.Такива- „пргдвила 
оказаха влияние и на 
ту гни рецгеиия. 
митет и останалите органи 
бира Конгреса,.т*а СЮК а 
бликанекмте ч. покрайгиински 
пуми,,- чпсновете .-ия: ПреДседат^ г 
'Твоур- на-Ц (К- т също така, -па « * стараят
това вероятно-, сме единствени вс. » тгрпюрия, -и горе-доЯу пе
та- избираме югославско паггмт? еврягт

ВЦентралният-

\



4 Комунист
СРЕЩА

се поставя под ппрос решаване-щ 
с мнозинство гласове в дсмокра 
тичевкяд централизъм. Мотивиро* 
ки ся сложните услови* в СР Сър 
бия и в СК в Сърби*. Но, смвеврр. 
менио остава правото на решаван 
чрез мнозинство гласове на други 
равнища в СК в републиката и в 
покрайнините, както и ла рввнише 

ИЗБЛЬСКВДНЕ НА ДЕМОКРАТИ- ю Сюк 4
ЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ

Политическите земетресения 

не идват ненадейно
РАДОШ СМИЛКОВИЧ:

Професорът на Факултета за политически науки ■ Белград Д-р 
Радош Смилкович в досегашните си изследвания най-много сс зани
маваше с феномена на политическото организиране, специално 
работническата класа. Най-новата му книга „Организации и политика” 
е опит за сннтстнческо изследвне на всички познати и но-важнп поли
тически организации в съвременния св»т. Тук са обработени пробле 
мите за характера, ролята и функцията на политическите организа
ции както н класовата им обусловеност. Отделно са обработени въ
трешно организационните отношения, принципите върху които почи
ват, процесът на решаването н ръководенето. Последния раздял 
книгата е посветен на обществено-политическите организации в Юго
славия, като теоретически и практически облик ин надминавано 
класовия тип на политическото организиране. Предаваме част от ин
тервюто на д-р Смилкович за „Комунист", където сс спира на въпроса 
за отговорността.

ДА ИЕ ИЗНЕВЕРИМ
Спомням си когато бе първото цд НАДЕЖДИТЕ 

земетресение ма Копаоник, а след 
това п второто, а ма време не ред

на

Поставя се въпросът дали е 
пнраха п ссизмодогпчсската служ- възможно изобщо утвърждаване 
5п, така мс ле дадоха съответна Иа потгткВтя в СК без прилагане 
информация. Веднага сс отиде там иа демократическия централизъм,

относно без решаването с болшин 
ството гласове, И в най-идеал н# 
услови* предложените заключени*

:щ да се «иди за<до ле дали ин
формация навреме. Значи, да ви- 
днм кой за какво е отговорен, д 
така трябва да бъде в съответен 
смисъл и в СК, Добре, когато се 
касае за земетресение, то идва не
надейно, обаче политическите зе
метресения не стават 
по идват след дълга

па

на и решсни* винаги някому ле отго
варят. Затова съм- убеден, че де
мократическият централизъм изче
зва с деструкциятз на решадалето 
с мнозинство гласове. Ясно, демо
кратическият централизъм е подчи 
нен па развитието във функция на 
водещата, идейно направляваща ро 
ля на СК. В смисъл на по-силна 
демократизация на съдържанието 
на вътрешните отношения.

Демократическият централизъм 
като принцип възникна на базата 
на емпирийските и теоретически 
познания, че на комунистическото 
движение и на работническата 
класа е потребно тъкмо затова, че 
борбата за нови обществени отно
шения, за развитието, за целите, 
за интересите на работническата 
класа е пълна с противоречия. То
ва е сложна борба с много раали-

ненадейно.
подготовка.НЕУЛОВИМА ОТГОВОРНОСТ самото обстоятелство, чс членове- 

те нямат достатъчно влияние вьр- 
# Според това, което говорите, ху формирането ‘На политиката, те 

правя извод, че мислите как по- не я чувствуват като „своя" поли* 
добър бе обликът на организиране- тика и като нещо задължително, 
то, който напуснахме от този кой- Ето защо много партийни решения 
то имаме днес?

— Не бих могъл в момента

# За процеса на приемането и 
изпълняването. на решенията в СК 
най-съществено е как се осъществя 
ла принципът на демократическия 
централизъм. Колко е нарушен я 
практиката този принцип?

— В практиката той с жестоко 
нарушен. Мисля, че на равнището 
на ЦК на СЮК и ЦК на СК в 
Сърбия е напълно нарушен, защо 
чо не виждам да съществува де
мократически централизъм в прак
тиката. Демократическият центра
лизъм има функция да помогне,

на онези, които всъщност искаха ството. отговорността все повече в най-сложна обстановка най-ефи- 
да се надмине старият тип. Наме- се подразбира като абстрактдга ка- касно. най-бързо — разбира сс
пението всъщност бе добро: да се тегория. Да ви припомня само на чрез демократическа дебата с диа- п нататък гъш! д^0033^
разбият предпоставките на техно- обстановката в Сърбия. Погледне- лози, аргументи — да се стигне до * ’ * съшо такамяо~
бюрократическия монопол. Но пра тс как е решен проблемът за от- алтернативни предложения, така ° да има Днаяог* оороа
ктиката показа, че това не е реше говорността в Съюза на комунис- че въз основа на тях да' се стигне ** • енията. със зачнтаце на а_огу
ние. Не мисля, че трябва да се тите в Сърбия по отношение на -До приемане на онова, за което се 1 т“те л тоаа преди аеззчко мауч- 
връщаме на това, което бе, но да положението в Косово. Махмут Ба е изяонило болшинството. (Ясно. ° осаоваш,тс аргументи. Р*зои

кали е наказан, колко зная, пора- изходна основа е историческият ин 133 сс‘ В<^КО това трЛ1>Еа да
Шо се касае до отношенията ди безправно уловен заек, а за терес на пролетариата). На ранни яа”° Каз °* така чс -38 може окон 

между ръководствата и членовете, другото доброволно си подал остав ‘Дето на органите на СЮК не ви- 4 слно Аа се стигне до разграяи- 
тази връзка би трябвало да бъде ка, докато други не си подадоха ждам сега, например, по повод ра- чава“е според аргументите, 
много по-силна. Ние записахме, че оставка. Това е достатъчна илю- зискванията за конкретни решения а\ оощопарпоаш<
Съюзът на комунистите трябва да страция. в реализацията на икономическа- де0вта и*»*ДООре можа да. покаже
действува в системата от вътре, а В СК отзоваването е твърде ряд та стабилизация, в какво са прие- кояко ^ сп*зва демократическият
за да бъде така и ръководствата ко, от първичната организация до ти някои твърди решения. Партий- цснтРал*зъм.
трябва да действуват сред членове върха. Тук таме някой секретар ното ръководство по този въпрос ^а* 7083 с точно* особено
те. Мисля, че това е същественото, бива сменен или наказан, но кол- трябва да приеме твърди и ясни заклЮч,1телната част. изразена на 
за СК с един такъв характер, да ко е по-високо ерархията, това е решения. 16-то заседание на ЦК на СЮК.
се създават предпоставки щото и по-рядко. Затова крайно е време Друг интересен за нас феномен !^с СЪм Футурисг да 
членовете да имат влияние както з Устава на СЮК да се прецизира га отношенията в рамките на Съ- ОЪ,ДСЩ^ТО' 110 ако поне 
върху формирането на политика- отговорността за изпълняването ца 'оза на кому шестите в Сърбия. В глаюштс надежди на членовете на 
та «а СК, така и върху формира Функцията. Трябва да отговаря чо- -Сърбия сс състояха няколко плену- 9^ не 0С*лизират в практаката 
нето на политиката в ооганизаци- век с име и презиме, не само ко- ма, които за мене бяха особено 'преди всичко 
ите на сдружения труд, в скуцщи- гато направи грешка, но и друг интересни по становищата си. по 
ните. и т.н. Не може да се потвър. когато е направил грешка, а той заключенията. Тези заключения
ждава единството на СЮК, ако в като ръководител в СК с бил дъл- -бяха приемани с гласуване на бол- сд,ж от последните голСчМи изпус- 
отношенията между членовете и жен да предприеме съответни мер- Ашшството. Поправо, имаше жесто иат1! шансове, 
ръководствата бъдат доминирали ки. Чудно е това, което у нас се ки дебати, имаше несъгласия меж. Обаче, не обичам
пипективи. заключения или писма, случи, след нашите най-големи — ду „структурите", но това е харак- разчитам 'На последния шанс. осо- 
Добре, директивата някога дойде така да кажа — политически ка- 'терно за всяко демократичеоко об- ^но нс в положението когато има 
иавоеме. обаче писмата стигнат тастрофи. че отделни най-висши сьждане. Обаче, липсва реализа- мс огпомен човешки потенциал в 
пост фсстум. функционери в нашето общество и ция на тези становища, макар че и в обществото, който действи

На въпроса за отговорността за партийни функционери заявяваха са . приети съобразно Устава. Във тслно с за самоупразштелен соцна-
приемането на решения, станови- как не са знаели и с това сс оп
иха но и за отговорността за равдаваха. А кой е трябвало 
осъществяването на същите, най- знае за това, ако те не са знаели, 
гтобре се вижда слабата връзка ме- Те -трябва да отговорят и 
жду ръководствата и членовете. От нс са знаели.

останаха мрътво слово на хартия, 
да за което никой не е отговарял.

кажа дали бе по-добре да се ос-
Отговорността вероятно е една 

действително от най-слабите точки в СК и в об-
тане при по-предишния тип на ор
ганизиране. защото 
би трябвало малко да погледна ка- шеството като цяло. Убеден съм, 
кво бе положението, но лшеля, че чс колкото се отива по-далече от 
това което междувременно имахме първичната организация на СК към 
като решение, не се потврди. Не 'върховете, както и от „базата" на 
се съмнявам в доброто намерение обществото към върховете в обще-

търсим ново.

предвиждам 
някои от

конкретните мерки 
и акции по преодоляване на кри
зата). страх ме е това ла не бъде

никога да

лизъм. за единство на Югославия, 
за паююпоавни отношения на -на-

връзка с това появиха 
да косвено мнения във връзка

се пряко и
с кори

пипането н-а демократическия цен- Ф°-Тг,1те и народносгитс. 
когато трализъм. внасянето на нови съ. 

/ПФжания и др. Дори най-открито Разговора водя: 
Драган Кабадаич

Комунист гонорея |11МПОв 
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БАБУШНИЦА
гради^ирСникРоДличАТЕЛЯ НА 00 НА СУЕНОГ в СУ,,ДУЛИЦА!

