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КЪМ ПРАЗНИКА НА ТРУДА По Тнтовскн 

напред
СОБСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

НАШЕ ОРЪЖИЕ
Посрещайки Международния праз

ник на труд}а — Първи май, работничес 
ката класа наТитова Югославия с гор
дост оглежда извървения път и пости
женията си. Горда е, че живее и твори 
в свобода, която — както написа Бран- 
ко Милкович — „днес пее както някога 
робите пееха за нея", че за пръв п ът в 
историята на световното работническо 
движение става господар на труда и ре
зултатите си, че все по-успешно изпъл
нява ролята на основен субект в изгра
ждането на обществено-политическите 
и икономически отношения.

Дълъг, труден, но славен път из
вървя нашата работническа класа. И ви
наги високо носеше знамето на човеш
ките идеали: общество без експлоата
ция и гнет. общество на свободни и рав
ноправни хора и освободен тРуд- Смело 
го развяваше и когато беше прогонвана, 
аресту§д|41 ^з]*®БанавЯН1
ловия^дгВ^йотЙ^ '

ма, като най-широка и най-демократична 
форма за непосредствено участвуване 
на всеки трудов човек и гражданин в 
раздвижването на инициативи и приема 
нето на решения по всички основни об
ществени въпроси. Верна на грандиоз
ното Титово дело и политиката на Съю
за на югославските комунисти, работ
ническата класа се потвърждава като 
единна и неделима сила на прогреса.

Първи май посрещаме в обстановка 
на усилена борба за икономическа ста 
билизация. Във всяка клетка на наше
то общество се води борба за укрепване 
на самоуправлението, за повишаване 
производителността на труда, за иконо- ^ 
мично стопанисване и високо качество 
на стоките, за увеличен износ. ПъТят в 
разрешаването на сложните икономиче
ски въпроси обаче не е нито лесен, ни- 
то прост- Това не го крием от никого.

же ед- 
йсре- 

сймо- 
1ШИМО-

ЧОВЕСТВОТО ©инати ще помни Тито, великана 
на нашата епоха, борец за мир, свобода ;и правда, 
равноправие и прогрес. Спомените за него се основа
ват върху огромното му непроходно дело, за посто
янния възход на човечеството. Неговият героизъм в 
борбата за свобода, пътищата на мира, разшири съз
нанието за негова — Титова Югославия, навред по
света.

Историческите му битки отпреди 40 години на 
Неретва, Сутйеска, както и борбата за създаване на 
една нова страна, държава на равноправни народи и 
народности, което беше направено още на Второто 
заседание на АВНОЮ, са непреходни и съдбовни 
нашите народи и народности-

за

Четвърти май на 1980 година, деня когато Ти- 
то почина, никога няма да бъде заличен..

В момента на голямата болка, от нашите сър
ца избликна лозунга: „СЛЕД ТИТО — ТИТО!" Той 
придоби силата на завет и ясен отговор на всички 
пророци за съдбата на самоуправителна Югославия 
без, Тито. Лозунгът не само, че не загуби от актуал
ността си, но стана революционна основа 
който вървим. Дванадесетият конгрес на

лше повече по вре-
та Наро/шосвоооди- , т-^Т1ц^ъраЯ|^^^^раоотн]Ща<Ясо 
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' | В|у\ не се ползува Д(ж^гъч-
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ботник, някога слугуващ на господари, 
получи възможност да стане господар 
на труда си, сила, която поема отговор
ността за целокупното развитие на обще 
ството. Развивайки се, работническото 
самоуправление спечели доверието на 
трудовите хора и гражданите в нашата 
страна, а самоуправителната система 
проникна във всички области на 
ствено-политическия, стопанския и кул
турен живот. Този самоуправителен път 
в развитието на социализма у нас дове 
де до създаването на делегатска систе-

, ПЪТ ТЮ
СКЖ и

всички други значителни решения, са продължение 
на Тиловото велико дело.
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ИЗ]
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И няма недоразумение какво 
титовоки курс- Да останем последователи 
значи

всъщност значи 
на Тито,

преди воичко да се борим: за единна, свобо
дна, независима и необвързана Югославия, братска 
оощност на равноправни народи и народности, за брат 
ството и единството. Това са основите, върху които 
се опира нашата свобода, независимост и по-нататъ.ш 
ното ни развитие. Това е известно и на противници
те ни, които се опитват да оспорят стойността на са
моуправлението |И социализма ни. Външните и вътре 
шиите врагове на нашето общество се обединяват 
върху една единствена политическа платформа — ом
разата към всичко, което е свещенно за нашето обще 
ство — равноправие, братство, единство и социали
зъм. Националистите, които се представят за „защи
тници” на своя народ, всъщност подтикват към ом
раза и стълкновение с други народи. Нашата разпла
та с тях е ясна и недвусмислена.
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в
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сснови за по-нататъшни промени в об
ществено-икономическите отношения и 
занапред остават Програмата на СЮК, 
Конституцията и Закона на сдружения 
труд-

Чествувайки великия работнически 
празник, работническата класа на Юго-

Тнтовата жизнена максима — ОТ ДУМИ КЪМ 
ДЕЛА — блести с пълната си активност в борбата 
срещу вербализма и декларативността в реализиране 
то на задачите и целите на дългосрочната агконом1Иче 
ска стабилизация- Революционното движение начело 
с другаря Тито над 4 десетилетия .и 
опит до днес ни

слави» като производител, самоуправи- 
тел и преден строеж на свободата, днес 
изпълнява обета си, даден на Тито Дг 
— да ст>здава условия за по-хубав и до
стоен за човека живот-

об«де
исторически ят 

показа, че воичко е възможно с 
единство на класата и народите, в съдружие и дви
жението ,способно да постигне всяка ц^л.

Естествена и ясна е нашата приемственост с 
Тито и неговото дело, нашата вярност 
шият мокрен дълг.

Васко Божилов
към него и на-

ДИМИТРОВГРАД
Борис КостадиновПърви май тържествено н трудово

НА ЧИТАТЕЛИТЕ, СЪТРУДНИЦИТЕ И НА 
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

зора”, както и фолкяорна-Ш 
та секция .при осноднотоЩ 
училище „Маша П»1Чце”.§р 
За празника ма труда ще[

Саша Димитров,:
ОбЩИН-:

И тази година 1 май, 
Международния 
на труда щ Димитровград
ска обшина ще б-ьде тър
жествено ознаменуван. По 
неже самият празник е в 
неделя, главното тържест 
во ще се проведе -в петък 
на 29 април, вечерта е Ди 
митровпрад. Миналата го
дина бе в-цзобнотена една

хубава традиция, която ще 
бъде проведена и тази, а 
това е факелното шествие. 
То ще тръгне от три по
соки на града към цептрал 
пата трибуна.

В програмата ще вземат 
участие Културният цен
тър, градската духова му
зика, ансамбълът на ООСТ 
„Димитровград” и „Руйна

празник

ЧЕСТИТИМ
говори
председател ята 
смия синдикален съ|вет. Празника на труда

След програмата край ла| 
герния огън «це продължи 
народно увеселение. РЕДАКЦИЯ

А. Т.35
I



ТИТОВАТА БОРБА ЗА МИР — ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ПО-ХУБАВ СВЯТ

Необързването живее и Тито с него
най-много възхищава в Титовия 

■ най-напред ин- 
_ да се включи

Онова, което
дълъг живот е способността му — 
стинктивна, а по-късно рационална 
в хода на историята и въпреки всички трудности да

Но Тито Великанът.
Но Тито Смелият храбрец 
Не може да умре . - - 

(Д-р Кенет Каунда) стане нейна част- (Алберто Моравия)
наСотмтта конференция на «еоб нитс принципи па политиката 

петните страни на най-високо ,нео&вДОване и въз оонова на тях 
твиище в Делхи беше първото да лофелваме солидарността, сдип- 
«ай-голямо събрание на необоърза- ството и дееспособността на необ

вързаното движение".ното движение, което се проведе 
без физическото присъствие на 
визионора м ооновопол ожника му
йоезш Броз Тито. Но неговото «е- принципи, чиито основи положиха 
преходно дело за световния мир и Тито, НасъР, Нору й други оспо- 
прогреоа на човечеството беше го- воположтици на движението, необ- 
лямо вдъхновение и истински пъ- вързаните дадоха реална оценка на 
тепоказател на представителите на международната обстановка под

при обсъждането чертаха отговорността на най-сил
на усложнената световна обстанов ните и най-богати страни за
ка и при утвърждаването на по-' трупалите се политически -и иконо- че ,,е е
нататъшните задачи на необвърза- мичеокн проблеми. Беше повдиг- с пълния успеха ьед\ 1 т ър ч. ' и 1Ържави, но ис-
ното движение за опазване на ми- нат силен влас -в защита на мира, ^оонференция, важните решения на Р * «попее който води към
,ра и преодоляване на икономичес- а против все по-опасното изостря- „Група 77" и усилията в подг * л Ри с \ и^обвързването жи-

за юнското заседание на по-хуоар овят- » ; живеят и
аилен ЮНКТАД о Белград, «.а което тря- лее и се бори, Неру и „

основоположници.

■ ■ ..^|Й

Ръководейки ое от 'коренните

над сто страни на
ел у чай но съо-

ката криза. В Делхи силно лотвър не на международните отношения. ката 
ждение получиха Титовите думи от Необвързаните извършиха
Шестата конференция в Хавана, политически и морален натиск да бпа д,а се раздвижат преговори
„Ние 1не смеем никога да изгубим се пристъпи към разрешаване на ЖДу развитите и развиващите
от предвид, онова което ни е об- основните световни проблеми. При стра,ни за нов икономически по-
що »и което ни обединява. Трябва това беше подчертана необходимо-
да -се противопоставяхме на всичко, стта от заместване на конфронта- 
което ни разединява и което бла- цията с диалог, разоръжаване, раз- 
гоприятствува за проникването на ведряване и усъвършенствуване на 
чужди интереси в нашите редици, сътрудничеството между всички 
Наш траен интерес и наша страте- страни, защото техният прогрес е 
гическа цел в настоящия момент възхможен само ако има мир, си- 
е и занапред да афирмираме корен гурност и равноправие.

ос-ме- се 
се таналите негови

К. Г.
необвързаното движение поРядък,

Коренните принципи на необвързването
Фактът че на нашата среща присъствуват представители на над

— сам- за сеое систо страни — а това са две трети от човечеството 
е мощно доказателство заисторическата стойност на политиката на не- 
обвързаност и успеха на път», който нашето движение извървя от 

конференция през 1961 година в Белград до днес-Югославия последователно следи Титовия път на необвързване 
и приемствено се застъпва за мир, равноправно икономическо и по
литическо сътрудничество и спешно разрешаване на жизнените въ
проси на съвременния свят. Югославската делегация на Седмата кон
ференция даде важен принос за успеха на срещата в Делхи съгласно 
активната си роля в необвързаното движение. С многобройни кон
такти на най-високо равнище, с активно участвуване в работата на 
ООН и други международни организации, Югославия остава верна 
на Титовия завет: да развива приятелски и взаимоизгодни отношения 
с всички страни в собствен интерес и в интерес на прогресивното 
човечество.

своята първа
как-

обос-
Още тогава пред очите ни бе необходимостта да се мине 

то е казано в Белградската декларация — от „стария порядък, 
нован върху доминация, на нов порядък, който се оендвава на свобо- 

общественото равноправие, водещо към благосъстоя-дата, равенство в
ние". В този исторически документ са формулирани принципите и це
лите на необвързването, се съдържат нашите траини тежнения и визии,

движението на необвързванекакто и нашата решимост политиката и 
да бъдат независим, извънблоков фактор на световните събития.

(Из речта на Тито пред Шестата конференция на необвързани
те в Хавана)

на Църна трава. Предвидено беше нападе
нието да стане към полунощ, а при зори, от
рядът да се изтегли по направление, което му 
обезпечава най-голяма сигурност- Опасност 
за него по време на нападението представля
ваше охраната бива!куваща в Цървенковци, 
защото се намираше в непосредствена бли
зост и имаше много благоприятно .местопо
ложение. Неприятелските охрани в Дървени 
брег. отдалечен към 20 и Мачкатица, отда
лечена към 15 километра не бяха никаква 
потенциална опасност. Дори ни онази охрана, 
намираща се на Власина, нито тази в Деи- 
чева, или в Да.рковци. И те не бяха в състоя
ние бързо и енергично да действуват; още 
повече защо теренът беше изпрерязан от 
стръмни долини, а те се боеха от ненадейно 
нападение от страна на партизаните.

Централна точка, която трябваше да се 
нападне беше центърът на селото, 
преценки говореха, че нападението на Църна 
трава ще има голям отклик дори и 
бъде напълно успешно.

Подготовката за акцията трябваше 
да се разработи до най-малки подробности. 
И днес преживелите бойци от тази акция си 
спомнят с колко умение комендантът на от- 

' Ряда 'Ратко Павлович — Чичко 
към тактическата замисъл (и 'Нагледната пред* 
става на терена. Тук вероятно е използувал 
богатия 'Си опит от Испания. Павлович 
работил макет на терена, на който 
рите на четите ясно виждаха къде и как са 
разположени българските фашистки 
по кои направления ще се движат партизан
ските чети, за да стигнат незабелязано до

НЕПОКОРНАТА ЦЪРНА ТРАВА

Нападението на Църна трава
Всички ръководни кадри в отряда се пол

зваха с доверие сред бойците, но комендан
тът пък Рдтко Павлович — Чичко имаше 
неограничено доверие и симпатии на всички 
бойци. За него те бяха готови да изпълнят 
всяка задача. А една такава задача, от съд
бовно значение за по-нататъшното развитие 
:на народоосвободителното движение в тези 
краища беше и нападението на Църна трава, 
което ще/ бъде записано със светли букви 
в историята на НОБ.

винаги бяха готови да помогнат- Под различ
ни, но логични изговори, че отиват в центъра 
на селото, където освен своята работа из
пълняваха различни наблюдателско-разузна- 
вателни задачи което беше основно. Тук се 
проявиха и скоювците — те бяха нащотда- 
дени и най-смели.

