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С указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на
шите народи и наро
дности.
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СЪОБЩЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК НА СЮК НА СФРЮ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

ЮГОСЛАВСКАТА МЛАДЕЖ

Последователен борец за 

Титовата политика
Щафетата ще тръгне от 

СР Македония
Щафетата на младостта, израз на братството 

и единството на всички наши народи и народности 
и безмерната любов на младите нъм личността и 
делото на другаря Тито, ще тръгне идущата годи
на от СР Македония.

Това е решено на заседание на Председател
ството на нонференцията на ССМГО, на което е 
разисквано за ознаменуването Деня на младостта 
през 1982 година.

— С дълбока болка съобщаваме на 
работническата класа, членството 
ганизациите на СЮК, трудовите хора, 
гражданите и младежта на Югославия, 
че на 13 август в 22 часа и 40 
почина другарят Стеван Доронсни, изтъ
кнат революционер, един от дългогоди-

и ор- т
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I . . . На заседанието е прието и предложение те- 
занлючителното

V.
кст на конкурса за сценарий на 
тържество на Празника на младежта през 1982шните и непосредствени сътрудници на 

другаря Тито, член на Председателство 
то на СФРЮ и на Председателството 
на ЦК на СЮК.

Макар и години наред с нарушено 
здраве другарят Стеван Доронсни не 
се отделя от доверените му отговорни 
партийни и държавни задачи, 
докрай със себеотрицание и успешно 
изпълнява.

Загубата на другаря Стеван Доронски 
е голяма загуба за редовете на последо
вателните борци «а Титовата политика, 
революционната борба на Съюза на юго- 

работническагта кла

;:р::г година.
Конкурсът ще бъде открит до 15 ноември. За 

най-успешните трудове Съюзният номитет по чест 
вуване Деня на младостта предвижда и ценни на
гради: 50 хиляди за най-добрия, 40 за втория и 30 
хиляди динара за третия труд.

•. •

КОИТО

ЧЕСТВУВАНЕ ПРАЗНИКАНА ГРАНИЧАРЯ 15 АВГУСТ

Тържества във всички
застави

IЯШЯШвЛяШЯВшШшШк^:'
ТИЙНИ и държавни решения и становища, 
допринася за тяхната идейна разработка 
и осъществяване в борбата за постоянно 
укрепване ролята на работническата 
класа, като основен обществен субект.

Другарят Стеван Доронски с изтрай- 
ност се бори за осъществяване програм- 

политиката на СЮК. Със сло-

славските комунист»-, 
са и нашите народи и народности за на- 

освобождение, зацнон-ално и социално
победата и развитието на социалистичес- 

братството-един 
съв местност заставите и тогава този Пра 

зник се превърща в истинс
ко увеселение. Граничарите 
посещават трудовите органи 
зации, запознават се с про
цеса на производството, са
моуправлението.

В много застави в нашите 
общини бяха проведени спо 
ртни срещи и изпълнени по
дбрани програми, а всички 
дошли прекараха по някол
ко часа с предния страж на 
пазителите на родната гра
ница прекараха няколко 
приятни часове и по-отбли
зо се запознаха с живота 
на граничарите.

Тържествата по повод Де 
ня на граничаря, поради см 
ъртта на другаря Стеван Да 
ронски и провъзгласяването 
на 15 август за траурен ден 
се проведоха на 16 авугст

кото самоуправление, за 
ството м социалистическата 
на всички наши народи и народности, за 

необвързаност на социа- ните цели и 
во, перо и дело безкомпромисно и аргу
ментирано отбранява интересите и при-

независимост и 
листическа Югославия-

когатоОтиде си от нашите редове,
Съюзът на комунистите -и целокупното на 

обществено водят решителна борба за 
на сложните проблеми на 

и обществено развитие
общност на свободни про-

добивките на нашата социалистическа ре- Т.Г.волюция пред натиска и посегателствата 
на националисти и всички осатнали вът- Тазгодишният Ден на 

граничаря — 15 август, в 
Димитровградска, Босилегра 
дека, Бабушнишка и Сурду- 
лишка общини, бе отпразну
ван тържествено и масово. 
Представители на стопански 
те организации от Нишки и 
Южноморавски региони и 
общините, обществено-поли- 
тичесни дейци, младежи и де 
войни, пионери, граждани от 
местните общности посети 
ха граничарите, като им връ 
чиха скромни подаръци. Ня
кои ООСТ оа патронати над

ше
ма-решезане 

термалното 
•" югославската 

изводители, в 
те личности

решни и външни врагове на 1нашгт-а со
циалистическа 
народи и народности, 
самоуправление, 
необвързана политика.

Беше голям самоотвержен борец за 
непрекъснато развитие на Съюза,на кому
нистите съгласно съвременните 
изграждането на нови методи на негова
та работа и действуване в нашата полити
ческа система на самоуправителна 

. Активно допринася за 
на отношенията в

- на
общност на равноправни

социалистическото 
на нашата независима ичаса,' когато революционни- 

богат политичес-хора с
ки и организационен опит, високо класово 
съзнание, голяма принципност и автори
тет са толкова необходими на нашето об 
щество. С това загубата е още ло-голя- 
ма — за Съюза на комунистите, работни-

народи

условия,

всички нашичеекзта класа, за демо- 
демок- 

СЮК »■ об- 
акциите но ко-

(За чествуването на 
Деня на граничаря по 

обширно на 5-та страни-

и народности. •
Голямата боева последователност н 

наредиха другаря Стеван До-
на самоотвержените

крация- 
ратизиране 
ществото, св'ързването на ца)творчество

ронски в редовете 6 6ата 01 при
борци, които в огъня н °Р
надлежащи кЪм предвоеннтгелр на ско
пи младежки групи и секретари 

организации,се развиват
-----1 и организатори

то, народоосвободителната
•изграждане,
партийни и държавни ръ-

свъРзани с

организации смунистите и първичните
жизнените потребности и про-практиката, 

блеми на трудовите хорали гражданите, а 
последователно при- 

колективното рабо-
ДИМИТРОВГРАДв ръководствата 

лаганв и развитие на 
та, обща и отделна отговорност.

Стеван Доронски безкомпро 
на ноза-

във водачи 
из въстание- 
война и со- 

след това

евеките 
иа младежта Титовият фонд 

за работниците
Другарят 

мисио се 
висимата 
СФРЮ И сюк

бори за афирмоцията 
и необвързана

ациаяистическото 
в най-изтъ^нагги

политика на 
отно-международните

и комунистичес
винаги широко

и гражданите.
на другаря

вководители, 
трудовите хора

Революцюният път 
почти

в работническото
в света, за

сили на революцията,

Общинският синдикален 
съвет на Титовия фонд в 
Димитровград на заседание 
то си, проведено на 7 ав
густ т.г., разгледа петнадес 
тте молби на нандидатите 
за стипендии на Титовия 
фонд и взе следното реше
ние:

фонд липсват заявни на 
работници, което бе обяенв 
но нато голям пропуск и 
недостатъчно ангажиране на 
всични обществено-политиче 
сни субекти в общината. 
Тънмо заради това е сфор
миран и Съвет на • Титовия 
фонд в димитровградските 
ООСТ, нъдето е раздвижена 
широна антивност.
Титовиит фонд а създаден 
именно, за да са даде въз
можност понрай другите да 

образованието

швния, 
кото движение

.Стеван
напъл

активна соли-
45 години,

.най-бурните и 
история-

с 1ВСИЧКИдариост

ДеМК°Го Т'мГогГ^“' функции, успе-
отговорност .изпълнява и 

на Предсо

Доронски, дълъг 
но съвпада с 
най-светлите периоди н 
Този път неразривно е 
него и прерастването 
ционно младежко жена7а
основните сили иа Р оспособяването

цня, В Р«-ОН^аНнзацин, като органи-
»а партийните ор народите

м предводачг. иа »®Р « 
иа Югославия

борба * с.обода/опНарГ;нвтв

^непосредствено

участвува в привменет^^^

иай-твжкиТе'
на нашата

.настававвтъкан 
на нашето револю- 

а една от 
.револЮ-

и с П7,лнашно
на подпредседател 

,на СФРЮ и председателству 
на Председател

функцията
дателството 
ваЩ,
ството иа ЦК на СЮК- 

спомен на

относно председател
Ще бъдат отпуснати 

четири стипендии за стипен
дианти п първи нурс по сле
дните специалности: 1 юр
ист, 1 технолог и двама ду
ши, ноито ще изучават мате 
матина, относно химия.

Бо констатирано, че за 
стипендиите на Титовия

•всички наши тру- 
това, че му

ЗащотоВ траен 
дови хора Щв 
се падна 
лицето на 
свят от
до се прости

Председателството
Председателството

и ма- остане м по
честна длъжност пред 

граждани и целия 
ю гос л а в с к и т е к омун и сте1 

Тито.
на ЦК на СЮК и 

на СФРЮ

,в революцион-
власт,

затори тежката и
родиостите 
иата

всички наши
от издигат 

си и младите работници.
.името на

от другаря

Т. Петров
асно-внитепвр-



НАС |И УI ПО СВЕТА
ИСПАНИЯ

НАКРАТКО

• Решението на президента на САЩ Роналд 
Рейгьн да одобри производството на иеутрониа 
бомба продължава да предизвиива голяма загри
женост и нритиии. Реагирането на държавници, по- 
литичесни
за масово информиране главно посочват опаснос
тта от по-нататъшно изостряне на международното 
положение и изразяват загриженост поради опас 
ните действия на новото оръжие.

ф В срещата на Брежнев със Станислав Каня 
и Войчех Йерузелсни на Крим е потвърден курсът 
на извънредния конгрес на ПОРП. Съобщено е, че 
разговорите са преминали, преди всично, под 
на обсъждане обстановната в Плоша изключително 
от становище на отношенията между двете стра
ни. Гостите откровено изтъкнали проблемите, но 
и убежданието ,че ПОРП и народът на Полша 
благодарение на всестранните програми, приети на 
неотдавнашния извънреден конгрес — ще намер
ят път за изход от кризата. Разговорите на Крим, 
казало би се, са потвърдили нурса на ръководство 
то на Полша да отстои в стабилизирането на обс
тановната в страната и според възможните усло
вия — не отказвайки приятелската помощ — да 
продължи по пътя на изграждане на социализма 
в интерес на полския народ и на сигурността и 
мира, в света.

КАМПАНИЯ СРЕЩУ ВЛИЗАНЕ В НАТО
САЩ в Испания имат че

тири морски и военновъз
душни бази обаче гърси се 
съществено изменение на 
испанско-американския до
говор за тези бази, който 
е подписал диктаторът Фр
анко още през 1953 година 
под „срамни условия". По
настоящем са в ход испанс
ко-американските проговори 
за подписване на нов дого
вор, понеже досегашният из 
лиза от сила идущия мо- 
соц.

преварп между Изток и За
пад, с опасност да бъде же 
ртва но ядрени искушения. 
Социалистите се заканват, 
че ще потърсят излизане 
на Испания от НАТО ако 
превземат властта на идва
щите общи избори

Социалистическата и Ко
мунистическата партии не 
се претивопоставят на ис
панска почва да останат а- 
меринанските военни бази. 
Те търсят САЩ да не пол
зва тези бази за водене на 
агресивна война.

Социалистическата и Ко
мунистическата партии на 
Испания започнаха подготов 
ка за решителна нампания 
срещу влизането на Испа
ния в Атлантическия пакт. 
Макар че кампанията ще 
водят отделно, двете пар
тии имат един и същ ос
новен иск: решението за 
влизане или ненавлизане на 
Испания в НАЮ да се гла
сува на народен референ
дум. Правителството обаче 
решително е отхвърлило ис
ка на двете водещи опози
ционни партии от испанска
та левица.

Както се узнава кампани
ята ще бъде завършена с 
дебата в парламента за це
локупния проблем във връз- 
на с влизането на Испания 
в НАТО. Социалистите и ко 
мунистите са съгласни в 
парламента през следващия 
месец да се водят всестра
нни разисквания по този 
въпрос, но са се изказали 
против решимостта на пра
вителството решението да 
се приеме чрез обикновено 
мнозинство в парламента. 
Значи, не се търси нито 
абсолютно мнозинство в 
парламента, понеже прави
телството не е сигурно, че 
ще получи.

„Комунистите решително 
казват „не” на влизането 
на Испания в НАТО" — за
явил генералният секретар 
на Комунистическата партия 
на Испания Сантяго Кари- 
льо. По негова преценка, 
въвличането на Испания в 
НАТО няма да укрепи нито 
нейната демокрация, нито 
нейната сигурност, но ще 
я въвлече в блоковата над-

дейци, печата и останалите средства

знак

(Танюог)

В НАЙРОБИ ОТ 21 ДО 23 АВГУСТ

Западна Сахара пред ОАЕ
В Найроби, където се о- 

чаква днес да приключи 
първата нонференция на 
ООН за енергията, ще за
почне с работа и конферен 
ция, посветена на проблема 
за Западна Сахара. В близ 
ките кръгове на Министерст 
вото на външните работи на 
Кения се узнава, че от 21 
до 23 т.м. ще се проведе 
министерска среща на стра 
ните — членки на Специ
алния комитет на Организа
цията на афринанското еди 
нство за осъществяване ре 
золюцията на юнската сре
ща на африканските страни 
за окончателно решаване 
проблема на Западна Саха
ра. Веднага след това е за
планувана и среща на стра 
ните—членки на Комитета и 
непосредствено заинтересо
ваните страни.

На министерската среща, 
в главния град на Кения ще 
вземат участие представи
тели на Кения, Нигерия, Гви 
нея, Танзания, Сиера Лео- 

-не, Судан и Мали, които на 
предишната среща на ОАЕ 
са избрани в Комитета на 
„седморката", както и пред 
ставители на Полисарио, Ма 
роко Алжир и Мавритания- 

На срещата на ОАЕ глав
но ще се разисква за прове 
ждане на референдум, на 
който народът на тази бив 
ша испанска колония тряб
ва да вземе решение за 
бъдещето си. Също така 
ще се разисква и за обез- 
печване на условия за „сво
бодно" самостоятелно реша 
ване, както и за изтегляне 
на военните части на Маро
ко, ноито да бъдат заместе 
ни със смесени мирови сили 
на Организацията на афри
канското единство.

Ф След кратка почивка, в началото на сед
мицата в Найроби продължи първата конференция 
на ОН за енергията, на ноято страните в тази све
товна организация търсят пътища за съвместно 
превъзмогване на трудностите в обезпечаването на 
енергия и за решаване на енергийните проблеми 
в бъдеще. Страните „Групата 77” излизат 
със съвместна платформа и всичии те се проявя
ват в пълен смисъл за реализъм и наблягат на оно 
ва, което е приемчиво за всички страни на светов 
ната организация, без оглед степента на развитос- 
тта им. В досегашното разискване главно е постиг

от

нато съгласие между множество делегати, вклю
чвайки представителите на „Групата 77” и разви
тите страни — челнките на Европейската общност, 
Япония и Канада. Известен резерв е показал само 
представителят на САЩ. Изтъкнато е, че през сле 
дващото десетлетие за инвестиции в развитието 
на енергийните източници в развиващите се страни 
са необходими 60 до 80 милиарда долара годишно.

20 ГОДИНИ ОТ БЕЛГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

НЕОБВЪРЗВАНЕТО СИЛА, ВИНАГИ ^ТЛАСКАЩА НАПРЕД
ТИТО, НАСЪР И НЕРУ НА СРЕЩАТА СИ НА БРИОНИ НА 18 ЮЛИ '
НА БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА НА НЕОБВЪРЗВАНЕТО 1956 ГОД. ЯСНО СЛОЖИХА ПЕЧАТ ВЪРХУ УНИВЕРСАЛНОСТТА

В началото на септември т.г. се навършават
две десетилетия от провеждането на Първата оре- концепцията на политиката „а необвързването 
ща н, необвързаните страни в Белград. През те- Начело с Тито, югославск,и1е 1Комунисти ,Р 
чение „а тези 20 години числото на ««обвърза- те и народностите изтъкваха, че все докато от 
ните неочаквано и много се увеличи — от 25. поактикатч м* мйшпииапЛии м от
колкото бяха на Белградската среща «а две трети Р на ««ждунеродни отношения „е бъдат
от страните в света на последната в Хавана.

изграждат нови международни отношения се роди и раждането на движението за необвързаност. Мно 
го години по-късно другарят Милош Минич 
тази историческа среща казва: „Историческото зна
чение на срещата Тито—Насър—Неру е в това, че 
тя не бе регионална среща, но инициатива от гло
бално значение и всъщност бе призив за сдружа
ване на независимите страни извън блоковете за 
отпор и съпротивление на разделението на света 
на военно-политически блокове и студената вой
на, а за изграждане на нови международни отно
шения върху принципите на Хартата на Обедине
ните нации и принципите на активното мирно съв
местно съществуване".

за

премахнати: неравноправното 
страни и народи, намесата

положение между 
във вътрешни работи 
света На сфери на 

и колониал и зма, човечеството

В досегашния си ход движението и поли
тиката на необвързаността силно се афирмираха в 
международните отношения- Тази политика на пра
ктика показа пътищата за ,изход 
студената война, когато човечеството

'на Други, разделението на 
влияние и блокове
няма да може свободно 

на страхува за съдбата си.
да живее и винаги щеогг период

се намира
ше ка ръба на нова световна катастрофа. Тя -от
кри перспективите на
шения, които дотогава изключително бяха обре- на Обединените народи и огромното число страни, 
менени с остри конфликти на блоковете. Тази по- членове на ОН, а извън блоковете Тито

„Размислях: все пък тези, които са извън блоко
вете би трябвало някак си да се

Имайки предвид обстановката в света и бло
ковото разделение, което е затруднявало работатанови международни отно-

Тито, Насър, и Неру още тогава предупре
диха, че конфликтите в света трябва де се реша
ват по мирен начин и че е необходимо да се пред 
приемат крачки за премахване на съпротивата и 
Напрежението и да се надделее заплахата от сту
дената война. Затова и в общото хм съобще
ние стои: „Разделението на днешния свят на сил
ни блокове има тенденция тази заплаха да стане 
трайна. Мирът не може да се постигне чрез разде 
ление, но със стремеж към колективна сигурност 
в световни мащаби и чрез разширяване областта 
на свободата, както и чрез премахване доминацй- 
ята от страна на едни върху други".

каза:
литика изтъкна принципите на независимостта, рав 
нолравното международно свържат, да несътрудничество, само
стоятелното развитие на страните и народите и полУчат няк°я организационна форма като някой 
необходимостта от по-ускорено икономическо ра тРет блок- Но» някак си да се съберат, кръг от

хора и държави, всички онези, които са против бло 
ковото разделение..."

звитие на най-бедните и развиващи се страни. 
Въпреки и всекидневното напрежение в света, тя 
стана сила, която винаги тласка напред — надеж
да и съзнание на човечеството.
БРИОНИ:

Тито става пътник на мира и води борба за 
нови международни отношения- На 18 
год. на Бриони се среща с Насър и Неру. Тази 
среща и общото им съобщение,
Брионока декларация

юли 1956

ПРЕЛОМ В БОРБАТА НА НАРОДИТЕ ЗА 
МИР И СЪТРУДНИЧЕСТВО т ак ана р е ч е н ат а 

означават началото на по-
интензивно сътрудничество в борбата на народите 
за по-справедливи отношения- Тук те предвестиха

Непосредствено след Втората световна вой
на когато трябваше да се запази мирът и да се (СЛЕДВА)
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ЗйЖГЬЗЗИГГсй вн; ~ЦИ1ПЕ яд
ЖИЗНЕНИЯТ ПЪТ НА СТЕВАН ДОРОНСКИ

живя С РЕВОЛЮЦИЯТА 

и ЗА РЕВОЛЮЦИЯТА НАЙ-РАННА ШРАСТ
• Такава 

обикновеност,
Стеван Доронски е роден на 26 септември 1919 го

дина в сремското село Кърчедин, община Инджия, 
бедно селско семейство. Основно училище завършва в 
родното място, а гимназия през 1939 година в Сремсни 
Карловци.