Значителна роля на 

борческата организация
е като 

„Лисца"?*:

I
Трудовият колектив на 

„Лисца" в Бабушница на
последък бележи все по- 
хубави успехи. Починът 
за побратимяване на 
бушница и Севнице <в СР 
Словения (която има цех 
в Бабушница) е в резул
тат от хубавите производ
ствени резултати на бабу- 
шнишките конфекционери.

Тези дни „Лисца" се пре 
несе в нови помещения м.а 
кар че върху новите прои 
зводствени халета, заема
щи плоцт от 2500 квадрат

. . . : ,

Ниш.
Наистина — пренесо-В навечерието на борческите пра 

зници, обърнахме се до председате
ля на Общинския отбор на СУБНОР 
в Сурдулица Градимир Николич с 
въпроси за мястото, ролята и задачи
те на бойците, за техните проблеми 
и акции, за издателската дейност.

От друга страна на територията 
на общината са построени голям 
брой пометници.

хме се в -нови помещения 
без да „отбелязваме" това 
— казва Петар Йончич, 
директор на цеха «а „Лис 
ца" в Бабушница. Считам, 
че в днешно време това 
не е нужно. По време на 
чествуването на 6. септем. 
ври — Деня на освобожде 
нието на Бабушнишка о.б 
шина -ще поканим делега 
тите и гостите на Общин
ската скупщина да ни по
сетят

ШКЖ

Ба-
— Отделни средства за построя

ване и поддържане на паметниците 
нямаме. Но срещаме разбирателство 
на всички структури в обществото, 
така че проблемите в тази обласг ле
сно решаваме. Имаме и отделно 
формирана секция за изграждане и 
поддържане на паметниците, съставе
на от архитекти, строителни инжене
ри и други специалисти и те твърде 
много ни помагат в работата. Преди

На фронтовете в течение на Вто- 
световна война от Сурдулишкарата „

община участвуват около 3000 ооици. 
Освен това 
жители се дейни сътрудници на на- 
родоосвободителното движение 
на определен начин също участвуват 
в НОБ-а.

огромното мнозинство

и те

повече години раздвижихме инициа-
общно- т\-тива училищата и местните 

сти да се грижат за паметниците на 
територията на общината. Обаче не 

с поддържане- ;
В борбите, в състава на частите 

на НОВЮ ц в активно и организира- 
действуване, загиват 219

тях 20 са нървоборци и орга- 
въстанието и въоръжена 

Голям

тбойци. сме твърде доволни 
то на паметниците, особено от страна

но
между 
низатори на Щна училищата.
та борба на тази територия, 
е броят и на жертвите на фашисткия 

— 213 души. Днес на терито- 
около 1500

Започна и изграждането на па- 
местността „Дълбока доли-метник в

на" при в хода в Сурдулица в чест 
загинали родолюб- 

място през Първата све- 
война. Във финансирането му

терор
рията на общината има

на повече хилядиНОВ-а. Те заедно сучастници на 
останалите 
дават значителен принос 
то развитие

ци на това 
товна
участъуват общността, организациите

ВЕЦ

трудещи се и граждани 
за всеобщо- >

>] 1на общината. отделнотруд.на сдружения
„Власина" и други. Проектът е 
тов, а постигнат е 
строи етапно. В Сурдулица не сме се 

инициативата за възобно
вяване на паметник-костницата.

са СОМ за култура и Завода 
паметниците от Ниш и 

изготвяне на проект

I го- ц__ На териториите на местните
инициатори за договор да сеобщности борците са

акции. Те са носители на ак-
обществено-политически .отказали от 

на Социа-

Привършва строежа на новия цех на „Лисца" 
в Бабушница

много
тивноссите з
те организации в рамките

- съюз, в ръководствата на 
общности (това преди всич- 

селските среди), сп

Вк-
— Вече приехме 46 но

ви работници 
Мирослав Петров**, <ж-
оетар «на ООСТ ..Лисца" в 
Бабушница. В скоро вре
ме. до започването на го

ни метра, още се доз^Ьръ 
шват последните работи. 
Без шум, без увеселения 
и пад.

лючени 
за зашита на

листичсския изтъква
местните 

. у яо сс отнася до 
деля Т. Николич.

други, а в ход е 
за възобновяването й според запазени 
експонати. Целта ни е да намерим и 
никоя интересна сграда в Сурдулица 
за уреждане на музеи на НОВ-а, 
хода на изборните активности 
СУБНОР ше се
четиригодишен

За заврювано първо мяс- 
зкцйята „С произходи 

до стабилизация" 
на 27 юни, в Деня на 

цехът

бойците в Сур- 
вниманисОрганизацията на

община особено 
сътрудничеството

са едни и същи —
задълбочаване 
въоръжената и

то в 
тслност дишните почивки ще прие 

толкова. Ето. подулишка 
отделя на 
та. Целите им

нас младеж 
опа-

мем още 
лека но сигурно, се пренанаправи и разгледа 

план за паметниците, 
студия за сегашното им 

определят извори
възпитателната

тях може да сс

самоуправителя
„Лисца" в Бабушница 

призна- 
М еж дуобщинския

сяме в новите помещения.по-нататъшно назваяс и
на придобивките от
социалистическа революцп .

конто предлагат извънред
ни условия за работа.

Ще се изготви 
състояние и ще се 
на средства, каква е 
им функция, как до

__ добави Николич.

беше удостоен с 
ние от 
съвет

I
М. А.вна синдикатите

между мла- 
добро, но тясно. .

__Сътрудничеството
иржтя и бойците с _дежта „п-щи с учениците.То се свежда до среши с
опециализи^итек0^ганизаЦтория Тс_

^'облици на сьтоудничестБО тмбва
да се обогатяват е новите:ьдь,зж

«“'културата™туризма, стопанството

и т.я.

дойде и пр. бабушница
лсйносу на борчсс- 
сънътствува и съдър 

дейност. В заклю 
обработката на мате-

публикация

Целокупната 
ката организация 
жателна издателска Достойно чествуване 

на юлските празници
чителси стан с
опалите за издаваме «а 
сборник спомени на участници 

НОВа". Отзивът е голям и с Р 
„сто на материали добро. Това те 
бъде свидетелство за Участието и пре 
жи.слиците на бойците. Очаква 
ло края на годината книгата да 
^ п„,1/оя Тя ше бъде интереснакомплектува. 1Я ,1С и „ _.,,ягт
за читатели от наи-различна възраст.

В

I

нашата организация 
в сътруднк- 
често орга- 
трудови

Въпреки че
изключителна роля 

младежта — 
обши излети.

се била създадена Де- 
сръбска ударна бри- 

Таламбас ще бъде

дсто е 
сета

Тази година чветвуваяе- 
то на 4 юли — Деая на 
боеца и 7 юли — Дек* на 

Сърби* шета 
знака ма озяамену- 

ЧО-гояпиипетага

сскма
чесгвото с 
кизираме 
цяи, исторически

ак- гаща на 
нодожея венец и устроеноредицачасове и 

ние -не сме напълно
сътрудничество. От 

повече да

въстанието в 
ва йод

катодно увеселение.
Във всички местни общ

ности по повод 
празници са устроени тър- 

Об- жествсни събрали*, на ко
са били изнесени до

за -ГО-годишнината 
от освобождението па стра 

за участието »а въс- 
Лужница в бор-

материалите 
че трябваОс събирането на 

се дойде до заключението.
публикуват отделни статии, ко- 

поедужат з* написване на 
биографии на изтък 

па въс-

други прояви — 
от това юлскитевалето на

от освобождението яа стра
доволни 
яаша стомна

Затова вече със
разговаряхме, а

може много да сс 
ято ше
революционните

бойци И организатори
от нашия край. Съществува 

издаде и второ по- 
,Хронология ни 

1945".

СОИ за кул- 
особено за из-

ната от фашистко иго.
отбор на Съюза

дадем
тура
дателска дейност 
вече дават 
залви Николич.

ито 
кладищинският 

на бойците в ВабушАЩа 
навреме е организирал те
зи важни дати да бъдат от
белязани достойно.

На 4 юди на

нати 
тапието 
инициатива да се

разговори 
резултати —

и тези 
определени ката и 

таническа 
бата за освобождение.

пълнено издание на 
войната и революцията 1941 —

„Церичйе"9 се-НОВ-а преди
материално са 

основи. На 
пробле-

Участниците в
1943 година

— Целокупната работа развяваме 
програмно и върху нейното реализи
ране нямаме забележки — каза нз- 

Николич. първоборец 
„Партизанска сномени-

В ония местни общности.
за патронни 

4 или 7 юди са 
големи

голямо тър-се е състояло 
жество
Драпща Жаркович,

била убита от Фа-

крам памепшка на 
ко*то

■тември 
осигурени 
тях са решени

които имат 
празници 
би.пи подготвени 
тържества с народни увс-

по различни
и жилищните зверски

шитските палачи. 
история е 
йонното училище

Богдано,вич" в 'Сгрелъц. 
На 7 юли на местото к»

края Градимир 
и носител на 
ца 41".

във лРьзкД 
. Налице е и из 

отношение иа 
към участници-

В час повъпроситеип, както м
с»с здравеопазването
юрочитслио коректно 
здравия'ге работници 
те в НОВ4».

участвувало ос-
Добрич селения.

__ Ст. Николов М. А.С. Мичик I
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НОВИНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ ,41* 
МА" В ЗВОНЦИобщност в село бистърИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА

Разрешават се комунално 

битови въпроси
Приключва 

построяването 

на ферматадруги задачи и активности, 
коитто трябва да 'бъдат ре
ализирани до края на го
дината. Между другото от
делно внимание заслужав
ат акциите за разширява
не на махленските пъти- 

м по нататъшното укре 
ннане па всенародната от
брана н обществената са- 
мозаштига. Именно, до кр
ан па годината, както пи 
уведоми Караджов, махал
ите Градище, Виропцм и 
Планина, трябва да бъдат 
свързани е подходящ и*ьт.

Село Бистър ос намира 
на около 30 километра ю- 
жно от Босилеград. Центъ
рът му е разположен в ма
лка котловина, където се 
обединяват водите на бис
трите и чисти реки. мина
ващи през съседните села 
Ярешнпк и Долно Тлъми- 
но. Тук сс -намира и .под
ведомственото основно уч
илище. където нови знан
ия получнват учениците от 
няколко съседни села. Тук 
е и районната поща, чий-
то УСЛУГИ
няколко
на селото сс намира селск
ият магазин, районатп биб 
лпотека 
ската библиотека в Боси
леград. Селото наброява 
около 80 домакинства и за- • 
сма над 1500 квадратни хс- 
ктометра плочи Населени
ето на селото се занимава 
със селскостопанска дейно
ст преди всичко с животно 
въдство. Няколко души са 
сдружени селскостопански 
производители 
атели на смесени миннфе- 
рми. Инак. и това село, по 
оади засилената миграция, 
животновъдният Фонд. ка- 

, кто и в повечето села в 
общината е в упадък. Ос
таналите повече в напред
нала възраст селскостопан
ски производители се задо 
воляват.с по две-три крави 
II по няколко брави . овце.