— Преценка на силата на неприятеля и 
отдалечеността на биваците му, от където мо
жеше да се очаква интервенция. От по-рано 
беше известно, че нелриятелеката интервен
ция нощем е 'неефикасна, защото винаги мо
жеше да бъде излъган от страна на парти
заните. Особено нощем фашистките охрани 
много се боеха. Имаше случаи, когато край 
биваците мине дивеч, докосне някоя опъната 
мрежа й вдигне на крак целия лагер. То
гава настъпваше суматоха: заемаха се око
пите 'и бункери и се откриваше 

за да се срещу .^неприятеля". „Борбата" лродъд 
нужно да се ше с часове, а на утре ден старейшинито на

установи числеността му, 'разположението на този охрани даваха до по-висшите ой коман-
укреплениято 'въоръжението му и евентуал- ди съобщения, че с уопех са отблъснали „па
ната отбрана, сетне придвижването и поведе падение" на партизаните, като даваха сведе-

На'^а?2?ге: в: лично .а^етЦе на:;;' ния за избити партизани. Това нещо парти-
де нощието. 1ази задача не беше трудна,'- заните знаеха и използуваха тази слабост на
защото църнотравци, а особено църнотравки, 'неприятеля при планиране на нападението

ВсичкиРатко Павлович събра около себе си 'уа 
договор командирите на четите. Комендантът 

отряда Чичко, политкомисарят Вуя 
пито заместници Синадин и Пугя, както и 
членовете на Окръжния комитет Васа Саме- 
'вич и Драголюб Иетрович — Гера обсъжда
ха плана за нападение. Той се състоеше 
три основни задачи:

Наблюдаване на неприятеля,
видят намеренията му. Беше

ако нена и тех-

от
жесток огън 

жава- е пристъпил

из-
команди-

части.
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Сдруженият труд
- основа на 

обществено
- икономическите 

отношения

За пълно национално лавкоплавне
„НИЕ В ЮГОСЛАВИЯ ТРЯБВА ДА ДАДЕМ ПРИМЕР, ЧЕ НЕ МОЖЕ 
ДА ИМА МНОЗИНСТВА И МАЛЦИНСТВА. СОЦИАЛИЗМЪТ ОТ
ХВЪРЛЯ ТОВА, ЗАЩОТО ПОДРАЗБИРА РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ. 
НЯМА, ЗНАЧИ МНОЗИНСТВО И МАЛЦИНСТВО, НО СЪЩЕСТВУВАТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТРУДОВИ ХОРА — СЪЩЕСТВУВАТ РАЗНОПРАВ. 
НИ ГРАЖДАНИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ...”

ТИТО
^ Титовият принос в разрешава- зивът пещи едновременна борба про
Е | нето на националния въпрос и рав- тив

:ноп|рашето в Югославия е огромен ност, неактивност и грешки, 
и всестранен. Още преди НОБ е то и против схващанията/ 
имал ясна представа за единстве- циите и дейността на вътрешния

самоуправле-

собствената непоследовател- 
как-За обществено-икономическите 

позиции на работника и обществе
ното възпроизводство 
значение

ботникът не може да има нито в тенден-
една друга система. 

Таковарешаващо 
поел едователното 

провеждане в живота на началата, 
че на работника принадлежи неот 
чужди1мото право да работи 
средствата в обществена собстве
ност за задоволяване на 
лични и обществени потребности 
и като свободен и равноправен с 
останалите работници в 
ния труд да управлява 
труд, условия и резултатите на 
своя труд. В тази (насока се из
разява същността на основното со
циалистическо продукциюнно отно
шение, същността на обществена
та собственост- Обществената соб
ственост над средствата за произ
водство, окато основа на освобож
дението на труда и работническа
та класа и съществена предпостав 
ка на социализма, предпоставя не
посредствено управление на работ
ника с тези средства, които сами
ят той създава и всекидневно въз
обновява и които в основата са не- 
гс(3 собствен минал труд.

обществ е но-ижон оми- 
чеоко положение на работника е 
в основата на целокупната система 
на социалистическите самоуправи- 
телни отношения, които утвърдих
ме в новата Конституция. Било 
кое отношение в обществено-ико
номическата и политическа систе
ма, което да дава възможност на 
комуто и да било монопол над ус
ловията и резултатите и да узур
пира правото на работника да уп
равлява с тези условия ми резулта
ти, несъвместимо е с нашата сис
тема. Затова трябва да се противо
поставим на всички опити и тен
денции на отричане на това основ 
но отношение на нашата социалис-' 
тическа самоуправителна систе
ма ...

има но възможната алтернатива за съ- врат на социализма, 
ществуването на Югославия като нието и правилно решения въпрос 
многонационална общност- След Ап- на националното равноправие.
(рилската война когато окупатори- 
те разпокъсаха Югославия и ко
гато неразрешения национален въ

прос превърнаха за взаимно 
унищожаване на народите, той 'Из
дига лозунга за братството и един
ството, за създаване на съвместна 
държава върху съвсем нови соци
ално-политически (и национално 
равноправни основи. През НОБ по 
югославските простори е проляна 
кръвта ,на-всички народи и народ-

СЪС които полагашеВ усилията,
Тито за укрепване на национално
то равноправие и в борбата на Съ
юза на югославските комунистите 

отношения,

своите

за укрепване на тези 
той винаги подчертаваше, че нито 
един народ (Или народност в наша
та общност не би могъл да съще
ствува сам. Той знаеше, че раз
витието на равноправието

сдруже- 
със своя

зависи
и от материалната оонова. „Ние 

имаме шест републики,

за употреба «а майчен език, на- упояват. Нашата маономика, 
П ционалната култура... както и всяка друга, ооаче иаис
исновната организация на сдру- 1 2 ,ква възможно по-широк диапазон,

жения труд не е разбира се за- След освобождението Ю.госла- по-добра и здрава цялост, единен
творена, автаркична и сама на свия се основава на принципите на пазар и свободно движение на ка-
себе си достатъчна. Необходимост- националното равноправие, а само- питала. Интересите на цялото об- 
та от постоянно издигане на про управителната оистема още псве- щество налагат динарът да има 
изводителността на съвкупния об- че го укрепи. Тито никога не про- общоюгославски характер, да ми-
ществен труд, като основа за все пускаше каквато и да е възмож- нава от една република в друга,
по-добри жизнени условия (изискваС такова отношение на работ

ника към средствата за производ
ство е дадена и основата за по- 
голяма ефикасност на системата 
на самоуправление в сравнение с 
■която и да било друга систелга. 
Именно, когато работникът, който 
е основната производителна сила 
на обществото, сам е господар на 
условията и резултатите на своя 
груд, това го подтиква към разви
тие на собствените трудови спосо
бности, към икономия на труда и 
средствата и към рационално раз
полагане с резултатите на труда. 
Такова отношение към труда ра-

ност, а да не подчертае, че само- да се пласира там, където ще да-
все по-непосредствено сдружаване стоятелността на всеки поотделно ва най-шлям добив", 
на труда. (Непосредствено и Безспорно е, че Тито е най-за-все ,в социалистическите самоуирави-

телни отношения и равноправието служният за успешното развитиепо-пълно сдружаване на труда и в 
социалистическото общество се 
осъществява постепенно, в зависи

ма всички е — условие на нашето на равноправието и междунацио- 
единство и гаранция за силата на налните отношения у нас. Тези от- 

мост от развитието на производи- нашта федеративна и многонацио- ношения досега постигнаха недо- 
телните сили на обществото, но нална общност. Той не изискваше стигнат и невиждан прогрес в све- 
това е неминуемо. Впрочем, като монолитно национално развитие, та, те прерастваха в югославско 
обективно нужен процес, това е и защото схващаше и разбираше ми- трайно качество. Борбата, която 
в основата на историческата неми- 1Налото на народите и народности- годят прогресивните обществено-

пелитически сили начело със Съю 
за на комунистите за по-нататъш
ното, укрепване на тези отношения 
ще носи трайно негов личен белег.

В. Б.

нуемост на комунистическото об
щество, превръщане на общество
то в свободна асоциация на произ- 'Развитие, но нямаше 
водители.

те и различното им историческо 
и изискване 

за самозадоволство от постигнато- 
(Из Доклада пред X конгрес го. Обаче при него 'винаги бе при- 
на СЮК)

неприятелските укрепления. Всичко беше 
предвидено:

пресичане на телефонните връзки, да 
следи поведението на засадите и отдел
ни лица, завербувани от страна на неприя
теля, от сигналите и договорените знаци, мо
жеше да се очаква накъде след нападение
то (ако не успее) с.тРяДът ще се изтегля. 
Обезпечени бяха също и водачи за всяка 
чета, всеки патрул.

НЕОЧАКВАНА ИЗНЕНАДА Но задачата беше разбрана най-сериозно и 
трябваше да се изпълни срочно и докрай. В 
точно определеното време всяка чета тряб
ваше да заеме начална позиция за нападение.

— II и IV чета трябваше да изминат по- 
малко разстояние, но те пък бяха изложени 
на друга опасност- Трябваше да се придвиж
ват по пътищата, водещи в селото и лесно 
мажеше да бъдат забелязани от неприятеля 
и спржни, като през теша време неприятелят 
щеше да организира и утвърди своята от
брана.

Колоните тръгнаха в изпълнение на зада
чите си. На 24 април през нощта група бой
ци трябваше да ликвидира неприятелската 
охрана в Цървеиковцн, или поне да я при
върже за обектите, за да не окаже съдей
ствие в деблокадата на Църна трава. В по
следния час обаче се узна, че охраната е 
напуснала ЦърВенковци, което много изнена
да ръководството на отряда. Появи се пред
поставка, че нещо се е променило и в са
мата Църна трава. Комендантът на отряда 
Чичко тогава използува своето неггрккоонаве-:|§ 
(но право и реши тази вечер акцията да сеШ 
отсрочи. Това не беше ,в съзвучие с войниш
ките правила, иго беше и възможно в практи
ката.

| Полицейската станция в Църиа трава се 
•намираше на стотина метра от основното учи
лище. В нея се намираха 140 полицаи. Основ
ното училище и полицейският участък в не
га сс намираше на много трудно достъпно мя- 
цтО, а те бяха главен обект на 'нападение. 
От изток над училището се 'спускаше стръм
нина, обраснала с дребна растителност, къ
дето не можеше да се заема буоия- Нямаше 
„мрътви" ъгли, а преминаването на стръмни
ната беше почти невъзможно. Откъм Лива- 
гье можеше да се действува едва когато се 
стигне на разстояние от десетина метра. Ед
на голяма скала представляваше естествена 
защита на охраната им, а зад нея се нами
раха ровове и съобщителни връзки.

На 25 април се пристъпи към ново на
блюдение на терена, като бяха установени 
отделни подробности, необходими за взимане 

.за :втсро решение за нападение. След като 
падна мрак на 25 април всяка чета тръгна 
в предвидената посока:

— I и III чета имаха тго-трудиа задача. 
Налагаше ое да минат заобикаляйки — об
хватно през Козар ни ца и Чука, за да се спу
снат в долината на река Влаоина над самата 
Църна трава с цел да извършат нападение от 
'направлението Ливагье и Соколица. Теренът 
беше много неравен, а безпътицата по мрак 
затрудняваше придвижването на партизаните.

(В следващия брой: ЦЪРНА ТРАВА 
Е СВОБОДНА!)

Пише Гюро Златковнч — МнличЦърна Трава днес
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Величествено посрещане»
ОК НА СКС В СУРДУЛЙЦА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА 
СТАБИЛИЗАЦИЯ

Голяма е отговорността 

на комунистите
%

■

,'Ф
Х">-Г' V* \ I

едногодишна работа на ОК да СК и план за работа до 
март 1984 година

IПриет отчет за
ш щII!" I 'Су.рдулнца с 1000 лапи те- 

гефон л номера и че почти 
ВОИЧКИ местни общно 

сти е в ход .'Някоя кому-

ок 1виква редица трудности, а_ 
увеличените цени на про-Н 
изводството намаляват плаДЦ 
смента и силата за 'Кон-Яр 
куренция на пазара. СОИ Унална активност* 
по заемане не следи пра- .Стаменко Янкович 10,1о 
мените в заемането и не ри за с тол а н и спа пето г. 
дава данни за това кое ООС1 „5 сситембар каю 
лице може да се счита зе изтъкна, че след минало- 
незаето. В списъците на годишните делови баланси 
незаетите има «и редовни малко е станало дума за 
ученици и студенти, а и осъществяване па ствбпли- 
лица които работят — под зационните програми в из 
черта Маринкович когато вънстопанокитб дейности, 
говори за неправшгностите Той зададе въпрос как мо- 
в тази област* гат субсидии

Председателят па Общин на почивка да разпределят 
ската скупщина Видосав най-напред онези, които не 
Димитриевич изтъкна, че е създават дохода, а че в сто 
твърде значително идейно- панство-то няма средства ^ 
политическото оспособява- за тази цел, какъв то е 
не |На обществените субек- случаят в „5 септембар . 
ти за осъществяването на Директорът на ООСТ 
икономическата стабили- „Галеника Милорад Стай- 
зацшя и за схващане на 
момента в който живеем.
След това той говори за 
някои актуапни моменти в 
развитието на обществено- 
икономическите отноше
ния и за развитието на об
щината. Изтъкна че „Мач- 
катица” в новата фабрика 
на редуктори! ще вложи 
около 375 милиона динара.