Член на СКОЮ става още като шеснадесетгодишен 
ученин от пети клас на гимназията през 1936 година. 
Следващата година формира и първия скоевски актив в 
скокарловашката гимназия. В Югославската номунисти- 
чесна партия е приет през 1939 година, а същата година 
записва Ветеринарния факултет в Белград. Един е от 
преките организатори на демонстрациите на прогресив
ната младеж през декември 1939 година в Белград. Се
кретар на партийното ядро на Ветеринарния фанултет 
става през 1940 година.

Стеван Доронсни антивно участвува в политичес
ките и организационни подготовки на въстанието. След 
онупацията на страната става секретар на партийното 
ядро в Кърчедин. и член на Онолийския комитет на 
ЮКП. През септември 1941 година Стеван Доронсни по
ема дължността политичесни комисар на Подунавския 
партизански отряд. На окръжното съвещание на сремс- 
ните комунисти в Печинци през декември 1941 година е 
избран за член на Окръжния номитет на СКОЮ в Срем. 
Като секретар на Окръжния номитет на СКОЮ един е 
от основоположниците на вестника „Глас омладине" и

личност, накъвто е Стеван Доронски Впленява със своята 
принципи, можа 

класова революция, нак-
жизнени

върховни хуманни 
— изтъкна Лазар Мойсов, цели са човешкототоинство 

на СЮК.
щастие и дос- 

председател на Председателството на ЦК
• И в теорията, и в 

място между онези хора 
значителен принос 
най-прогресивните

практиката Стеван Доронски 
в нашето движение, 

за развитието на
заема изтъннато 

дадоха 
отношения върху 

каза Добривое Видич, пред-

в нашата страна, които 
междунационалните

седател „а ПредседаГлствоГнТсРС614"0 “
винаги^е^сигурен^оре^6 последователен "и Г""™' 46 Д»Ро-сни

тия - каза Бошко Крунич поелгеп!т» ' п решителен член «а своята Пар- 
РУНИЧ' пРеАседател на Председателството на ПК на СНВ.

По повод смъртта на Сте 
ван Доронски, члена на Пре 
дседателството на СФРЮ и 
на Председателството на 
ЦК на СЮК, в Скупщината 
на СФРЮ бе проведено ко- 
меморативно заседание на 
органите и организациите на 
Федерацията. Подобни но- 
меморативни заседания са 
проведени на органите и об 
ществено-политичсеките ор 
ганизации на СР Сърбия и 
Белград и обществено-поли
тическите организации и ор
ганизации във Войводина.

На комеморативното засе 
дание във Федерацията Ла
зар Мойсов между другото 
изтъкна:

— Почина Стеван Дорон-

бъдеще и щастие на своя 
народ и своята работничес
ка класа.

Стеван Доронсни бе и 
остана непоколебим . по Ти- 
ТОВИяТ път 
предан на Титовите идеали:

авния град между другото 
изтънна:

Зад смирения образ и ск
ромния човек, още един от 
плеадата Титови революци
онери, чиято дейност може 
да бъде образец на всични, 
наши хора, а особено за мл 
адите, другарят Стеван До
ронски притежаваше нрепка 
воля на последователен бо
рец за социализъм, самоуп- 
равителна,
свободна Югославия.

и безгранично

негов пръв редактор.
След възобновяването на Покрайнинския комитет 

на СКОЮ за Войводина през средата на 1943 година 
Стеван Доронски изпълнява длъжността организационен 
секретар. Тогава става и член на бюрото на Покрайнин
ския комитет на ЮКП за Войводина, а към края на 
1943 година и член на Главния народоосвободителен от
бор за Войводина и секретар на Временнния отбор на. 
УСАОЮ. На Втория конгрес на УСАОЮ през май 1944 
година бива избран в Централния отбор на УСАОЮ. 
През август същата година става политичесни секретар 
на Покрайинсния комитет на СКОЮ за Войводина.

След освобождението все до края на 1948 година 
Стеван Доронски е организационен секретар на Цент
ралния комитет на СКОЮ и член на най-тясното ръко
водство на УСАОЮ, относно Югославската народна мла 
деж. От 1949 до 1951 година е организационен, а от 
1951 до 1963 година политичесни секретар на Покра- 
йниския комитет на ЮКП, относно Съюза на комунисти 
те на Войводина и председател на Народната скупщина 
на Автономната област Войводина. На Втория конгрес 
на КП на Сърбия и на Третия конгрес на СК на Сърбия 
е избран за член на Централния номитет на СКС, а 
на Четвъртия и Петия конгрес на СКС и за член на 
Изпълнителния номитет на ЦК на СКС.

На Шестия конгрес на СЮК през 1952 година Сте
ван Доронски е избран за член на Централния комитет 
на СЮК и оттогава постоянно е член на най-висшия 
орган на СЮК.

В посочения период Стеван Доронски временно из
пълнява и длъжността председател на Понрайинсния 
отбор на НОФ-а, относно на Главния отбор на ССТН на 
Сърбия, Централния отбор на ССТНЮ, Съюзния отбор 
на СУБНОРЮ, председател на Изпълнителния съвет на - 
АП Войводина, а също е бил и представител на всичките 
състави на Скупщината на Войводина, Скупщината на 
Сърбия и съюзен представител на втория състав.

От юли 1963 до юни 1965 година Стеван Доронсни 
изпълнява длъжността подпредседател на Изпълнител
ния съвет на СР Сърбия, от юли 1965 до ноември 1966 
година е сенретар на Градския номитет на СН на Бел
град, а след това до ноември 1968 сенретар на Изпъл
нителния номитет на ЦК на СК на Сърбия.

На Деветия конгрес на СЮК през март 1969 година 
е избран за член на Председателството на СЮК и Из
пълнителното бюро на Председателството на СЮК. На 
Десетия и Единадесети конгрес на СЮК е избран за 
член на Председателството на ЦК на СЮК, а от 1974 
годиначе избран и за член на Председателството на 
СФРЮ. От май

ТРАУРЕН ДЕН

По повод смъртта 
на другаря Стеван До
ронски, член на Пред- 
седателстовто на Соци 
алистичесна феедрати- 
вна република Югосла
вия и на Председател
ството на Централния 
комитет на Съюза на 
югославските номунис- 
ти, Изпълнителният съ 
вет провъзгласи 15 ав
густ 1981 година за 
ден на всенароден тра

необвързна и

,,Тито ни остави отговор 
на въпросите кои сме, как
во сме, как ще продължим 
нашия път, ще се запазим 
и ще вървим напред. Днес 
съдбата е в нашите ръце. 
Не съществува такава сила, 
която може да върне Тито- 
вото дело назад, да затъм
ни фанела, който толкова 
дълго носи и пренесе през 
много тъми и бури, — казал 
по един повод. Доронски.

Отдавайки на другаря До 
ронени пълно признание и 
почит — изтъкна Глигори- 
евич — може да кажем, че 
той самият, със своя живот 
и революционна дейност те 
зи свои думи напълно пот
върди, че своя революцио
нен дълг и задължение из
пълни ...

ски — революционер само
отвержен борец, човек с 
блага нарав, но решителен 
и неуморим борец на наша
та революция, който винаги 
се намираше в първите й 
редове, остави дълбока бра 
зда след себе си.

— Изключително голям 
принос даде другарят До
ронски за осъществяване 
братството и 
пълно и истинско равнопра
вие на всички народи и на
родности в САП Войводина, 
СР Сърбия и СФРЮ. В него 
вото лице нашата Партия и 
другарят Тито винаги имаха 
велик и непоколебим борец 

на нашето

УР-
На деня на всенаро

дния траур държавни
те знамена бяха изтъ 
инати на половин но- 
пие и бяха отказани 
всички културно-забав
ни представления в 
страната.

единството,

— На всички полесражения 
революция А°на нашата 

наши дни той остана здра- 
постоянно, упорит и по На последното тъжно из

пращане, което протече при 
най-висши държавни и вое
нни почести, присъствуваха 
семейството, членовете

во и
следователен в борбата за 
нейната победа, за разгръ- 

всички потенциа- 
нашата социалистичес

за укрепването 
единство и социалистическа 
съвместност”.

— Такава личност, какъв- 
то е Стеван Доронски, плен 

обикнове-

щане на 
ли на на

наПредседателствата 
СФРЮ и на ЦК на СЮК, 
делегации на републиките и

ка страна...
Бошно Крунич на комемо- 

заседание въвява със своята 
ност, непосредственост и 
високо етични жизнени при
нципи, може да роди само 
велика, дълбоко народна и 
дълбоко класова революция, 
каквато е нашата, чиитевър 
ховни хуманни цели са чове 
шкото щастие и достойнс-

ративното
Войводина също произнесе автономните области и пре 

слова за Дорон дставители на обществения 
и политическия живот на 
Федерацията, Републиката 

_ Другарят Стеван До- и град Белград. Безмълвна- 
ронски, изтъкнат партиен та и достойна почит на 
деец и държавник, принад- скъпия и уважаван съграж- 
лежи на плеадата револю- данин отдадоха многоброй 
пионери и съратници на дру ии белградчани, събрани 
гаря Тито, ноито винаги се пр0Д платото на Снупщина- 
бореха за автентична, хума- уа на СФРЮ. 
нна социалистическа револ- 

и самоуправителна
за чистота и ед- 
Титовата партия 

истинска

признателни
ски:

тво. 1977 до 16 май 1978 година изпълнява 
дължността подпредседател на Председателството 
СФРЮ, а от онтомври 1979 до октомври 1980

засегИа комемеративяото
СР Сърбия Добри надание в 

вое Видич говорейки за ра 
революционното дело и път 
на Доронски изтъкна между 
другото:

— Неумолимата смърт тв
ърде рано изтръгна от на
шите редове един от плеа
дата на онези хора, които 

младост и це-

година
председателствуоащ, относно председател на Предсе
дателството на ЦН на С/ОН.

поздравпоследен 
останки на Степан

ПриюЦИя 
Югославия. тленните 

Доронски,. изпратени от чле 
на семейството до

Обнародвал е повече студии и статии, от ноито ед
но число са събрани в ннигите „Съюзът на комунистите 
в акция" (1977) и „Борбата на СКОЮ във Войводина" 
(1981). )

инство на 
на комунисти, 
власт на работническата

на незави-

за
кл- новете

Новите гробища, нъдето бя
ха премирани. Урната след 

в Нови
аса и алтеорбипт®рзана югосла Стеван Доронсни е носител на „Партизанска спо- 

мекица 1941 година", Орден на герой на социалисти- 
чеснияй труд, Орден на народното освобождение, Ор
ден на братството и единството със златен венец и дру
ги домашни и чуждастрани отличия:

сима и
в света. това бе пренесена 

Сад, нъдето на Новите гро
бища бе извършено погре-

вияцялата своя 
лия свой жизнен век посве
тиха на идеалите на револ

се от Стеван
Доронсни председателят на 
ГК на СН в Белград Душан 
Глигориевич от името на гр 

ажданите на СР Србия и гл

вцията и които изгоряха 
честната борба за свобода, 

по-добро

бение.

за социализъм, за (СТРАНИЦА 3
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ОБЩИНСКИТЕ СИ ГРАНИЦИ
БАБУШНИЦА „ИЗЛЕЗЕ" ОТКАК

ОТ СТОЛ ДО ТРИГЛАВ...ТИТО КАЗА...
СН КАТО ОРЪЖИЕ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА 

БОРБАТА ПРОТИВ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ 
Целият досегашен опит потвърждава, чб само

управлението може да се развива само със съз
нателна обществена аннция- А това не може да се 
обезпечи, нито работничесната нласа може да 
завладява решаващо позиции в обществото без 
Съюза на номунистите нато идейно-политичесни е- 
динна и дееспособна организация на работничес
ната нласа. Затуй и всични врагове на самоуправ
лението, носителите на чужди идеологии, на първо 
място оспоравха обществената роля на Съюза на 
номунистите и се опитваха да я подриват и напъл 
но да я спарат.

Дори и в Съюза на номунистите съществуваха 
схващания, ноито свеждаха ролята му само на за
емане на общи становища, което го отдалечаваше 
от актуалните обществени проблеми, от ноннрет- 
ните въпроси на сомуправлението и от борбата за 
неговото по-нататъшно развитие и все по-пълната 
изява. В резултат на това дойде и появата на от
делянето на Съюза на номунистите от всекидевна- 
та практика, от конкретната борба за промяна на 
обществените отношения с мотивировка, че това 
значи „намеса” в чужди работи. Такова оспорване 
на необходимостта от съзнателно влияние върху 
правилното развитие и напредък на обществените 
отношения беше отражение на проникването на 
немарксически, либералистически и опортюнисти- 
чески схващания в редовете на Съюза на кому
нистите. Революционното значение на 21-то засе
дание на Председателството на СЮК и Писмото 
е именно отхвърляне на танива схващания и укре
пване на обществената роля на Съюза на кому
нистите. С това направихме завой към идейно-по
литическото и акционното оспособяване на Съюза 
на комунистите за ролята, която тон трябва да 
има. Твърдо застанахме на становището, 
мунистите със своята борба трябва да действуват 

вътрешна сила на общественото развитие, 
значи, не извън самоуправлението и рабтническа- 
та класа, но във всички облици на нейното органи 
зиране, в органите на самоуправлението, обществе 
но-политическите общности и организации, държав 
ните органи и така нататък.

(Из речта пред Събора на Федерацията, 
произнесена на 23 април 1973 год., Белград),

тите, а над четири пъти уве- 
лр<жзводството, общиярепублика Чер- 

Това не стана слу- 
на бойците

В циолистическаПровеждайки на дело кон
ституционните определения за 

на всестранно сътРУ

личава
доход... Днес този колектив е 

в общи
на гора. 
чайно. По почин

нвй.-ькумУлоТИВНИЯт
работниците получават

развитие 
дничество, за сдружаване на 

пет —

— в Плевля пРе 
на Съюза

от този град
ната, а
най-високи лични доходи...бииава делегация 

на бойците от
труд и средства, от 
шест години

Бабушница.
прияк*'1'насам, една от 

найниз оставал и то об
ПОСРЕДСТВОМбеше ДРУЖБА —

ТЕЛЕВИЗИЯТА
Продължено 
сгвото,
ч е т ир и г о д и ш н ат а 
бодитолна борба 
бойците от тези два града

стопански 
щини в Социалистическо репу 
блика Сърбия, Бабушница, за
върза приятелство 
в СР Черна гора,

накоето по време
Народоосво може да 

сближението и 
опознаване на

Как телевизиятаС'/,з даваха
е Пловля допринесе за

ВЗс-ИМНОТО
в

Совница в на-
и народностите у нас 

ТВ—
родите
показа и популярна0

„Знание—имане".предаване 
Преди две години в ного уча 

и многонационалнитествуваха
! общини Бачки Петровац 
' САП Войводина и Бабушница.

от

сили наОсвен че премериха 
културно-забавното поле, пре 

двете общини 
започнаха организира

дстсвителите на 
оттогава
но да сътРУДничат и в АРУГИ 

инте- 
Бачки

области. Бабушница има
рее да сътрудничи с 
Петровац в 
страната —

нажитницата 
Войводин^, а ба

заинтере-чкопетровчани са 
созат за снабдяване с жи

от Бабушсътрудничеството„Лисца" проби леда в вотинска продукция 
ница и 
родните прелести иа 
беня, Стрелъц и др.

за използване на при 
Звонсчана XXII дивизия. ОтСР Словения. Бачки Петровац 

в САП Войводина.
състава
тогава всяка година двете оби Оджаци

Бабуш нишка община сътруд 
и със съседните общи

места
си разменят делегации11 щ ни

по време на чествуването на 
Деня на 
трбйват разменни гостувалия

културно-художествени

за почивка.
Две години ученици от Ба 

чки Петровац прекарват 
ната и лятната си ваканция з 
Бабушнишке община.

ДА СЕ ЗАСИЛИ СЪТРУДНИ
ЧЕСТВОТО СЪС СЪСЕДНИТЕ 

ОБЩИНИ

ничи
ни Пирот, Димитровград, Бе
ла паланка, Църна трава и

освобождението, ус зим-че но-
надр., макар че има място т,оаа 

сътрудничество да се разши 
ри още повече.

нато дружества.

На дело се внедрява и ра 
звивз братството

населението от Бабуш 
община и Плевля.

сътрудничес
тво обаче засега не е много 
развито.

БРАТСТВО ПО единствотоС ПЛЕВЛЯ
ОРЪЖИЕ Не сътрудничи Бабушница 

успешно само с общини извън 
Нишки регион и републиката. 
Тя сътрудничи добре и със 
съседните общини: Пирот, 
Димитровград, Бела паланка 
V Църна трава.

С Пирот и 
има някои 
органи,
водствени мощности в 
рот, Бабушница и Димитров
град. ,Балкан" се обедини с 
..Ястребац" в Ниш, а „Кому- 
налац, и „Църни връх" търс
ят партньори за сдружаване 
на труд и средства.

Съществуват редица неиз
ползвани възможности за сът
рудничество специално между 
трите общини в Горно Пони- 
шавие (Бабушница, Пирот и 
Димитровград) в образована 
то и възпитанието, в комунал 
ното строителство и др.

Матея Андонов

между
нишка

СтопанскотоОт 1974 годинз Бабушница 
се побратими с Плевля в Со

1
В ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" СЪС СЕВНИЦЕ — ПОЛЗОТВО

РНО СТОПАНСКО СЪТРУДНИ- 
ЧЕСТВО

Димитровград 
общи служби иУчреден нов централен издателски съвет а „Тигър’ има произ 

Пи-
През 1978 година група сто 

дейци от Бабушнишка 
об-

пенски
община посещава някои 
щини в СР Словения изуча
вайки техния опит. Така 
завръзва дружбата със Сев-

,Братство’.’, 
за масова

ма Йованович, председател 
на Председателството на 
ССТН в Южноморавски ре
гион.

На заседанието бяха об
съдени, повече въпроси, от 
които и състоянието и раз
витието на Издателството. Ко 
гато се касае за развитето 
му и покрай наличните до
сегашни резултати все още 
съществуват въпроси, които 
търсят отговори и решения- 
Освен материалното поло
жение, което се подобрява, 
но все пак не е и цялостно 
решено, в по-нататъшното 
развитие на Издателството 
особено трябва да се обър
не внимание върху кадро
вия въпрос. Имайки пред
вид по-нататъшното разви
тие нужни са и по-чести кон 
такти на Издателството с пр 
едставители на обществено- 
политическата общност пре
ди всичко с Нишки и Южно 
моравски региони и с общи 
ните, в които живее българ
ската народност.

Един от въпросите на за
седанието бе и необходи
мостта от по-богато и по- 
съдържателно сътрудничест 
во на „Братство” с издател
ствата на майчин език на 
народностите 
При това още веднаж бяха 
обсъдени възможностите и 
готовността за сътрудничес

тво на „Братство” с култур
ни и съответни институции 
в НР България. Сътрудниче
ството всъщност ще се осъ
ществява в рамките на Про 
грамата по сътрудничество 
на нашата страна, републи
ка Сърбия и общините, в 
които живее българската на
родност с НРБ. 51

Имайки предвид ролята 
на народностите, които всъ 
щност представляват мосто
ве за сътрудничество меж
ду народите и страните, чле 
новете изтъкнаха, че за сът
рудничество 
всични условия и 
ности, както от страна на 
„Братство”, така и от стра
на на по-широната общест
вено-политическа общност. 
Понастоящем обаче сътруд
ничеството на „Братство” с 
институции от НРБ се обос
новава само на размяна на 
вестници и списания. Въз
можностите са обаче много 
по-големи. Още повече, ако 
се има предвид книгоизда- 

Брат-
ство”, която има над 70 за
главия на български език, 
от които голямо число са от 
автори на българската наро
дност.