Так успешно действуват 
Съветът и Скупщината на 
местната общност. Местна
та организация на Социал
истическия съюз, първич
ната организация на Съю
за на комунистите. А от 
тяхното взаимодействува- 
не и активност, и помощ
та от Общинската скупщи
на в Босилеград и широка 
та общност зависи реали
зирането на повече акции 
от комунално - битово зна
чение. а ведно с това и по
добряване на селския бит.

За настоящите задачи и 
активности на местната об
щност и остналите органи
зирани сили. неотдавна ра
зговорихме с председателя 
на Съвета на местната общ
ност. Петър Караджов.

. , Задача номер, едно е
електрификацията. Всъ
щност; тази акция , е в .це
нтъра/.’ на” дейността ни 
вече две години, а все още 
резудтати^няма. Но да бъ- 

, де.м .на ясно* не по наша 
вина .'и неактивност, а по 
вина' й небрежност на дру 
ги фактори, преди вси
чко „'на Електроразпред
елителното от Лесковец. В 
местната общност още пре 
ди две . грдини изпълнихме 
нашите задължения. Събра 
хме необходимите средства 

, купихме електрически стъ
лбове. дори и повече отко

ст но незппостни причини, 
просто прескочи селото ни 
и акцията раздвижи в До
лно п Горно Тлъмиио. То- 
иа още повече ни тревожи, 
ако се им^ в прадвид че 
за тези села мрежата с ви
соко напрежение минава 
през машто село. а в рабо
тата и участвувахме и ще. 
Понастящсм в общинския 
план по електрификация, 
а и договора па най-отго
ворните за тази акция, до 
края на годината и нашето 

ползуват също село трябва да получи ток. 
села. В центъра

Построяването на ферма 
е към

пата, новопостроена хле
бопекарница. Както можах 
ме да се уверим хляб има 
достатъчно, така че всички 
онези, които имат намеде- 
ние ла летуват в Дсрску- 
ла поне лятото шс имат 
един проблем по-малко... 
Това значи че и туристи
те и Звонска баня ще бъ
дат редовно снабдявани с 
хляб, отс повече ако се 
знае. чс земеделската ко
операция „Ерма" в най-ско 
ро време ще набави специ
ално возило за превозване 
на хляба от Звонци 
банята.

та на 11'ьрни връх 
своя край. По-точно каза
но, до идващата есен щс 
бъдат построени 
обекти. 13 момента на фер 
мата се отглеждат 000 ов-

п 1а

войчки

цс и 220 кози, а от есента, 
когато
това, тук ще сс отглеждат 
пад 1500 овце и 50о кози. 
Също така и изкупуването 
на иасбишата от частници 
те е към своя край. Да до 
бавим, чс този обект 
костна пад 52 милиона ди

фермата бъде го

теклон на град-

пара. дс

ОТКРИТ МАГАЗИН
ПРИЕТ АГРОНОМ И 
ИКОНОМИСТТези дни в Звонска баня 

ще започне да работи ма 
газим за хранителни прод 

собсвеност на зс- 
коопеоация

Кооперация „Ерма" тези 
дни трудоустрои един агро 
лом и един икономист за 
шеф на

уктм
мелелската 

„Ерма" от Звонци. Мзгази 
гът сс намира нспосрсдст

пр! ^еж- счетоводството. 
Само по себе си това го

нейно до открития басе
йн. а както бяхме осведо
мени от страна на дирек
тора на кооперацията, Бо
ян Николов, същият ще 
бъде добре зареден със 
стоки, така че туристите 
няма да имат нужда т оти 
ват за покупки в Звонци.

ка«ори. чс кооперацията 
лоово заяква, което 
от своя страна с гаранция 
за успешна работа на це
лия колектив.

Центърът на селото
пък

Обаче лично аз се съмняв
ам в това, защото вече по 
ловин от годината измина, 
а акцията все още е в за
стой. Това нещо създава 
голямо недоволство всред 
хората и вече нямаме ни- 
то сили нито аргументи за 

заяви пред-

а заиленувано е изгражда 
пето на пътя към махала 
Тьн км-рид.

— В областта на всенар
одната отбрана и общест
вената самозащита освен 
струдничеството от съсе
дната гранична заста
ва, всяка година твър
де успешно провежда
ме и акцията „Нищо не би 
па да ни изненада". И та
зи голина вече изготвихме 
съответен план. а тези дни 
шс започнеме и с първите 
подготовки — добави Ка
раджов.

АБОНАТИ НА „БРАТСТ
ВО"

Десет най-трудолюбиви 
сдружени селскостопански 
производители от Звонци, 
Нашушковица, Пресека, Бе 

Нтй-сетне и хлебопекар- пин извор. Ракита. Вучи 
ницата проработи! Имен- чел и Ясенов дел. коопера

ция .-.Ерма" неотдавна бес- 
платно абонира на вестник 

могат да купят ..Братство"! 
изпечен в модер-

ХЛЕБОПЕКАРНИЦАТА 
ОТНОВО РАБОТИ

убежданйе 
ссдателят на Съвета местг 
ната обшност - Петър Кар
аджов.

е л ектри ф и ка дия
та. в тазгодишния план 
на местната общност в се
ло Бистър са набелязани и

Освен но след продължителен 
застой тези дни звончаци 
отново 
хляб -М.Я. Т. Петров

В НАЧАЛОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

Помощ и информации 

на туристите
В началото на тазгодиш 

ния туристически сезон тра 
• нзитните'. а и останали ту 

писти. които минават през 
територията на общината 
по магистралното шосе, мо 
гат да ползуват още един 
за тях предназначен обе!<т. 
Това е базата на Авто-мо 
то Съюза на Сърбия, коя
то преди . няколко . месеца 
започна .да работи, намира 
Ща се. на няколко стотин 
метра от граничния пункт 
„Градина".

картички н международни 
книжки. Всички видове те 
ка наречени „туринг—ус
луги" . също могат ^а. се: 
получат тук, а при аварии 
шлеп—службата е ’ винаги 
готова да закара авари са- 
ната кола до всяко място 
в страната, дори и в чуж 
бина. В базата, идващите 
в нашата страна туристи, 
могат' да обменят валута 
и да застраховат * колата 
си. Наскоро в базата ЩЬ 
бъде открит' и бюфет, с бе^ 
алкохолни напитки. С. една' 
дума — предаден е на упо

Този съвременно обору- 
ден и обзаведен обект е 
един от четирите подобни, 
намиращи се на магистра

Авто-мото базата край Димитровград
лкото са ни необходими и 
местното население, прос- лното шосе от Белград до 
То беше мотивирано за ра- югославско-българската гра 
бота Обаче, Електроразп- н-ица. Тринадесетте тук за 

от Лесков- сти най-любезно дават вси 
местната общно-

титс, които влизат в на
шата страна от изток.

моторните возила, дреб
ни поправки, смазване.

треба още един съвреме- 
а нен обект за нуждите на

наскоро ще започне и мие .......
не на кола. В базатаОсвен това базата вър

ши технически преглед
^е.ределителното

ац за нас в
мо- 

зеленички информации на турис гаг да се получат А. Т.
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В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ИВАН 
НОВ" В БОСИЛЕГРАД ЦЕНТРАЛНОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАДКАРАИВА В

Успехът добър
планът реализиран

Още двама
ЕНЗягй

На последното събрание 
първичната партийна ор- 
ганизацисг в образовател
ния център „Иван Караи
ванов" в Босилеград прие 
а Съюза на югославските 
комунисти още двама ак
тивни младежи. Нови чле
нове на Съюза на комунис 
тите станаха Ясмина Мла 
денова и Слободан Алекса 
ндров, и двамата ученици 
от трети клас. които с все
странна и съдържателна де 
йност в младежките си ор 
санизации и класовите об 
шности даваха значителен 
принос за успешното им 
действуване. преди всичко 
с личния си пример, както 
в училището, така и с при 
мерното си поведение из
вън него. пряко въздейетву 
ваха за подобрение успе
ха и поведението на съуче 
ниците. си. Поради това 
младежката „база" даде 
препоръка на първичната 
организация за тяхно при 
емане в редовете на СК>К.

Няма съмнение, че за 
Слободан и Ясмина това е 
от голямо значение за по
нататъшното им идейно-по 
литическо издигане. Още 
повече, че и двамата са 
трудолюбиви, многостран
но талантливи и усърдни 
ученици, което потвърж
дават с участвуването си в

различните училищни със
тезания, а в свидетелства
та мм освен петици други 
бележки няма. Разбира се, 
доверието което им ока
заха съучеництвте и члено
вете на СК в училището, 
и Ясмина и Слободан ще 
оправдаят с още по-дейна 
работа на всички полета 
в училищния и младеж
ки живот.

На въпроса ни какво 
представлява това за тях

От общо 696 учспика, 222 ученика са завър 
шили класа с отличен успех, 144 с много добър, 
139 с добър и 119 със задоволителен. С една 
или две слаби бележки са останали на поправи 
телен изпит 54 ученика, а 17 повтарят класа. 
Възпитателно-образователната програма 
тио реализирана.

ка са завършили класа с 
отличен успех. 140 ,в дол^ 
ните и 82 в горните класо
ве. 144 (96 в долните и 48 

горните) с много добър, 
139'(75 в долните и 64 в 
горните) с добър И 119 (51 
в долните и 68 в горните 
класове) със задоволителен 
успех. Или общо с успех 
са завършили класа. 624 
ученика (362 в долните и 
262 в годните класове). 54 
ученика са на поправите
лен изпит (46 с една и 8 с 
две слаби бележки), а са
мо 17 ученика (6 от първи 
до четвърти клас и 11 .от пе
ти до осми клас) повтарят.

Когато говорим за всеоб 
ти а та активност и дейност 
на това училище, не бива 
а да н.с изтъкнем, че и та
зи година, както й досега, 
основен проблем във въз
питателно-образователния 
процес бе недостигът на съ 
ответна прочитна литера
тура. особено на българ
ски език. и учебници по 
математика за първи и вто 
ри клас.

в
цялос

Успехът на учениците от 
централното 
лище „Георги Димитров" 
в Босилеград на края на 
учебната година по отно 
шсние на същия през уче
бната 1983/84 година е по- 
добър. Като казваме то
ва имаме* предвид, не са
мо. чс почти всеки трети 
ученик е отличник, но и 
това. чс понастоящем бро 
ят на повтарящите уче
ници по отношение на 
миналата учебна година с 
по-малък. Както ни уведо 
ми директорът на училище 
то. Лазар Стаменков, въз 
питателно-образователна- 

та програма цялостно е 
осъществена.