На заседанието на 
на СКС )В Сурдулица, про
ведено на 22 април, на кое
то се разисква за осъщест
вяването на икономическа
та стабилизация, председа
телят на Общинския коми 

СК Славолюб Ма-

I%
във ЩШЛ

тържеството
Л. Раигелов произнася Реч на 
БОСИЛЕГРАДма

1р(1ии(ШШ1 ОШОЯВАМЕ
шиш ви

тет на
рннкович, особено подчер
та някоя! отрицателни тен- 

стопаниованетоденции в 
на стопанските 
ции в общината. Той по-

орган иза-

числящите се към българската народност в Ь<*щле 
градска община гордо заявяваме, че наш път 
■пето е Титовият нът — път на социализъм, самоуп 
равление и необвързаност

сочи, че повечето органи
зации не са спазвали обще 
отвените мерила при раз
пределянето на чистия до
ход, следователно на което 
повече е заплатено за лич-

за годиш

ни доходи и за съвместно 
потребление, а по-малко 
за разширение на матери
алната основа на труда и 
резерви. Самоуправителни 
те органи и комунистите в 
тях не са проявили необ- . 
ходимата 
ност в спазването на съог 
ношенията в разпределе
нието.

През миналата година са ' 
мо модната конфекция 
„Бело поле” е имала загу
би и същите възлизаха на 
8 761 000 динара. Повече са 
обстоятелствата, които вли 
яеха на отрицателните фи
нансови резултати. Твърде 
голямо е и задължаването 
на този колектив. Само 
през миналата година за 
лихви е заплатила 2 438 000 
динара. Маринкович гово
ри и за капиталовложения 
та като подчерта, че има яв
ления на протакане на сро
ковете в изграждането. Вся 
ко пък отсрочване предиз-

трибуна.
11риветствувайки 

мия младежки 
председателят на 
ската скупщина 
гангелов .между 
каза:

С това поръчение, някол
ко хиляди
войки, пионери и гранича
ри, трудови хора и граж- 

кович говори за недисци- ^ дани иа ьосилеградска об- 
плината и лентяйството в ▼ шина посрещнаха и изпра- 
трудовата единица за мон- Т тиха Съюзната щафета на 
тиране и се застъпи на X младостта, която приетиг- 
равнище на обществено-по- X на ,в ьосилеград на 23 ал- 
литичеоката общност съв ф рид в 1У часа и 30 минути, 
местно да се разисква за Ф Ьосилеград добре се под- 
стопанисването на стопан- ▼ гстви за това велико съби- 
ските и извънстопанските ф тие. Празнична атмосФера 
дейности. Станко Станко- ф възтържествува в премене 
вич, директор на „Власи- ф Ното градче още от ранни- 
на-продукт” говори за раз ♦ те утринни часове. Накиче 
войните програми на свся- ▼ ните с партийни и държав 
та организация, а Джуро ▼ ни знамена улици се изпъл 
Божич, председател на Об ф ваха бързо с младежи и 
щинокия синдикален съвет ф пионери в пъстри народни 
за ролята на синдикалните ф носии, граничари, работЩ.1- 

^ ци, служащи и домакини... 
Т От всяко лице се чете ра- 

ет отчет за едногодишна- ф дост и гордост. В следо- 
та работа на Общинския ф бедните часове пристигна- 
комитет и план за работа ф ха и стотици хора от села 
до март идващата година. та да приветствуват обича- 

С. М. ▼ НИя символ. В прекрасната 
ф съботна привечер 
ф река от хора

двора на образователния 
център „Иван Караиванов”,

люби-
символ,
Общин-
Любен

другото

младежи и де-

последовател-
— Нашата най*голяма 

чест и революционен дълг 
е да отстояваме самоот
вержено и решително Тй- 
товия път* Ве.тикото Тито- 
во дело ни беше и винаги 
ще ни бъде вдъхновение 
за нови дела и победи. За
това никому няма да по
зволим да ни отклонява от 
този път, ще осуетим все
ки го, който се опита да 
нарушава братството и еди 
нството на побратимените 
югославски народи и на
родности, да застрашава 
свободата, независимостта 
и териториалната цялост 
на Титова Югославия.

В чест на Съюзната ща
фета на младостта, учени
ците от Основното учили
ще и Образователния цен
тър, както и членовете на 
СКХД „Младост” 
ха богата културно-худо
жествена програма.

че е запланирано изгражда 
нето на третия етап на 
фабриката на „Оимпо”, за 
което ще се изразходват 
около, 160 милиона, че е в 
ход акцията за реализира
не на проекта за (изграж
дане на хотел на Влаоина, 
доизграждането на овце- 
фермите на Власи на, изгра 
жданею на трафопост на 
Промая и Бело поле, раз
ширението на пощата в

организации.
На заседанието бе прп-

голяма 
потече към

1БАБУШНИЦА: ОТБЕЛЯЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТИТОВОТО ИМЕ И ДЕЛО
където се намираше тър- 

ф жествената трибуна.
На половин час преди 

пристигането на Съюзната 
. щафета, на председателя 
^ на Общинската конферен

ция на ССМ Винко Стано- 
ев бяха предадени четири 
щафети от районните цен- 
рове и щафета иа гранича- 

О см окл аоничката

изпълни-Тнш лес в „Партизанска гора“ 1 След това щафетната 
палка беше пренесена 
Дома на

вКоординационният ко- бия, а в борбите по време 
на Първата световна вой- 

за-гинали

дена, така че инициатива
та на Координациионния 
комитет ■получи пълна под 
крепа. Досега я подкрепи
ха Общинският синдика
лен съвет и Общинският 
отбор на Съюза на бойци
те в Бабушница. Наскоро 
във връзка с това ще се 
изкажат и останалите об 
ществено-политически ор
ганизации в общината.
След като се получи и съ, 
шасието на тези организа 
ции, Общинската скуп
щина ще приеме (раншни# _ „

за провъзгласяване на ♦ Точно в 19 часа и 30 
„Партизанската гора” и Т минУти, придружаван Ът 
„Титовия лес”* Въз основа 2 младежи, девойки, пионе- 

то-ва решение ще бъде ф Ри |И граничари и лривет- 
Ф ствуван с бурни аплодис- 
Ф менти и 'възклицания квя 

опазването и уреждалтето ф лйфицираният
ф ник Славчо Пенев 
А Съюзната щафета 

достта на

културата, къде
то 'нощува. Песен и игра 
Цяла нощ изпълваха 
мата зала на Дома, в коя 
то младежта >и граничари 
те другаруваха със оимво 
ла на братството и един 
ството-

М'нтет за отбелязване и опа 
зване (името м делото на на (1915 г.) са 
Йосип Броз Тито към Об 412 бойци, 
щинската конференция на 

Социалистическия съюз 
на трудовия народ в Бабу 
шница раздвижи (инициа
тива да бъде оровъзгласе- партизаните с окупаторе * 
на за „Партизанска гора” ките войски. На „Талам- 
местността от „Голубин- бас” са сформирани 3 пар 

>п през „Тумба”, „Талам тизаноки отряда: Църно- 
бас”, „Потайна чука” и травско-луЖ'нишк1И, Трън- 
„Църни върх” до „Дешча- оки (от български партиза 
ни кладенац”. Бърдото „Та ни) и Пи.ротоки. Освен то 
ламоас , на което са ста- ва в околността на „Тум- 
нали важни събития ттрез ба” и „Таламбас” е форМ(И 
Народоосвободителната бо рана Шеста бригада на Н,я 
роа, ще бъде уредено ка- родоосвободителната вой- 
то „Титов лес . ОКа на Югославия.

В тази местност ттрез Околността на „Талам- 
ВтОрата балканска вой- бас”, като място на важни

събития от нашето славно

•шля
По време на Народоос- 

вебодителната борба по те 
зи терени са станали Д1 
стълкновения (И борби на

рите.
Гордана Георгиева -------
де щафетната палка от 
Лисински

преда-

район, Зоран 
Цветков от Любатски и 
Весна Анева от Тдъмински 
район.

На 24 
Щафетата 
мина из улиците 
и 'новопостроения цех 
чорапи и се 

■ Власина, ; 
дадена на 
на трава.

април сутринта
Един Селимотич, 

трикратен първенец на Бо
сна и Херцеговина по атле 
тика, предаде граничарска 
та щафета.

на младостта 
на града

за
запъти към 

където беше пре- 
мла.дите от ЦЪР'

От тържеството беше 
изпратено

на
поздравително 

писмо до Председателство 
то ма СФРЮ ат Председа
телството на ЦК на СЮК.

изготвен идеен проект за
на 1913 година са паднали 
над 300 бойци от Лужни- 
ца и други краища на Сър-

автомеха- 
донесе 

на мла-
тържесхвената

на тази местност*минало, заслужава да бъ
де опазена и по-добре уре Тома Андреевич

М. Янев
СТРАНИЦА 4
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ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕС 
КОТО РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ КРАЙГРА 
НИЧИИ ОБЩИНИ В НИШКИ РЕГИОН

изпращане на Щафетата на младостта
ДИМИТРОВГРАД

-V
♦
♦
♦♦ Голям брой обекти♦Преданост към идеите и делото на Тнто ♦♦
♦
♦
♦ Пише: Борис Борисов, директор на Регионалния завод 

за обществено планиране на Междуобщинската реги
онална общност.

На 24 април, събрани на 
площад
с букети цветя в

♦
„Освобождение", ♦

♦Ръцете
и радост в сърцата, дими- 
тровградчани 
и изпратиха Съюзната ща
фета «а младостта.

На тържествената

♦
♦ За активиране на природните ,реоУрси с Прог- 

ракмата за развитие на крайграничните общини в Ни-
изтраждането на голям

посрещнаха ♦
♦
♦ шки регион се предвижда 

брой стопански обекти за ползуване на тези ресурси.
За развитието на селскостопанското производ

ство ще се мелиоризират и комплексуват пасища в 
полите на Стара планина. Гребен, Сува планина, Руй 
и др., като бъдат уредни водопои и построени сайвани 
за голям брой стада овце и кози. В обществения се
ктор земеделските кооперации от Звонцн и ьабушни-

НЮО овце и

♦три
буна, около която бяха раз 
породени 40 пионери, сим
волизиращи 40 години от 
създаването на Република
та, гцафетната палка доне 
се младият работник От 

организация 
„Свобода" Драган Мпто-в.

— Българската народ
ност заедно с останалите 
народи и народности е тор 
да от постигнатите рсзул 
тати в следвоеното изграж
дане на социалистическа 
самоуправителна и необ
вързана — Титова Югосла 
вия, изтъкна Зоран Трич- 
ков, председател на Общин 
ската конференция на Съю

♦
X
ф
♦
♦♦
ф ца ;са заплануваш три овцеферми с по 

и 500 кози. „Сточар" от Димитровград ще оборудва 
овцефермата и. в Бачевоко поле, която е производител 
ина разплодни овце и кози, а ще построи още две ов
це ферми в-цв Висок и Боровско поле с по 2000 овце.

Комбинатът септември" от Бирот ще увеличи 
броя ма овцете на Стара планина и с още две овце- 
ферми — едната с 5000 овце и 1000 кози и втората 
с, /000 овце и 500 кози. В трите общини са запланува
ли общо около 150 малки овцеферми при сдружени
те частни производители със стада от по 50 до 150

трудовата ♦
♦
♦
Ф♦Драган Михов, млад работник от ТО ,,Свобода" доне 

се Щафетата до трибуната
тел ни са /и резултатите в 
развитието на социалисти
ческите самоуправителни 
отношения въз основата 
на братството, единството 
и равноправието между 
всички -народи и народ нос 
ти, които живеят в тази 
част на страната ни. И

❖
❖♦билизация, за развитие бра 

тСтвото и единството меж 
ду всички наши народи и 
народности, нашата готов
ност да защитаваме наша
та Социалистическа, необ 
вързана и самоуправителна 
Югославия и непоколеби
мо да следим Титовия път- 
След поздравителната теле 
грама до Председателство
то и а СФРЮ, която проче 
те Габриела Алекоич, ща- 
фетната палка продължи 
своя път къ,м Пирот*

♦
♦
Ф
Ф

овце.Ф В обществения и частния сектор ще се органи
зира производството на месо и мляко в повече фер
ми за угояване на юнци и кравеферми, а също така 
и с т- нар. „свободно угояване" на едър добитък на 
пасищата в Стара планина, между другото и на ко
не. С Програмата е запланувано да се организира про
изводството на риби в природните водохранилища и 
язовири при с. Крулац — Пиротско, с- Пъртопопинци 
— Димитровградско и с. Любераджа — Бабушниш- 
ко, както и в новите язовири, които ще се изградят-

Въз основата на производство на мляко, месо, 
вълна, кожи и др., запланувано е изграждането на 
нови или разширяване и модернизиране на съществу
ващите капацитети за преработка на тези селскосто
пански произведения и производство на хранителни 
и други стоки с по-голяма степен на преработка, ка
кто и производство на домашни ръкоделни предмети, 
предназначени за домашния и чуждестранните паза
ри. Ще.бъде разширено и производството на овощия, 
прибиране на горските плодове и лековити билки и 
тяхната преработка в новопостроените 
цехове в крайграничните селища.

В областта на

за на социалистическата 
младеж в Димитровград. 
От изразително неразвита 
с-бщина днес Димитровград 
има над 5000 заети с наци
онален доход над 2000 до
лара на един жител. Освен 
мнсгобройките

♦
♦♦тазгодишната тридесет и 

осма поред Щафета на мла 
достта, продължи Зоран 
Тричков, поема нашите не 
поколебими

♦
♦
♦♦*определения 

за социалистическо само
управление, за провеждане 
в дело икономическата ста

♦стопански 
обекти построени през по 
следните години, забележи

Ф
Ф
ФА. Т.
Ф
Ф
Ф
ФСУРДУЛИЦА Ф
ФС Тнто ♦навеки в сърцата Ф
Ф
Ф
Ф промишлениМиналата събота, на 23 

април в Сурдулишка общи 
на беше твъРде радостно. 
В града от ранна 
беше празнично 
ние, защото пристигаше 
Щафетата на младостта — 
символ на братството и 
единството на нашите на
роди и народности. В сле
добедните часове към 
10 000 граждани от града 
и околността се стекоха на 
Градския стадион, където 
по случай пристигането на 
Щафетата беше изнесена 
подбрана културно-худо
жествена програма, в коя
то участвуваха учениците 
ст основните училища, кул

турно-художественото дру 
жество „Пера Мачкато- 
вац”, Образователния цен
тър „Йосип Броз Тито" и

За значението на делото 
на другаря Тито произне
се реч Видосав Димитрие- 
вич, председател на Об
щинската скупщина в Сур 
дулица, който между дру
гото подчерта, че младото 
поколение, работническа
та класа и всички хора у 
нас са готови и занапред 
неотклонно да вървят по 
Титовия път в изграждане
то на социализма. От тър
жеството бяха изпратени 
приветствени телеграми до 
П редседателствата 
СФРЮ, СЮК и ССМ. След 
това Щафетата ша младост 
та продължи своя пъ,т към 
Босилеград.