На заседанието бе приет 
и план за работа на Цент
ралния издателсни съвет за 
период от една година.

Издателство 
като институция 
информация на българската 
народност в СФРЮ, с из
данията си: в-к „Братство”, 
детския в-к „Другарче” и 
списание „Мост” с книгоиз- 
дателската дейност, постоя
нно става все по-силен фак 
тор в системата на масово
то информиране в^страната. 
Със Съюза на комунистите 
начело, редколкгиите, изда
телските им съвети, основа 
телите му и по-широката об 
щност се застъпват. Изда
телството да става все по-

сг

нр це, по-точно с конфекция 
„Лисца". Специалисти на „Ли 
еца" идват в Бабушница и ос
тават твърде доволни. Започ

делово-техническова първо 
сътрудничество с „Текстилко- 
лор’, а по-къоно един цех от 
него се приобщава към „Лис 
ца". Само за три години — 
цехът на „Лисца” — „Бабуш
ница " удвоява броя на ззе-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАДО КРАЯ НА ГОДИНАТАсъществуват 
възмож-значителна сила, с която, 

съвместно с радио и ТВ пре 
даването, българската наро
дност се нарежда сред на
родностите, които имат ор
ганизирано информиране на 
майчин език. Имайки пред
вид успешното осъществява 
не на задачите, както и 
плановете на Издателство- 
„Братство" занапред има 
всички възможности за още 
по-богата и съдържателна 
дейност.

Това е една от оценките 
от неотдавна проведеното 
учредително заседание на 
Централния издателски съ
вет на Издателството. Съве
тът наброява 14 членове. За 
председател на същия е из
бран Десимир йович, член 
на Председателство 
ССТН в Нишки регион, а за 
заместнин-председател Си-

Новн телефонни линии
Тези дни с. Гложие ще по

лучи телефонна връзка, а с 
това и по-големи възможно 
сти за улеснявана на бита. Вси 
чки необходими средства 
материали е обезпечила 
щ инската скупщина, а рабо 
тите по прокарване на лини
ята извърши трудовата еди
ница на ПТТ в Босилеград и 
населението от местната об
щност. До края на годината 
телефонна линия що получи 
и село Радичевци. Необходи 
мите средства ще обезпечи 
ОС, а изпълнител на работа 
та пак ще бъдат трудещите 
се от ПТТ в Босилеград.

Според плана, в развитието 
на инфраструктурата в Боси- 
леградска община, до края 
на настоящата година е за-

напланувано и прокарване 
телефонни линии в още ня
колко местни общности. Теле 
фонни връзки трябва да полу 
чат селата Долна и Горна Рь 
жана, Плоча, Караманица 
Доганица.

и
06- и

V

Понастоящем в ход е акци
ята за обезпечаване на необ 

Същиятването на ходимия материал, 
вече напълно е обезпечен за
телефонната линия към Кара 
маница. Всички необходими 
средства и материали ще обе 
зпеч1«' Общинската скупщина. 
Изпълнители на работата, ка
кто се очаква,ще бъдат чие 
лящите се към ЮНА и насе 
пението в тези местни общно 
сти.

в страната.
на

В. Б. В. Б.
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Тържествено чествуване Деня на граничаря

Босилеград: Винаги бдителни Д
15 август

имитровград: „Всички 

сме еднакво добри“
Т1ШЩТГ

се Дителната борба 
ХОвНИд ни
Ти ТО, КОЙТО
си ни учеше 
зим и

г.роьеде в казармата в Боси- 
ле ред, където на

и към Вър- 
комендант другаря 
Д° края -н-а

бяха наградени 
Също така

с книги.
воцницито

на тържеството 
по повод празника за 
ното

—граничери и 
л гостуваха

командирите живот 
да па успеш

сътрудничество с гранични 
' и приноса за разви 

всенародната отбра- ' 
обществената

на комендантът Павкович 
колективно

как трябва 
придобивките от 

-1 тази цел гра 
непосредстве

тпредставители : _ 
обшествено-долитическите и 
трудови организации, 
сгаеители от:.,общината

| стари и млади от съседните 
| села. Всички бдха заедно, тук 
| край границата, всички заедно
| чествуваха Деня на граничаря- 
8 Войниците приеха скромните 
I подаръци, ^ пък най-добрите

пък най-добрите 
удостоени с похвали,

на { '■•тачим
' '4те части Iреволюцията. За 

ничните
, Цпред- тието на 

на и
части са 

но обхванати
Щи пред самозащитав системата

всенародната отбрана, 
започва още 
камък

ставители^ на организации 
региона . 
ничните

от — връчи
признание на гра- 

Рибарци, както 
и на три граждански 
КРОНЕ СТАНКОВ 
Тлъмино, ЛЮБЕН

отч Груинци и на СИМЕОН 
ЗАХАРИЕВ,

патронати на гра- 
застави.

След като беше

която
тук на граничния 

каза Захариев.
По случай Деня 

Рите, 9 войника 
чка „Прилежен

гостите, а 
бяха
грамоти, книги, наградни 
пуски. Така например 
Хукич бе награден с 5 дни, 
а пък неговият земляк. Любо 
Хукич с 10 дни награден от
пуск. Борис Остеняк бе наг 
раден с книга..., но все пък 
най-голямата награда получи 
Янез Микел - 
лежен войник'.

Двадесетгодишният словенец

ничния прелез &интониран 
мъл

почит на ве

революция 
укрепване на

'лица на 
от Долнохимнът и с едноминутно 

-чание отдадена
на гранича 

получиха зна- 
войник", Ю

от-
ЕсадКОСТАДИ-

-41новликана на 
и борец за 
братството и

нашата
председател на Об 

скупщина в Босилег-Щи не кат а 
Ред.

единство меж- 
народно 

за зна 
граничните вой- 

техния ' при- 
борбата срещу общия 

враг говори БОРИСЛАВ ПАВ 
КОВИЧ, командир на 
ното поделение в Босилеград. 
Между другото той 
,,На тази дата преди 37

,гду нашите народи и 
сти ВСтеван Доронски, 4 рамките на 

се проведоха 
V ^ заниЯ по футбол и волейбол, 

състезаваха по 14
двете

чествуването 
спортни състечението на Я- Микел

значка „Прискови части, за 
нос в РЧ където се 

отбора В
На заставите в Димитровгра 

дека община и
сподели с нас:

— Естественно, че се рад 
вам, обаче 'тази значка може 
ше да я получи всеки мой 
другар, защото ние тук всич 
ки еднакво сме добр>- и вси 
чки заслужават тази значка, 
но тя е една.

Всички сме като едно, вси- 
ние сме „Югославия в

състезания 
първо място заеха отборите на 
армейците. Беше

тази година 
гостуваха работници от трудо

гранич

вите органр зации, селскосто
пански
от близките местни общнос
ти, пионери, студенти...

На заставата „12 февруари", 
тържеството се състоя на 16 
август, деня на тържественото 
чествуване Деня на граничаря.

На граничната застава бя
ха пристигнали работници от 
Тютюновата промишленост от 
Ниш,
ки дейци от Димитровград,

каза: *зпълнена 
ДР подбрана програма в залата на 
рР Културния дом.

Програмата за Деня на гра

ничарите все още не е при

ключила понеже, разни мани

фестации по повод юбилея на

ш производители, жителиго
дини, по решение 
оналния комитет

на Наци 
на Югосла- • '

виЯ И със заповед на Върхов ^ 
Н V Я
вободителната 
Югославия —

Б
комендант на Народоос- 

войска
Йосип Броз 

Тито, беше формиран Корпус 
на Народната отбрана 
Югославия (КНОЮ). Форми
ран в разгара на Народоосво 
бодителната борба той имаше 
за задача да се бори про-

чки
малко" — заяви Янез Микел

на

войника получиха 
награден отпуск, 10, войника 
по седем дена, 
пет днб . Осем войника получи
ха похвали, а седем войника

десет дни
и тръгна към поста, защото 
както казаха войниците, грани
цата трябва да се пази и ко- 
гато се тъгува, винаги.

революцията ще бъдат органи 
зирани в течение на годината.на а трима по

общественно-политичес
М. Я.

Т. Петров

РЕПОРТАЖ ОТ ГРАНИЦАТАтив всички врагове-, четници, 
усташи, балисти и останали 
техни сътрудници. Няма място 
където да не са минали. Вед
нага след войната те поеха 
твърде отговорна задача — да 
пазят границите на нашето оте 
чество. След това Павкович го

С героичния дух на легендарна Кадиняча
След дълги наблюдения 

жена в напреднала възраст 
от съседната държава 
твърде предпазливо се пре
хвърля отвъд граничната че 
рта. Никой не знае кои на
мерения я карат нелегално 

до да минава границата. Но гра 
ничарите от заставата „На- 
диняча’’ лесно се справят с 
такива провокации, защото 
те съзнателно вършат своя 
та длъжност. На няколко ме 
тра от браздата внезапно и 
от изневиделица,, строг мъж 
ки глас я заковава на мяс
тото: „Стой! Ръцете горе!” 
Наскоро жената е предаде
на на компетентите органи.

Тук свършва този дей
ствителен разказ от грани
цата, но не и разказа за 
бдителните пазачи на наша-

тишината на топлия летен 
ден селяните спокойно жъ
нат и вършат други кърски 
работи.
граничната застава, 
чарите ни посрещат любез
но и — строго, според пра
вилата на граничната служ
ба. Тук не съществуват при 
вилегии.

читаш на всекой от друга
рите си:

— Може би никой по-сил- 
Пристигаме пред но не е почувствувал наше- 

Грани- то братство и единство от 
казва Шабан Сина-

Граничарите от „Кадиня
ча” с гордост говорят за из
вънредното сътрудничество 
с младежите 
от близкото село, което се 
изявява с многобройни спор 
тни срещи и съвместно под 
готвяне на културно-забавни 
програми.

Разказът за

вори за взаимното сътрудниче 
ство между населението и гра 
ничните части, за укрепване 
братството и единството между 
народите, най-светлите придо
бивки на нашата революция» 
за което другарят Тито 
края на живота си се застъпва 
ше за развитие и укрепване на 
всенародната отбрана и обще
ствената самозащита.

— Няма по-голям дълг за 
всеки наш гражданин, но дз 
бъде граничар — пазач на на
шата самоупревителна, необ-

и
и девойките

мен
ни, албанец от Снопие. На
ционалистите и иредентисти 
те в Косово причиниха голя 
ма вреда на нашата страна 
и на всички честни албанци. 
Но към мен не се мени ни
що. Напротив. В решимос
тта на другарите ми да паз
ят социалистическата ни ро
дина, в техната морална по
дкрепа намирам сили за о-

граничарите 
от „Кадиняча” не ще бъде 
завършен, ако 
сочат активностите на мла
дежката и партийната орга
низации. Всички въпроси се 
уреждат с конструктивна мл 
адежка
дейност — казва команди
рът. Тези трудолюбиви мла-

Докато разглаждаме пре
красно уредената околност 
и безупречната 
„кърга”, спонмяме си за 
думите на коменданта. А 
граничарите са на всекидна 
вна задача. Всичко протича 
при пълен ред и висока дис 
циплина. Спонтанно оценява 
ме: те достойно носят име- 

славната Кадиняча!

не се по-
чистота на

и комунистическав7>рзана и социалистическа стра 
на, която предвождана от Ощо 
за на комунистите и другаря 
Гитр .издигнаха 'на високо меж 
дународно рЪвнище — завър
ши Павкович. '"V

ще по-успешно изпълняване 
на задачите.

Граничарите са се сроди
ли с този край и познават 

в него-

дежи сами си създават ус
ловия за развлчение. Уре
дили са комплекс от спорт
ни терени и сами произвеж 
дат значителна част от необ 
ходимите продукти, с което 
дават принос в общата бор 
ба за стабилизация. Фут
болът, волейболът и тенисът 
на маса са средствата за 
издигане на физическата 
подготвеност. В свободни
те часове се играе шах. 
подготовя стенвестник и чес 
то се чуе музика. За весе
лото настроение е задъл
жен Хидрет Хускич с акор 
деона си.

На тази застава се смен-

то на
Командирът Стоилмо Ди- всички особености 

митров само ни „въвежда” вата панорама. Най-много 
живота на тези млади хо- им харесват хората, с които 

ра. Останалото, казва' той, изписват още една светла 
ше видите и почувствувате страница на взаимното дей- 
СдМИ ствуване в отбранително-за-

Запознаваме се с група щитната система. Тези усър 
„свободни” и наскоро разго дни планинци са най-добри- 
варяме на различни теми — те им сътрудници. А мла- 
като стари приятели. Не е дите граничари им се отпла- 
трудно да се забелена, че щат с готовността си вина- 
всички помежду си са извъ- ги Да помогнат. Стрина На
предни другари. А какво дежда от съседната махала 
въсщност представлява дру внезапно получава парили- 
гарството на границата, за за. Граничарите бързо при- 
което Димитров казва, че е тичват на помощ и болната 
крепко и специфично.

— Нашето другарство е 
неразривно от граничарска- 
та служба — казва Живко, 
родом от Берово. То се раж 
да и развива от съзнанието 
за високата отговорност в 
изпълняването на доверена
та задача. В нашия 
няма нищо по-хубаво 
чувсвото, че и в най-трудни 
те моменти можеш да раз-

.От името на - обществено-по та родина,
П/,рвият „ориентир” до 

граничната застава са думи
те на коменданта Борислав 
Павкович: този усърден и 

е един

р.
литическите и.трудови органи
зации, Общинската скупщина, 
населението от. 'Босилеградска 
община я гостите представите
ли' от трудовите организации 
—латронати на заставите, Праз
ника на граничарите 
председателят на , Общи 
скупщина СИМЕОН ЗАХАРИЕВ. 
Между другото той говори за 
традиционното и съДЪРжаТел

задужен колектив 
от най-добрите в гранично
то поделение, може би и 
най-добрият”. За извънред- 

резултати в обучението 
и идейно-политическото из
дигане, за съзнателното и 

но сътрудничество - на гранича храбро изп'ьлняване на гра- 
рите и населеЙи^тр ’ в Босилег цичарската ДЛЪЖНОСТ И за 
раден^общи*#;* страничните принос в свободните актив 
райони населението е десна цОСТИ на КОЛвНТИВа МиЛИВО- 

изтък {-е кутич е получил значка 
„Прилежен войник , Рефик 

награден с 10 дни 
граничари 

на похвални

честити
нската

НИ

жена спешно е 
до линейната, 
случай: 
производител Винко се чуди 
какво да прави с натоваре
ните кола, прематурили се 
в едно долище. Пак пома
гат младите граничари. То
ва са само два от множест
вото подобни разкази.

пренесена 
Или друг 

селскостопанският
ят поколенията граничари, 
по високите резултати в из
пълняването на задачите са 
техната хубава традиция. 
Защото 
свързва георичният дух на 
легендарна Кадиняча. И ги 
учи да защищават и обичат 
родината си.

ръка на граничарите, — 
на 3с/хариев.

— Всеки граничар изл7,лнява 
ДЛ7,жността си с чувство

карич е
отпуск, НЯКОЛКО 
са получатели I 
грамоти, някои от тях щв 

В К7>/ЦИ ПО 7 дни...
граничния

тук поноленията
на

А7»лбок патриотизъм и голяма 
само ЖИВОТ

отговорност К7,м народа, 
упр,;в1. телния социализъм, към

бретег.ого и .Д-нет.«в сьзда ПОяа граиицата.
дено още През Народоосвобо хрео

прекарат
Наближаваме

Горе по планинския
от

Кирил ГеоргиевВ
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БОСИЛЕГРАД:

Стопанство • нЯЙШШШШжшшжШ
•ЙУ . I«» V ■*/,>НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИИЗ ДЕЙНОСТТА Креативни добавъчни 

за 23 лица?Дигър-Димитровград“: По-стабилно 

в сравнение с началото
Траен стремеж и интерес на нашето социалис

тическо общество е по-усиореио да се развиват не 
достатъчно развитите нраища. Затова в рамките на 
политиката за насърчаване развитието на тези об
ласти се предприемат редица мерки за изгражда 
не на нови производствени цехове и други сто- 
пансни обенти, като основно условие за преодоля
ване на изостаналостта. Наред с това се полагат 

' усилия за обезпечаване на творчески кадри 
специалисти, без които не може да °е замисли 
успешно стопанисване в новооткритите цехове. В 
СР Сърбия вече три години, по утвърдени крите
рии, се отделят средства, с които се стимулират 
производствени и други дефицитни кадри.________

ботмици са приети едва на 
10 август, а о трябвало да 
бъдат приети по-рамо, но с 
оглод на нестабилното на
чало танава предпазливост 
е била необходима.

Планът за износа 
напълно е осъществен, ман
то на нонвертабилния, тама 
и на клирингови пазар. Из
несени са стоки в Англия, 
Германската федерална ре
публика и Италия, манто и 
в СССР и Чехословакия- Са 
мо в СССР през първото по 
лугодие са изнесени 330 хи 
ляди чифта ботуши, а още 
толкова трябва да бъдат из
несени до края на година-

ният план на тази ООСТ е 
изпълнен приблизателно с 54 
на сто.

След покритие на матери 
алните разходи общият до
ход възлиза на над 350 ми 
лиона динара, доходът над 
140, а чистият доход 107,6 
милиона динара. Разпреде
леното на средствата е сле
дното: за лични доходи и 
жилищно строителство 7,4 
милиона, общо потребление 
3, резервен фонд 3,5, а 
за деловия фонд 33,5 мили 
она динара. Средният личен

НАЧАЛОТО на годината 
донесе на ООСТ „Тигър-Ди- 
митровград” сериозни зтару 
дения. Липсваха основните 
възпроизводствени матерна 
ли, цените им постоянно се 
покачваха, а и пласмента на 
готовите стоки не бе напъл
но решен.

Днес, след изтеклото шес 
тмесечие, положението е 
съвсем по-инакво: цените се 
стабилизираха, пласментът е 
осигурен и производството 
тече нормално.х Цифрените 
данни потвърждават едно

СЪШО

лица. но до 15 август отно
сно в срок в 
конференция на Социалис
тическия съюз в Босилеград 
са получени предложения 
само от Горската секция и 
Ветеринарната станция.

При уреждането на този 
въпрос твърде сериозна е 
задачата на самоулравител- 
ните органи и обществено- 
политическите организации 
при предлагането. като 
и на делегатите в Ко
ординационния отбор за 
кадрова политика към Обши 
нската конференция на 
ССТН. За обективен подбор 
на кадрите ще бъде необхо 
димо обстойно допитване 
до базата, зашото във връз 
ка с креативните добавъчни 
трудещите се и граждани
те в общината търсят отго 
вори на редица въпроси. Бе 
зспорно .централен въпрос 
в широкия интерес на база
та е креативните добавъчни 
да бъдат неразделно свър
зани с резултатите на тру
да на лицата, които ги по 
лучават. Впрочем, в това е 
и смисълът на този вид сти
мулация. Затова при избо
ра на кадрите, които тази 
година ще получават стиму- 
лативни средства ще трябва 
да се изхожда от приноса 
им в развитие на общината, 
а за целта ще бъде необхо
дим обстоен анализ на дей
ността им. Поставя се и 
въпрос дали е еднакъв при
носът на всички кадри, кои
то ще получават креативни 
добавъчни, при условие то
зи принос да бъде на съот
ветно равнище? Следовател 
но, реално ли е всички ^ези 
кадри да получават наравно, 
когато трудно може да се 
каже, че техният принос мо 
же да бъде еднакъв, макър 
и да е максимален. И нак
рая. трябва ли да сетърси 
отговорност от онези кадри, 
които са получавали добавъ 
чни, а с работата си не са 
ги оправдали?