труд. учениците събраха 
основно учи- над 12 тона шипков плод, 

а членовете на различните 
секции участвуваха в из
пълнение на културно-заба 
ви и програми. организи
рани по повод държав
ни празници и други тър
жества и манифестации. С 
учениците от ссдми клас 
бс организирана двудневна 
научно-възпитателна екску 
рзия по СР Сърбия и пр. 
Като резултат на всичко

те споделиха:
— Щастлива и горда

съм. чс с непълни 17 го
дини станах член на Съю
за на югославските кому
нисти. Това за мене е гол 
ямо признание, а ведно и 
голямо насърчение за още 
по-съдъожатслна и отговор 
на дейност — изтъкна Яс 
мина Младенова. това, 6 ученика станаха но 

ситсли на най-голямото от 
личие в основното образо 
вание ..Вук Караджич". а 
нс изостанаха и много дру 
ги почакания и грамоти за

— Самият сЬакт, че ста
нах член на СЮК по пред 
ложение на съучениците, 
ме задължава и занапред 
максимално да се ангажи
рам върху всички пробле
матични въпроси и пряко

участието на ученици в ра 
злични видове общински и 
регионални състезания.

Инак. от общо записани 
тс 696 ученика 222 учени-

Твърдс успешно с рсали 
зина на и програмата за 
извънучилищна дейност,
В течение на голината бе 
открита и успешно започ
на да работи ученическа
та кооперация. В рамките 
на обществено-полезни*

допринасям за разрешава
нето им. По този 
най-достойно ще им се рт 
дължа и оправда* доверие 
то. което имат в мен — 

Слободан Алек-

начин

М. Я.

подчерта
сандров.

БОСИЛЕГРАД: НА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

„ИВАН КАРАИВАНОВ"М. Я.

УСПЕХЪТ Е ОТРАЖЕНИЕ 

НА МАТЕРИАЛНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ

НА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

По традиция първолаците
най-добри От общо 421 ученика с успех са завършили 61 на 

сто, 31 на сто са останали по един или два предмета 
на поправителни изпити, а само 8 на сто повтарят 
класа

та. осъществени по този на 
чин. са използувани за ек 
скурзия на осмокласници-

минимално сНа края п на тази учеб 
на година традицията 
основното 
изневерена

зи година 
поправен в сравнение с ми 
налогодишния. Средната бс 

цялото училище

в
училище не е 
— най-добър мо 39 ученика или 8 на 

сто повтарят класа. От 
завършилите. 63 са с отли
чен успех. 45 с Много до
бър. 88 с добър И 52 със 
задоволителен успех. От 
повтарящите 
21 са от първи клас, 11 от 
трети клас, 5 от втори и 
2 от четвърти клас. Разби
ра се. чс броят на завър
шващите. иди повтарящите 
класа, хис се увеличи след 
и поведените поправителни

тс. Постигнатият успех през 
учебната 1984/85 година в 
средношколския образова 
тслси център „Иван Карал 
ванов" в Босилеград, както 

директорът

лежка на 
е 3.52. което сс числи към 

добър. В училището 
чс ако н.с

Що сс отнася до плана 
и програмата за

миналата учебна го
работапостигналиуспех пак са 

първолаците и второкласни 
ците. Тяхната средна беле 
жка в края па учебната 
1984/85 година е 3,80 —^

много през
дина. тя с реализирала сто 
процентово. Също така сто 

застъпени

съшо посочват.
гшелвил успехътсс взима 

на първолаците и ако се 
като цяло една генс 

тогава осми клас 
най-добър успех.

общо

ни уведоми 
Асен Стоев, с по-добър по 39 ученика.процентово са 

преподавателите—специа-
училището с изкл

гледа
пяния.много добър. Пак. по 

каква неписана 1 традиция, 
класове и тази го 

най-

0ТП01ПСНПС -па същия от 
предходната учебна годн- 
па. по всс още нс съответ- 
ствува па желанията и въз 
можноститс на колектива.
Тона поели всичко се дъл 

па материалните възмо
при изпити, конто както и до- 

пповежда обуче- сега шс се проведат в два 
Казаното сс обооно соока. {първият вече при 
липсата на учебни ключн)

така чс лвус- Инак. учебната програ- 
мсрпото обучение неблаго- ма и извънкласовото обуче 
понятно се отразява върху ние както заяви Стоев, са 
допълнителното и добавъч реализирани с 97 на

от заплануваното. Нерсали 
пипаните 3 на сто от зап- 

задачи и лктн

листи в 
«шепнеизказва

Попи 51 ученика от
отличници. Двадесет 

носители на Ну 
грамота, седем

„Мокраняц", два- 
Маркович".

на подведомствени-
къдсто без сне 

изобразите

горните 
дина са 
слаб успех, 
клас
по-малка дори от 
— 2,87.

постигнали
Така в шести

тс класове.165 са 
и двама са 
кова

циалистл са по
музикално образова 

„ИС. От проблемите, чис
то разрешаване предстои 

година.

средната бележка е 
тройка

лпп ина
жидиплома

.Свстозао
Аласова диплома и 
ученик е носител на 

„Спартак".

жностп и условията,
К01СП сс
писто. 
лава в 
пометени»

ма следващатаПОСТ
най-належащ са помолени 

изгражданс- 
Образо

От записалите се в на* 
учебната годи 

учебната 
успешно са завър- 

1258 или 93.53 на СТО.
отличници 

301 или

елин 
сшш
диплома ята понеже в 

то на сгпплата па
внтслип-вмпитатслиаз а

застой, кой

чалото на 
на 1345 ученика

ОПучебнагодина 
шили 
От тях 464 са

миналата 
учениците от ог"о

„Моша Пи

Ппсз 
голица ганизапил има

може па сс пре стото трудно
махне до началото па

Шо сс отнд-
училишегното

яде" в Димитровград 
разни акции, от така наое 

ТОУЛОВО-ПОЛСЗСИ 
око

учеили 34,50 т сто.
22,38 на сто га с много до 
бър успех. 279 или 20,74 са 
с добър, докато 214 или 
15,91 нл сто са със задово 
лителен успех. На поправи 

година са оста 
или 4,17 
класа 28

чпез по обучение.
От друга страна в центъ 

оше .нс разполагат
бинта година.
гя яо излишъка на поете- 
1т„ пдбптиимм. който със за 

висшите кла- 
Трт, нг.г и О п б ров ц и 

рп явяват, проблемът шс 
бя.ггс пазпешен. понеже оп

лаиуваните 
внрртп са от обективно сс 
тсство. Оправдателни отсъ- 

на' отделни просвст-

ра все
със съответни учебни и на 

помагала, кабинети

чения осъществилиТРУД. ГЧ 
ЛО 420 хиляди

кпинанетр па 
ГО ЦС В

динара. гледни
и. машини за отделни спе
циалности. От общо 421 
ученика учебната

СТВНя
„и работници, поради восн 

упражнения, ппофесио- 
усьвъпшенствуване

част е осъщсНай-голямателен тази 
нали 56 ученика от ученическото

също таю от съ 
плод. ста-

година 
са завършили 248 

61 на сто. 134 ученика 
или два

V".стисна 
имение, а число преподаваиа сто. а повтарят 

Ученика, което 
ио малък процент.

йодно
и малък боой опоавдатсл- 

отсъствия по болест.

поделено 
тели шс сс 
в течение на годината.

с УСПГХ
или
остават по един 
предмета на поправителни 
изпит или 31 гга сте, а са-

с сравнител 
само

пенсиониратбрания шипков 
ра хартия, залесяване и ак- 

чистене иа сис-

ни
2,08 на сто.

Както изтъкват в основ 
«•то училите, успехът та

М. я.ции. като 
га през

А. Т.зимата. Средства
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СРЕШИ И РАЗГОВОРИЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Сви И8 1Ш8ШШ сйш30 години
ПРОСВЕТЕН ДЕН! I (аскоро Кожи дар Стой- 

сс приобщава към. 
движение, 

младеж

Божидар Стоилкович, от 
преди няколко дни иснсио 

беше инспектор в Сс- 
пътршии-

кович
партизанското 
Като 16-годишен 
той се бори за освобожде 

родната си Лужни- 
българскитс фашис-

пер,
кретариата па 
те работи в Бабупшица. 
Своето работно място ос
тави иа тридесет години 
по-млад колега, а той сс 

Горни

винаги е бил начело в ор
ганизирането на култур- 
но-бптоип и културна ак 
цип. Никому ис е отказал 
да окаже помощ.

Спомням сн добре, пре- 
дн десетима години, при 
една среща, ми 'разправя
ше за една случка. Довели 
в квартирата му жена, в 
родилни мъки. И докато 
линейката да стигне от 
Набуншица — даскал Йо
цо я ПОРОДИЛ.:.

— За признание па Ре
публиканския ечоз на 
синдикатите съм предло
жен от срана па колекти
ва на основното училите 
в Звонцн — споделя Мила 
нов. Топа признание, кос-

11 покрай голямата и 
неприятна повреда (тежко 
е наранил едното си око (Йо 
рдан Миланов, вече триде
сет години преподавател 
по български език в основ 
пото училище „Братство" 
в село Звонцс не е загубил 
дух. И днес си с весел н 
бодър н се надява, че ще 
надделее голямата беда ко 
ято го е сполетяла.

Но това и не е поводът 
да разговаряме с него.

Тези дни Йордан Мила
нов беше удостоен по по
вод Ден и на самоуправнтс 
ля — 27 юни — с Републи 
канска емблема с бронзова 
значка, а от списание 
„Мост" към Издателство

пие на 
да от
ти.

През 1944 година като 
боец от Народоосвободите 
лната борба

завърна в родния 
Стрижсвоц, къдсто ще по

селено стопанската влиза в съ-
мага м 
работа па сина син.

стана на комснданството в 
по-късно и в 

1945
Бабушница,
Пирот, а през март 
голина бива командирован 
в Корпуса на

Б, Стойконнч с роден н 
презсоло Г. Стрижспац 

1924 година, къдсто изучил 
н първите отделения па ос

народното
Югосла-освобождсние на 

ВИЯ.йонното училище, а сетне, 
както п мнозина негови зс 
меляцп. се озопаца в печал 
ба но строежите навред по 
страната. Благодарение па 
ицчо си, в шапечеристо па 
Втората 
успява да завърши вечер- 
и ата гимназия в 
(като същевременно и ра- 
Поти по строежите).

насвършването 
пойната завършва държа в 
на реална гимназия а след 
това постъпва на 
л Корпуса за народна 
брана иа Югославия, къдс^ 
то изпълнява отговорни по 
с/го вс.