Ф
Ф горокото стопанство ще продъ.пФ жи още по-интензивно залесяване на голините, а па

ралелно с това ще бъдат изградени няколко промшн- 
лени обекта за преработка на техническо дърво във 
Висок и един в с* Звонци — Бабушнишко, 
ще се обезпечат по 30 до 50 работни места.

С Програмата

Фсутрин
настрое- Фдр. ФНа тържествената трибу 

на на председателя на Об
щинската конференция на 
Социалистическия 
Миодраг Маркович бяха 
връчени щафетните палки 
от сдружения труд, учили
щата и местните общнос-

♦ в които

е предвидено отново да се екс- 
въглищата от рудниците „Нова Ерма" 

край с. Ракита и „Видлич" край с. Мъзгош. За 
са извършени, а предстои да бъдат 
пълнител ни геоложки изследвания, за които 
жирани специалисти от РЕИК „Колубара”, „Прог
рес—инвест" и института „Геозавод" от Белград.

Огнеупорните 
ми огогодиш н о 
даната ще приключат

Ф плоатиратсъюз
целта

проведени и до- 
са анга-

•ги.
Точно в 17,35 часа при

стигна и съюзната щафета, 
която /донесе Гойко Милен

при с- Бребевница след 
изследване до края «а го- 

изследванията и окончателно 
ще ни о-рдат известни запасите, след което носителят 
на проекта „Керамика" от Младеновац 
отпочне експлоатацията. С откриването 
три -рудни,ка и експлоатацията край с- Било, ще се 
създадат условия за трудоустрояване на около 1250 
работници.
, Също така ще продължат 
лите геоложки изследвания на -находищата на тухлар
на глина за -новата тухларница в Бабушница, бокси 
тите и други неметални минерални суровини, 
и цветните метали на Стара планина и железните ру
ди въД Вшдлишката зона. За геоложките изследва
ния се обезпечават финансови средства чрез съот* 
ветните самоуправителни общности на интересите 
от Региона, Републиката, Републиканския фонд за 
насърчаване ша стопанското развитие

глини 
геоложкона

кович, селскостопански те
хник в -овцефермата 
Власина.

на ще може да 
на само тезиС. М.

БАБУШНИЦА

Сърдечни младежки привети от побрано залочна-

както
Къ;м 12 часа на 24 април 

<на тържествено украсена 
та трибуиа в центъра на 
Бабушница заприиждаха 
местните щафети на мла
достта, а сетне пристигна 
и съюзната, носена от Ми- 
ле СтОянович, млад работ
ник в „Токстилколор".

На тържеството по 'слу
чай пристига/нето м изпра
щането на Щафетата на 
младостта говори Радослав 
Николич, председател на 
Общинската конференция

ват 'И занапред братството 
и единството между воич 
км югославски изроди м на 
родности — изтъкна меж
ду другото Николич.

От тържеството беше тгз 
пратена телеграма до 
Председателствата 

СФРЮ и ЦК на СЮК.
След кратък престой Ща 

фетата ма младостта от 
Бабушница продължи към 
Бела паланка.

на Съюза на младежта в 
Бабушница.

—■ Към милионните же
лания и прилети на 38-та 
щафета се придружаваме 
и ние от Бабушнишка об
щина. Пионерите, младе
жта и населението от въ- 
стаиичеока Лужница още 
ведиаж изтикват своята 
твърда решимост да про
дължат неотклонно по 
пътя, начертан от Тито, 
проявяват своята готов
ност да развиват и укреп

на неразвитите 
иераища и от заинтересованите организации на одруже 

. «пя труд. у
на По такъв начин с развитие «а селското стопан 

♦ ство и активиране «а суровините, между които и 
7 енергийните, крайграничните общини поемат част 
Ф от стабилизационната програма на страната, и то 

част от нейните предимства, т е. производство на 
храна, енергия и суровини, производство на дефици
тни стоки за домашния пазар ,и стоки за износ.

♦

%

:М. Антич (СЛЕДВА)
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6отоиа11«ттЧ1»Л човекРешаваща роля на трудовияСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗЛИЗ ДЕЙНОСТТА НА
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА сдружения

влад- 
сила

ции в , {акона за

труд работническата «ласа наИ^тическа 
ствуиа.чата и—чвска х(>ра> „роизво-

обществото. Нашите ТУ*" иа сдруже
дители - от основната органда ^ сдружаване
ни* ТРУД До най-висшите т нспосредствеии 
труда И средствата с1 зпроиг»водство и на
носители на ра.тши| с т0ва те поемат
всички обществени работ съвкупно развитие, 
оповориост-та и за най ,.истема, чият° Сь№ 

Новата политическа с"‘те*“’нцип ре-
нос-г представлява делегате я Р всички обяа- 
шавйне на всички равнища страна обез-

на обществения и<ИВ^с^изСация На тази «о- 
решаваща роля на трудовия чо-

Кварцовата единица 

мощностите си
наса срав- 

по-добри от мина-
труд ова ©дими I ;а 
нително 
Л 0 Г0’Д 1П1 и 1<Итс. Средният ли- 

доход за първите три
ВТ.ЗЛ1И-чен

на Босилеградска община 
— изтъкна Живко Кири
лов, миньор-техник в тру: 
девата единица.

В течение та настояща
та година, според думите

месеца на годината 
за 13 000 динара, около '0 

повече от същите 
1982 година.

С формирането на отдел 
на трудова единица за екс
плоатация 
залежи в

на с гона кварцовите 
Босилеградска об 

Нова го-
през

Нахождайки от
.количеството на бо 

кварц, в ход 
на обстоен

качест*щнна, която от 
дина действува в рамките 

завод „Елек*
вото и
силоградския
е и:ц,отвянетч> 
инвестиционен проект

70 милиона 
който тряб 

бъдат обезпечени I

сит
печана пт>зможности зана ръководителя на т.рудо 

единица Симеон Гли
на кварцовия 
тробосна” от яйце, се от
криват нови възможности 
за по-целесъобразно изпол
зуване на тази «необходима 
суровина, 
приложение в преработва
телната промишленост, осо 
бено при преработката 
метали и феро-силиций,.до 
сега внасяни в по-голямо 

от чужбина.

иа позиция ивата
торов, с професионална по- 

специалисти от
на

лек...
СТОЙНОСТ отмощ на 

„Електробосна” и по-добра динара, според ▼

имаща голямо организация и механизация X новини от
♦ ВЕЦ „ВЛАСИНА"

СУРДУЛИШКА ОБШИНАI
! РАЗШИРЯВАНЕ ИА , .ВЪРЛА III“та

количество
На територията 

Босилеградска община, ма 
кар че досега, подробни из 
следвания все още няма, 

около 70 зна

електроенергийни-на

„Върла П1 втори регулационен 
31,5 мегаволу ампера. Досе-

♦ пределитена система 
Т трафоггост с мощност 
X гашният трансформатор е бил недостатъчен по вре- 
4 ме на по-голямо «изразходване (дневно или сезонно)
♦ за качествено снабдяване на 35-километровия кон-
♦ сумен район, относно сбшините Владичин хан, Враня,
♦ Босилеград и Сурдулица. С изграждането на новия 
X трафопост, както ни съобщи председателят на дело- 
4 вия отбор на Власинските водоиентрали в Сурдулица 
4 Миодраг Ристич, този проблем ще бъде решен за

са открити 
чително големи кварцови 
находища, подходящи за 
експлоатация, обаче мате
риалната база на Горската 
секция «е е в състояние 
да обезпечи по-обстойно 
ползуване на залежите. още два булдозера, две то 

‘вароподемии машини, 
компресора, два

трябва да се осъществи 
годишна продукция от 22 
хиляди тона кварц — 69,2

два 
камиона,— С доходното свързва

не на труда и средствата 
с мощния завод „Електро 
босна”,. с която и досега 
имахме добри «взаимно-про
изводствени отношения не 
само, че се откриват нови 
перспективи за експлоата
цията на кварца, но се съз 
дават и нови възможности 
за по-интензивно използу
ване на останалите рудни 
богатства на територията

още някоидва тегляча и 
машини ш съоръжения за 
по-успешна работа. Освен 

обезпечаването

на сто повече в сравнение 
с производството през 1982 
година. Имайки предвид, 
че през първите три месе
ца на «настоящата година е 
осъществено производство 
от 6000 тона заплануваната 
годишна рподукция е съв
сем реална, па дори има 
изгледи и да бъде преиз
пълнена. Естествено и лич- 

тази

♦ предстоящите пет години.

Стойността на инвестициите възлиза
♦ лиска динара, а оборудването е главно от домашни
X производители. Счита се, че през третия квартал 
X почнатите работи ще приключат- 
4 Според плана Власинските водоиентрали през
♦ настоящата година трябва да произведат 279 милиона
♦ «киловатчаса електроенергия- 
▲
X „ГАЛЕНИКА":

на 54 ми-♦
това след 
на необходимата механиза 
ция ще бъдат приети още 
30 до 40 нови работника,

за-

с което тази засега трудо
ва единица значително щс 
разшири своята производ
ствена мощ, с производст- 

30 000 тона. М. я.во от ♦ните доходи сега в

Успешно първото тримесечие♦♦ДИМИТРОВГРАД ♦
Ще попучя ли „Вапнан-Компас“ информативен център? Фабриката за .минерална вълна „Галеника" в 

♦ Сурдулица успешно приключи първото тримесечие. 
X Именно в този период са произведени 2711 тона ми- 
X перална вълна, «което по отношение на плана и про- 
4 «изводството за същия период от миналата година 
4 представлява увеличение. Осъществени са финансови 

резултати на стойност от над 35,5 милиона динара.
За осъществяване на тези резултати допринесе 

добрата «реализация на тази продукция на домашния 
пазар.

♦

На 20 април в Димитров 
град се проведе заседание 
на Скупщината та «сдруже 
нието по гостилничарство 
и туризъм при регионална 
та стопанска камара в 
Ниш. Заседанието бе пос
ветено на оценката за 
стопанисването- «на гостил 
«ничарско- туристическите 
«организации «в тази част 
■на СР Сърбия през минала 
та година и активностите, 
кои.то ще се проведат по 
отношение на транзитния 
туризъм. Основна оценка 
е, че всички трудности, с< 
които се среща стопаНст 
вото, «се «отразяват и «на ТУ 
ри етическото стопанство. 
Забелязва се намаляване на 
туристите, особено дома
шните, а също «намалява 
«и броя на .нощуванията.

Финансовите резултати 
обаче са оравнително до
бри, което е резултат >на 
повишените цени «и инфла
цията.

На заседанието е 'изтък 
нато, че е нужно да се за 
сили туристическата про
паганда «и мерките за из
ползуване на възможности

на всички заинтересовани 
да се открие информати
вен център 
„Градина”, за да могат на
пълно да се използват въз 
можностите, които дава' 
г-ранмчмо- пропуоквателни- 
ят пункт на границата.

Имайки предвид, че ми 
налата година границата 
са минали «над 4 милиона

трайте, които предлага 
зитният туризъм. За тази 
цел от делегатите на „Бал
кан—Компас” е изтъкната

в «комплекса

нужда без отлагане да се 
открие информативен цен 
тър във вече предназначе
ните помещения в «новия 
туристи чес ко- го стил «ни ч а-р- 
ски обект „Градина”. По
сочено е «недостатъчното 
сътрудничество между ту 
р и сти ческит е организации, 
особено когато се касае 
до и«нформ«ирането на тури 
стите. Например: въпреки 
вече отправения «иск до в си 
чки организации да прат
ят рекламни проспекти до 
„Балкан—Компас" още «ни-

..НАРОДНА РАДИНОСТ”:♦
Продадено тазгодишното производствотранзитни туристи «и около 

един «милион превозни
ООСТ „Народна радиност” 

Ф боти. За това ©се по-успешно ра- 
свидетелствува обстоятелството 

4 локупното тазгодишно производово 
г продажба.

Тази ООСТ

средства, констатирано е, 
че само 165 хиляди нопду 
«вашия са оравнително мал 
ко. Изострените

че це- 
е договорено за

условия 
на стопанисване, о«ценка 
е «на заседанието на Скуп 
щината «на сдружението по 
туризъм и гостилничарст-

ята дейност. П° ^
♦ торната Ю™°о“вд! решон^и'"кЮ Гает^във

♦ Фа°'РИ'ката. Кооперациите получават матерна™ .и на-
% работват поГрТ^6 'На д'°машн°то ръкоделие из,

покрив",

то една организация не е 
'Из«пратила.