Разбира се, не може да 
се приемат някои мнения, 
че поставянето на тези въ
проси представлява отпор 
срещу стимулирането на ка
дри. Защото работническата 
класа, която отделя тези 
средства, има правото да 
знае дали се постига тази 
важна обществената цел.

Б. Костадинов

общинаВ Босилеградска 
миналата година стимулации 
са получавали 16 лица от 
стопанските организации а 

„креативни

Обшинската

таканаречените 
добавъчани’' са възлизали 
на над 5000 динара месеч
но. Според критериите, кре
ативни добавъчани са били 
обезпечени за още 
специалисти с виеше обра
зование, но средствата за 
тях са останали нераспреде 
лени, понеже не е имало 
специалисти на тези работ
ни места.

Засега все още не е из-

та.
Сериозно зътруднение и 

занапред представляват от
съствията по болест. Въпр-

предприетите мерки, 
на отсъствувашите 

голям,

ени 
броят
работници е доста 
което нарушава ритъма 
производството и намалява 
ефектите на стопанисване
то. В тази насока положи-

двама

на

телна роля трябва да изиг
раят обществено-политичес- 
ните организации, преди вси 
чно Съюзът на комунистите 
и Съюзът на синдикатите.

В заключение може да 
се каже, че ООСТ „Тигър- 
Димитровград" през първо
то полугодие преодоля се
риозните трудности, така че 
нраят на годината се очак
ва по-спокойно и с още по
добри делови резултати.

Ст. Н.

В обувния цех на „Тигър" вестно колко и кои лица 
— производствени и други 
специалисти -— в стопански 
те организации ще получа
ват креативни добавъчни. И- 
менно, според критериите 
на Фонда за насърчаване ра 
звитието на неразвитите кр
аища, който обезпечава сре 
дства за стимулиране на 
кадри, креативни добавъч
ни трябва да получават 23

януари-доход за период 
юни на текущата година въз 
лиза 7127 динара, което се 
счита за недостатъчно 
отношение на републиканс-

стабилно стопанисване, в 
на което от 10 ав-резултат 

густ т.г. на работа са прие
ти нови 82 работника. ^ 

„Тигър-Димитровград” 
стмесечието приключи с пол 
ожителна равносметна. В ср 
авнение със съшия период 
на миналата година финан
совият план е изъплен със 
198 на сто, докато годиш-

по
ше-

кото средно равнище.
Следва да се напомни, че 

физическият 'обем на произ 
водството 
приблизително с 95 на сто. 
Причината е, че новите ра-

е осъществен

ЗВОНСКА БАНЯ ПРЕЗ ТАЗГОДИШНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

Изневерени очаквания
по-добър. Обаче водка година 

се- условията за пребиваване в 
Звонска баня стават все

Стана традиция, след свър
шването на туристическия 
зон в Звонска .баня, да пра- 
вим „отчет" за успехите и не 
достатъците 1на това .наше ку
рортно място. За съжаление, 
стана традйцид все 
да пишем за недостатъците,

по-
лоши. Ето например тази го
дина до банята 
изобщо не пристигаха, 

по-често ци купувахме в Звонци, а 
храната в ресторанта на „Цър 
н>> връх" бе много лоша.

ДРАГИЦА МИЛОШЕВИЧ от 
Ниш:

автобусиге
вестни

Крий открития басейн

МИРОСЛАВ ТОДОРОВИЧ от 
Заечар: — Жалко за тази пре 

жалко

в Звонци, а със себе си но
си 3—4 куфари, — трябва да 
мине 2—3 километра 
и то на температура, 
това лято достигаше и 
Нима има нужда да говорим 
за твърде лошото снабдява
не, (не)хигиената и всичко дру 
го. Надявам се, че с построя 
ването на новия хотел .това

които постоянно се повтарят, 
всяка година в тази прекрас
на баня: Едва ли може да 
се намери друг пример, при 
които въпреки обещанията, 
грешките и недостатъците да 
се повтарят години наред: Ед да разберат че ние туристи-
ва ли ще намерим курортно те, които даваме немалко па-
място в нашата страна, къде- ри, искаме да бъдем и до-
то гостите, от които зависи бре. обслужвани. В Звонска
и годишното стопанисване на баня изглежда това никого
ООСТ да се срещат с толко- не интересува. Ще си поми-
ва 'много проблеми като в сля дали да дойда идущата
Звонска баня-

Бихме се радвали ако по
сочената констатация не е вЯр 
на, обаче тя абсолютно от
говаря на истината, а това по- грижат за туризма в тази пре

красна баня, така да се отна 
ко- сят към гостите, от • които 

всъщност звисят и личните

Учудва, че хората, запеш красна природа, 
тази вода, за този въздух. Ра 
збирам всички обективни при 
чини, с

които се грижат за транспор
та, 'услугите, хигиената, снаб
дяването, все още не могат

която 
+ 380С?

които се срещат хо 
рата от „Църни връх", 
че неразбирам

оба-
техните пос- 

отношениетъпки и тяхното
гостите. Изобщо не съмкъм

доволен от храната и услу-ще се премахне.
МИЛОВАНКА ПЕЙЧИЧ от 

Бабушница: — Мисля, че тази 
година туристите в Звонска 
баня Ще помнят за дълго — 
по лошото. 'Когато казвам то

тата. Тук човек няма къде да 
„най-обикновен1"купи един 

вестжк, а ако иска - да купи 
трябва да измине 2—3 кило
метра до Звонци и пак не е

година пак.
МИЛИВОЕ КРЪСТИЧ от Пи

рот:, — Никсж не ми е ясно 
как могат хората, които се ва, преди всичко имам пред- 

че мно
сигурен, да ли ще намери ве 
стник, защото техния брой' 
е ограничен. Направо 
огорчен.

Много дълъг щеше да бъ
де списъка ако бихме иска
ли да изборим всички ,,бари 
ери" с които се срещаха ту
ристите, които това лято ле
туваха в споменатата баня- 
Но едно е ясно — така тури
зъм не се прави. Т. Петров

вид обстоятелството, 
зина, които бяха дошли 
Белград, Загреб, Скопре

твърждават и думите на случа 
Йно срещнати туристи, с

от съм
и

ито разговаряхме на тема — 
Звонска баня'.

ПЕТЪР ИГНЯТОВИЧ от Бел-

други наши по-далечни градо
ве направо бяха 
Излъгани, защото още 
май ежедневникът. „Политика" 
писа, че новият хотел вече 
приема първите се гости, а 
•И сами виждате, че той все 
още се строи...

доходи. Ние това лято напра
во бяхме „наказвани" за свои 

град: — Не пропускам нито. пари. Нима има нужда да го- 
едно лято, а да не посетя 

красива баня- При тръг-

излъгани. 
през

ворим за това какво означава 
за една майка, 

че тръгнала на почивка с децата 
си, и която след пристигането

тази която е
ване винаги се надявам,

сезон ще бъдеследващият.
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лесно прахосано"
„Без потмъдрост спечеленото

■напълно се потвърждава 
върху примерите на инвестиционното общо 

то и съвместното потребление. Тук 
да се доказва

'Няма нужда
как решаването за инвестициите,

все пък, е по-далече от влиянието, а особено от 
контрола на преките проюаодители, нито че след
ствие на недостатъчното функциониране на деле
гатската система средствата за съвместното пот
ребление се събират повече според потребите, а 
по-малко или

на икономическа, пък дори и 
ворност. В такива обстоятелства'Пилеенето 
сивата е неизбежност.

В такова

политическа отго- 
на сред-

несполучливо решение: колоко данъкът на инве
стициите ще поскъпи производството на бъдещия 
капацитет: няма ли спирането на изплащанията за 
някои инвестиции да се отрази върху увеличен>е 
нз диспропорциите в производствените капацитети

положение прилагането на одмини 
сгрети вните мерки се налага без малко като нуж 
ност.

хич според наличните възможности 
на сдружения труд и реално осъществения доход. 
В обстановката, копато

Остава само въпросът кои и и т.н.какви и
специално колко са онези, които трябва 
реализират са готови да направят това. Доколкото 
изостане

Стабилизирането на стопанските процеси и 
развитие на са-

да гипоне я&но есе по-често се 
изясняваме за стесняване нз инвестиционният 
фронт, стойността на всички текущи инвестиции 
достига приблизително сумата на годишния обще
ствен продукт, а изплащанията з? инвестициите 
почти са равни на сумата на чютите лични дохо
ди на всички заети в стопанството. В Хърват
ско повече от хиляди ООСТ и трудови общности, 
между които най-много са сзмоуправителните об 
щности на интересите, нестопанските организа
ции и •■стопаж-сваните със загуби са разделили су
мата от около 532 милиона динара като и „излй- 
шек". Примерите овидетелствуват за това, че за 
насочването ма дохода не решават онези които го 
V- -създават. Защото, сигурни сме, че интересът на 
преките производители не се състои в това коли
чество на инвестирането, з особено не вярваме 
к-ек са готови на грижещите се за удовлетворяване 
на техните потребности да отделят и средства за 
увеличение на личните доходи, които и без това 
не сз малки.

на тази основа по-нататъшното 
моуправлението в настоящия момент се поставя 
като най-важна цел. Но, веднага трябва да кажем 
това, стабилизацията и развитието на • самоуправи-

инициативата и особено участието на 
сдружения труд в създаването на такива мерки,. 
надеждите за успех са минимални. Когзто
казваме това имаме 
отделни

предвид, че органите 
обществено-политически общности ут

върждават инвестициите,

на телните отношения представляват единствен про
цес, чиято основа представлява искането, че ра
ботникът в основната (организация на сдружения 
труд решава за целокупния доход. Неосъществя- 
ването на това основно определение, ражда, по 
праврло ,потребатз че за жизнените въпроси на 
разширеното възпроизводство решения приемат 
субектите извън сдружения труд чиито интереси 
•най-често не съвпадат с онези интереси, които. 
най непосредствено създават дохода. А това бла
гоприятно влияе върху климата, в който сташи- . 
етическите, бюрократските, технократските и оста
налите сили получават простор за действуване и 
дори възможност да играят ролята на „спасител".

Прилагането на административните мерки и 
рестрикциите, краткосрочно, може да има поло- 

влияние ма съгласуването на производ- 
потребителните баланси. Обаче 

се крие и една латентна опасност, която най-чес 
това толкова пъти се уверихме, която

които имат предимство 
на своя територия, че Словения гласува 
временно спиране’ на инвестициите, чиято стой- 

по обект (надминава десет милиона динара, 
че в Сърбия се въвежда данък на инвестициите, 
че в някои републики се спират изплащанията за 
инвестициите -и тм. И тук се явява 
парадокс — субектите извън

закон за

ност

своеобразен
сдружения труд, 

които оа_ „кумуаали" на инвестиционната еуфория 
сега се появяват в ролята на спасител, предлагай
ки вълшебна пръчка на забраняването, 
настоящата обстановка, за съжаление,

която в 
няма ал

тернатива.
Сдруженият труд, без съмнение, е готов да 

действува в духа ,на стабилизацията. За това го
вори фактът, че личните доходи в стопанството, 
миналата, а подобно е и тази година, се увелича
ваха в най-малък процент. А поправо те са раз
дел, върху който работниците със своите реше
ния все пък най-непооредствено влияят- Отдел
янето за инвестициите, за бюджетното, общото и 
съвместно потребление не е в такава степен под 
техен контрол и за това сумите за тези цели над
минаха всички договорени рамки и всички очаква-, 
мия-

жптелно 
стаените и. в товаПроблемът не се състои толкова в лрекалено 

високите инвестиции (понеже същите трябва да 
на развитието), колкото а нерацио

налната, удребнена и неефикасна употреба 
вестиционните средства. Не е дори и

колкото е възможно повече за 
лотреблеже, понеже

на нещата, полза би 
обаче съвсем не е ум- 

от десетина километри, в две

то — в
става правило: едно такова мероприятие ражда 
потребата от цяла редица съЩо така администра- 

А там където има много адмнни-

бъдат,, мотор"
на ии- 

грех да 
об- 

от тези

тивни мерки, 
стриране, има малко простор за самоуправление, 

ще рече, стесняват се възможностите 
творческо действуване на самоуправителните субе
кти. Ето защо: не е излишно да има повече пред 

а д м Ини спр ативните

се отделя
що то и съвместно 
средства, според логиката 
трябвало да имат всички,

за •което

но «а разстояние 
общински територии, да се строи например два 
съвременни медицински центрове, ,мекар че и 

би бия достатъчен за целия регион, или в-/,в

Не навлизайки а стойността на споменатите 
в инвестициите, ще се осмелим да

прилагането на
мерки, които са „нужно зло“, така накто не е 
излишно нито тяхното прилагане там, където те

пазливост в

рестрикции 
поставим
за които това
ни при приемането на такива 
по-добре от тях знае кои са тези инвестиции с 
предимство, дали всяка „крупно" инвестиция е

въпроса :колко преките производители, 
наЙ-мнюго се отнася, са консултира 

мерки. Защото, кой
допринасят да се осуетява решаването за дохода 
на онези които съгласно нашите определения, ня-

един
всяко - !прадче да се открива 
Но заадо да не правим така, котето с

собствения ни труд, това може 
особено когото липсва непосредстве-

т.и.университет и
дохода, кой-

мат право на това.
Слободан Игнятовичто не е резултат на 

да се прави,

ционната основа за пр^мането 1на пла неволя, изглежда, представляват теку- 
на и самата функция на плана — с щите стопански процеси, които — съ-

че СР Сърбия още няма закон дейни по всичко — ще се съпътству- .

РАЗВИТИЕ НА СР СЪРБИЯСРЕДНОСРОЧНОТО
оглед,
за общественото планиране — веро- ват плана през по-дълъг период: про- 
ятно няма съществено да влияе вър- мишленото производство през изтек- 
ху осъществяването на приетите пла- лите три месеца е под очакванията, 
нови задачи. На това посочва, покрай инвестиционното потребление още над 
останалото, съгледаната потреба на минава възможностите на стопанство- 
трите обществено-политически общно- то, големи са загубите (непокрити и 

(двете САП и ОР Сърбия извън) дълговете малките запаси на суровини 
САП) за 1по-Н(аФагъшното договаряне и репроматериали в много сектори се \ 
за икономическата политика със съв- застрашават да се прекъсне производ

ството; същевременно се увеличават 
сроковете на непродадените стоки. За 

безпричинно Иван Стамболич, 
съвет

ПЛАН НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА
СР Сърбия ■ предстоящите 

стопанство, енергетиката и за
инвестиционните,средства в

към селското 
обекти

Най*голяма част от 
пет години ще бъД® иасочеиа 

иа най-значителните
сти

вършаването
тази година, въл 

че цялата работа местен интерес.
0 половина нап ървата

реки страх у вани ята, 
ще се |бтсрочи

различни становища 
на плана, която се
мичеоката политика с общ (интерес за 
СъР^иЯ и ДвеТв покрайнини. 

Различните схващания «е

ТОМА МИЛИЧ
■за есента, защото има- 

за онази част (СИГУРНИ ОПОРНИ ТОЧКИСкупщинст» «. ОР Сърбия гл«у« 
петгодишния ЛЯ» И. ^„щсг.вна-ико

иомичесистто развитие на
и другите документи,

С това бе завъР 
акции в

това не 
председател

Обаче, това не е единствената и на Скупщината на 
най-голяма „хипотека", която новият 1. а >

1Конститу- план ще понесе на гърба. По голяма

на Изпълнителния
СР Сърбия, при

ше
отнася до мконо- гла

до 1985 годииа
съпътству а авци
шена една от

(На 2-ра спр.)плаив.
най-в «жните
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политинаОпасна и нъсогледа
злодейни актове, които не из- 

е Югос-
сае со за планирани 
бират средства, а прицелната 
лавия и сигурността

СЛЕД КАТО СТАНА ЯСНО ДА НЕ ВЪРВИ КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА НА КОСОВО, ВЪЗКРЕСНА ТПЖНЕ 
НИЕТО АНТИЮГОСЛАВСКАТА ДЕЙНОСТ ДА СЕ ПРЕНЕСЕ ИЗВЪН ЮГОСЛАВИЯ

ДРАГО КОШМЪРЛ

ИМ точка
,на нейните гражда- 

дилл оптическите и Другите 
Допускането на такава активност 

собствената отговорност зад раз- 
демократичността отразява преди 

акт към Юго-

и живота
ни, сигурността на 
представителства, 
и скриването на 
личните тесла за

друг, отколкотю приятелски

Западноски групи от редовете на емиграцията 
Европа, съдейки по всичко, тъкмо Брюксел стана 

активност.
най-свирепо насилие, убий- 

от всеки вид да вно-

в

центъра на тази
Целта им о с

злосторнически акт на ан- 
грули в Бел пия

Неотдавнашният
тиюгославските терористически 
срещу двамата служители е югославското дипло
матическо представителство Стоян Джерич и Ред- 
жа Зуко, когато Джерич бе убит, представлява 
досега най-върхната точка е разгорещи ата зло- 
сторническа дейност на антмюгославските терорис
ти * Белгия- При това, във всеки случай, трябва 
'да се констатират няколко важни факТи, като сви-

всичко
славия.

ства, пожари и със заплахи
една страна, обърканост и носпокойствис в 

редовете на наш»-те граждани и работници в чуж
бина, особено срод работниците от албанската на-

в овропейскат(а и

Дълго различните югославски представител- 
и югославските граждани бяха изложени на 

нападения на усташките

сат, от

ства
различни терористически

терористически групи, докато окончателно 
общественост не започва да лро-

ционалмост, а от друга страна 
световната и другиобщественост да създ&дзт впечатление 
за слабостите в югославската самоуправитолна си

на великоалбан
в световната
никва истината, че тероризмът е един и неделим, 
че е еднакво опасен и вражески за световния мир 
и демокрацията било да се появява в различни 

безбройните маски, було 
нейнагга поли

Терористическата активност 
усташки групи също така ведно имаше цол 

да създаде изригване на антиюгослаеска кампания 
0 редовето на цялата десничарска, (на Югославия 
и социализма вражеска, преса навред по Европа и 
света. След убийството «в Джерич особено се по- 

официалните и полуофициалните 
Белгия се опитват да опетнят и опот- 

скрият ДвЙ'

стема. 
ските и

детелство зв насилието, на което са .изложени юго 
славяните, застрашени техните животи и имущество 
то им в Белгия-

Вече по-дълго време съвсем е я080, 40 ан_ 
тиюгославската

окраски и под някоя от 
да е насочен срещу една страна и 

Заключенията на Хелзиишкатаактивност тозитерористическа 
път е съсредоточена в Белгия и главния Й град. 
Ново е това, че тя стана изключително интензивна. 
Само за четири месеца в Белгия имаше дори 12 
различни терористически актове и злодеяния сре
щу югославски учреждения и отделни личности. 
Вниман>ето, а ведно и загрижеността, потвържда
ва обстоятелството, че тази злодейна активност 
твърде бързо ескалираше.

Не е трудно да се открие откъде идват ини 
за най-новата терористическа дейност

- тическа система.
съв-които задължиха страните в

всички явления на теро-
конференция, 
местна борба против

най-очевидният външен израз
съзнанието за опасността от

каза как дори и
кръгове
навят жертвите на тероризма и да 
ствитеяната картина за състоянието

Оттам идват усилията щото нападе- 
да се

на пос-ризъм са 
тигнатата степен наи целите на

тероризма в света.С7,временниятерористите.
нието върху двамата югославски служители

тайнствена разплата
които с години по

позволяваха действуването
Ролите на правителствата,

ме- каквито да е причиникато взаимнапредстави
жду отделни югославски, така че поради това ни
как не се касае за политически, но за обикновен

на Югославия вражески групи, сега 
по-решителни съдебня то

на различни, 
започнаха да прилагат 
нения на различните усташки и други терористиче
ски групи, означавайки тези групи така 
те в действителност — злосторнически противни-

между народите.
изо

цнативите
и кои са нейните носители. Антиреволюционнмят криминален акт.