СледБ. Стоилкович
Пила в рамките на Иеди- 

Сърбия, край дсмар- работачева
кациолната линия,

— В Белград с очите си
от-

пойна.световна гледах мартовските кърво- 
нролития, през 1941 годи
на. Струваше ми сс, че це 
лият Белград е 
па улиците да протестира

Белград
бешеПрели две години 

избран за председател на 
отбор на Съ- 

бошшге в Бабуш-

излязъл

Общинскияиа-Войната го връща 
зад в родния край.

А неговата родна Лужни 
ца. когато той сс завръща.

против приключването на 
страната към Тройния съ- 

сномня си Днес Б.
к>за на 
цица.103 М. АитичСтойкович.

МТБ „Пера Мачкатовац" иа СМТА „Сава 85"
ерозира като повишен инт
ерес сред младежите 
участие на съюзните мла
дежки трудови акции. Все 
пак Д. Тасич, председател 
на ОК на ССМ, счита, че 
интересът е повишен сред 
най-младите, 
път изостана заинересован- 
остта сред по-възрастните 
бригадири.

Очаква се и този път мл
адежката трудова бригада 
..Пера Мачкатовац" да се 
завърне от акцията с нан- 
змеоки трудови признания.

Ст. Н.

ра Мачкатовац" 
твърде добри резултати: от 
обто 13 младежки трудови 
бригади, работещи на този 
обект, по трудовите си ре
зултати тя е иа четвърто мя 
сто.

постигаСурдулишката младеж
ка трудова бригада „Пера 
Мачкатовац”, която тази 
година чествува 10-годиш- 
нина от формирането си, 
понастоящем работи на 
съюзната младежка трудо
ва акция „Са1ва 85". Седа- 
мдесет бригадира, от кои
то 14 са девойки, 7 пионе
ри, 1 ветеран и останалите 
младежи, работят по уре
ждане на землището и при 
биране на реколтата б ока- 
лността на Загреб. През 
първата дссетднсвкна сур
дулишката бригадата „Пе-

за

„Братство" — 
за дългогодишен труд вър 
ху събирането на 
ни умотворения и разпрос
траняване изданията на из 
дателството в Дерекула.

— Признанията ми
казва Миланов.

признание то идва от моите колеги, 
мм е мило и ми влива на- 

народ- дежда и занапред да рабо 
тя още по-усърдно. Радва 
ме и признанието което 
ми присъди „Мое" и Из- 

са дателство „Братство" за 
което готвя за печат кни

Инак бригадата „Пера 
Мачкатовац" замина на 
младежката трудова акция 
на 8 юни и ще се завърне 
на 5 юли т.г. За пръв път, 
откакто участвува на съю
зни младежки трудови ак,- 
IIми бригадата наброява ре 
кордно число 
което може да се охаракт-

докато този

скъпи
Като дългогодишен просве жка с народни умотворе 
тен работник изведох мно ния от Дерекула »— казва 
го поколения на път. Учи Й. Миланов.

във всичките . Инак досега Йордан Ми
ланов е получил Медал 
на труда. Сребърен цвят на 
Червения кръст на Репуб
ликанския отбор на Черве 
ния кръст в Сърбия и др.

— Нзй-голяма радост ми 
достави — казва Йордан 
Миланов — когато днес 
спешна някой от моите 
някогашни ученици, станал 
известен специалист. Рад
ва ме защото виждам, че 
трудът на моите колеги и 
на мене не е бил напра-

70 души
телствувах 
седем села в Звонски ра
йон. Нищо не ми беше тру 
дно. Ако се наложеше оти 
вах пеш от Звонци до кое 
то и да било село. Дори 
над 500 пъти съм измина
вал пеш и пътя до Бабуш- 
ница в дължина от 25 ки
лометра — казва не без 
вълнение Миланов.

Йордан Миланов освен 
като трудолюбив просветен 
работник се е проявил и 
със- завидна обществено- 
политическа дейност. И 
в Ракита, и в Звонци, и в

В АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Едни загуби погасени нег
Докато тази загуба де 

полугодишната равно смет 
ка остава открит въпрос, 
отчетената през 1982, 1983 
п 1984 година загуба към 
8 милиона динара (през 
миналата година същата 
бе 6,13 милиона динара) 
вече не представлява про 
блем на заетите и на вре
менния орган. Същата е 
погасена, тъйкатонятсолко 
о бщи н ск и са м о V п равител- 
те са отпуснали на „Авто 
ни общности на интере.си- 
транспорт" към 4 милио 
на динара — без върщане, 
а останалите 4 милиона

ще бъде погасена с полуго 
дишиата делова равносмет

Направените през първо
то тримесечие на година
та загуби в Автотранспор 

организация в Бо- 
възлизащи 5,12

ка.

ти ата 
силеград, 
милиона динара, не са по
гасени. Даже не се вършат

Тези дни „Алтотра 
нсиорт” ще пабави н* 
колко нови возила*. 4 
автобуса и 3 тежки 
товарни камиона. Вси 
чки тези возила стру
ват около 64 милиона 
динара. В тези капи
таловложения авто
транспортната орга
низация участвува 

със собствени средст
ва от 16 милиона ди 
нара. Останалите сре
дства отпусна Репуб 
ливанският фонд за 
насърчение развитие 
то на икономически 
изостаналите краи
ща. Всъщност това 
са кредити, които с 
лихва 12 на сто тряб 
ва да се върнат в 
срок от пет години.

зен. а е овенчан с успех... 
— не без вълнение изтък
ва Й. Миланов.Пресека... и навсякъде, къ 

дсто е учителствувал М . Андонов иподготовки за изготвяне 
на санацион-иа програма. 
Съществуват обаче други, 
оптимистични тонове. Пре 
дседатслят «а временния 
ооган на управлението в 
тази организация Иван Сто 
йнев казва, че размерът 
на загубата с „по-малък" 
от официалната, т.е. по-ма 
лка с около два милиона 
динара, колкото средства 
през това време на годи
ната не са им заплатени 
за извършени услуги. Той 
подчертава, че тази загуба

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Една жертва от мълния
Лошото време последвано с дъжд, вятър, 

град и силни гърмотевици, което през последни
те две седмици от изтеклия месец захвана Бо- 
силеградска община, наред с големите щети в 
няколко села в общината отнесе и един човеш
ки живот. На 23 юни мълнията отнесе живота 
на 14-годишното момиче. Дивна Димитрова от 
Горна Лисина (махала Драгойчеви кошари). 
Нещастното момиче, което тази година с успех 
завърши уП клас, този ден било говедар неда- 

от махалата с“. Заместник—директорът Але

динара са взети като сана- 
цпонен кредит от Власин- 
скнте сводоцентрали ■ 
лихва от 5 на сто да 
върнат в срок от пет го
лини.

селеч
ксандър Йовов и преподавателите й, ни уведо
миха, че тя е била прилежна и добра ученич- 

другаюк». и че загубата е голяма за вси-
М. Я.ка и 

чки. В. Б.

БРАТСТВО * 5 ЮЛИ 1985СТРАНИЦА 12



ДО КРАЯ НА ЛЯТОТО

Димитровградският
водопровод ще §ъде 

излекуван''

ОТ КАКВО НЕ СА ДОВОЛНИ ВОЕННИТЕ ИНВАЛИДИ 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА |

■место 1111, веществото «ща
II @01 ттщ

Един съюзен закон дава възможност 
(?) за ненужно пилеене на немалки 

обществени средства
Макар че се нарича икономическа, 

стабилизацнята никак

150 000 динара, а за десет години полу
чавам 5 протези, обществото трябва да 
отдели 750 000 динара само за тази цел, 
И сега искам да питам кое е по-добре 
за обществото: да ми купи -нова проте
за ©т 150 000 динара или да ми запла
ти поправка на протезата, за която са 
необходими само 1000 динара? Отгово
рът е ясен и на най-простия човек, но 
изглежда не е бил ясен на ония, които 
са приели такъв закон. Ето, преди 
гест.но време бях принуден да 
старата протеза м

п
Димитровград с околия

та вече няколко години на 
.пълно е „покрит" е водо
проводна 
гордост това се изтъква по 
всеки повод. Наистина, ре 

водопровод

място е необходимо да се 
предприемат следните
КИ:

е задача не само 
в икономическата сфера. С това обаче 

са се съобразили авторите на 
съюзен закон, който дава 
за ненужно пилеене на немалки общес 
твени. средства.

За какво именно става дума?
— В нашата община 

сетина военни

мер
немрежа. Не без един 

възможностВ съществуващия резерво 
ЗР—помина станция в Пър 
топопинци да се вгради 
амортизационнен съд, за дя 
се премахнат

гионалният 
„предлага" достатъчни ко
личества питейна вода за 
населението от цялата об 
шина, но въпреки това се 
.лата Гуленовци, Височко 
Одоровци и Смиловци мно 
го често остават без вода.

из-ударите ^ 
напрежението на търбите. 
Непременно трябва да се 
подменят тръбите и вмес
то пластмасови, да се сло 
жат азбестни гърби, които 
да имат съответна гаран
ция и атест за употреба. 
Понеже засега потребите
лите водата плащат пауша 
лно всяко домакинство 
трябва да бъде снабдено 
с водомер а не подменена 
та част Да се сложат дос 
татъчно така наречените 
въздушни вентили и други 
сигурностни съоръжения.

Всичко това трябва да 
допринесе снабдяването на 
жителите от този район, 
на общината с питейна 
вода да стане редовно. Об 
съждзйки това. Изпълни
телният съвет на Общинс
ката скупщина в Димит
ровград неотдавна нало
жи на ..Комуналац" ведна 
га да започне с изработка 
на проекто-документация* 
з? да може посочените 
слабости във водопровода 
от Пъртопопинци до Гуле 
новии да бъттат премахна 
ти до края на лятото. То 
ва ще бъде облекчение не

живеят дваде- 
инвалиди, които се въз

ползуват от законни права на обществе
на защита

поправя 
да заплатя всички 

разноски, а в къщи стоят цел куп нови 
протези.каза военният инвалид 

Иван Христов от Димитровград. — Ма
кар че тази защита е на завидно равни
ще, една група военни инвалиди 
три години има причина да не бъде до
волна.

След тези думи на Христов 
ясен целият абсурд на едно

елписание; който не може да не пре
дизвика резигнация у човека. За утеха 
ни остана фактът, че Димитровградски
те военни инвалиди се ръководят не 
само от лични мотиви, но и от обще
ствения интерес.