Развитието та този вид 
туризъм трябва да бъде 
съгласувано с развитието 
на магистралния път, под
черта Димитър Ма нов, под 
председател "на регион сил
ната стопанска камара в 
Ниш. В този смисъл нуж 
но е да с® .реализира изтра 
ждането на авто-^къмпин
га окрай Желюша, а чрез 
самоуправителния договор

во, търсят от заетите в 
тази област «нови усилия
за осъществяване на раз
войните програми и плани
рания доход. Процесът «на 
сдружаваше, който е започ 
нал в Ниш между тези ор 
ганизации, трябва да се 
«разшири «на целия «регион, 

„Балкан"

❖
Ф кости кш 1-Народно «плетиво с особе-
♦ и на чуждестранния пазар Мин^а П°'ТЪ1роена Ст°ка 
X дажбата на тези гоелмЛ.' „ г та ™1Дина °т ПР°'
♦ Р^Ублика, Канада Ри САЩ та^ООСТ*” фед5раян®
♦ 350 »™яда долара. Тази гоимн^ °°СТ заработилл
♦ °умата ще бъде по-голяма опоред ^^ва«и*га,

а примерът на 
(сдружаването с „Компас”)

♦е пътепоказател в тази «а 
сока. А. Т. ♦

Сърболюб Микич
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да ШЩ ШШ штж ЗйШкш
НАШИ СЕЛА

ПРЕДПРАЗНИЧНИ СРЕЩИ

Градини ЛАЗА НЕ СЕ
мене, трудно би сеелно по-млада от 

013л ззло на край—
— С какви други трудности 

срещате?
— Преди всичко, често трудно 

Освен

Когато се спомене 
димитровградско село оби
кновено се мисли «а гра
ничния преход или на но
вия гостилничароко-турис 
тически обект край меж
дународното1 шосе, или на 
селото разположено край 
железопътната линия и шо 
сето и неговите 80 дома
кинства'. Това е Долно Гра 
дини. Старото или Горно 
Градини се намира на око
ло един километър нагоре 
в баира, където са остана
ли „активни” около 20 къ,- 
щи. Някога край линията 
е била само къщичката на 
кантона, днес иреуредена 
в магазин.

нта. Въ,преки сключените 
договори с „Кооперант” за 
пшеница или други произ
ведения да получат тор, 
още не са получили нито 
грам.

това
се

се намира храна за .добитъка, 
двете крави, отглеждам и 5 о_вце и 
3 -сокие, от които сега имам 15 пра
сета. Бабата е главен работник в- на
шето семейство. Деца нямаме. Пре
ди десетина години бях подарил имо 
та си на един братовчед. Обаче той 
се отказа от него и се хвана на ра
бота в Белград. Аз не мога да гледам 
имота си .необработен и започнахме 
с бабата отново: няколко ниви засех- 

с г/окуствени треви, за да има до
статъчно храна. Сетне набавих косач
ка. и тя работи с нея... Върви някак 
си — въздиша Лаза... — Не мога да 

>;• гледам нива да стои необработена 
споделя Лаза. В нашия храй има 
бави и плодородни ниви и ако добре 
се обработват — няма да има нужда 
да се купува брашно — казва той- 

— Трябва да се прави нещо, та 
селското стопанство да бъде „по-ин
тересно” за младите хора —
Лаза. ‘Ние по-възрастните, не се пре
даваме, обаче вече ни напускат си
лите. На село трябва да се създават 
условия, та и по-младите да се завръ 
щат и да се занимават със селско сто 
панство. То има бъдеще — споделя 
Лаза — защото от ден на ден нужда 
та от храна е все по-голяма. Значи, 
трябва само да се създават условия

Кат0 ,крайгранична мест 
на общност градинчани осъ 
ществяват постоянно съ
трудничество с граничари
те. В- момента се правят 
договори армейците да по 
могнат при поправката ,на 
пътя за Горно Градини в 
прекопаван ето на канали 
и прочие. За отбелязване 
е и акцията на местната 
общност за ново самообла
гане (2 на сто върху лич
ните доходи и 0,5 .на сто 
от земеделието) за изграж
дане всъщност доизграж
дане на би на и две поме
щения към вече съществу
ващата зала. Проектосмет 
ката възлиза на 138 стари 
милиона динара. Изгражда
нето трябва да започне 
през май, а обезпечени са 
средства от 16 милиона, от 
СОИ за култура. Останала
та част Ще се обезпечи с 
вече споменатото само
облагане. С помощта на 
СОИ за комунална дей
ност, която е дала 20 ми
лиона стари динара и вод
но-стопанската 
градинчани строят нов 
мост на река Нишава, пър Е БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД ПЪРВИ МАЙ _ ДЕНЯ НА ТРУДА 
вият в селото, през който

\ I е

&
Градинчани, с Лукавица 

и Желюша са главните 
снабдители на Димитров
град с мляко. Градини е 
една от по-малките мест
ни общности в Димитров
градска община но имат. 
благодарение на местопо
ложението си, най-много 
обработваеми площи. Спо
ред евиденцията на мест
ната общност, с която ни 
запозна председателят на 
местната общност Симеон 
Леков, Градини разполага 
с около 257 хектара обра
ботваеми площи от коитО 
през есента с пшеница са 
засети 60, а тази пролет с 
царевица ще бъдат засети 
още 55 хектара. В сравне
ние с миналата година за
сетите площи са увеличе
ни с около 30 на сто. Не
обработени площи, освен 
най-некачествените 
ма. За отбелязване е и то
ва, че около 50 домакин
ства от Димитровград са 
купили ниви в градинско, 
които редовно обработват. 
Градинчани разполагат с 
14 трактора и 22 мотокул 
тиватора, което е съвсем 
достатъчно всичко за на
временна 
площите. Обаче недостигът 
на изкуствена тор сигур
но ще се отрази отрица
телно въ,рху добивите. Са
мо 40 чувала ‘Изкуствена 
пролетна тор са недоста
тъчни за нуждите на село
то, получили я през есен-

Лаза Станоевич, 78-годише1К сел
скостопански производител от село 
Извор в Бабушнишка община получи 
голямо признание. Неговата крава 
„Шгра” беше провъзгласена за шам- 
ш-юнка сред стелните юници, които 
бяха показани ,на изложбата по повод 
деня на кооперация „Будучност'- 

— Радва ме този успех — каз
ва Лаза. Но също искам да кажа и 
това ,че поради 'напреднала възраст, 
все по-трудно ми е да се занимавам 
с (Отглеждането на добитък. Годините 
си правят своето — въздъхва той- 
Да не е съпругата ми, която е значи

- •

казва

- за повече производство.
М. Андонов

общност

Електричео-ш ток — в трм селаще могат да минават с ко
ла и трактори. След регу
лацията на реката те- 
мегат да ползуват нивите 
отатък реката. Този мост 
същевременно ще бъде об 
лекчение и за Бачево, а 
с паралелния път Дими
тровград — Градини пред
ставлява облекчение в дви то на икономическата и 
жението и по-сигурна връз стопанска стабилизация. В 
ка с града. Особена връзка осъществяването на тези 
с града са и многобройни- процеси главно звено е уве 
те димитровградчани, кои- лмнението на гороизводи- 
то строят къщички за по- телността на тРуда в про- 
чивка. изводството, последовател

нсто провеждане поръки-

По повод Празника в 
селата Млеко минци, Рибар 
ци и Буцалево ще бъде пу 
снат електрически ток, с 
което жителите на тези 
три местни общности ще 
се приобщят към електри 
фицираните села в общи
ната- Освен това в чест на 
Празника ще се проведат 
тържества в Босилеград, и 
останалите районни цен
трове с подбрани култур
но -забавни програми, в ко

Тази година Пъ.рви май 
— Международния праз
ник на труда, трудещите 
се и гражданите от Боои- 
леградска община посре
щат в обстановка на уси
лена борба в превеждане-

ито ще вземат участие 
младежите, пионерите и 
числящите се към гранич 
ното поделение в Босиле
град. В чест на Първи май, 
днес © Босилеград ще се 
проведе тържествено шест 
вие по улиците на града, 
а войниците, средношкол- 

' ците и ФК „Младост” ще.

ня-

проведат спортни състеза
ния по футбол и водец- 
бол.обработка на М. я.

Тази година градинчани 
бяха едни от забележител- те на конгресните реше

ния и всестранното укреп
ване на обществено-иконо
мическите и оамоуправи 

А. Т., телтги отношения.

СНАБДЯВАНЕТО В С. ГОРНА ЛЮБАТА
ните участници в срещите 
на селата като се класи
раха на второ място.

Магазините са снабдени
Трите магазина със стоки от широко 

ребление в с- Горна Любата, от които един за 
снабдяване с брашно, тези дни са сравнително 
добре снабдени. В тях съществуват необходими
те хранително-вкусови -и други стоки от широко 
потребление, а в магазина за брашно, с изклю
чение на фураж (което има от време на време) 
има почти всички типове брашно.

' В тези магазини: понастоящем няма прах 
за тиране, но ООСТ „Слога” ,от Босилеград Кола
та 'У1СНЛ1ИЯ да то обезпечи и равномерно разпре- 
дели оо магазините е общината- Липова и кафе, 
на трудностите на гоцзнолюбатчамн, и не само 
на тях (тук се снабдява и голяма част от 'на
селението от по-близките села) са в това, че е 
магазините не могат да се снабдят с^с селско
стопански съоръжения и1 алаци. Нуждата за тях 
е още пю-голима сега-, е дните «а пролетната 
сеитба. В. Б.

пот-

♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ,♦ Г2Г. .
' V',!®

БЕЛЕЖКА
жени селскостопански производители 
от селата, попито „покриват" «оапераци- 

Любераджа, Звонци 'и Велико Бо-Да попадат ръка... ите в
'нинци да дойдат, като разменят опит с 
производителите-животновъди в селата 
в околността на Бабуцлница.Тържеството по случай Деня 

операция „Будучност" тази година 
без присъствието на представители на 

угите земеделски кооперации в обици 
мата, макар че са били поканени да дой 
дат. Този факт не е в съзвучие на често 
декларативното изясняване на ръководи 
телите в кооперациите, че сътрудничат 
добре. -

на ко
мита

Нали именно и 'Изложбите се орга
низират с цел да ‘Ое пропагандира и ра
звива по-бързо животновъдното 
ОВДСТСО. -Никак не може да се избегне 
впечатлението, че между кооперациите 
ст.трудмичеството, поне засега, е повече 
на думи.

гироиз-

Явно е, че на изложбата миналата 
‘неделя в Бабушница е могло да се (ви
ди и научи нещо. Желателно е и сдру*

А вреда от слабото сътрудничество
М. А.имат главно — производителите.
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ср. П Р □ сВЕТА<$? изкаств о©КУЛТУРА
НЛ ДИМИТРОВБЪЛГАРСКИ ЕЗИК В УЧИЛИЩАТАОБУЧЕНИЕТО НА 

ГРАДСКА ОБЩИНА

Професионална застъпеност на
* бох-ирватски като майчин

ППОПМОТЙ език). Обучението по (лп-
11ИГ/1|У|С I 0 гаРски език се провежда

Г ” от двама преподаватели.
Според средноорочното ра- 

училищата, бро-

И Бранко В. РАДИЧЕВИЧ

Тито е с нас На територията на Димит 
ровррадска община днес 
има три основни училища: 
в Димитровград, Смилов- 
ци и Тръиски Одоровди 
(от 1 до У 01 клас) и 
четчрикласови учигличда. 
Височки Одоровци, Горна 
Невля, Луковица, Желю- 
нш, Куса 'врана и Градини. 
Основното училите ..Мо- 

Пи яде" )) Дм митров- 
обучението пронеж-

В 1орнитена практика, 
пък класове обучението по 
български език се лрове 
жда от четирима препода
ватели» с'ьс завършена спе 
цналност —* група българ

ейте и литература на
педагогичее,
Ниш (закрй

■няколко ГОДИНИ).
б'ьлгарс»си

Когато оваляхме знамето 
и химнът се разнесе 
сякаш Тито 
при нас е дошел.
Тогава по-бурно се диша 
и всички кръвообращения 
са една единствена вълна.

Помним думите Негови,
Ш призив отправен до нас.
= В нашите песни е 
— в замаха на мишците.
ЦЦ И когато е изкушение 

И победа кога-ро се слави 
Тито е с нас!

__ Неговата усмивка
== доброто лице.

Когато работим 
търнокопите
все по-бързо и бързо летят. 
Ние възкликваме: За Тито 
и планът е изпълнен.
С .мисли за Тито 
ние започваме работа! 
ние свършваме деня!

гшитие на 
ят па учениците ще се 
увеличи, и то: през учеб- 
пата 1983/84 на 500^ а 
през 1984/85 На 550 учени 

Оттук се явява необхо 
димостта за увеличение на 

професионалния кадър- 
който да провежда обуче 
нието в тези паралелки. С 

ще бъде необ

■ ка.оки■ нолу»»ис1пето 
ко училище «ша

град
да на сърбохърватски и 
български език. Обучение 

класовете с българс-

то преди 
Обучението по 
език е професионално зае 
тънено и -в подводомстве- 
,ните училища и на основ 
ното училище „Моша ГЬи 
яде" в Димитровград. Спо 

сегашните изгледи 
до 1985 година няма да се 
яви потребност за препо
давателеки кадър с 
специалност, понеже не 
се предвижда нито намаля 
ваие, нито увеличаване 
броя па паралелките.

т
други думи 
ходим още един учител с 
пълно и един учител с по
ловин работно време.

Димитровградска

в то 1В
език на преподаване^кн

^ доа с застъпено от 
клас-в общи

па стипендира двама сту 
денти на групата българс
ки език и литература на 
филологическия факултет 
в Белград, студент на Пе
дагогическата академия 

във Враня, докато двама 
студенти са гтри края на 
следването си в НР Бъл
гария- След година—две 
ще се увеличи лрофесиона 
лният кадъР за изпълнение 
на обучението по българ
ски език и с това този про 
блем ше бъде решен.

Душанка Цоневич, 
просветен съветник

ДВУЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ ■ред
наВъв всички училища 

територията на Димитров
градска община в основно 

има 1380 уче-
таз»4

то училище 
ници, а броят на паралел
ките, в които се провеЖм^ 
двуезичното обучение, са 
следните: I клас — 5, П
- 6, Ш - 5, IV - 5, V
— 7, VI — 8, УП — 8 и 
VIII клас — 7 паралелки, 
или общо 51 паралелки.

В долните класове обу 
чението е професионално

КАДРИТЕ В НАСОЧЕНО 
ТО ОБРАЗОВАНИЕ

В училището за насоче
но образование в Димит
ровград има 15 паралелки 
с общо 450 ученици. Зас
тъпено е двуезичното обу 
чение (с български и сър-

превод от сърбохърватски: Стефан Николов)

■ застъпено и се изпълнява 
от учители с дългогодиш-

ВЕТЕРАНИ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО
Едновременно тя е и Съд 

втор на Христоматията за 
VII
учебници по български 
език за училищата на бъл
гарската народност, деен 
сътрудник на „Другарче" и 
„Мост", организатор на 
Викторината на „Другар
че". Под нейно ръковод
ство учениците от. основно 
то училище в Димитров
град почти без изключение 
печелят първите .места, за- 
щоуо тя поема тази зада
ча не като задължение, а 
като естествена необходи
мост за изява «а своите 
ученици.