каквито саобщественост особено изне- 
държа-

белгийско правителство. Малко

Югославската
нади, раздразни и ведно твърде огорчи 
нието на самото 
къде и малко кога се е случило, че някоя съвсем 
очевидна и опасна терористическа активност сре
щу чужда страна да може да върви така без-

заговор .на великоалбанските националисти, 
сьрчалан и поддържан от албанското правител
ство, доживя в Косово — поражение, макар че

на-

ци на мира и сътрудничеството 
Изглежда, че белгийското правителство силнонеговите .последици още дълго ще се чувствуват. 

Мнозинството от населението на албанската наро
дност се опълчи срещу него. Тази дейност срещ 
на решителния отпор на всички истински социали
стически сили.

Абсолютно е сигурно, че инициаторите и ор
ганизаторите на населението и демонстрациите в 
■Косово търсеха и намериха свои съюзници в ре
довете на предателската емиграция от всички 
цветове а страните на Западна Европа. Там, на 
същите вълни, на антиюгославската и антисоциали 
етическа насоченост, се намериха всички велико- 
албански шовинисти, <ня«<огашн>те балисти и зогу- 
овци с енверовците, сключвайки тясно съюзниче- 
ство, също така, с усташките групи. От първия 
момент когато стана ясно» че на контрареволюци- 
ята не върви в Косово, нито че тук може да се 
размахне, възкресна тежнението антиюгославската 
дейност да се пренесе извън Югославия. Воде
ща роля • това получиха различните антиюгослав-

става в опознаването и схващането на опасността 
от съвременния тероризъм, и то на всеки теро
ризъм без разлика. Докато в Съединените амери
кански щати, в Австралия * другаде злодеите из
веждат пред съд, в Белгия официалните предстаз-

властта така малкопрепятствено и ненаказано, а 
да се ангажира в нейното осуетяване какъвто е 
случаят в Белгия- Покрай всичките многобройни 
протести на нашето дипломатическо представител

работи, покрай
ители се опитват да скрият тяхната активност като 
някакви си лични разплати между югославяните в 
Белгия-

ствр и Секретарията за 
всичките

външните
многобройни същевременни предупреж- 

за наличната опасност от появата на теро- 
белгийските власти винаги 

допускане на дей-

Това е твърде опасна и късогледа политика, 
която може да нанесе вреда на самата белгийска 

точно затова дето под нейно име

дения
ркстически нападения, 
се скриваха зад формалното 
ствуването на различни политически групи, което 
уж би трябвало да представлява съществена при 
добивка на „демократизацията" в Белгия- Обаче,

власти в една

демокрация,
властите дават възможност и позволяват действу-
Ването и злосторническите актове на антиюгослаа- 
ските терористически групи, 
ше доста тежък опит за да се стигне до истината, 
че всеки тероризъм, без разлика, е потенц>ална 
опасност за демокрацията на всяка страна, за ев
ропейския мир и сътруднчеството между народи
те въобще.

Европа досега има-
такова въздържане на отговорните 
страна всъщност не значи нищо друго, но даване 
възможност, ако не и силно раздухване на самата 
терористическа дейност, впрочем, никак не се 
сае за каквато да било криминална активност. Ка-

ка-

лективи стана сериозен проблем: не- чни доходи, с една трета е намален

ПЛАН НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА достатъчно се използват производстве вносът на съоръжения и стоки за ши
ните мощности,
ликата отсъствуват от работа средно се значителни крачки в промяната на 
80 хиляди работници, стоките се връ- стопанската структура, която в целия 
щат на доработка, не се спазват сро- повоенен период е неблагоприятна, 
ковете на доставка...

всекидневно в репуб роко потребление. Освен това, правят

(От 1-ва отр.) голямата част от инвестиционните сред
Разбира се, освен трудовите хораства в настоящия петгодишен период 

суването на петгодишния план, преду- се планират за тези цели. Над 52 ми- 
лреди делегатите, че този план „ще лиарда ще бъдат насочени към сел- 
има преломно значение и ще бъде ското стопанство, нещо по-малко 
план (На стабилизацията на стопанските 
условия.“

Какво може да се направи в нас- .и гражданите, които са готови да по- 
тояЩите обстоятелства. Делегатите в неоат част от бремето на стабилиза 

на СР Сърбия добавиха, цията, .отделна подкрепа на осъЩест 
на вяването «а плана се очаква от обще 

ствено-политическите общности, която 
трябва със землишната и данъчна по 

>на на- литика сетне с насърчение на органи
зираността и сдружаването на труда 
и средства в стопанството и политиката

в Скупщината
леярна, седем мили- Че не само във всички секторисмедеревската

арда за осъществяване на проекта „Мо стопанисването, но и във всички облзе- 
Колко в такива моменти са сигурни рава II" и така нататък. По инак не би ги на живота — трябва разумно да 

опорните точки на плана? Веднага на се разбере цялата сериозност
стопанска обстановка и в унисон

се струвало, понеже разширяването
вижда, че в 
стратегическото 
ната и републиката и

него се е тръгнало от инвестиционният фронт дори и когато шзта
определение на стра би имало пари, предизвикало би още с това да има рационално поведение 

по-големи затруднения. 'През изтеклия в производството, разпределението и 
период ние инвестирахме най-голяма потреблението, 

задача, на която трябва част
обществени а това както е известно 

потреби и желания. Достигнатият до- големи диспропорции.

на цен»-те( значително да влияят вър
ху процесите на стабилизацията, спе
циално в областите на общото и съв
местното потребление, където са 
силни

че производст
вото на храна, енергия и суровини е 
най-важната

По-голямото използ
от обществения продукт в света, ване на производствените мощности 

доведе до и трудовото време не бива вече да 
бъде само дело на но-голямото или

да се подчинят всички още
източниците на нестабилността.'

сег на самоуправителните отношения, Укрепването на материалната осно 
ва на Сдружения труд, като 
предпоставки за по-силното развитие 
на самоуправлението, също така, е съ- 
ществена задача която трябва да се 
осъществи в този петгодишен период. 
Първото условие за това е участието 
на една част от дохода който се отделя 
за общи, съвместни и други потреби 
да се намали с 23,3 на сто в мина
лата на около 21 на сто в 1985 година.

по-малкото възнаграждаване «а един 
работник и това да зависи изключи- 

Този въпрос
ИКОНОМИСВАНЕ И ПО-ДОБРА 

РАБОТА
нашата сегашна икономическа мощ и 
научна мисъл, без съмнения, ще бъдат 
гаранцията на плана.
Скупшината на СР Сърбия оказаха нед 
ву сми елена

основни
телно от неговата воля- 
днес има много по-голямо обществе-Делегатите в

Това би било доста ноникономическо значение. Акциите заупростена кар-
подкрепа на такова опре ти!на на плана, детайл, който нарочно по-поляма производителност и органи 

деление, но същевременно лредулре- извлякохме с цел да подчертаем 
диха, че е нужно и между предим- говата стабилизационна

,не- зираност имат и политически смисъл; 
Защото, същите трябва повече отколкото до- 

на сто от сега да води Съюзът на комунистите, 
предимства са: доаършаването на Ме- всички инвестиции (450 милиарда дина синдикатът и другите обществени ор- 
талургически. комбинат в Смедерево, ра) в настоящия петгодишен период ганизации, без страх да се „намесват 
електроцентралите, автострадата от Бел щв бъдат насочени към завършаване в чужди работи", 
град до Ниш, осъществяване на прое- на започнатите обекти. Друг почти ед- 
кта „Морава II" и още няколко ин- 

начинания.

сила.
ствата да се отделят предимства. Тези да си припомним, почти 40

накъв компонент на .плана са вътреш 
ните

Също така важна и твърде често ' Обществени и политически условия за 
резерви: по-гол ямата продуктив тези дни изтъквана е потребата за отрии* к а а оа та1К,а заплануваното развнт»-е — има.

на труда и оороата за „европеи- цание от всеки вид. Известните отказ
Така неотдавна оцениха и делегатите 
в Скупщината на СР Сърбия при прие 

ли мането на плана.

■естиционни
Съдейки по досегашните лресмет- ност 

вения, няма причини за съмнението, око" качество на стоките. Има 
че тези зад-ачи не могат да се юсъ* на, защото всичко това за много сто-

причи- вания в инвестиционната политика вече 
дават резултати: не се строят несто-

ществят, толкова повече, защото най- пански отрасли, сектори и трудови ко пански обекти, „мируват" реалните



Комунист 3ПО повод 
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заседание на пк на ск на

Предстои 

още по-голяма 

активност
Последното

заседание на Покрай- вайки методите на действуване лро- 
ЮНСКИЯ комитет не СК на Косово, съ- дължава дейността си насочена сре- 
стоядо се преди две седмици, показа щу единството на нашата страна и 
въпреки че е по-благоприятна, политиче братството на нейните народи 
ската обстановка в тази покрайнина дности. Акцията на Съюза 
и занапред е сложна. И покрай това, 
че е развит и изхвърлен от 
врагът още не е унищожен, но меня-

и наро-
на комуни

стите, но не само на него, трябва да 
улиците, бъде безрезервна и далеч по-енерги- Икономическата стабилизация неделима част от борбата против вражеските 

и контрареволюционни сили: из отдела „Металику" в Джаковицачна, отколкото досега.

ЖИВОРАД Ж. ИГИЧ Изписването на лозунги -и тяхното 
разпространяване станаха в главите на 
националистите

Ог трибуната на Покрайнинския ко
митет се чу, че акцията на Съюза на 

изглежда почти най- комунистите забавя, а нейните резул- 
Косово преди две седмици даде оцен- плодотворно политически ефекти, кои- пати намалява опортюнизмът, 
ка на досегашната активност на кому 
кистите, първичните организации на 
Съюза на комунистите и техните ръко
водства в осъществяване на акцион-

ч»телни сред важните задачи, които в 
настоящия момент стоят пред Съюза 
на комунистите, т.огава това би били: 
подготовката за новата учебна година, 
възвърщане доверието в разклатените 

отношения и осъ-

Покрайнинският комитет на СК ка
който

то доста много упражняват. В арсена тук на Косово бе изтъкван още през
ла на лозунгите 
ционият, още от първите дни познат 

република", а на

доминантен е реак- първите дни на разплата с врага и ко- междунационални 
гото не така отдавна един изтъкнат ществяването на политиката на иконо 
функционер в покрайнината отбеляза мическа стабилизация- 

враг, който се
лозунг „Косово

която тоза партийно са рядкост, както каза един участник
в разискванията от Подуево, и обиж- Съюзът на комунистите на Косово 

Това бе Даме на изтъкнати лшности е покрай-

на те програма, 
ръководство изготви и прие преди не
що повече от три месеца.

като опасен стреми
По първия въпрос интензивно се 

върне в положение от преди демон- работеше през течение на юни и юли, 
удобен момент задълбочено и по-ши- нинат-з и Републиката. В Подуево. ко- страциите, когато явленията се прик- както на полувисшите училища м фа-

гато вече го споменаваме, множество ркваха и скриваше се правото състо- култети, така и в средните и основни
Проведени са семинари с

Да

роко да се проговори за тази, след 
освобождението на нашата страна, 
най-деликатна активност на комунисти
те в покрайнината, да се направи кар 
тима на една наистина разширена дей-

лозунги, конто подписва някакав „ко- яние на нещата. Затова бе казано, че училища, 
митет за освобождение на Косово и партийните организации трябва колко просветните работници, започна с фор 
Лаб" съдържат разнообразни закани, то е възможно по-рано да се освобож мпрането на актива 
което неизбежно внася

на студентите въ»
съмнение и дават от опортюнистите и компроми- вътрешността на покрайнината и про-

недоверие в междунационалните отно сьорите, от скриването на врага и при ведени многобройни разговори. Ре-
кривенето на вражеското действуване, зултатите ще бъдат известни когато 
понеже това забавя активността и пре- почне новата учебна година, която 

■Изписвайки и разпространявайки чи на акцията на Съюза на комунис кто бе изтъкнато на
лозунги нашир из покрайнината, вра- тите. Изтъкнато' бе, не един път, че ва да бъде наистина
гът успява колкото—толкова да запази политическо-сигурносната обстановка в неща.
континуитета на своята активност. Учу една среда, па и по-широко в Покрай

всичко това обаче, <а това

ност, но и критически да се сложат 
под леща всички слабости, които съ- 
пътегвуват тази активност от нейното 
започване, преди непълни пет месеца.

шения и живота въобще. за-
ка-

заседанието, тряб 
нова, по много

ВЪПРЕКИ ЧЕ Е РАЗБИТ И ПОЧТИ 
УНИЩОЖЕН, ВРАГЪТ И ПО-НАТАТЪК 
ДЕЙСТВУВА

Акцентът на Съюза на комуниститеДВ&ЩО е ВЪВ
изтъкнаха повече участници в разисква ложително, ако врагът и занапред дей трябва да бъде върху възвръщането

ствува било чрез изписване на лозун- на сега разклатеното

нината, «е може да се преценява по-

нията, че драскачите на лозунги твър- 
на де трудно се идентифицират,

между наци оналкоето
сред комунистите и трудовите хора 
внася оправдано безспокойство и съз-

г.и, различни натисци върху граждани но доверие, понежеАко се съди според казаното 
заседанието, 
жение, така и в 
зискаания, може да се заключи, 
борбата на Съюза на комунистите 
Косово против контрареволюцията 
в пълен размах, но че и покрай това 
още не е
консолидация, която е 
реки че е по-благоприятно, политиче
ското състояние в тази Покрайнина и 

Наистина, врагът

междунационал-
и подобно. Да се каже, че такова по- ните отношения са нарушени, застудена 

е положително значи да бъ-

както в уводното изло- 
повечечасовите ра на Съюза ложение

и раз- А0 на позициите на врага и своеобра верие. Това е най-широкият фронт на 
зен опортюнизъм — най-голямата спи борбата на Съюза на комунистите, кой 
рачка на акцията, коя'то Съюзът на то трябва упорито да

ли, създадена е поляризация и недо-ч0 дава недоверие в акцията

комунистите в откриванего 
0 обличаването на врага.

на на

се държи.
комунистите води в настоящия мо

мент. Това подразбира неизбежна без

компромисна борба против носителите 
на такава „политическа линия" в нас-

постигната онази степен на 
очаквана. Въп- И, на края третият фронт на бор

бата — икономическата стабилизация, 
състоянието в стопан-

ОПОРТЮНИЗМЪТ — ГОЛЯМА 
СПИРАЧКА

заздравяване 
ството в покрайнината, което изрази

телно е 'неблагоприятно понеже

разискваниятаВсички участници в
занапред е сложно.

е разбит, почти унищожен и изх«ър-
■идеологически <още юза на

активност на Съ- тоящата и всяка друга активност — от 
изключавенето из Съюза на комунис-

. тите до разформиране на първичните само шест месеча на т'г' загубите до-
стигнаха миналогодишните. Трябва, бе

подчертаха голямата
комунистите, но същевременно

за

лен от улиците, но 
не е унищожен, 
низираи и доста 
където може

пропуснаха да кажат, че резултати
Дори, добре е орга- не 

активен, стремейки се, те, 
против

страна и братство

В течение на досегашна 
идейно-политическа активност 

Съюза на комунистите на Косово са 
изключени 534 членове, а от евиден- 
цията поради недейност, неприсъству 
пане на заседания и под. са премах

нати .няколко стотици бивши членове.

са «и лрибли организации.които се постигат не
ма тази

>|3 казано, борбата за стабилизацията

се разбере като съставна част е бор

бата против вражеските, контраревол

юционни сили, като една от най-важ 
обществено-политически задачи 

на комунистите, както в основните ор

да
активност, тазително съ°тветнида действува и един

участник в разискваният» когато лита: 
съ6и- „Откъде тоаа че имаме толко.а актиа- 

■и по-нататък се явЯва»

С това сигурно бе предизвикан
единството на кашата

нейните народи и народности,то на
нитекъмприспособявайки се умело

•и акцията на Съюза кост, а врагът
Бе подчертано, че съЩ*нска

осъщестява вра Разформирани са и няколко първични
тията, времето 
на комунистите и

.активност
ганизации на сдружения труд, така и 
в местните общности и на село.

осланялите органи-
мотото се 

действуване,
Съдеб има тогава,сили. се организации, а предприети са и други 

партийни мерки.
зирани социалистически а не когато 

когато се появи и
■и кои- жескона иредентистите

които тези дни то
Всичко това са задачи с предмм-ните следствия открива тъкмо

бе че на врага трябва да се 
дей-

ство, които не търпят отсрочаване V 
чието изпълняване най-добре ще до

каже и се изказва моралът и съзна- 
дисциплина.

трареволюционерите,

в ловенето
пек и зтъкнотоместа в 

ка техияте
ТРИ НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНИ ЗАДАЧИвсички .пространства за 

и същевременно да се тър- 
от онези, в

незабелязано дей- нието бе казано и което наистина бе зна Поради това така и трбява дв им при- 
чително, бихме извличали три най-зна-

се провеждат 
райиината, от страна

съм и опн ем ат

чрез разни ствуване,
Си конкретна

Ако от всичко онова, което на засадашленици са- съпътствуаани Р
покрай останалото,

и ги на-

телната социалистическаотговорност

лозунги, • които, 
ие признават 
ричат предателски.

чиито среди врагът
кашите съД°ве стъпваме.

ствува.



4 Комунист
КУЛТУРНАТА ПАНОРАМА НА ШАБАЦ

Нови
творчески
пробивиЧовек на

революционни идеи ОБРАД КОВИЧ

който не харак- 
пробиви в Шабац,

Културния сезон,
твризират творчески 
града на
кат възможно по-скоро 
В тези лепни дни на културния „мир ' 
когето' се свеждат балансите на изтек- 

сезон, шабачките култур- 
че той все лък

ис-богвто културно минало,
да забравят

ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪБРАНИТЕ СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ

по-трайна публицис- 
-стойност. Ка

настанали и иматМИЛИЯ КОМАТИНА съл растеше заедно с растежа ма ре
волюционното движение, правейки тическат.а и теоретическа

-трудовото му ,които сз зна- 
-само като характеристични

лия културен 
ни работници изтъкват,

Разбира се,присъствието си, с действуваме- сае
самото движо чителни не

со за качества.е донесъл нови 
но може да се говори за спектакул- 
Ярни резултати. И покрай, относително 
то задоволсвто от но вия начин на фи-

Обявяването на Събраните съчине
Велко Влахович представлява то и крилата сиреч и

ние по-мзтъкнато и влиятелно.

н а ги с

за развитието ма револ- 
нашето об/цес

ния на
изпълняване м-а дълра 
циалиотическа сам оуп р зв>-т е л н а

»..........
.........

крие, че той е бил .на многобройни ните цели на Съюза ма комунистите, 
винаги значителни

свидетелствана нашата ео- 
общ- юциюнното движение -и 

и всеки, -който тво цялостно, но и като приложения
идейния фронт

нансираие на културните програми, кул 
турата трудно изнамира пътища на спо
разумяването със сдружения труд. 
това рамките на творчеството са стес
нени на традиционните 
Когато става дума за Шабац, понятие
то традиционен е изпъкващо специфи
чно. Именно, сч> та се че културата 
институционално и творчески е по-раз 
вита от стопанските., възможности на

класовите -позиции иа социалис- За-

са реликвии с музеенреволюцията ме
характер значение, но жива тъкан на 
обществената практика, която постоянно и 

така и -пазенето на спомена

пространства.
функции,' че е

Макар широк по любознателността 
темите, действувайки

изпълнявал различни задачи в страната
и чужбина и — което е особено ва- И подстъпа към

и пишейки през дълъг период време 
обстоятелства,

се развива,
които го наследяват.