И не затуй, че не повярвахме на 
'шчо—Иван, а затова, че неговата при-

ни стана 
законно

вече
Споменатите села пол

зуват вода от главния во 
допровод за Димитровград 
посредством отделен клон 
и помпи, които тласкат во 
дата към селата. Съществу 
ващият клон е построен 
на място, предвидено по 
проекта, обаче вместо 
предвидените азбестно-бе- 
тонни тръби, са сложени 
пластмасови. Съвкупната

Нс противоречите ли сами на ве-
бе ом?

— Не. Касае се за група от 5—6 
военни инвалиди, които нолзуват про
тези и други ортопедии помагала. На 
всеки две години тс имат право да по
лучат безплатно нови ортопедии пома
гала. И получават ги. Нр вече три го
дини те са принудени сами да запла. 
щат поправката на старите помагала.

Защо да поправяте старите,' когато 
получавате нови помагала?

— Ех, синко, ти мислиш, че е много 
лесно да смениш старата е нова проте
за. Докато свикне с една протеза, инва
лидът преживява големи мъки. И как 
тогава мога да се съглася да сме
нявам протезата си на всеки две години? 
Но в случая не става въпрос само за ин
тересите на инвалида. Ненужно се пиле
ят големи обществени средства и ние и 
затова не можем да бъдем безучастни 
към този въпрос. Например, аз мога да 
нося една протеза цели 10 години с две 
—три поправки 
динара. Тъй като моята протеза струва

казка ни се видя невероятна, се запъти
хме към общината, при 
борческа и инвалидна защита.

— Вярно е това, което ви е казал 
Христов — отговаря . Петрана Мадова. 
— В началото «а 1982 година влезе в 
сила съюзен закон, според който военни

завеждащия

дължина на този клон е 
около 5 километра и то те инвалиди, ползуващи ортопедии по

магала, имат право да получават нови 
тагала на всеки две години, но сами . 

тпябва да заплащат поправката на ста
рите помагала.

от Пъртопопинци до Сми
ловци 1,5 и от Смиловци 
до Одоровци 3,5 км. Има
йки предвид. разли
ката във височината е ме
жду 40 и 50 метра, според 
изявленията на 
ти. напрежението в гърби
те се движи от 80 до 110 

воден стълб. В за-

че
И?
— На компетентните изпратихме пи

лена представка, посочихме проблема 
и на няколко семинара, но законът си 
е още такъв.

Няма думи за коментар. В случая 
той не е и нужен.

специалис

метла
висимост от това дали ра
ботят помпите или не. на
прежението в гърбите зна
чително се колебае.

на стойност 1000—3000
КГ.

Тъй те-са.мо за жителите на 
зп села. но и за ..Комуна- 
лап", който по този 
чин ще премахне 
пана" на водопповода, а

като на тази' част от водо
провода не е вграден специ 
ален съд. който да амортп 
зира тези удари в напре
жението. то търбите

пукат и... спомена 
села остават без вода.

Тези дни комисия, съста 
вена от специалисти, е оби

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАД И ДРАГОМАНиа-
една Драгоманчами е Димитровград

същевременно ЩС затр/^рп 
егг”3 ..дупка"

мно-
калните номера бяха „гар- 

хУмористични
за отливане Драгоман 

пред димитровградската пу 
блика сс представиха с му 
зи кално-хумористичен 
ктакъл. 
стме солисти на народни пс 
спи. народни инструмента
лист и групи певци, как- 
то и танцов състав. Музи-

Го стмтс отВ рамките на крайгра-го често 
тите за пол/уьпжа- 

поиоавки
нпрани" с 
точки в изпълнение на ар
тистите от Народното чита.

Драгоман. С това 
върнаха по

цп е-пезстрз личното сътрудничество мс 
Димитро в градска об 

община
ис и постоянни 
на тази част.

Шо сс отнася ло срсдст-
СПОМ'*

ЖДУ
шина (СФРЮ) и 
Драгоман (НРБ) в област- 

кугурата, па 28 юни 
гостува

спе
в които взеха уча лише в 

доагоманчаниколила тази част от водо
провода. за да се запознае 
с положението и' да пре,:- 

в7>зможни решения.

жителите отвата. та на
в Димитровград 
Наподпо читалище от град

димитро в-
само дейци в

А. Т.

готови да ссшеиисто на 
градските 
Драгоман.

патите села са
пак с лични на-; •■-.'ОГИПТ

г-;г'гн вноски.
ложи
Спорел онова, което 
мисията е забележила на

ко- Д. Т. Драгоман.

сравнение съсе значително по-висока температура в 
сегашната.!га«тжизда икономически 

изменение
Трудно с да сс определи какви 

може да предизвика такова
Гк^мато. ако то става стремително - в продълже- 

няколко десетилетия. Ше намалее плодна

\
Продължение

вечните ние на 
земни

чс когато 
а големите

предположи,Може да сс започне размръзването 
Природните зони ще сс изме- 

щс наложи измения

морските ледове, щс 
иозамръзналитс почви.

но-високитс ширини, а товаКакъв ще морски полярни ледове изчезнат,
покривки (13 Антарктида и Гренландия) се за- 

Зсмяга ще настъпи климат, близък До този 
плионспа. В онези вре

ледени 
пазят, па

стт.т редица друга отрасли.
затоплянетов селското стопанство и в

Американските учени считат, че 
началото на следващото

катастрофални послсди- 
необхо-бъде в края на третични* период —

мека (преди 2-7 милиона години) разположението и 
Формата на земните континенти и океани много ма- 
лко се е различавало от днешното. През шшоцепа е . 
съществувал антарктически лед, но неговите размери _

щ сегашните, а вечната димо да
изоб“Цо ято използува

Учените предполагат, чс да

астолетие.
шо започне в

XXII век щс доведе до
това се правя изводи, че е

на енергетиката.ци. Във връзка е ко-нлмш се ограничи развитието 
изкопаеми горива.по-малки от

Северния ледовит океан
са били много 
ледена покривка в 

е съществувала.
Палеоклиматичне дани говорят, че в средатаиа Чии да

..«иоцо». »»« раЬшщ» Тога о ис тм»

“си"",’Хо... ”«01»™,..'» «а ■»«>» "Р“ '»*- ” У“С" ” ” "
спадала под минус 

15“С. Това

се осъществи подо- 
от тяхНто защо »миого 

климата на съвременното 
сложна задача и не сс

Гша мярка е невъзможно.
запазят

нена осъществят.планетата (II) М. Будикомесец на годината ,не естудения , „5°С, а п Североизточна Азия — под минус
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КЪДЕ ДА С.Е НАМЕРИ РАВОТА ЗА 
РАБОТНИЦИТЕ ОТ ФГП7* ти \ч: ,нл мнтге '>!:} А«11Т.ЧЛИАТА

■> гА : \ТА! ТА 3 . Ч~Г?И<)■: е;-!-.г кагглд - • аач^А вакантни работни За 50 души намерена 

работа
МЕСТА

1. УПРАВЛЕНИЕТО ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД обявява

Съюзът на синдикатите в общината на но 
следната си сесия прие програма по заемане на 
работа за работниците от Фабриката за глипе- 

прие на работа 17 души.изделия „Изградня"ом

за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ за служби в ТО „Босилеград" обявява КОМ 
определено време (1 година) за трудови КУРС за приемане иа: а) референт за 
те задачи*, утвърждаване на данък и об- план и анализ 
лагания върху занаятчийска дейност и б) два стажанта, 
утвърждаване произвола на имущество-

:;а за трудоустрояване и 
Обществения договор за 
заемане на пабота.

!гь-можиости за тяхното 
заелта не па работа и кога 
чо се има в предвид заила 
пипаното с програмата по 
'заемане иа работа в 1985 
голина, което с направила 
Общността по заемане -иа 
пабота в Бабушница има. 
Именно в нея е внесено, 
чс има нужда за 274 ра
ботници в органите на 
сдружения труд.

Няколко десетки работ 
пими нсис са си намерили 
работа, така че ло средата 
на юли почти половината от 
останалите без работа от 
бившата Фабрика за глипс 
ни излелия са тоудоустрос

Клкто е известно Общи и 
Бабущ-ската скупщина и 

ница неотдавна взе реше
ние за ликвидиране на фа
бриката за глинени 
лпя и 96 работници остана 
ха без работа. Бедно бе-

изпълпмтел един и

УСЛОВИЯ: Под а) — VII стенем на 
ирофесионалиост — икономически фа- 

УСЛОВИЯ; Завършен правен факул- култет с едногодишен трудов опит иа
'съответни работи и йод б) VI степен па 

2. ОБЩИНСКИЯТ СЕКРЕТАРИАТ ирофесионалиост — полувисшо икоио- 
ПО СТОПАНСТВО. ФИНАНСИ. УРБА
НИЗЪМ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУ
НАЛНА ДЕЙНОСТ иа Общинската ску- дост” в Босилеград обявява КОНКУРС 
падина в Босилеград обявява КОНКУРС за приемане на един възпитател за уче- 
за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ за оп- бната 1985/86 год. 
ределено време (1 година) за трудови 
задачи в Секретариата.

изде-то.

тет.
те взето и решение за 
преустройство па „Шести 
септември" и премахване 
на груповата общност, та 
ка. че ошс 7 души оста
наха без работа. Това ирс 
димно са неквалифицира
ни и лолуквалифицирани 
работници.

Според програмата акти
вността иа организациите 
и органите на синдикатите. 
Съюза на социалистическа
та младаж и обигеетвено- 
политичсските организа
ции. всички субекти в ор
ганизациите на сдружения 
тоуч са длъжни да съз
дават възможности за 
заемане на незаети от 
Фабриката за глинени из 
деня работници.

В програмата сс подчер
тава че по такъв начин се 
изразява солидарност към 
работниците, останали без 
пабота. като по такъв ма 
чин на лело сс провеждат 
разпоредбите и на Закона 
за сдружения .труд. зако-

мичсско училище.
9. ТО Детска градинки „Детска рв-

УСЛОВИЯ: Завършена педагогичес
ка академия за възпитатели или учили- 

УСЛОВИЯ: Кандидатите трябва да иде за възпитатели със задължително по
знаване на български език.

10. Общинският съд в Босилеград 
ДЕЛИИТЕ ОРГАНИ на Общинската обявява КОНКУРС за приемане иа един 
Скупщина в Босилеград обявява КОН- стажант за определено време — за сд- 
КУРС за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ на година.
(юрист) за определено време (1 година) УСЛОВИЯ; Завършен правен факул- 
за трудови задачи в Службата но прав- тет. 
на помощ.

УСЛОВИЯ; Кандидатите трябва да град дава ОБЯВА за приемане на: 
са завършили правен факултет. а) един стажант на неопределено време.