С една дума, Цвета Цен 
кова, учителката и препо
давателка по български 
език, общественичката и 
активистката, па всички 
полета работи всеотдайно, 
с чувство на висока отго
ворност и любов.

— Да, ако сега отново 
трябва да избирам профе
сията си, без нито минута 
колебание пак бих избра
ла учителската работа, за- 
Щото тя облагородява чо
века, защото учителят ви

си самообразование. Задоч-

Цветкната огромна но следва майчин език и 
литература и през 1963 го
дина завършва Педагогиче 
ския институт при проф. 
Марш» Младенов. А кога
то минава на работа в Ди- 

натрупания 
само-

клас, ренцензент на

тш
мит ров град, 
опит в театралната 
дейност идва до пълна из-(СЛЕД 33-ГОДИШНА ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ 

ЦВЕТА ЦЕНКОВА ЗАМИНА В ПЕНСИЯ) ява.
Когато жизненият при

зив е продуктиван от лю
бов и когато на тази лю
бов се посвети целия жи
вот, резултатите са без
спорни. Всяка професия и в други димитровпрад- 
има свои тънкости. Учи- ски села: Височки Одоров 
телската работа има още ци, Смиловци, Долни Кри- 
едно измерение: високо съ водол, Каменица, пак Сми- 
знание, че се потготвят но 
ви поколения за живот- 
А възпитанието им на пре
даност към родното, изис
ква от учителя собствена 
всеотдайност.

Цвета Цонкова от най- 
ранна възраст е заюбичала 
тази професия и изцяло й 
се предава. Завършила е 
Учителската школа в Ди
митровград непосредстве
но след освобождението — 
през 1949 година. Това са 
първите следосвобожден
ски години, наситени с го
лям динамизъм и револю
ционен заряд, години на 
същински прелом в битие 
то не само на Димитров
градския край. но и на ця
лата страна. Цвета съзна
ва ' това като скоювка 
през 1947 година и поема 
трудния път на учителка, 
внасяйки в нея себе си и 
цялата своя енергия.

— Започнах с учите л- 
ствуване в Било, село, в 
което се стига само пеш. 
Там прекарах две години, 
а олед това учителствувах

Особено влечение 
имам към театъра. С уче
ниците и младежта на се
ло подготвяли сме десетки 
пиеси, културно-художе
ствени програми, вечерин
ки. В димитровградското 
основно училище ученици
те особено се интересува
ха за рецитаторокауз, лите
ратурната, драматичната 
секция. И те със сравни
телно голям успех работе
ха — споделя Цвета.

Цвета е била и бригадир 
ка и ударничка (на съюз
ните акции в Славонски 
брод, Панчевачюи рид, Но- 

Белград), 
лийския комитет на мла
дежта, председател еа Сек 
цидта за обществена, дей
ност на жените в града и 
общината, активистка. За 
богатата си дейност полу
чава редица признания: 
Септемврийска награда на 
ОС в Димитровград, Орден 
на труда със сребърен ве
нец (за което признание 
казва, че и е най-мило, по
неже е дадено от другаря 
Тито), Грамота по повод 
40-годишни1ната на АФЖ и 
още много други отличия 
и Признания.

Цвета Ценкова

„не мога". И .резултатите 
наистина са внушителни: в 
Било, във Височки Одоров 
оди, в Каменица и в Криво 
дол, в Смиловци, кипва 
оживена дейност. Провеж
дат се сказки, работи се 
коренно да се измени би
та на хората. Епохата тър
си свръх-усилия: трябва 
да се разясни на хората 
защо Югославия твърдо от 
стоява своя път на рево- 
л куци оин о п р е о бр азов ани е, 
защо върви по самостояте 
лен път в социалистическо 
то развитие. През 1949 го
дина скоювката става пар

ловци и накрая две десе
тилетия в Димитровград. В 
онези следвоенни години 
учителят на село в истин
ски смисъл на думата ра
ботеше всичко — ограмо- 

пенвъзр астните, 
учеше малките, ден и нощ 
работеше като обществе
но-политически 
припомня си тя за начало
то на своята работа.

тяваше

0деец кови член на

Едва ли някой може да 
изчисли колко километра 
пеш е минал колко нощи 
не е проспал, колко труд и 
енергия е изразходвал. Осо 
бе н о ако се работи в за
тънтени села, в които се 
стига по кози пътеки, ако

жда как под грижите му 
израства поколение след 
поколение, които стават 
лекари, инженери, учите
ли, специалисти, добри 
строители на утрешния 
ден — заявява накрая- 

И е горда на това. А 
има право на законна гор
дост и едновременно да 
бъде доволна от житей
ския си път.

тиен член, а веднага след 
това поема и бремето на 
партийна деятелка.

През целия си този 33-просветителският огън не 
е горял векове наред и годишен период Цвета ра- 
непрамотността е притиска боти неуморно: с ученици, 
ла бедните хижи на селя- с младежта, с възрасти и- 
'нина. те. Редом с учителската и

Цвета работи денонощ- обществена дейност тя ра- 
но без да знае за думите боти и върху собственото Стефан Николов
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***акшпмлга от юпп страни, съединяваше сеКомунист
ОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМЩрт-И И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Врой 1362
Година ХИ 

29 април 1983 
Бвлд-рад

г
Предпоставки за по-голяма отговорност

Н е е случайно това, че в последно вре- За (илюстрация, привеждаме три
ме изтъкнати партийни и държавни ния, уоедени че трите са достатъчно оОосно 
функционери се застъпват за яоно раз- вани на опита от всекидневната политическа 

граничаване на работите и отговорностите на практика, 
всички равнища. Бавното изменение на об
стоятелствата в обществено-икономическия 
живот, разрезът между обстоятелствата в об- ства, под натиска па различни искания, Ьав- 
ществено- икономическия живот, разрезът ме но, дори неусетно да поеме всичко в свои Ръ- 
Ж'Д\Г определенията и практиката, стагнира- це... Пякои, ефикасността в действувай е то на 
щото положение в стопанството — всичко то- СК виждат в това така да постъпи считайки, 
ва води към изостряване на отговорността за че по този начин по-бързо ще преодолява се- 
неизпълидване на задачите или пък за лове- гашното положение, специално обществено- 
дението противно да утвърдените цели. Оба- икономическото", (душан Чкребич). 
че за да може ясно да се знае кой за какво-

ясни, че не трябва специално да ги коменти- 
.рлзкс. те са дооър индикатор за състоянието 
п отношенията в ооществото, същевременно 

г-стествено бе оча-

изказва-

и насоки за размисляне, 
кването, че на проведеното на 16 април 
заоедьние на ДК на да се говори тъкмо
за изпълняването на раоотите и задачите, за 

заключенията на -з-то и ‘♦-то засе

ти-.„съществува реална опасност Съюзът на 
комунистите, преди всичко неговите ръковод

легнали в
дание на Дл. на Оюк, от становището на за 
дьлженията, които комунистите във 
■институции на ооществото приеха, които е 
„изскочил ' от рамките на своите 
ции и задължения, кой ги не е изпълнил.'' оа- 
що например не се препречи път^т на натис
ка на факторите извън стопанството, търсе
йки все по-големи средства от дохода за оо- 

и съвместните потребности.'' докога оо- 
общности ще имат

всички

комнеген-

„Ие е достатъчно за системата, нито за 
е отговорен необходимо е оперативно да се отношенията във федерацията, ако Съюзният 
утвърди -съдържанието на задълженията на изпълнителен съвет трябва да бъде онази по- 
вояка институция и всеки човек в нея.

Може да изглежда излишно
литическа сила, която открива перспектива- 

връщането та. Тази сила трябва да бъде извън Съюзния 
към нещо, което е вече утвърдено в основ- изпълнителен съвет, в Председателството на 
ните програмни документи на нашето общест- Ц^ на СЮК и в Скупщината на СФРЮ. Съ- 
во, където .са ясно разграничени задължени- юзният изпълнителен съвет трябва да уважи 
ята и задачите както на самоуцравителните, стагнацията на идеите и трябва да предложи 
така и на партийните и държавните органи, решения, които ще представляват и открива 
Бдно такова съждение би било уместно ако ле на перспективата, обаче Скупщината и ЦК 
утвърдената политика се провежда, ако не на СЮК от трибуни за разисквания трябва да 
би имало проблеми, с които като общество се се превръщат в работни тела, които формули 
срещаме и все по-често нагаждаме какво в рат конкретните становища, с които може да 
чия компетенция е. Конкретно, в областта се скрива перспективата, да приемат заклю
ча икономическия живот, нерядко се явя- чения, които ще (Създават реални условия за 
ват възражения на линията на предприемане осъществяване на договореното". (Д-р Мият 
или непредприемане на мероприятия от стра- Шукович). 
на на най-висшите изпълнително-политичес
ки, партийни, скупщински и други органи.

Д такава обстановка, естествено е че те- толкова намесени в приемането на някои кон- 
° жестта на исканията и очакванията се кретни решения и мероприятия, в конкретно- 

прелтества към онези институции на об- то решаване, че се стига до прехвърляне, до 
ществената система, за които се смята, че бъркане «а отговорностите. Следователно,

—>..те
ще ств ен оподитическите 
доминираща роля в сферата на първичното 

биват девалвираниразпределение, с което 
икономическите 
ите на пазара? -Нямаше съмнение, че се 
говори за това на заседанието на ЦК на СЮК 
л естествено очакваното насърчение за ре
шаващите мероприятия против всички 'видо
ве нерационално потребление.

как тези насърчения да се 'преведат 
действителността, да не се допусне да бъдат 
на списъка на декларативните определения 
— е въпрос който не бива да остане без от- 
гсвср. Разискванията по този въпрос бяха 
на линията на разграничаване на работите и

закономерности и критери-

в

„Ние нямаме изградена система на отго
ворността, загцото воички субективни сили са задачите, относно на издигането на лолитиче 

ската ефикасност- За разработката на стра
тегията на 'икономическата стабилизация то
ва представлява изключително важен момент 
(и потреба) щото комунистите във най-вис- 
шето партийно 'ръководство се договориха 
кой какво задължение има, и от това нито 
,._дя да не се отстъпва. Всеки трябва да им^ 
свой „формационен” пост и на него да отго
варя на поставените задачи. Всяко неясно шь.

са длъжни, а при това и достатъчно мощ- струва ми се, че в нашите условия на самоуп- 
ни за ефикаоно разрешаване на гтротиворе- равление няма да ни тръгне ако и партията 
чията и непоследователностите в обществе- не промени цяла редица свои позиции, свои 
вото развитие. До коя степен такива схваща- методи на работа, не промени отношението 
ния са разпространени посочват и реагира- си към кадровата политика, към отговорност- 
нията на функционерите от партийните и из- та, докато не ,разбере че не може да действу 
пъ-лнително-политическите форуми, относно за сама, но чрез механизма, който раздвиж- 
от най-Еисшите обществено-политически об- ва най-широките слоеве." (Марян Цветкович).

При вредните становища са достатъчно

ложение тпии непоследователност в това отно
шение ще задълбочава и без това големите 
трудности.

Слободан КуюнджичЩНОСТИ.

СРЕЩАТА РИБИЧИЧ — ЧАУШЕСКУ да решава за пътищата на своето трайно и многостранно сътрудни- 
разаитие. ‘чество между балкан оките страни,

Ръководителите на партийните събеседниците се заложиха за пре 
делегации и този лъг ме отмина- връщане на Балканите в зона на 
ха да посочат значението на интен мира и сътрудничеството, овободна 
сивггото развитие на взаимните ико °т ядрено оръжие и от заканите 
момиче ски отношения, които в по с употребата на това оръжие, как- 
с-ледните няколко години показаха то и от употребата на сила. 
известна стагнация- Затова бе из
тъкната потребата от шнтензиви- 
ране ма усилията с цел за по-ната
тъшно изд'И1гане на икономическото 
сътрудничество и стокообмена а 
специално та дългосрочните обли 
ци, след това на кооперацията и 
специализацията, за което същес
твуват широки възможности.

И този път, разбира се, не изо
Централна тема на най-новата стана размяната на мнения по венч и практика, 

среща бяха отношенията между |КИ съществени въпроси на между- 
нашите две партии. Констатирано народните отношения и положени 
бе, че отношенията и сътрудпиче ет° в света. С оглед ма познатите 
ството ’между СЮК и РКП и ме- характеристики «на това лоложе- 
-у двете страни се развиват ус- ***е, подчертано бе голямото знв-

чеше, което в промяната на оъще 
С';!3у;ващ1ите отношения в света имат 
резултатите на Садмата жонфарен- 
гая на необвързаните, състояла ее 
■з Делхи,

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА
плодотворния диалог

Бяха разменени мнения и по 
•т: просите за развитието на социа 
лизма в овета. Бе изтъкнато, че 
Различните пътища и борба за со
циализъм и изграждането на соци 
а лизма, в унисон о условията във 
«всяка' страна .откриват нови перс
пективи в развитието на социали 
зма в света и обогатяват съдържа

Откровеността и сърдечността са основните характеристики на 
традиционни срещи на най-високо равнищенай-новата в поредицата 

между Румънската комунистическа партия и Съюза на югославски 
те комунисти.