остава да жи
за революцията,
Името на революционера жно — че навсякъде е оста-вил следа

стойността за кои- с творческия си принос. Всяка задача при твърде различни 
стойността, а стремеж „ тео,рвти- авторът - което читателят лесно ще

чески да я осмисли, да анализира яв- забележи от вс.ка книга отделно и от 
ленията на обществените процеси

вее като символ ма 
то и по-нататък трябва да града.

Един от най-значителните пробиви 
бе направен в издателската дейност. 
С години тази област изоставаше зад

а неговото дело като средство, което в
борба, може де се ползва и гвнденциИ| изхс>ждай-<и от критерия, всяка изговорена и написана дума на-

работническата класа е решаващ мираше в потребата да служи на дело 
обществените процеси и то на революцията и онова, което се 

корени в нея и от нея, като неин бла
городен и облагородяващ плод произ

мотива и подтика завсички заедно
тади
ка и толкова -насърчаващо -и 
колко са плодотворни идеите, 
са го -носили м които приживе

които че 
е' внасял субект

области на културното 
творчество. При все още редкото из
лизане на списание „Провинция“ на 
Междурепубликанската културна об
щност „Сава", нови книги се появяваха 
рядко и това само,от случай до слу
чай- Сега, за удоволствие на ш„:бчани, 
само за няколко месеца се появиха

останалите
на

развитието на революцията.в -революционната -практика.
.4 33*'-

Така трябва да се раз
към Велко Влахович и неговото

; » - ..
Като извънреден партиен работник 

той не губеше от предвид, че движе
нието толкова успешно ще се развива крацията и хуманизма, на

и творческата свобода. Това са, имен 
но, централните и най-честите теми 
и във връзка с тях, било да се. налага 
да се пробиват

1.,
бе

тича, а именно 8 отношенията на со
циалистическото самоуправление, демо- 

човешката

ре -и нашия

дълг
дело: да възприемаме неговите идеи 
и да ги правим съставна част -на нашето
мислено и полу тическо дейстзуване, из Р»™ и възприемали целите на ;рз- 
хождайки преди всичко от потребите на волюционната борба. Затова взима- 
новата обществена практика, а не само ше перото и имаики това предвид ли 
от потребата за пазене на спомена на

бъдат повече -ра-зби-колкото мас* те

няколко нови заглавия, от които две 
са действително същински успех на 
издателите. Заедно с юлските праз
ници в Шабац по тържествен начин 
бе представена книгата „Тито във ва- 
левския и подринския край" на сдру 

шабачкия „Глас

пътища на положи
телна практика |или 
кривите пътища и да се клеймагг кон-

бяхе

да се изправятшеше речи и -статии за положението 
на студентите, работниците, -народите
и ненародния режим на стара Югос- т-рареволюционните тенденции,

създавани трудовете, които сега вли
зат в книгите, които трябва да продъл-

едно мар кант но име на нашата полити
ческа и културна история. Стойността

записки от полесраженият 
Испанската гражданска война, доклад

Народоосвободителната ж-ат живота >на идеите, за които се бо 
реше техният автор.

павия, а изка това дело е и несъмнена и голяма 
тъкмо по това, че задържа актуалност 
та в идейно-политическите и 
чески течения «а нашата

издателижените
на Лодр*нье", валевския „Напред" и 
лознишкото Радио-Подринье, която лс 
качеството и избора на текстовете се

статии затеорети- и
обществена борба в своята страна, статии, речи,

практика. Колкото личността на Велко Д°*™Ди за най-различни въпроси на всичките седем книги ,на Вел-
Влахович облагородяващо действуваше изграждането на социалистическото са ко Влахов които излезнаха ог :печат 
върху съвременниците, остевявайки сил «оуправителко общество, за междуна гези читателят ,ще, ,„амери отго.
но впечатление със сюпкестивиата си Р°Д™та позиция и ролята на социали ^ на множество въпросИ1 ;които по_ 
поява и способността и за «ай-сложни- ^ическа самоулравителна 'И необвърза ст на ен борбата за со-

на Югославия. Държеше сметка и за ^
,__ . циал-изъм, демокрация и човешка свотова своите -идеи да съобщава ясно -и Г ,, г

__ а оода. Но значението на това дело мо-впеч-атлително, в което бе развил ооо- -
бен смисъл же би повече се състои -в това, че в

различава от другите такива издания.
Трудовата организация на радиото 

и пресата „Глас на Подринье" отбеляза 
този културен сезон с ново издател- 

Същевременно излез- 
печат втората и третата кни 

га „Шабац в миналото", които десе
тина години подготвяха познати научни 
работници.

ско начинание.
те въпроси -на историческия прелом да 
говори с прост, разбираем 
знеките истини, толкова във всеки слу 
чай и неговото дело ще бъде насър
чително и то за ангажиране върху ре
волюционните задачи, които още дъл
го ще бъдат в центъра на борбата за 
издигане -на отношенията в социалисти
ческото самоуправление, защото в то- 
в-а дело се касае за въпросите на ра
звитието на обществото, за които все 
още се търсят теоретически отговори.

наха от
език на жи

него са поставени многобройни реле
вантни въпроси и че са дадени подти
ци- щотр читателят и 
усилие -да стигне до

В'Книгата бе неговият постоянен спът 
ник. Служейки се с нея той не попа
даше в схоластично 
Пред очите му вина-пи бяха реалните 
проблеми -на работническата класа и 
трудовите хора. Обичаше да се позо
вава на познатата максима: „Теорията 
е -сива, зелено е дървото -на живота."

Заггова по-гол ям а част от 
му надминават момента, в който

музикалния живот младите ансам 
нови успехи. Младеж-бли отбелязахасам да направи 

действителните ки5Гт хор „66 девойка"теоретизиране. от концерт в 
концерт лотврЪждава безспорните си 
качества. Тамбурашкият

отговори.
С това издание за пръв път цялос 

тно се представя делото на 'Влахович. 
Критически анализ 

7 ва трябва да дойде, което

..Би- 
след

представяне и множес- 
признания, фестивала на там- 

една °Т научните «0 -и потреба бурашката музика в Ооиек, получи оре
трудовете за доближаване на това дело на оъв- бърна грамота, като зае мястото зад 

ремения и бъдещия читател. „позлатения" професионален 'тамбура-

оркестър на Радио —- Нови Сад. 
Обаче, най-гол ям

оркестър 
серница" кЪм КХД „Абрашевич", 
десетгодишнона делото тепър- 

е не само тво

Революционерът Велко Влахович в 
. теоретически и публицистически сми-

шки

Комунист успех постигна в -из
теклия сезон неотдавна формирания 
детски хор на Радио—Шабац. Вече и 
самия* факт, че едно местно 
има собствен

радио
хор, много говори за 

по-инаквите усилия н-а хората,
Този детски хор 

през пролетта по -втори път победи 
на фестивала на детските хорове 
Сърбия в Шабац, спечелвайки 
място на 'Прегледа н,а -детските 
на Югославия в Целе и второ място 
н-а съревнованието на -детските хорове 
на Европа.

Председател на Издателския пит на НИРО „Ка- 
муиист": Доброели Чулафнч.

коитоАдрос на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс н 
Енгелс 11, таяефоим: цайтрала 335-061, секретариат 
??? !“’ НОВИ БЕЛГРАД, Буловар Ленина 6, Телефон

нист"ЗЛ**в: ^*л*т*,,с,1а ТРУА®М организация „Кому-

създават -програма.
На Издателски* съвет (радакцмоии* отбор] на 
км издания на вестник „Комунист“: д-р Антон 

Вротуша. - на
първо

хоровеДиректор м главен м
“ «»*•*■« « „Комуиист-^ем^МилздГнмкч" “КЧ'

. _ иа изданието иа „Комунист” за Сърбия: 
Саво Кържааац (глааан и отгоаоран редактор), д-р 
*<—»*«* Джорджоеии [адмостииа глааан и отгоаоран 
редактор). Бояна Антуиоаии, (оаимир Филипоаич. Рас- 
т>о Иооотич. Саободан Кляиин, Мнхайло Коаач, 06- 
Р*Я Иооая, Воао Маркович, Зорица Стаиимирович и 
Мииеитие Вувсаиоаич.

Пачата се на сърбогьраатски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), на словенски, маке
донски н албенскн н в съкратени нзданмя на българ
ски, унгарски, словашки, румънски н руеннекм език.

Усилия да се излезе вън от оби
чайните рамки направи 'шабачкия На
роден театър. Амбициозния проект ма 
сценичната постановка на 
„Робии"

Излиза в петък.
Дав-ичовите 

разшири мнак скромният про 
фесион-ален 'ансамбъл 'н-а този театър. 
Направен е 1имтересен опит да се ан
гажират -артисти :от други театри от 
вътрешността и самодейци от Шабац 
и Валево. '

С указ на прознданта на Републиката от И декем
ври 19М година. „Комунист" о отличен е Орден на 
родно освобождение, а 
с орден братство и единство

Предсодатея Иадатокскня съвет не Иаденията 
^имуннст" ве СР Сърби, Мари, Тодороаич.

но редакцията: Сяоменаа Топалоаич.
с указ от 22 дакамври 1974

със златен венец.
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ДНИ В СЕЛАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКА

ОБЩИНА
ЖЕТВАТА В НАШИТЕ КРАИЩА 
ДИМИТРОВГРАД:Навсякъде се строят пътища Навреме и срочно?В селата в Димитровград

ска община летните дни бя 
ха добре използувани, 
обено в построяването 
пътища.

най-гол яма 
витчани бе именно 

на гато.за

радост за драго Ци, където до преди 
година

една
трудно се пристига

ше и пеш. Да посочим, че 
в момента

деня ко- 
пръв път в история- 

та на Това село пристигна и
за, това ^ятГпроТлжи^ ъ™“5™ на "Н~"Рес".

изграждането на пътя Суно 3 СТана на 12 юли- СъЩ°- 
во — Звонци, от село Вла- Т° може да се 
си до Трънски Одоровци - селата 
дължина от около 7 киломе 
тра. Стонността

ос- — В Димитровградска об- 
щина жътвата все още не 
е приключила,- но за разли
ка от предишните години, 
тази година, тя ще приклю
чи навреме. Това са думите
на най-отговорните в общи- ществения сектор в жътве
ната, които твърдят, че таз та са включени общо 6 ком- 
годишната жътва „върви байна. 
без проблеми".

Накто бяхме

овеса от 930 хектара е ожъ- 
нат само на 10 хектара.

Да споменем, че в жът
вата на частния сектор са 
включени общо 9 комбайна 
и 3 вършачки, докато на об

в село Петачин-
ци се строи и мост, който 
строят строителите от „Град 
ня" г 
ЮНА.

каже и за 
Искровци и Петачин

заедно с армейците от
Ж Т. Петров.

в

на работи- Накто ни осведомиха 
ООСТ „Сточар”, в Димитров 
град са пристигнали и дъл
гоочакваните 2 нови комбай 
на, които тези дни се вклю
чват в жътвата.

вте възлиза на над 13 
она динара, а работите са 
доверени на,

мили- осведомени, 
тази година в Димитровград 
ска община с пшеница са 
били засети 135 хектара 
обществения и 1429 хектара 
в частния сектор. Приноси
те от житото и тази година, 
както впрочем 
не изневериха' очакванията.

Засега работите наистина 
вървят според утвърдения 
план, а това потвърждава и 
факта, че ечемикъ, който бе 
засет на площ от около 52 
хектара, на обществения се 
ктор, е напълно 
Същото не може да се ка
же и за овеса и някои дру
ги култури, които тепърва 
трябва да се жънат.

организацията 
„Неметали от Враня.

Освен това булдозерите 
на самоуправителната общ-

ГЛОБА ОТ 5 000 ДО 30 000 
ДИНАРА

ност на интересите за мест
ни и некатегоризирани път- и миналата

ища, това лято свършиха ра 
ботите на пътя Погановски 
манастир — Поганово и По 
ганово

Осведомени сме, че до 
момента община Димитров
град е доставила 162 тона 
пшеница, което все още е 
далеч от очакванията. Тък
мо заради това искаме да 
напомним за едно решение 
на Съюзния изпълнителен 
комитет. То гласи:

Драговита. Като
доказателство, че пътят е 
годен за транспорт са и 
многобройните автомобили, 
които ежедневно се движ
ат по- този път. Все пак

ожънат.

От прокарването на пътя през Видлич

„За селскостопанските пр 
оизводители, ноито житото 
предназначено за прехоана 
на населението, дават на 
добитъка се предвижда гло 
ба от 500,0 до 30 000 дина
ра”. Именно това решение 
бе взето поради съзнание
то, че в момента, когато най 
вероятно ще се наложи да

Доколкото се касае до ча 
стния сектор, нашият „ра
порт" гласи: От 1429 хекта
ра, които бяха засети с пше 
ница, до момента, (до пре
ди една седмица), са ожъ- 
нати само 205 хектара, от 
което ясно си личи, че част 
ните селскостопански произ 
водители трябва по-бързо 
да действуват, защото ло
шото време не чака. Също
то може да се каже и за не- 
ожънатия ечемик, който е 
засят на площ от около 373 
хектара, а ожънат е само 
на 35 хектара, докато пък

В СЕЛО ИЗВОР ■? * V ••

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ЗА 75 ДОМАКИНСТВА
Акцията по електрифика

ция на село Извор започна 
през юни и продължи през 
целия летен сезон. Част от 
необходимите средства со
лидарно обезпечиха домаки 
нства, като всяко от тях вне 
се по 7000 динара. Общин
ската скупщина в Босиле
град обезпечи 230 000 дина
ра. Изворчани дадоха и 
много доброволен труд. Вся 
ко домакинство, участвува
що в акцията, е имало за 
задача да докара по четири 
стълба на определените им 
места в мрежата, да изкоп
аят дупките за тях й да 
помагат в прокарването на 
електрическата мрежа.

В първата седмица на ме 
сец август успешно прикл
ючи електрофикацията на 
село Извор в Босилеградс- 
ка община. Строителят на 
този изключително важен 
за селото комунално-битов 
обект завърши всички рабо
ти на мрежата за електри- 
чески,.ток с низко напреже
ние и същата е пусната в 
експлоатация. Повече извор 
ски домакинства посрещна
ха този дългоочакван мо
мент с готови електрически 
инсталации по домовете си 
и елекрически апарати за 
домакинство, така че живо
тът в селото потече с нови 
импулси на съвремието. О- 
нези, които не успяха да 
построят- инсталации до пус 
нането на тока тези дни ус
илено работят и наскоро и 
в техните домове ще свет
нат електрически крушки.

не са заплатили договорена 
та сума или пък не са дали 
достатъчно доброволен тр
уд. Такива домакинства не 
ще могат да ползуват елек
трически ток, все докато не 
изпълнят всички задълже
ния. Считаме обаче, че това 
няма да представлява проб 
лем, понеже задълженията 
утвърдихме по самоупра- 
вителен начин, при пълно 
съгласие на всични, а за 
ползата от електрическия 
ток и не трябва да се го
вори заяви Стефан Илиев, 
председател на съвета на 
местната общност.

внасяме жито, то и по-ната
тък нерационално се ползу- 

Тази забрана, еднакво 
се отнася и до частните сел 
скостопански

ва.

производите
ли. и до фабриките за пре
работка на храна за доби
тък, и до обществените фер

Т. Петровми.

БОСИЛЕГРАД:

Сенокосът при края 
жетвата в разгара си

Сенокосът в низките се
ла отдавна приключи. В те
чение на тази седмица и в 
селата: Доганица, Назъри* 
цй, Църнощица, Дукат, Бар- 
йе. Горна Ръжана и други
те планински села в общи
ната ще паднат последните 
откоси. С това сенокосът в 
Босилеградско ще приключи 
По преценка на селскосто
панските производители таз 
годишният сенодобив, въпре 
ми че е по-слаб от минало
годишния, все пък е добър 
и на животновъдите обеща
ва спокойно да посрещнат 
зимата. Събраното сено

ще задоволи нуждите им- 
— казват те.

С приключването на сено
коса не значи, че селскосто 
ланските производители са 
приключили и с поласката 
работа. Веднага те започват 
битка за събиране на зър
ното. Жетвата вече е в пъл 
ен разгар. Навред се чуват 
песни на жетварки, които 
събират ръкойка след ръ- 
койма и се радват на доб
рия род. И тук добивът, къ
дето лошото време и граду 
шната не си взеха своето, 
е добър, казват селскосто
панските производители.

М. Я.

Жителите на селото 
разяват голямо задоволство, 
че успяха, с помощта на об
ществото, да разрешат този 
важен комунално-битов про 
блем.

из-

— Мнозинството от дома
кинствата изпълниха задъл
женията си докрай и благо
дарение на това акцията ус
пешно прикюлчи. Но има до 
макинства, които все Б. Ностадиновоще

БАБУШНИЦА

добре
Тази година ма територия 

та ма община Бабушнища са 
били засети 3681 хектара с 
пшеница, а според неофи
циалните изчисления на от
говорните в тази община — 
трябва да бъде получено ши 
то от около 700 вагона.

Както бяхме осведомени, 
вършитбата относно жътва
та, тази година е организи

рана твърде добре, тана че 
работите вървят според пла 
на .В общината работят 5 
комбайна, 62 вършачки и 
00 жетварки.

Както и в другите общини 
в Горно Понишавие, така и 
в Бабушнишка община жет
вата е в пълен разгар/

о сурдуна ооцеоъдстаотоускори развитието
псродисти овце,очаква да които ще взиВласииа сеОт овцефермата 

нишка и съседните 
мат и частиито

високо Т. П.отглеждатй обшиии. Туй се
'селскостопански производители.
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ДИМИТРОВГРАД:

Прокисло пето” със11

старите самодейци
предишните, защото тази гоКъм края на тази седмица в
дина, за разлика от мицалп-Димитровград ще се орга-
та, ще участвуват „стари
те" самодейци —• ,,Мон>Г , 
„Слоби", „Минга” ... И то-

спен-низира традиционния
тър на. димитровградските

„Прокислосамодейци
лято”. ва лято на димитроградскп-

та сцена ще видим димит-Без съмнение, че и тази
година голямата зала в Цен ровградските хумористи —
търа за култура пан'ще бь- ученици, работници, студон-
де малка за да събере всич ти, които чрез разни хумо-
ки, които желаят да видят ристични думи ще изсмеят
„събитието на годината" ка- всичко „пропиело” в техния
кто обикновено казват в град.
Димитроврад". Както бяхме осведомени

Из града вече се чуват „най-прокислата димитровгр
„коментари", които непренъ адска вечер" ще бъде орго
снато говорят, че тазгодиш- низирана на 21 август т. г.
ното „Прокисло лято” щяло

Т. Петровда бъде „по-прокисло" от

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СУРДУЛИЦА
БОСИЛЕГРАД:

Очанва се по-богат 

културен живот
Строи се радио 

усилвател
В Босилеград е в ход изграждането на радио- 

усилвател, с помощта на нойто ше се подобри 
хвашането на първата програма на Радио Белград. 
Според проектосметната документация, за изграж
дането му са необходими 6700 хиляди динара, а 
съшите обезпечава РТБ.

Строители на работата са строителната органи 
зация „Изградня” от Босилеград и „Мостоградня” 
от Белград. Очаква се обектът да бъде завършен 
и пуснат в действие до края на годината.

Комисията по трудови отношения в основната ор
ганизация на сдружения труд Здравен дом в Бо

силеград обявяа

За създаване пън на обе 
нтивни условия за по-богата 
и съдържателна културна 
дейност през настоящия ср 
едносрочен период е запла
нувано изгражденото на 
втория етап на Културния 
дом в Сурдулица, за което 
са необходими към 80 хиля 
ди динара. При това ще се 
изучи и въпроса с библиоте 
ката в Клисура. Докато в 
Божица съществува хубаво 
изградена и обзаведена би
блиотека, в Клисура за тази 
цел се ползва старата учи-

_ Народният университет в 
Сурдулица, единствената ку 
лтурна институция в общи- 

занимаваща се с биб-

йзразходват за книги на бъл 
гарски език.