4. ОБЩИНСКОТО ГЕОДЕТСКО УП- б) три кондуктера за определено време 
обявява до три месци. в) осем водачи на товар- 

приемане на:. 1) ЕДИН ни коли.
УСЛОВИЯ? Под а) полувисшо или 

средно икономическо училите; под б) 
щинското геодетско управление. 2) средна професионална подготовка,- под 
ЕДИН СТАЖАНТ — инженер-геодет за в) водач „Ц" и „Е“ категория, предим- 
определено време (1 година) за трудови ство имат кандидати които имат трудов 
задачи в Общинското геодетско управ- опит на тези работи.

са завършили правен факултет.
3. ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ОТ-

ни.
11. ТО ..Автотранспорт" в Босиле- На заседанието на Обши 

нския синдикален съвет бе 
1иг. изтъкнато, чс утвърде 
ията ппограма по заемане 
гп пабота може изпяло да 
гс реализира ако й се 
пристъпи отговорно и ор 
гарн-щранп. В това отно
шение отделна отговор
ност носи основната общ
ност по заемане на работа.

РАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД 
КОНКУРС за 
СТАЖАНТ — юрист за определено вре
ме (1 година) за трудови задачи в Об-

'•щгликатите и инспекцията 
по труда.12. Основното училище „Георги Ди 

УСЛОВИЯ: 1) Завършен правен фа- митров" в Босилеград обявява КОНКУРС 
2) Полувиша професионална за приемане на стажанти за неопреде- 

— строителен факултет — лоно време: а) един дипломиран педа
гог; б) един преподавател по музикално

лени е.
М. А.

култет. 
подготовка 
отдел геодезия.

5. ООСТ -„Слога" в Босилеград обя- възпитание за работа в подведомствсни- 
вява КОНКУРС за приемане на един ста те училища; в) един преподавател по

физическо образование за работа в под 
УСЛОВИЯ; Полувисша училищна ведомствените училища в Горна и Долна 

икономическа насока. Любата,- г) два препод.аватела по кла-

НА 14 ЮЛИ Т.Г. НА ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАР
СКАТА ГРАНИЦА КРАЙ ДОЛНИ КРИВОДОЛ

В“ра^мчен съборжант.

Съборът ше бъде открит в 7, а закрит в 19 часа
На 14 юли (неделя) т.г. на югославско-бъл-

подаотовка
6. СОИ за комунална дейност, ло- сово обучение в подведомствените чети 

кални и яекатегоризирани пътища в Бо рикласови училища; д) един КВ работ- 
силеград обявява КОНКУРС за приема- Ник за поддържане на училищните сгра- 

стажант за яеопоределно ди, мебели и парното отопление.
УСЛОВИЯ: От А до Г кандидатите 

трябва да изпълняват условията на Пра- 
Полувисша училищна вилника за професионална подготовка 

подготовка — Финансово-счетоводствена и профилите на преподавателския кд-
дър (Сл. гл. СРС 29/68), под д) КВ зи-

гапската граница край село Долни Криводол 
(Димитровградска обшпна) ще се състои грани
чен събор.

Съборът ще бъде открит в 7, а закрит в 19 
часа. Зп идване на събора на нашите граждани 
е необходим само личен паспорт.

На събора ше бъде изпълнена 
културно-художествена

не на: едни 
време за административни и финансово-
счетоводствени задачи. 

УСЛОВИЯ:
съвместна 

програма. Изпълнителнасока.
7. ТО „Автотранспорт" в Босилеград дар и дърводелец, 

дава ОБЯВА за приемане на-, а) един •
неопределено време за из- обявите е осем, а за конкурсите 15 дни.

на югославската част от 
Културно-художественото дружество „Георги Ди
митров" от Димитровград.

програмата Ще бъдеСрок за изпращане на моблите за
стажант за
пълняване на задачи референт за изчи- Молбите се изпращат до ООСТ, т.е. тру- 

лични доходи и б) един ста- довите общности, които са публикували А. Т.сляване ,на
жант за неопределено време за изпъл- конкурса — обявата. С молбите канди- 

перач-подмазвач на датите трябва да доставят: диплома за 
завършеното училище, кръшално свидс- 

УСЛОВИЯ: Под а) полувисше ико- телство, улостовсриение 
номическо училище — VI степен про- следствие като и удостоверение от еви- 
фесионална подготовка, а под б) средно денцията на СОИ по заемане, 
стопанско училище — КВ машинбоавар.

8. Трудовата общност на

„Изградял“ укрепва41 яване на задачи
возила.

да не е под

Строителната 
организация 
в Бабушница, без оглед на 
затрудненото си материал
но положение, укрепва ка- 
лпово. Тези лни прие 
работа един инженер -стро
ител. а елин стилендият на 
скоро трябва да завърши. 
Директорът на „Изградня" 
Зора,н Ода си ч изтъква:

—■ Изходът от нашето за 
труднвно положение аз не

на работа двадесетина ра
ботници от фабриката за 
глинени изделия, която е 
в ликвидация, 
сме конкурс за още десет
ина.

трудова
„Изградня"Непълните и неподадени в срок мо- 

Обшите лби няма да се разглеждат.
а обявили

нам
Тези дни прикючваме 

със строежа на фермата на 
„Ерма" на „Църни връх", 
а започнахме да реконстру 
иоаме и помещенията на 
..Текстилкол-ор" в Бабуш
ница. В скоро време ще 
започнем да строим и нов 
Спортно
център в Бабушница.

ф Ако се случи млякото ви да загори пре- 
лийте го в друг съд и повторно го сварете като 
му прибавите малко сода бикарбона. Така мля
кото ще има по-хубав вкус.

ф Счупенето яйце при варенето няма да 
изтече ако го превиете със свилена хартия, коя 
то да е премазана с маст и го сварите 
вода, която преди това сте посолили.

ф Фасулът и сухият грах при готвенето ня
ма да загорят ако на дъното на съда сложим пре- 
върнена чиния.

във виждам в намаляването бр- 
0(г на работниците или 
Що подобно.

не- рекреационен
Напротив, 

ние повишаваме броя на 
заетите. Тези дни приехме М. А.

СТРАНИЦА 14 БРАТСТВО * 5 ЮЛИ 1985



.4

Физическа култураи<в/ра СЛЕД УСПЕШНО СЪСТЕЗАВАНЕ В МЕЖДУОБЩИНСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Челик“ мина във висш ранг1
5Я

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА 
„СЕВЕР" ГРУПА

В последната среща сре
щу „Индустрийски" от Вла 
дичи-н
отбор спечели последната 
победа (4:1), с което мина 
вьв висш ранг на състеза
ние. относно в между реги
оналната футболна лига, в 
която досега се 
ва и’„Редник" от Сурдули 
ца. Следователно, през ид 
мото футболно 
во Сурлулица ще има два 
представителя в тази гру-

дулица. Най-успешен бе 
обаче отборът на „Челик", 
който спечели първото мя 
сто и извоюва правото да 
мине във висш ранг на съ
стезание.

рално-волеви качества, 
срещи, когато противници
те откриваха резултатите 
и когато до пред края на 
играта се очертаваха равни 
резултати, „Челик" намира 
шс в себе си допълнител
ни сили да извоюва побе
да.

В

„А. Балкански" зае 

единадесето място
хан сурдулишкият

Кое отличава играта на 
„Челик" и го доведе до 
пълен успех? Във 
мачове от началото на 
първенството „Челик" иг
ра за победа. Нито в един 
миг не се правеха калку
лации, а в играта се влиза 
ше с желанието противни 
кът да се принуди на ка 
питулация. При това не 
се ползваха долни средст
ва. а се играеше -мъжтвд, 
и спортменски.

Футболистите на „Че
лик" в този състезателен 
сезон проявиха високи мо

състеза-
всички

Преди петнадесетина де 
на приключи първенството 
в Междурегионална ли- 

група „Север" за 
1984/85 година. Сумирани 
са резултатите: всичко е 
известно и сега спокойно 
може да се анализира це 
лия състезателен сезон.

Първенец в групата е от 
борът „Вулкан" от Ниш. 
който през цялото първен
ство постигна най-много. 
Три най-слаби отбора тряб 
ва да напуснат групата и 
да минат -в нисш ранг на 
състезание.

В тази юбилейна годи
на — 40 години на същест
вувание. „Асен Балканс
ки" игра сравнително ела

..Асен Балкански".
Настъпи период, 

трябва нещо да се предпри 
еме и да настъпят проме
ни и в кадрово отноше
ние и в състава на отбора.

Известно е, че „А. Бал
кански" има добро подрас 
твашо поколение и още 
по-добър пионерски със
тав. Но трябва доста ра
бота за да се постигнат до 
бои резултати. Следовател 
но налице са добри „мате
риали". но трябва задъл
бочена подготовка. Обаче, 
ако се съди според отно
шението към Физическа
та култура и качествения 
спорт, трудно може нещо

Характерно за този фут 
болен клуб е монолитност, 
дружество, 
един о дей стви е, 

разбирателство и 
ство. Ръководството на клу 
ба съумя да въдвори дис
циплината в изпълнението 

поставените 
Вследствие на всичко това 
е и класирането на отбо
ра във висш ранг «а състе 
замие.

когато първенст-
единомислие и 

взаимно 
приятел

га
па.

Инак през изтеклото пър 
вснство в Междуобщинска 
та футболна лига — Вра 
ня от Сурдулица се състе
заваха още няколко от
бора: „Младост" от Сувой- 
ница, „Младост" от Йелаш 
ница и „Напредък" от Сур

на задачи.

Ст. Н.

ЮНОШЕСКИЯТ ОТБОР НА ФК „МЛАДОСТ" 
НА ТАЗГОДИШНОТО ПЪРВЕНСТВО

ОТ БОСИЛЕГРАД НА КРАЯ

Второто място-успех
Неотдавна в Междуоб- 

шпнеката футболна диви
зия Враня група „Север", 
дсто се състезава и юноше 
ският отбор на ФК „Мла
дост" от Босилеград с 
още 6 други съответни от
бора, завърши. Младите 
футболисти от Босилег
рад. които и тази година 
твъпде успешно стартува- 
ха и високо се класираха 
като заеха второто мяс
то на таблицата, след юно 
шеския отбор на ФК „Че
лик" от Сурдулица. И не

ки елементи на футбола и през тазгодишното пър- 
много по-голяма актив- зенство от време на вре- 
ност в тази насока «а всич ме играха за първия от- 
ки отговорни за развитие- бор. 
то на спорта в общината.
Инак, и занапред ще конс- 
тантираме, че имаме талан 
тливи Футболисти, чиито 
възможности остават неиз 
явеми.