Д ко се съди по официалното 
тсомюнике, .изявленията и ка
заното в наздравиците по 

Митя Ри

на мненията, а същевременно с то
ва и всестранното сътрудничест
во между нашите две страни. >нпята на революционната теориявреме на посещението на 

бичич в Букурещ, откровеността и 
сърдечността са основните характе 
ристики на най-новата в поредица 
та традиционни орещи на най-висо 
ко равнище между Югославия и Ру 
мгния и между Румънската кому 
нистическа партия <и Съюза на 
югославските комунисти. Приятел
ските и делови срещи на р-ъковод- 
ствггга на двете страни, на всички 
равнища, чиито корени се нами
гат в твърде честите срещи на 
Тито и Чаушеску, без Стумнепие 
винаги подтикваха богата размяна

Без съмнение, че и тази как
то и всички досегашни орещи на 
най-високо равнище двете съседни 
и приятелски социалистически 
страни, ще допринесат за още по-до 
бро и ло-всестранно развитие на 
взаимните отношения, специално 
на икономическите, но и за изди
гане /на сътрудничеството на Бал
каните, в Европа и «в света изоб
що.

пешно .и бе изразена готовност за 
ло-нататъ.шмо издигане на сътРУ

•наъничеството върху основите 
зачитане принципа на 1независимо-

гта, суверенитета, териториалния
интепритет, равноправието, йена- Изтъквайки значението от 'Ра 
месата във вътрешните работи и заптиета на добрите съседски отно 
правото на всеки народ свободно тения н на равноправното двус- П. Р.



2 Комунист
КРИВИТЕ ПЪТИЩА .' 'М .. Г лпо Щшмндасишолн

внво става? Да «е са един „к.ой-
(свмо) залъгваме, -гова кос се л»а е• а ,<ум, баща, син,

то — е отрицателно предана- то от Р загинал"-' Сдоб-
.мс1Нова«ие — се случва днес («*»' ^ ^ 0НК)И, които стет-
и тук те смее бк.рократичесюи ри тови ,нанесоха позор
да се премълчава, нито несори- миха р и онези, кои-
шно да се опрости ДО такава ш сръбския «*родИ о ^ н0_
отепон за да изглежда, че ста- ю с^.р‘‘   отбраниха. Та-,изстъпления. род орансха и от 1

„а кива, както за поетите ДОШДОЖ

ТЪРГОВЦИТЕ КАТО 

СПИРАЧИ
К

КАК Е СПРЯНО СДРУЖАВАНЕТО НА ТЕКСТИЛНИТЕ ОРГАИИЗА 
ЦИИ В НИШ?

па дума (само) за
Сегашното състоя1* *' ие

фактите цфжжоречиио говори за бе казано, ,,непризнати
« «—« »

И в „Песен-

Лда години изготвяното сдру- 
^ жаьане на текстилните раоо- 

тници в дншка ооишна

— През поел едните пет месе
ца от нашите ООСТ в Ниш не взе тота, че

подли деградации . на револю
цията, обезценяват сс шейните сттаа ха вито един артикул, а от шината 

единствена възироизводствена дя ООСТ «в Сурдулица това не напра* 
лост неотдавна ос спряно с едно» киха в последните две. години ншто 
огроичивото решение на Основна- един път — каза. неотдавна дирек-

рът на Модна конфекция Ни .

на своя народ.
та за носенето на отсечената 

Душан Радович Кондор 
планините на за-

съРнествени. стойности, изопача
ва сс историческия й смисъл.
Във всичко се съмнява. Вш все Стшотич прави

„отместили

глава на
та организация на сдружения труд 
„Ахвалит^т ‘ за отделяне от труди- — Душко Бншчан пред Съвета за 
ас»1а организация модна кошрек- текстил в Нишката камара, 
цпя гаиш. лака още един път ое

иси случай не се касае само за 
„идейна 'комичност". същото: не сме се

За отделни лица не е иаж- от пъкъла Гако стрелецът е раз-
главорезът е за-На едно такова поведение на 

„Квалитет” отговаряше и това, че 
з трудовата организация множес
тво работи са недефиатирани. Съ-

но какво е било в близкото слаи стрелян, ако
клан".

отсрочено доходното свързване 
на нишките текстилни раоотници, но минало. „Старите" делби тря 

бва колкото се може по-б-ьрзо 
да се пре възмогнат, да се из-

което инак получи, по-широка оо 
ществена подкрепа.

според елаоората за интегра- дружието е сведено на минимум, 
ция, израоотен в „хъитекс' тряо- Така че множество, частични ин 
ваше да се формира основна ор- хереои преобладали над общите. В 
ганизация на сдружения труд с по разговора с директора на „Квали- 
вече трудови организации и така тет” чухме, че производствените 
да се овърже производството па ООСТ тежко приемат исканията

на пазаря и изработват модели „за 
склада" или разпродажба.

На иглите, които някога има
ли златни, червени, сини... опа
шки „сега черни, вълнени, опаш 

— в бъ- ки израстнали (сега тези игли, 
с черни опашки, шият / знаме
на и покров за Сърбия”-

Не трябва заради това да се 
чудим, че за Симо ви ч това вре-

личат разграничителните линии
и да се върви напред 
дещето. Добре е, обаче, да се
каже: в този проект за преус
тройството ша света бъдещето е 
заробено с призраците на мина- 

'Лото. Като че ли се чуват пови- ме е мрачно, че по-мрачно не 
ци: „Сърби, съберете се!"- 
след това: „Само слогата сърби- принуден всичко да скрива и 
на спасява!"

кон-оуровини ,тъкани, текстил, 
фькция и ооорота в една силна ця
лост. способна да предложи на па
зара широк асортимент на съвре
менни и

: А може да бъде, и поради това е
Затова започнали масово да 

качествени произведе- продават конфекция от други 
ния. мдеята бе привлекателна за производители. Разтичали се по 
всички текстилни работници в Югославия и от производителите 
Ниш, <и ое утвърдено сдружаване ■ насъбрали екоклузивни модели — 
то да започне от конфекционери- и оборотът започнал бързо да ра 
те. носител на” тази част от раоо- сте.
1-ата трябваше да бъде Модна кон
фекция Ниш.

, На референдума за сдружава- да работи така — оценяват в ниш 
нетр, праведен в края на минала- кия Общински комитет на СКС. 
та година, всички нишки конфек- Тя трябва да влага средства в про

таи.
Това е „мътно и мрачно" вре- Такава логика е отвела Симо

ме, „особено за сърбите”. Апели вич там където го е и отвела, 
ра се затова към тяхното патри Тя е ясна: земята покрива чове- 
огическо знание: да се „изтрез- шките кости. Не е изобщо заж 
нят", да се събудят да се но дали са това кости на герои 

или предатели, партизани 
четници.

— Обаче, тръговията не може осъзнаят, инак черно им се пи
ше. Притурката с поезия ИС- 
ТОЧНИЦИ на Любомир Симо- 
вич в „Книжевне новине" от 7 
април спада в реда на апелите 
от този вид.

Симович, поет и

или

* *
Какво се е пречупило в 

поета и човека Симсвич? Очеви-ционери, към които се придружи изводството, с него да дели риска, 
•и .уНапредак" от съседната 
щина Долевац, се изясниха за сдру 
жаване. Всички, с изключение 
„носителя на делото” — АЛ 
конфекция Ниш. Но, трябва да се че една работна група към ОК на 
знае, че производствените основ- СК в Ншп дълго работела в „Ква 
ни организации на сдружения труд литет" и предложила обемиста 
в тази
са протв,. сдружаването 
правй^^лб:^тяхнатаосновиа :орга- Три месеца след завършването 
низацйя'- Й^йружения труд за про на работата на тази работна гру- 
дажба йа'Конфекция „Квалитет”, па и след приемането на ггрогра- 
която вместо да организира рефе мата за изменение на състоянието 
рендум ^а 'сдружаването, гласува в ^к^залитет” почти нищо не се 
ла за отдейяне бг -с®оята организа
ция й за" формиране на ■ отделна 
трудова организация^ за оборот на 
конфекция На едро и дребно; Ос- 
,но|вният съд на’ сдружения труд в 
Ниш „узаконил” това отделяне,
тъй като не съществували никак- управителните органи и 
виформално-правни причини ниш- то ръководство на. тази ООСТ да 
ките търговци да не осъществят ват инициатива за сдружаване на 
своето отделяне.

об- а не да се ползува от тежкото им 
положение и да ги ^изнудва. дно нещо злена-мерно и страш- 

драматург, ко, когато така по лековат на
чин изравнява Злото и Доброто, 

и Светлината. Покрай 
чудната авантю другото, да кажем, че Симович 

ра на премахване на границите в тази работа не е 
между доброто и злото, истина- Някси сръбски 
та и лъжата, честта и нищоже- бота

на
Модна хвален от литературната крити-Това била една от причините,

ка и награждаван, отдал се, най- Мрака
меко казано, в

усамот ен.трудова организация не програма за промяна на състояни- 
. Пречки ето. поети в тази ра-

вече се опитаха.
. стисто, предателството и бскрба- Ето, на края, и един 

та за свобода, кръвниците и ос- (,от 1938 година): „Това 
вободителите.

Всйната бе страшна,

цитат
пеене в

славата и величаенето на сръбст 
- непризнаванетоа мирът вето и на дру- 

засд\тц само е 
доказателство за това 

въ;в каква заелепеност са

- . -»»« 2 йк -ГСГ™”г.гг.х^г.г -*?» •» —»
народ да се моли, който да го

•— още по-страшен, пише Симо
вич. В мира сърбите 

- ха” онова, което отбраниха 
войната. Днес нищо

гиго никаквипроменило. „изтърва- жалко в
ДокатО’ продължават дебатите 

около ■ отделянето .на „Квалитет" 
ст трудовата ои организация, само 

стопанско

поподна-друго

пропо-
омра-

За тази поезия на Симовичзакрили — „н е от топ ов ни те гър 
межи" във войната, „но от.бръм 
ченето на мухите" в мира.

Тези мисли, които кинтят „от 
на дуто ст и омраза", не оа ио ви.
Обаче, Симсвич е „отишъл" кра чеРтак,Ите ретрогРадни и нацио- 
чка напред: хала иска да пбгъ.л- налистичеоки заряди и пропасти
не Сърбия, и поради това е В Нея‘ ^0аза гтРеД:Н[ всичкожно за да не

компетентна 
трябва давсички магазини на нишките ^кри 

фекционери („Нитекс”, „Детекс",
оценка разбира се, 

'изрече литературна 
критика. Във всеки 
•не би смеела

Още преди образуването на 
Модна конфекция Ниш била фор- „Кожатекр”,- „Напредак" и „22 де 
мирана и организация за' продажба цембар") >с „Квалитет" в специаляг 
на дребно. Задачата й била преди
мно да продава конфекция, която 
се произвежда в тази организация.
За успешната работа на същата, тивно на идеята нишките текстил- 
производствените основни органи ш организации да се сдружат в 
зации на сдружения труд отдели- сл,0жна организация с „Нитекс" и 
ли значителна част от своя доход 
за разширяването й.

Обаче, търговците • забравили

случай, тя 
да пропусне под-

зирана организация за оборот на 
конфекция и текстил. Това е про- е ва-

се повто|рят ня-
СКИте разлики междУч=Г,и

на до арбитриране в работата^ьна 
народа,, за правда и хуманизъм културата и а
— партизаните. В стихотворение 
то „На тРидесетосемюдишнииа-

нуж(НО да се изравнят и стори че

те и злодеите 
б01рц1И за свобода, за честтаясно не 'намерило подкрепа в Ниш.

Затова е съвсем яоно, а това творчеството най-старата истина, че доходът не се 
създава в оборота, но в производ потвърждава и Новица Филииович, 
ството, и в надпреварата за по-гол гр-едседател на ОК на СКС в Ниш, 
яма- печалба „забравили" заради

често се стига

та от битката между партизаните Още неию^4^^ 'ВДИтика-га. 
и четниците в йедо:ва гара през юодели тези които °Я 06 РЪК0' 
септември 1944”, Симович слага, публикуването 
знак на равенство между парти ка? 
заните и четниците. Не се знае

тогава, когато

че най-висшето общинско парти-й- 
какво са първобитно и формира- но Ръководство отново ще постави 
ни. Магазините им били ’ все по-

са позволили 
тази притуркана дневен ред проблемите -в „Квали

тет".пълни с чужди стоки, а все по-лра 
зни със стоки на Нишка конфек
ция- М. АрсичВ. Филипович ^
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КАЗАХА
и! епооредствоното влияние на селското сто- 
11 панство върху създаването на обществе- 

продукт на /индустрията достига към ед 
на трета (27 на ©то), а неговото лооредстве- 

,н©посредствен© влияние .върху формира
ния

■.НО 1И
нето на обществения продукт на целокупното 

към 50 на сто. Също та
за внос на собствено про- 

обезпечава
стопанство достига 
ка> на един долар 
нзводство, селското стопанство 
три до четири долара и около 20 пъти по- 

$ голяма стойност на производството, което не 
* е случай почти што с една друга дейност-

селското стопан- 
,икономическо

: Благодарейки на това, 
ство в нашето обществено и 
развитие има едно от ключовите места, кое
то тРябва да задоволи увеличаващото се 
домашно потребление, да се елиминира вно
са на стоки, които успешно и рационално 

ф могат да се произвеждат в страната, да се 
I създават необходими резерви, както и посто- 
♦ янно ц стабилно да се увеличава износа на 
% хранителнснвкусови стоки, знания /й техноло

гия- Братислав Иконич

!КОМИТЕТ НА СК В Сър БИЯ — ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ДИТ™И КОг1т™ ИТЖВ нГмОЖЕ ^ С Т°Ва Сб ШСТаВЯ 'КЛЮЧОВ
ДА БЪДЕ ОБЩЕСТВЕНО АВТОНОМЕН,
ИЗОЛИРАН И НЕЗАВИСИМ. ОТТАМ Е ПО- 
ЧУДНО ЗАЩО АКЦИЯТА ЗА СДРУЖАВАНЕ 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛИ ВСЕ ОЩЕ Е В ЗАСТОЙ

Ввъпрос: ако този процес продължи, какво то
гава ще бъде мотив за 1Стопанисване в обла
стта на селското стопанство — борбата за 
по-голямю производство и . производителност 
Или борбата за разпределение на дохода чрез 
постоянно повишаване на цените на селско
стопанските продукти?