Когато се касае за рабо
тата на Университета, а осо 
бено за задоволяване кул
турните потреби на труде
щите се в Сурдулица, сигур 
но заслужава да се изтък- 

постига не, че той организира раз- 
ре- лични, преди всичко теат- 

повече когато рални представления за ор
ганизациите на сдружения 

през един месец в Сурду- труд. В Сурдулица вече не 
лица се организират по 45 е рядкост, както изтъква До 
кинопредставления, най-ма брица Николич, директор на 
лко по едно театрално пред Университета, тези пред

ната,
лиотечно дело, прожектира 
не на филми и организира 
не на културно-художестве 
ни програми, през последни 
те няколко години 
твърде забележителни 
зултати. Още 
се има предвид факът, че

нон-ставление и по един 
церт на народна или забав 
на музика, а всеки втори 
месец по една художестве
на изложба ... За организи СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО”

рането на концертите, теат
ралните представления и ху 
дожествените изложби осо
бено е важно да се подчер 
тае сътрудничеството на У- 
ниверситета с нянолко кул
турно-художествени дружес 
тва, преди всичко с тези от 
региона.

Въз основа на решението на издателския 
вет за „Мост” и книгоиздателска дейност, Изда
телство „Братство”

съ-

Въпреки че дейността на 
Народния университет в се
лата в Сурдулишка община 
изостава зад тази в града, 
все пак и в тях през послед 
но време се чувствува зна
чителен напредък. Така, на
пример, в Клисура и Божи
ца годишно се организират 
по 40 кинопредставления 2 
до 3 театрални представле
ния, 2 до 3 концерти...

Понастоящем тази култур 
на институция разполага с 
около 35 хиляди книги, от 
нойто 14 хиляди.са в библи 
отеките в Божица и Клису
ра. До края на годината У- 
ниверситетът ще обезпечи 
нови книги на стойност от 
110 хиляди динара, от кои
то 30 хиляди динара ще се

на всички заинтересовани граждани на СФРЮ, 
които пишат или превеждат на български език, 
желаят техните творби да влезат в плана 
гоиздателска дейност на Издателство „Братство” 
за 1982 год., че трябва навременно да 
ръкописите.

Могат да предложат ръкописи от всички обла- 
— художествена литература, публицистика, 

ука и др., — в обем, който 
автор.

а
за нни-

Народният университет в Сурдулица
предадатставления да 

рат във фабричните 
На това поле особено 
чувствува сътрудничеството 
му със синдикалните органи 
зации.

лищна сграда. За разреша
ване на въпроса съществу
ват две възможности: — да 
се приспособи тази сграда 
или пък кооперативният дом. 
В случая, разбира се, ще 
се вземе онова решение, 
което изисква по-малки капи 
таловложения. За селата, 
които нямат библиотеки У- 
ниверститетът ще обезпечи 
библиобус, с което книгата 
ще се доближи до всеки 
читател в общината.

се организи- 
зали.

се
сти на-

предвижда самият

Ръкописите трябва да са написани на българ
ски език на пишеща машина. На Издателството се 
доставят три екземпляра.

Последен срок за доставяне на ръкописите е 
30 ноември 1981

Въпреки успехите все о- 
ще няма място за пълно за 
доволство. Още повече, ако 
се има предвид, че 
дейност не се чувствува до 
статъчно във 
т.е. освен в Божица и Кли 
сура, в останалите не съще
ствуват библиотеки.

тази
година.

Издателство „Братство” — 
дейност.

всички села
книгоиздателска

В. Б.
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Младежка трибуна ^р§й!Ш
Младежка трибуна

V•:ЛД V- .'-: ’ :г»

Бригадирско лято ‘81,
УСПЕШНО БРИГАДИРСКО

ЛЯТО НА МТБ „БОСИЛЕГРАД"

ОТ СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ МК „СМЕДЕ 
РЕВО 81" МТБ „ДОБРИНКА БОГДАНОВИЧ" ОТ БАБУШНИ 
ЦА СЕ ЗАВЪРНАМежду най-добрите

ДВА ПЪТИ 

УДАРНА
ДЕСЕТ УДАРНИЧЕСКИ ЗНАЧКИ 

И 14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМ 
СКИТЕ КОМУНИСТИ, КАКТО И 
ЮНИТЕ МЛАДЕЖКИ АКЦИИ 
БРИГАДИРИТЕ 
НАТА МЛАДЕЖКА 
Е АРА 81“.

10 ПОХВАЛНИ ГРАМОТИ 
В СЪЮЗА НА ГОГОСЛАВ 

ПРЕХОДНАТА ЛЕНТА НА СЪ 
СА ПРИЗНАНИЯТА, 

БОСИЛЕГРАД ЗАВОЮВАХА 
ТРУДОВА АКЦИЯ „ПОДРИНЬЕ —

тези акция 
на приятелите и

разширих кръга
другарите. 

Харесаха ми и културно-забав 
ния и спортния живот 
дежкия стан.

КОИТО 
НА С/ОЗ 

КОЛУ

в млаОТ

СЛАВКО ЯКИМОВ, предсе
дател на комисията по инфор 
миране. Младежкото бригадирско ля 

то на съюзната младежка тру 
дова акция 
ко>мбинат „Смедерево 81" за
върши за бригадирите от вто-

В началото на са положени доста 
средното постижение е 200 
процента. Общото средното 
постижение е 173,24 процен
та. Бригадата два пъти е про 
възгласена за ударна. В нея 
13 души са носители на удар- 
нически .значки и 17 грамоти. 
Спечелиха и Лентата 
ята.

усилия,август
дежката трудова бригада ..Бо 
силеград" се завърна от Лоз- 
ница, където участвува 
юзната младежка трудова 
ция „Подринье —
81 Заедно с бригадите „Куз 
ман Йосифовски" от Скопйе, 
„Велко Дугошевич" от Куче- 
во, „11 конгрес ка СЮК" от 
Сплит,

мла- лен принос 
бригадири, бригадата 
пъти бе провъзгласена 
ударна. Присъдена й бе и пре 
ходната Лента на

— Твърдо интересен и раз 
нообразен е 
живот. Акциите действително 
са школа на 
на братството и

дадоха всички 
няколко бригадирският Металургически

за
В съ- другарството,ак- съюзните 

младежки трудови акции, коя 
то и дава възможност 
щата година да участвува в 
съюзна младежка акция-

и индивиду
алните признания. Над десет 
младежи и девойки бяха по
хвалени и 14 бригадири и 
бригадирки бяха предложени 
за прием в Съюза на югос-

ра смЯна на младежката тру 
дова бригада (МТБ) „Добрин
ка Богданович" от Бабушница. 
Бригадирската 
всекидневно ка>кто на трасето, 
така и в следобедните 
ве и бригадирския стан. Из
вестни 

НА СМТА 
комбинат 
работили 
Панич"

единството 
на югославската младеж. До
волен съм

Колубара

от културно-забав
ния и спортния живот, но 
още повече ми 
собяването

и иду-
песен ехтеше на акци

хареса оспо-
Не изостанаха — На акцията се работи,на младите за ус 

изпълняване на зада 
чи във всенародната отбра 
на и обществената

часо-
„Иво Лола Рибар" от 

Гроцка и „Петимата
пешно явЯват се мазоли, пролива се 

и пот. След завръщане от 
обекта обаче в бригадирския 
стан започва нов

млади"
от Сараево, босилеградските 
младежи и девойки

са и резултатите.
Металургическисамозащи

та. Идейно-политическото из-участву- 
по-

във втора смяна са 
пет бригади: „Тодор 

от Грачаница, „Павао 
Видакович" от Самобор, „Ве
ра Благоевич" от Шабац, „Зле 
товски

живот: раз 
секции, курсове, техни 

ческо-образователни и 
но-забзвни дейности — разказ 
ва ни председателят на Съб 
р&нието на бригадирите Ми- 
ролюб Чирич. — ГолЯм ин
терес владее и за трибуните 
на идейно-политическото 
марксическо образование. Го 
ЛЯМ брой бригадири 
ложени за прием в Съюза на 
комунистите.
дейности бЯха на задоволява 
що равнище, а за всички при 
знания на акцията от решава
що значение бяха 
дейности.

ваха в изграждането на 
вече инфраструктурни обекти 
в Лозница и 

И тази

дигане на младите личнисъщо е 
важно съдържание в бригадир 
скиЯ живот. Най-вероятно и 
идущата година ще отида на 
акЧиЯг с желание да се завър
на като ударник.

павските комунисти.
За пръв път тази година 

младежката трудова бригада 
„Босилеград", както и всич
ки младежки бригади в наша 
та страна, бе организирана 
върху принципите на колекти 
ината работа, ръководене и 
отговорност.

Ето и впечатленията на ня
кои бригадирки и бригадири.

КАТИЦА БСГОСЛОВОВА, се 
кретар на бригадата:

— Вече втори път участву 
вам на съюзна младежка ак
ция и за втор път се завър
там с ударническа значка. 
Заобичах много бригадирския 
живот, в който най-много ук 
репва и се развива другар
ството и братството и един
ството между млади от всич 
ки краища на страната. И на

кулгуо
околните села. 

младежката 
осъ- 

трудови

година
бригада от Босилеград 
ществи извънредни 
резултати и беше 
най-добрите на акцията. Въп 
реки че беше 
бригада (средна възраст на 
бригадирите 17 години] и че 
работите изискваха сериозни 
физически усилия, МТБ „Боси 
леград" редовно преизпълня- 
ваше нормите, така че средни 
ят процент на 
131,44 на сто. Младежите и 
девойките сериозно се отнася 
ха и към задължениятав об

ществено-политическия и кул

турно-забавни я живот на ак 
цията. Благодарение на висо- 

' ките резултати, за които пъ-

рудари" ог Пробищип 
и „Добринка Богданович" от 
Бабушница.

Бабушнишката бригада наб
роява 56 души, 
девойки и 43

една от
ИВАЙЛО СТОИЧКОВ, пио и

от които 13нер от основно училище „Г 
Димитров"

най-младата
в Босилеград:

На акцията се грижех 
„водоснабдяването" но

младежи със 
средна възраст 17,2 години 
работиха

са пред

Общественитевъв втора
върху агломерацията на 
га, на ж.п. линията, пътя, 
рата железолеярна и подоб
но. Между тЯх бяха и 13 
ботника от „Тигър", „Лисца", 
„Ангропромет", „Лужница" и 
„Комуналац ".

за смяна
често взимах мотиката и ло
патата. Сб>;кнах бригадирския 
живот и тази 
ми бъде последната:

кръ
ста-

акция няма да 
Жела- трудовитера-изпълнение

кието ми е и' следващото ля 
то да прекарам като брига
дир, но не да донасям вода, 
а да работя наравно 
гите. Поръчил бих

Всички бригади на 
Металургически

СМТА
комбинат 

„Смедерево 81" са се побра 
тимили, а МТБ „Добринка Бо

Средното трудово постиже 
ние на бригадата „Добринка 
Богданович" от Бабушница 
през първата десетдневка е 
148,66 процента, докато през 
втората десетдневка, понеже

« ДРУ- 
на друга

рите ми и те да станат бри- гданович" се е побратимила 
с МТБ „Злетовски рудари".гадири.

М. Янев | Д. Глигориевич

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Пред сериозни изпитания
футболис- ЮНА да отбият военната си 

повинност. Затова е реално 
да се очаква по-слабо класи 
ране. Ано накрая на първ
енството запазим мястото 

23 в сегашната група, това мо-

ще бъде необходимо 
младежи усърдно да улраж 
няват и примерно да се бор 
ят във всени мач.

В такава обстановка 
бъде ценна и помощта

,,Мла- босялеградските 
ти доста добре са се подго 
товили за неизвестната бор 
ба за точни в 13 мача на е- 
сенната част от първенст-

Футболистите на 
дост” от Босилеград завър
шиха подготовката си за 

първенство

тези денти, които и досега игра
еха в „Младост".

Изменение в състезание
то на юношесните отбори

Както ни уведоми Борис 
Тасев .администратор в нлу- 
ба и един от по-добрите фу
тболисти в първия отбор, 
тази година юнешските от
бори ще бъдат разделени в 
групи. Първокласираните от 
бори в групите ще играят 
финален меч за първото 
място, а победителят ще се ' 
класира в Сръбска дивизия. 
Затова, назва Тасев, тази 
година ще посветим по-голя 
мо внимание на юношеския 
отбор, в който има действи
телно талантиди футболис
ти. Налага се да развием 
сътрудничество с основните 
училища в общината.

Първият нръг от новото 
футболно първенство във 
Вранска футболна дивизия 
— ,,А" група се играе в не 
деля на 23 август. ФН „Мла 
дост" играе в Търговище 
срещу отбора на „Пчиня".

М. Янев

предстоящото 
във ,,А" групата на Бранена 
футболна дивизия. През по
следните две седмици, под 
ръководството на треньора 
Георги Георгиев, те усилено 
тренираха на игрището край 
Драговищица, където най- 
много работеха върху физи
ономията на играта на отбо 
ра и издигането на физичес 
ката си подготвеност.

Според онова, което лю
бителите на футбола имаха 
•възможност да видят на 
футболния турнир по повод 
15 август — Деня на грани
чаря, може да се каже, че 
босилеградските футболис
ти доста добре са се лодгот 

неизвестната борба 
за точки в 13 мача на есе
нната част от първенството, 
което започва на 23 август.

Според онова, което люби 
лтелите на футбола 
възможност да видят 
футболния турнир по повод 
15 август — Деня на грани
чаря, може да се каже, че

ще
еото, което започва на 
август.

на

По-силни или по-слаби?

В миналогодишното пър
венство „Младост” се класи 
ра на 7 място и всички ечи 

това класиране бе
ше реално. Любителите на 
футбола в Босилеград оста
наха твърде 
успехите на отбора в 
занието за нулата на мар
шал Тито на територията на 
Бранени футболен съюз, в 
ноето „Младост" се класира 
във финалето. Сега босиле- 
градчани си поставят въпр
ос: може ли „Младост" да 
постигне подобен успех.

— Предстоящото първен
ство посрещаме със 
тав, по-слаб от годишния, на 

Георгиев. Няколко фут
болисти, които миналата го
дина бяха носители на игра- 

отбора ще заминат

тат, че

доволни от
състе-

вили за
Отборът на ФК „Младост" от Босилеград

же да отчетем за успех. някои футболисти, които 
Шанс да играят тази го- напоследък по-рядко заема- 

дина ще получат повече мл- ха място в п.,рВИя състав, 
ади футболисти, които за
едно с целия отбор ще и- понеже се намират накрая 
мат сериозни задачи. За на футболната си кариера, 
успешното им изпълняване Помощ се очанва и от сту-

със-
имаха

звана

к
та на
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На социално-етични теми
ОТДЕЛА ЗА ОБЩО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОС В БОСИЛЕГРАДХУМАННА ПОСТЪПКА НА

Нещастна младост г
Когато бях на дванаде-

МИЛКА АСЕНОВА от село
Босилеградско, сет години и бях завършил а 

останаДукат,
преди десет години на два
надесетгодишна възраст, след

втори клас, заедно с 
лито съученици отидох 
Любета 'и приех ваксина про 

След девет де-

в Д-
получаването на ваксина сре
щу вариола, остава неподви 
жна с краката си. Сега тя, 

•след дългогодишно лекуване 
в различни специални болни
ци в Скопие, Охр^д, Белград 
и други градове, когато под 
вижността и е възвърната, но

Бъдещият микро—язовир

ТОВА ЛЯТО В СМИЛОВСКОПОЛЕ

1 вариола. 
на, най напред в краката, а 

това и в ръцете почув-

тив

след 
ствувах 
кома, и 
си спомням.

болки и паднах 
оттогава повочо но

в Строи се микроязовирСлед това вед- 
п Босило-н:га ме закартли

а оттам във Враня, паград,
Скопие, където ми извърши-

с помощта на патерици, по ини 
циатива на Общинската скуп 
щина в Босилеград е наета 

хотела в Босилеград.
издържка, 

облекло

вира в Смиловско поле, ос
вен споменатото му предна
значение, ще се открият и 
огромни възможности за ра 
звитието на туризма, особе-, 
но ако се има предвид непо 
средствената близост на бъ- 
дежото езеро, в която се 
намира една от най-хубави
те пещери в нашата страна- 
— Пегьрлашката пещера, 

за която неведнъж е каз- 
вано, че е неповторима.

Язовирът край село Сми- 
ловци, се строи, на площ от 
около 5 хектара, а в него 
ще се акумулира вода от 
над, 100 000 м3. За построя
ването на езерото, освен 
селскостопанските произво 
дители, потенциалните ту
ристи и прочие, проявяват 
интерес и хората от общинс 
ката организация на спорт
ните рибари, които както ни 
осведомиха, са готови да по 
рибят езерото, за което ве
че имат обезпечени средст
ва, а полза ще имат и риба
рите извън общината.

Т. Петров

Това лято започна да се 
планът на Изггьл-ха ня1<олко операции и реа 

билктация, Тук ръцете ми се 
раздвижеха, но краката 
От Скопие продължих леку
ването в Охрид, къдото вед 
но и учех, разбира се задоч
но, като взех 
клас, а преди 3 и 4 взех в 
Скопие. След известно прес
тояване в къщи, в Дукат, от 
ново ме приеха в Белград, 
където завърших 8 клас, а 
оттам в Рибарска баня, к-ьде- 

взима клас то завърших за машинот-ска. 
в Ри-

реализира 
мителния съвет на регионал 

самоуправителна общ-нена в 
Тук за нейната 
храна, квартира,

не. ната
ност на интересите за вод
но стопанство започна-стро- 
ежна на микро-язовир в Сми

и
друга помощ поема грижата 
общината. След известно вре
ме следва хуманна постъпка 
на Секретариата за общо уп 
равление и обществена дей
ност, като я назначават 
машинописка в Отдела на по 
стоянна работа с постоянни 
месечни принадлежности.

и 7.5, 6 ловено поле.
Изхождайки от необходи

мостта и оправдаността за 
строеж на един такъв об
ект, а имайки в предвид 
предназначението му — ре
гулиране на водите, които 
се сливат в река Нишава, на 
водняване на обработвае
мите площи край бъдещото 
езеро, и прочие — Изпъл
нителният съвет бе отпус
нал средства на стойност 
от над 4 милиона динара, 
които ще бъдат достатъчни 
за построяването на също
то).

за

упорито задочно 
след клас и най-сетне 
барска баня завършва за ма

Тези дни я посетихме 
хотела където живее и рабо
ти. На пръв поглед стаята и 

изглежда, че тук живее 
неподвижен човек. На масата 
добре подредени книги, ма

териала и други необходими 
вещи. Креватът също. На сте 
ните няколко снимки от ней 
ното лекуване в различни бол 
ници, а между тях има 
снимки и от ученето й. За

щото тя наред с лекуването,

в
След дългогодишно лекуване 
и реабилитация бях отпусна 
та с диагноза „параплегия ин 
фериор", с трайни последи 
ци. Оттам по инициатива -<а

шинописка трета класа.не

Не искам да бъда готован- 
— казва тя- Ако не съм Общината ме настаняват в хо 

подвижна с краката си и не тела, като ми обезпечават вси

ка

мога да се движа, то поне 
ще работя с ръцете си и та

ка ще отдлъжа 
към обществото, което мно-

чко- а ето от преди няколко 
месеца ми дадоха и работа, 
за което съм много доволна 
от всички, завърши своя раз

каз това нещастно момиче.