За отбелязване е, че и 
тазгодишното футболно 

първенство излъчи някол
ко млади футболисти, ме 
жду които с най-добра и 
стабилна игра се предста 
виха: Небойша Стойнев,
Иван Рангелов, Васил За 
хапиев. Ненад Крал, на 
които през следващото 
тболно първенство първи
ят отбор на ФК „Младо
ст" може свободно да раз
чита. Ошс повече, че Н.
Стойнев и И. Рангелов и

Крайно класиране в междурегионалната лига — 
Грз'па „Север" в Ниш след състезателния сезон 1984/85

365 71:28
7 56:34
6 52:34
7 52:42
8 44:31
7 65:44

10 33:47 
9. 38:48

12 55:68
11 38:36
11 45:45
12 36:53
14 21:57
18 24:63

26 15
26 14
26 11 
26 12 

26 12 
26 10 
26 11

6 Да кажем и това, че в 
течение на тазгодишното 
футболно първенство юно 
шеският отбор на „Мла- 

. лост" от Босилеград за- 
беляза 7 победи. 2 равни 
резултата и 3 поражения 
като спечелиха общо 16 
точки.

1. Вулкан
2. Бродоремонт
3. ИМТ
4. Новоселац
5. 12 фебруар
6. Единство (П.;
7. Хемичар
8. Рудар (Ал. Р.)
9. Единство (Б. п.

10. Рудна Глава
11. А. Балкански
12. Рудар (Г.)
13. Лужпица
14. Рътаиь

335
319
317
306
299
275
258 926
2426 10 

26 8 
26 8 
26 7
26 5
26 6

4
234

Нашето мнение, сподели 
и треньорът Георги Георги 
св. е че юношеският отбор 
сс представи с добра игра.

237
217
177 само че заеха второ мяс

то. но се представиха и с 
твъте добра и резултат
на игпа почти 
ки спеши, 
по потвърждение, че в Бо
силеград има талантливи и 

футболисти.

142
фу не само когато бяха дома

кини. по п когато госту
ваха. п че второто място 
с съвсем реално.

във всич- 
Това с още сл-измеиисъществено да се 

Налага се коренно преус
тройство. за лл заеме фут- 
бодът мястото, което

бо. така че накраст все пак 
бъде довблен с 

отно
може да
крайното класиране, 
сно чс запази мястото си 
в групата. Есенната част бе 
катастрофална за димит
ровградските футболисти 
от 13 мача спечели само 9 

На свой терен за-

м. я.перспективни
г^пис попитоки ПСЗУЛТа

му
принадлежи.

п исобупяима всестппи-т»1

Д. Ставров из подготовка във всич-
ТЪЖЕН ПОМЕН:

1
РЕГИОИАЛРАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ:

НО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА
Изминаха 40 скръбни дни от смъртта на на

шия мил и никога непрежалнм 
дядо

точки!
губи 7 точки. Всичко това 
допринесе в края на -полу-' 
сезона клубът ДЛ се озове 

място, с

съпруг, баща и

10 „1игър-Димитровград" 

трети в региона
на предпоследно 
една
ния отбор. Всичко това ся 

много хо 
водят клуба и

точка пред лослед^

каш нс тревожи
рата, които 
з&напоед се работи стихи 
йно. не се провеждат - тре- 

кажто тряб-

юни 1985 г.Свърлиг, 28

С.час.къснсиис от половин 
а всички среши води сдиц 

Жалбата на дими

нировки така.
Фондът на играчите е 

12—13 фу

В Свърлиг се проведе 
състезание пова. регионално 

Футбол на малка арата — 
група „Изток". Участвуваха 
7 отбора от седем общини: 
ПТТ — Алексииап. „Апто- 
гума" — Пирот. ТО „Ти- 

Димитровград", 
„Мий" (Ниш) ООСТ „Бал
кан" _ Велико Бонинцс от 
Бабушнишка, ОС — Гад- 

хан". ТО „Весна“ —

намален на само 
тболисти. 
чва едва в последния

■съдия.
тровградчами не бе разгле
дана, понеже комисията нс 

Инак 
„Авто-

така че се слу- 
мо- горски пазач от с. Зли дол 

(на 55 години)да сс събере.срещимент прел отделни 
да се скалъпи някак си п'ь-

УСГ1Я
първото място зае 
гума" от Пирот, която сс 

финалната 
..Весна" от Б.

леи състав.
През пролетния полусс- 

зон се тръгна малко—доб
ре: спечелени са 4 точки 
настрана, изиграха сс няко 
яко интересни мача. за да 
се завърши първенството с 
няколко слаби игри. Ся: 
каш краят с ..добре до- 
пгьл" за отбора, който дей 
ствува уморено и несигур
но. Така приключи това 
свободно може да кажем 
неуспешно първенство за

гър наложи във 
соеша над 
паланка. Третото място спе

На 4 юли 1985 година (четвъртак) в 12 чаен
Щс дадсм четиридесетдневен помен в родната 
му къща в с. Зли дол, а в 11 часа ще посетим 
гроба му в злидолските гробища. Каним близки, 
роднини и приятели да присъствуват на помена.

Опечоленн: съпруга Борка, 
дъщери Радка и Невена, 
зет Миялко, внуци Мари» 
и Сречко и многоброния 
роднини.

отборът на ТО „Ти- 
кой-

чели
гър—Д имитровгра д’ \ 
то с морален 
тъй като благо/ушенис 
грешки на съдията (а и со 
бствени грешки) зае трето-

жин
Бела паланка и „Еи“ — 
„Акустика" от Свърлиг. победител.

на IIОрганизатор на това 
стсзание е ОСВ — Свърлиг, 
който с много пропуски сд 
ва приведе към края това 
състезание, Именно съров- 
иованисто забойна със за

съ-

ТО МЯСТО.

д. с.
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СлучкаТревогата на Диоген
Като вьр«»х, насреща — Диоген, 
Попитих го — къде с фенера?
Той отговори — тъй съм притеснен, 
човек не мота да намеря!

ВЧЕРА в една люнерна 
едно зайче се мерна.
— Стига работа вече — 
отговорникът рече.
— Коснтбата днес се отлага — 
заекът да не избяга...

Загорчале нм 

печурйете
О, философе 
нима. не виждаш себе си и мен!?
Човек за работа — допълни Диоген.

викнах възмутен, —

К. Д И. С.

Онуя неделю след дъжат сви се разлетеше 
но горуту. Никой не вача косу да коси, или мо- 
гику да загьрта морузу, него — право у горуту. 

— Що не това чудо? — нита еднога буре-

— Как е годеникът ти? 
— Добре. Снооци бяхме 

заедно.

— Прилично ли се дър-

— Ще гп употребя за 
плащане ма бракоразводни 
дела.

— 1 Гяматс музика — от
говорил певецът.

— Който иска музика — 
да върни в операта!

— Да, по там нс прода
ват тшо1 — въздъхнал Ши 
лянип.

лца.
Е бас Манче — рече ои. Па у псчурЬете 

сс най - има сметка. Морузата оди жегуту вечи 
сс усука, и не може да ву помогне никакво загъ- 
ртанс. Косидбата може и да причека, ама печу- 
рЬете — пече.

— Оти!

жи?
Прочутият оперен певец 

Шаляппн се отбил в малка 
парижка пивница и след 
като чакал дълго келнера, 
за да направи поръчка, 
станал.

— Да ... за съжаление!

Тъй като на конкурс за 
най-добър мъж спечелва 
най-висока награда, на въ
прос на журналист за как
во ще изразходва парите, 
победителят отговаря;

— Кико, оти!? Излезли тия дни па че ви
диш. И малечко и големо йе плизнуло по печу- 
рИе. У свак г*рм чучи човек. Некои дори и оди 
работуту кръшкаю, само и само да беру печурЬе, 
ещо цената им нейе малечка — чък по 
старе илядарЬе сировс и по —/ 100 - 150 000 иляда 
рЬе — сушене. Затова су се ушмигали и пеизио- 
нери, и дена, и женс, а пропърсне и по некой, 
кой йс излезел до работу, или йе па болуван»е. 
Дсмек, прияе му чистият въздух...

Малко се позамисли. За неколко дъна, ако 
човек добре оди. и ако знзйе куде бъш ницаю 
опалнете печурЬе, може убаве паре да заработи. 
И таммг поче да кроим план кико и я да се ис- 
кубем да идем у печурЬе, оно улезе бабата с ве- 
сиик у руЬе.

— Гледе Манче, кво су правили па матра- 
пазйе с печурЬе. Откупували Ь» тува по стотина 
старе илядарЬе, л продавали Ьи у Алексинац ду- 
пле...

Гражданин сс изкъпал в 
банята и отишъл да сс об
лича. Той дълго 
панталона си и като не го 
намерил па закачалката, 
обърнал сс към прислуж
ника:

— Защо ои отивате, гос
подине? — дотичал кел
нерът. — Какво не ви ха
ресва?

търсил 40 000

ст МЪДРОСТТА'ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕЕ
!Времето не чака никого. — Другарю, нс мога да 

си намеря панталона!

Прислужникът също за
почнал ла търси пантало
на. но не го намерил. То
гава се обърнал към посе
тителя и го запитал:

— Другарю, спомнете си 
добре. когато дойдохте 
бяхте ли с панталон?

Английска
Пропуснатият час не можеш за година да до
гониш. IРуска

♦©

IС каретата на миналото никъде няма да отидеш.
Горки

— Е, нечу тегай да идем! — реко кико за
себе си я.

— Куде бре нечеш да идеш, у самоуслугу 
ли?- Че идеш па че търчиш и че питаш има ли 
йош!

За живот и свобода е достоен само онзи, който 
всеки ден влиза в бой за тях.

♦Гьоте
— Ма нейе у самоуслугу. У печурЬе!— ре-Наполеон поискал да се 

присмее на един известен 
парижки лекар и го запи
тал поед много хора:

КО я.

\ — Е, Манче, Манче... Па ти не умееш ни 
по пут да одиш, та че се надлатиш с народ по 
печурЬе ... Навъртан се тудева, ещо ако много 
знаеш, може и ти да насметеш с печурЬете.

— Защо, бре златна?
Защо л»? Па ти не прочете ли дека тия 

оди Алексинац награисали. Ти кикъв си смотен, 
и ти че награишеш ... Бол»е си седи мирно, кое 
нейе за т^бе, нейе...

— Послуша бабуту.

Младият човек лесно се лъже, младото дърво 
лесно се превива.

IТибетска
— Моля ви, господин 

докторе, имайте добрина
та да ми кажете, само че 
искоено: колко души сте 
уморили досега?

Гласовете би трябвало да се претеглят, а не да 
се преброяват.I Шилер

*
— Ваше величество, щом 

настоявате, ще бъда ис- 
казал лекарят. —

Правата линия най-къса. правият път — най- 
сигурният. ♦

♦Английска КОС II -

Около петстотин хиляди 
по-малко от вас...

♦
▲
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