В момента работите вър
ху построяването на микро- 
язовира, в Смиловско поле, 
са в пълен разгар, а прик
лючването на работите 
очаква до края на годината.

С построяването на язо-

дълга си
и

сего ми помогна за лекуването

М. я.ми.

РЕПОРТАЖ

ПЛАНИНАТА СКЛОНИ ГЛАВА
За Видлич постоянно се казваше, че е не

проходим. Всички опити на населението от Димит
ровградска община, е по-специално на жителите 
от Висок и Забърд:-е да направят път, който и 
през зимата ще бъде проходим,

Все докато се прокарва трасето почти
на ежедневно посещение идват и най-отговерните 
ръководители в общината. Едно 
се пробива път, а съвсем друго да видиш с очите 
си как метър по метър отстъпва планината. Тук са 
председателят на ОК на СКС Васил Ранчев, пред-

РЪТ е: да се върви 
Такива 
с особено

долюбие отново възсяда булдозера.
С дни и седмици от ранно утро до късно 

пред железните

неотклонно по новото трасе.
напътствия се дават и на армееца, който 

чувство за дълг, самодисциплина
е да знаеш, че

и тру
удряха о твър

дите скали 'И самата планина Видлич. Посъбираха 
се средства, мобилизираше се населението, 
рикарваше се една или друга машина, относно 
мион, но планината не отстъпваше. А как /н ще от 
стъпи, когато упорито се настояваше пътят 
мине през най-високата седловина на Видлич?

планината отстъпва 
булдозера. А той 
л и те

поп- челюсти на
с някакво настървение ръфа 

и пътят все по-осезаемо се очертава, като 
препасва планината.

Съмняващите 
все по-боязливо

ка ска

да
в този 

изказват
поход срещу Видл> ч, 

опасенията си. От преди- 
самоувереност, че Видлич нЯ(иа да се 

предаде, остава само бледа сянка и доводите по- 
сочват почти 
оа били

Тази година 
планината. Поучени

се предприе нов поход срещу шната им
от предишните горчиви, опити, 

компетентните решиха да прокарат 
което

ново трасе, 
ще прехвръл|т' планината през най-ниската 

по посока Моинци — Вълковия. С

полушепнишком. Тяхната 
лрави, разцъфтява, 

една малка скала. Но и

надежда, че
част: когато се препречва 

за нея има решение:
проекта

се нагърби председателят на ОС инж. Борис 
Борисов, който
сам вмомента ще се I 

пресор и динамит
поизобиколи, а сетне чрезнамери подкрепата на „Косово— ком-

проект". Да се вдигне във въздуха.
е всеобща, когато булдозе- 

РЪТ изкачва върха и се отправя по нанадолнището 
на отвъдната страна към Вълковия- А 
стигна в село: тук се устройва I 
не само от. вълковиянчани, но от 
на Висока. А

Радостта обачеОтново се тръгна по-добрите и проверени 
пътища: да се обединят силите. Проведоха 
разговори между 
частите на ЮНА,

се
когато при 

истинско тржеотво,
представители на Общината,

самоуправителната общност за 
и некатегоризирани пътища. Постигна семестни цялото население 

това лято тук са надошли доста 
почти всички, които са на работа във 
та. По-

договор.

И една лятна сутрин бумтежът на булдозера 
разголи тишината във Видлич. Мощният булдозер 
на ЮНА умело направляван по скатовете на Вид
лич започна по замисленото трасе 
скалите. Огромни скални 
затътняваха из нанадолнището.

хора, 
вътрешност-

възрастните с тъга си спомнят 
когато цялото височко

седателят на Общинския синдикален съвет Новак 
Гъргов, секретарят на |Самоуправителната общност 
на 1И«тересите гто местни (и некатегоризирани пъ- 
■пища Павел Тодоров. И разбира се, проектантът на 
новото трасе и председател на ОС инж. Борис Бо
рисов.

за времето,
корито е кипяло от хора,
сега 'Път има, но хората са 

е само

но нямаше път. А ето 
все по-малко. Товадз разкъртва

©дин момент, защото 
пътят изведнъж доближава 'Димитровград, 
го са мнозина от Висок.

маси със сгромолясвано
а в не- 

шрез седмичнатаПонеНа трасето, дълго около седем километра, 
от които над четири минават през планината, от
носно това лято трябва да се прокарат, ежедне
вно бумти булдозерът. Армеецът Гоце Стоянов- 
сюи спира колкото да отпие някоя глъдкз вода и

Отново на място се проверява дали трасето 
е минало през най-удобните терени,

почивка ще идват по-често.

Не, за тоновете скална маса и пръст няма 
да говорим. Нито за средства, защото тепърва 
ще се правят изчисления...

Основното е

има ли ос
нование тук—таме да се отклони, за да се позао- 
биколи някоя скала и прочие. Ражда се и 
тно недоразумение, па помощния път се взима за 
главен. Но нещата бързо се доуточняват. Догово-

извес-

планината склони глава.
Ст. Николов

отново наляга мощните лостове.
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БОСИЛЕГРАД

ТРИ ЖЕРТВИ ОТ МЪЛНИЯ КОМИСИЯТА ПО ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ в оост 
ЗДРАВЕН ДОМ БОСИЛЕГРАД ОБЯВЯВА

КОНКУРС
След продължително хуба 

вото време с. висока темпе
ратура, миналата 
Босилеградска община 
вана лошо време със силен 
дъжд, буря, град и гърмоте 
вицИ. Лошото време 
ни големи щети в някои с_ 
ла в общината на тазгодиш
ната реколта. Особено 
ма щета причини 
Зли дол, където 
лешник унищожи над 80 на 
сто житото и овощията. Го
леми щети причини и на се
лата Паралово, Дукат, Цър- 
нощица, Брестница, Горно 
Тлъмино и 
също така страдаха житата 
и пътищата.

Но все пък най-голяма 
щета, която не може с ни
що да се компенсира са три

те жертви от мълнията. На 
,У този месец мълния уби 
Иванка Григорова на 61-на 
възраст, домакиня от село 
паралово .която този ден 
със своите две внучета Сло 
оодан и Дане е била овчар. 
Мълнията захванала и мал
кия Дане, който паднал и 
започнал да се търкаля. Ка
то видял това 
ният Слободан, 
мият зашеметен 
да оказва помощ на братов
чеда си, а след 
рамил и го понесъл към до
ма. Без съмнение 
та на Слободан е 
похвала.

на 15 годишна възраст от се 
ло Зли дол. Те 
Жънали и в силния

за попълване на работните места:
седмица този ден

1. КАРТОТЕКАР — един изпълнител
2. ЗЪБОТЕХНИК — един изпълнител

У с л о в ия :
Покрай общите законни условия, нандидатите 

треябва да изпълняват и следните условия:
1. да имат завършен медицински .гимназия и- 

ли икономически техникум и една година трудов 
опит.

зах- ДЪЖАзастанали под едно дърво, 
където мълнията 
На тази

ударила, 
дата мълния убила 

в село Горно Тлъмино 29 
овце, на няколко селскосто
пански производители.

Материалната щета, коя
то предизвика лошото вре
ме през миналата седмица 
и щетите, които бя)Ха при
чинени преди, общинската 
комисия прецени на стой 
ност от над 30 милиона 
динара. Известна сума ще 
компенсира съществуващи
ят републикански фонд, но 
се очаква и солидарна по
мощ в местните общности, 
която се предприема тези 
дни в Босилеградска общи- 

М. я.

причи-
се-

голя-
село:в

2. Медицински технинум, специалност зъботе
хник, една година трудов опит и взет изпит по 
специалността.

Молбите с необходимите донументи изпращай 
те на адрес ООСТ Здравен дом Бсилеград (за кон 
курсната комисия).

Некомплектувани и ненавременни молби няма 
да се разглеждат:

Конкурсът е открит 8 дни от публикуването.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

десетогодиш- 
макар и са- 

^ започнал
град като

това се на-

постъпка- 
за всякадруги, където

На същият ден мълнията 
отне живота и на Драга Ве 
селинова и дъщеря и Топол 

Веселинова —ка момиче на. Плодове и зеленчуциДИМИТРОВГРАД

ТРЯБВАТ ЛИ НН И През лятото храната трябва да задоволява не 
само текущите потребности на организма от енер
гийни и градивни хранителни вещества от витами
ни и минерални съставки, но и да го подготви за 
зимата. Изобилието от разнообразни хранителни 

позволява това, но не винаги тази възмо
Миналата седмица в Ди

митровград и околността па 
днаха обилни дъждове, ко
ито на селскостопанските 
производители донесоха ра
дост но и безпокойства. Ра
достни са онези, които и- 
мат засята царевица, но 
дъждовете обезпокояват 
които още жънат.

ме да валят) онези димит- 
ровградчани, които живеят 
на западната част на града.

продукти 
жност се използва разумно.
Плодовете съдржат хранителни вещества, които 
подхранват пряко мозъна и сърцето, активизират 
фуннциите им и действува ободряващо и проти- 
восклеротично. Те регулират храносмилането и об 
менните процеси в целия организъм. Пресените 
плодове опресняват своето въздействие най-доб- 
ре, ногато се консумират в сурово състояние. На- 

има на всеки обед или вечеря г

Това потвърждава и нашата 
фотография, от която се ви 
жда, че някои димитров- 
градчани би трябвало да 
имат и мални лодки, за да 
минат улиците,- които почти 
редовно се превръщат в по 
тоци мъ,тна вода.

презвикът да
лятото десерт от пресни сурови плодове е от гол
ямо значение за здравето на човека.

Плодовете съдържат различни видове биоло- 
които само при номбини-

Във всеки случай на дъж 
довете не се радват (по ко
ето и да било годишно вре-

гичноактивни' вещества,
задоволяват многостраните потребнос- .рането им

ти на организма. Ето защо твърде важно е през 
летните месеци да се използва цялото плодово 
разнообразие. То трябва да се допълва и чрез 
саморъчно бране на горски, диворастящи плодове.

Зимното и пролетното комбиниране на месо- 
главно с ориз, нартофи, зрял фасул 

трябва да отстъпи място на комбиниране с чуш
ки, домати прясно зеле. Особено полезно и не
обходимо е през лятото да се косумират при вся- 

ядене салати от пресни зеленчуци. Те могат . 
да се приготвят, като се използват не само до
мати, нраставици и марули, но и пресни моркови, 
спанак, прясно зеле, зелен лук, чесън и особено 
широко пиперките. Известната шопска салата е 
полезна храна и често може успешно да замени 
дори и готвените ястия.

Много полезна лятна храна, която подпомага 
регулацията на водено-солевия обмен в организма 
е тараторът. Подходящи за летните месеци са и 
различните зеленчукови супи и зеленчукови бульо
ни В тях при правилна кулинарна обработка се из- 

полезни съставни на пресните зе-

Т. П.-у

ТВОРЧЕСКА НАГРАДЕН КОНКУРС НА „МОСТ”

КОНКУРС то в ястията
2. С оглед на 40-годишнината от 

въстанието и социалистическата револ- 
на народите и народностите на

ЗА ДА НАСЪРЧИ и стимулира тво 
рчесната работа на творците от българ 
ската народност в Югославия в облас
тта на художествената литература, на 

публицистика, списание „Мост”

юция
Югославия — ноннурсът е посветен на 
този юбилей и тематично е

от НОБ и социалистическото 
всички области и

но
насочен

учната
обявява традиционния творчески награ
ден конкурс за 1981 година за следни- 

СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗ-

нъм теми
изграждане у нас във 
дейности, в общото преобразование и 
напредък, изкованото братство и един- 

, социалистическото самоуправле-
, бригадирсния труд и пр.
3. Творбите трябва да са напиасни 

на българсни език — по възможност 
на пишеща машина, раздел тройка 
четливо на ръна и да бъдат означени 
с обозначение (шифър)- На редакцията 
за конкурса се доставят по три енз- 
пляра от предложената творба, а името 
на автора с точния адрес трябва да е 
сложено в затворен плик, върху които 
е написано обозначението на творбата.

4. Обемът на предложените твор
би може да бъде най-много до 25 (два

пет) страници на пишеща ма-

КАз“ НОВЕЛА, ЕСЕ, НАУЧНА СТАТИЯ 
И ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ- За ло- 
сочениете жанрове се предвиждат сле 
дните награди:

I. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

ство
ние

или
1 000 дин. 

800 „ 
700 „

първа награда — 
втора награда 
трета награда 
(I. ЗА РАЗКАЗ 
първа награда — 
втора награда — 
трета награда — 
III. ЗА НОВЕЛА 
първа награда — 
втора награда — 
трета награда — 
IV ЗА ЕСЕ

вличат всични 
ленучци. Зеленчуковите супи най-добре подготвят 
храносмилателния път за усвояване на ястието и 
десерта. .

Голяма част от пресните зеленчуци през лято
то могат да се консумират във вид на натурални 

сокове. Те са особено полезни-

2 600 дин. 
2 300 „
1 800 „

зазелончунови
деца и стари хора, при ноито нуждите от витами
ни са високи, а възможностите на храносмилател- 

органи да поемат и преработват големи 
пичества, богати на целулоза храни, са твърде ог-

3 000 дин. 
2 500 „
2 000 „ десет и 

шина.
но-ните

5. Последен срок за доставяне на
ГрРебГГ,,1сТЛЧ30НИо?иомаГ1Н98Гщ

ДГ'наЬ7реСсИТИЗТДАТЕЛС?ВО Ж 
^О" - ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРАДЕН 
НОНКУРС НА „МОСТ”, Кей 29 денем- 

18 000 Ниш.
бъдат прегледани 

номисия (жу-

3 000 дин. 
2 500 „
2 000 „

раничени.
Поемането на голямо ноличество чиста вода 

летните горещни причинява силно изпотява-
първа награда — 
втора награда — 
трета награда —
V. ЗА НАУЧНА СТАТИЯ

през
не, а с това и загуба на соли, ноето намалява ра
ботоспособността, разстройва функциите на органипърва награда - 3 0°0 дин.

втора награда - 2 500 „

^ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ 
първа награда — 2 Д
втора награда
трета награда - 15°° "
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА.
1. Право на участие в твор 

награден иониурс на описяние .,Мос 
имат само граждани на СФРЮ-

зма, а понякога водичи до патологични промени. 
Всично това може да се избегне, нато лятната жа 
жда се утолява с газирани минерални води, с на
турални плодови.и зеленчунови сокове.

ври №В,
6. Творбите ще

от специална 
татите съобщени във в.и оценени 

ри), е резул 
„Братство". Д-р П. П.РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ 

„МОСТ
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КАРИКАТУ
РЕН ЕКРАН

ЗАГУБИ
Гойу ли се свин>е 

със симит?
Аз мисля, чо зо загубите о 

пинооон портиерът...
Той О ОТВОРИЛ оратата

Гойусе, ама да ни йе дълбок' джепат!
Деда Манчо,

би се радувал покойни деда—Перча кига би 
кркаю симит!

дали
видел кико нашите свин>е

Това писмо ми летоска дойде оди Дамяна Лю- 
батскога. И млого ме збуни — снижете да кръкаю 
симит и йош па че ли се радуйе деда му кига би 

мисли това момче да

ХУМОР ИЗ НАШАТА НРАИЩАЖЬТВАРСНИ

станул да види. Бре, да не 
се шегуйе със старога човека!

Неколко ночи не мога да спмйем. У целу дър- 
жаву се боримо за стабилизации), а они си ране сви 
н>ете със симит. Не може да йе истина. Ели йе па 
у н>ино село пекарата оди Босилеград отворила мага 

симит, а они га после

Икознцеизин, па им продава глетав 
врляю на свин»ете. Но това може да 1)и излъжу йед- 
нъш, два пути, а кой йе улав цело лето да купуйе 
симит, та да га връля. Йок, нейе и това.

Връте, сука и реши — че идем при тога Дам

нол студена' изворска вода. 
Вниманието веднага му при 
елекла „козата”. Поогледал 
я добре и си завъртял с 
глава. Жътварите започнали 
да се подбутват. да се хи- 
хотят. очаквайки повод за 
силен смях. Тогава бай-Гьор 
ги бавно свалил букола от 
рамото, извадил запушалка
та и започнал да пръска „ко 
зата” пеейки:

асчитали за глупавичък, 
освен това и за — слаб жът 
вар. Изпратили го на вода 
и решили да му скроят мал 
ка шега.

В старо време нивите в 
нашите краища ,не били раз 
делени с ..вистове” 
днес, така че имало ниви 
за 20 — 30 жъртвари. На 
такива големи нови хазаи
те събирали много жътвари 
— надничари или пък „мол
ба”. Понеже по време на 
жътвата владеят големи го- 
рещени един от жътвари
те или от домашните по цял 
ден донася вода на жадни
те работници.

На една голяма нива ед
ин нашенец събрал десети
на жътвари. Изкарали една 
„поста” и започнали втора, 
но много ожедняли. 
решили вода да им донесе 
някой си бай-Гьорги, мъж 
на средни години, когото

като
яна да видим и това чудо.

Стиго му пред куйЬу. Йедно младо 
се расправя със ситна деца. Тука ли йе Дамян! Ту
ка йе, са че дойде от косен»е. Е, арно, че га чекам 
на дръвникат. Даде ми невестата йедну полоку, я си 
попивуйем, она си гледа работу. Връцну се невесте 
у градину, донесе цвекло. Че има зеленик, реко си. 
Утрча у земникат и ете ти 1)у с голему паницу, пуна 
с брашно. А брашното не йе бело, но свети, кико 
онова що си йедно време, а и сега пекарйете месе- 
оше симит. Че си помине деда Манча кико чекан 
гост. Ама, нещо ме щрецну кига невестата сипа бра 
шното и йедну голему кову. Опето невестето, но да 
ми извинявате, ковата не йе бъш чиста. Грабну она 
сеТшру и съситни зел»ето. Бре, тека се не меси зе
леник. Глътка ми застану кига невестето унесе кову- 
ту вътре. Да не бео гледал те сладко да се накър- 
кам, а овака че се измучим кико грешен 1)авол. Арно 
ама ете ти 1)у невестата, йедва носи ковуту и право 
накуде кочинуту-

Е, тека ли вашите свин>е кръкаю симит!
Те тека деда Манчо, каже Дамян вечерту. Цело 

лето у магазинйете има само брашно „петстотна", 
трици ретко доодат и това нема за сви. Затова сви- 
жете си яДат от същото брашно що си нийе месиме 
леб. Лебо йе како симит но товар йе преко двеста 
ил>адарКи.

Оставили му „ко-невесте
за” нежънато жито на 
неговата част от „поетата", 
така че през нивата остана
ла една дъга от жито. Ра
збира се. когато бай-Гьорги 
донесе водата малко ще се 
изненада, може би ще се 
разсърди, което намрътво 
ще засмее жътварите, след 
това всички ще се окрепят 
със студена вода и задруж 
но ще приберат „козата"...

Жътварите се прибрали в 
хлада на една джанка и с 
нетърпение очаквали вода- 
ря. След известно време е- 
то го бай-Гьорги с пълен бу

„Пивни ми водица 
батина козице, 
а жетваре нека легат 
и вода нека чекат.”
След това търкулнал пра 

зния букол низ присое и си 
отишел.

Тогава

Обработи: К. Георгиев

Дилетант — това е любо
питен човек, който изпитва 
удоволствие да прави 
ва, което не умее.

оно-Афоризми
ХанзеНе зарадува се я- Не би се зарадувал ни деда

му Перча. Глупостта е най-заразит
елната болест.

Отличителният призник на 
големия ум е, че назва мно
го с малко думи. шопизми

От зелена тиква не зимай 
семе.

С. Славейков
Ларошфуно

Критиката — това е пра
вилно кръвообращене, без 
нея са неизбежни застои и 
болезнени явления.

Най-добрата възглавница 
е чистата съвест.

Не аби си дума от бос да 
тражиш опинци. 

До маче не дооди свинска 
глава.
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