Причините за забавяне, опоред общото 
мнение,' са изродили, преди всичко, наследе
ните отношения в селското стопанство. Тра
диционно удребнено земеделско стопанство 
все още недостатъчно, е свързано с обще
ствения сектор, който, пак, поради намалени
те капиталовложения предназначени в селско 
то стопанство, постепенно изостава в разви
тието си.

Индивидуалният селскостопански сектор, 
който в целокупния обществен продукт на 
селското стопанство в Републиката участву
ва със 74 иа сто, все ооце се счита за вто
ро степен, допълнителен производител на хра
на. Но, според мнението на мнозинството От 
участвуващите в разискванията, тъкмо по-ус- 
кореното обобществя в а не на производството 
на имотите на селскостопанските производи
тели е централният въпрос в по-нататъшното 
развитие на селскостопанското производство. 
Оттам въпросът как да се осигури такъв об
ществен климат, с когото организациите на 
сдружения труд в областта на селското сто
панство ще надминават сектанското отноше
ние към селянина е изходен идейно-политиче
ски въпрос. Индивидуалният производител 

стопанство вече не може да се говори на обаче е наша историческа и обществена ре- 
стария начин. Защото, през миналата година алност, той е част на нашата самоуправител-> 
СР Сърбия се освободи от отрицателните т©н- на система и като такъв е н ©заобиколим су- 
денции в селскостопанското производство. бект, който тази система отбелязва със овър- 
Целокуиният размер на увеличението възли- заността си с обществения сектор. Той като 
за на 7,2 на сто (в СР Сърбия без САП 8,1; стоков производител, и когато би искал, не 
Войводина 6,2 и Косово 7,8 на сто). Тези раз може да остане изолиран и независим. Оттам 
мери значително са по-големи от запланува- - е по-чудно защо акцията за сдружаването 
ните и р това селското стопанство през ми- на селскостопанските производители е все 
налата година даде значителен принос към още в застой- 
осъществяването на политиката на икономи- В изнамиране пътищата в ло-нататъшно-
ческата стабилизация- Обаче, това още не то подтикване на развитието на селското 
значи, че в селското стопанство и агролро- стопанство всякак няма да липсват нито сис- 
миш ления комплекс е реализиран предвестя- темни, нито законни решения, нито лък ще 
вания прелом. Това отделно е изтъкнато в липсват средства. 'На заседанието на ЦК на 
критически изнесеното уводно изложение на СКС в Сърбия можеше да се чуе, че Репуб- 
Бранислав Иконич, председател на Изпълни- ликата е предприела задължението през тази 

съвет на Скупщината на СР Сърбия, петилетка допълнително да обезпечи десет 
който твърдението подкрепи с факта, че милиарда динара за, изкупуване и уреждане 
през изтеклата десетилетна .развитието на на селскостопански 'имоти и за развитие на 
селското стопанство бе все по-бавно и че животновъдството —, 7,4 милиарда, чрез пре- 
сме, излизайки из етапа «а оуфицита в хра- мии и регрес за подобряване на текущото 
на, минали в период па нейния все ло-голям производство и две милиарди чрез 'кредити 
дефицит, което покрай удоволствията от вре- за развитие на първичното производство. Аг 
ме на време поради плодородните години, рариата политика обаче изисква да се трап 
все пак предупреждава на несъответното об- сформират обществените отношения в сел- 
ществено ангажиране в решаването на клю- скостопалокото производство и на с©ло, чрез 
човите проблеми в селското стопанство и ар _ постепенно премахване .на натуралното и дре

бно производство на стоки, селянинът да по
рт друга страна, 3 селското стопанство лучи статус на равноправен субект в раз-

и занапред съществува натурален подход в клон е ните облици на самоуправлението. Оп-
стопанисването и снабдително-интендантска ределенията са ясни и недвусмислени и тук
логика, която на пръв шан /няма цел за не би трябвало да^има колебания. От актив
създаване на доход и производство. Благода- ността /на членовете /на Съюза на кому ние
рейки иа несъгласуваните отношения в обще- тите и ие само от тях, зависи дали развитие- /■
ственото разпределение, и покрай малкото то на обществено-иконам/ическите отношения
производство, низката производителност и в селското стопанство ще бъдат по-близо до
стагнирането на добивите, в селското стопан- оповестения прелом, 
ство все пак може да се осъществи ©тиоси-

место задължителните изкупвателни це
ни в процеса, с помощта на когото всъщност 
се подобрява относителното положение на 
селското стопанство по отношение на инду
стрията би трябвало да има стабилни, мини
мални, гарантирани цени, които на селянина 
да осигуряват определена оигурност и пара
лелно разработена съответна политика на ре
зерви. Същевременно е /необходимо цените на

Р| реди две години Централният комитет 
на Съюза на комунистите в Сърбия прие 

„Аясционна програма на СК в областта на 
обществено-икономическото развитие на сел 
ското стопанство и агропромишления ком
плекс", документ който не само предвести 
стратегически прелом в тази обществена об
ласт, но и за осъществяване на този прелом 
за / д ейн о-по л и тич е оки отговори направи око 
-то 200 хиляди членове на СК, които живеят 
на село и работят в селското стопанство. В

възпроизводствените материали да се увели
чават по-бавно от цените на готовите стоки 
в селското стопанство. Тази необходимост е 
закономерна защото обемът на селскостопан
ското производство се увеличава по-бавно от 
обема на индустриалното производство, а обо 
ротът /на средствата в селското стопанство 
е по-бавен от оборота в индустрията.

Слободан Милошевич 
0 се докато нашите селяни

пряко да разискват за развойната поли
тика на основната организация на кооперан- 
тите за по-дълго време, сдружаването върве
ше бавно. Когато останалите селяни 
че ние в

ситуацията когато изразително са затруднени 
условията на стопанисване и когато производ 
ството на храна се наложи като една от пре- 
димствените цели на общественоикономичес- 
кото развитие и икономическата стабилиза
ция, бе логично, че ЦК на ОКС в Сърбия се 
върна на този документ, в търсенето на не
посредствен отговор на въпроса: дали през 
изминалите две години наистина е направен 
крупен качествен завой в селското стопан
ство.

не започнаха

видяха,
сдружаването равноправно участвува 

ме в разпределението на дохода, относно на 
излише/ка ,на дохода със заетите в /коопера
цията, сдружаваха се по-бързо и по-масово.

Райко Илич

/.

Подготвяно дълго и сериозно, Осмото за
седание на ЦК на СКС в Сърбия (проведено 
на 18 април) измина под знак на охрабрява- 
щи тонове. Стана очевидно, че за селското

П Реди да успеем всякъде да афирмирам 
правото значение на селското стопанство 

за стабилизиране на стопанското и целокуп
но развитие, както и за по-бързото обърщане 
•към целокупното, а не само общественото 
селско стопанство, в някои среди се яви те- 
зиса за измислената опасност за обществения 
сектор поради материалната подкрепа в раз
витието на селскостопанското производство в 
индивидуалния сектор. Тез/исът не е нов. От 
време на време ние го препознавахме в по
ведението на някои агропромишлени комбина
ти, които затрудняваха процеса на коопера
тивното организиране на селскостопанското 
производство и /нейното обобществяване, въ-

Петар Костич

ие /в СКБ раздвижихме акция, която в 
начало личеше на нереална — тази година в 
Белград да обезпечим /необходимото количе
ство пшеница и брашно без внос. Сега мога 
да кажа, че за пръв път след освобождение
то, Белград тази година няма да даде нито 
динар за внос на пшеница. А когато това мо
же Белград, мисля че е трудно да се намери 
град в Сърбия, който това (освен Войводина 
която, разбира се, това прави) /не би можал 

Милойко Вельович

обще.
Н

телиия

да напра/ви.
С елскастопагкжите производители често 
измъчва отдавнашното обещание, че земята 
наследва оня който я и обработва. Зло е че 
землищната политика водят онези, които неропромишлечия комплекс.
се занимават със селскостопанско производ
ство, и тогава не е чудно, че тя им се от
плата и че цената на земята е такава да не 
отговаря нито на обществения сектор на 

.'селското стопанство, нито на селскостопан
ските производители, които дългосрочно се 
определиха за селскостопанско производство. 
Благодарейки доста и на това. нашите села 
остават почти без «младежи.

Драголюб ШншичО. Кович
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ВЕЛИМИР МАТИЧ

Критика и отбрана
нарсяка цена

На заседанието на Комисията за сгатутарни въпроси на Съю 
комунистите на Сърбия, а разискванията във връзка по поза 

читане на статутарните норми и за утвърждаването и прилагането на 
мерки за идейно-политическата безотговорност на членовете на 

СК, говори и Велимир Матич, председател иа комисията. Публикува

за на

ме част от изложението му.
БЕЛЕЖКА.■стаена предпоставка за това с, 

чс първичните организации и ор
ганите .на СК да приемат планове 
за .работа и последователно да ра-

гт ървнчните организации и 
* * срганщ-е на СК често зане- 

маряват или непоследоватОл- 
провеждат разпоредбите

Статута, отнасящи се до упражня оотят върху реализацията им, 
ването на критиката и самокрнти .оченплта иа събранията и ланс
ката в СК и на дълга благовремен .лята да бъдат конкретни и яс
но да се указва на членовете на ни, организациите и органите ■ на 
съюза на комунистите на недоста- СК да следят и оценяват работа- 
гъдите ов политическата им актив-

Как да се дойде 

другаря секретар?
нано да

та, залагането и поведението на 
всеки член в реализацията на ири 
С] .ц-е заключения. Само на тази ос 
нова може да реафирмираме и до

развиваме конкретната

Докъде стигат своеволието и мощта показва поведението на 
секретаря на Самоуправителната общност на интересите за жилищ 
ни въпроси в община Стари град в Белград „другаря Вуянович

ност и поведение.
Незачитането на тези статутар 

ни норми и фактът, че същите не 
са станали съставна част на жи- -татък 
■вота във всяка първична организа- .-..рческа критика и самокритика, 
ция и орган на СК има сериозни да действуваме превантивно чрез 
идейно-политически последици във олаговременно указваме ма про- 

живот, отно- г.ухките и слабостите в работата 
и поведението, да осигуряваме по- 

водещата степенно прилагане ма идейпо-ло 
Поради литическите мерки и т-н. По тозп

председателя на скутгМаткович от Белград номер на 
щината на самоуправителната общ
ност, обаче отговорила, че й е „за
бранено да дава номерата на него 
ъите телефони". За нея както и за 
нейния ръководител нищо не зна
чил нито авторитетът на ведомст
вото, в което търсят телефонния 
номер. Все пак, помогнала с това, 
че служителя на Председателство 
го на СФРЮ отправила до „правни
ка ' на самоуправителната 
ност (дала телефонния му номер). 
Но правникът — очевидно пред
варително осведомен — „не е утгьл 
немощен" да. дава телефонния но
мер на председателя- Изпраща чо 
века от Председателството до сек
ретаря на самоуправителната об
щност, пак до ,другаря Вуянович”

С това кръгът се затваря.
Служителят в Председателст

вото на СФРЮ, безсилен пред сте
ната на бюрократичното своеволие 
на отговорните хора в общинска 
та самоуправителна общност за жи
лищни въпроси в Стари град — 
Белград, не бил в състояние да'ре
ши поставената задача.

Другарят секретар в самоупра 
общност в Стари град 

не е осамотен в едно такова свое 
безчувствие и „отсъствие” за гра 
жданите и техните проблеми. Тол 
кова повече на журналиста, 
то иска да пише за такива случаи, 
винаги се струва, че нанася неправ 
дима ма отделни хора, кои-ро в ед
но такова поведение не са сами. 
Не е, впрочем, главният проблем, 
че отговорният другар в Лредседа 

1ството не е напълнил задачата 
си. Привеждаме

1^3 «лица
1 има проблем с жилище. От

несла се, разбира се, най-на
пред до своята общност по 
я ми въпроси в белградската обши 

Стари град. Обаче, тъкмо пора
ди бавността на тази самоуправите 
„тна общност по жилищни въпроси, 
г-лед повече неуспешни опити да 
реши своя проблем, тя се обръща 
за помощ към Председателството 
на СФРЮ. Тогава по установената 
погктика, съответната служба към 
Председателството се опитала да 
лолучи необходимите сведения за 
„приведения” предмет- Обаче, за 
позече от 20 дни тази служба не 
могла да се свърже чрез телефо
на с „отговорното лице” в общинс
ката самоуправителна общност по 
жилищни въпроси, тоест със се- 
' ■оетаря на общността Божидар 
Чушовнч. Всеки път последен съ 
Зеседник била секретарката му, 
:оято упорито отговаряла, че „дру- 
'-плт секретар не е в канцелария
та си”, след. разбира се, като то
ва най-напред „проверявала” и си- 
гурно установявала.

жили-
вътРешнопартийния 
тенията, единството и способност- ната за изпълняване на
идейно-политическа роля- 
това, вместо здрава комунистичес начин Съюзът на комунистите ще

изключително за хората.ка критика и самокритика, среща се бори 
ме деструктивно действуване, 
вместо прилагане на другарска
критика има и отбрана по всяка ралния лик на комуниста, а с това 
цена, вместо благовременно указ- и най-конкретно ще допринася за 
ване на члена на СК на непоследо развитието на отговорността на 
вателността му в работата и пове всяка първична организация, ор- 
дението — натрупват се слабости, ган на СК и на всеки член отделно.

Първичните организации и ор- 
приемането на идейно-политичес- ганите на Съюза на комунистите 
ки мерки, в най-голям брой слу- често имат небрежно отношение 
чай изключването от СК се прила- към статутарното задължение, спо 
га като първа идейно-политическа ред което редовно — най-малко ве

днаж годишно — да разглеждат 
възпитателното въздействие на 

Пътят за преодоляване на едно идейно-политическите мерки. То- 
такова състояние се намира в по- ва само по себе си говори за пера 

дователною зачитане на стату збирането 1на идейно-политическия

за издигане авторитета на членове
те и организациите на СК и за мо- общ-

вместо последователност в пред-

мярка и под.

тарните норми и в тяхното оживо- смисъл и целта на прилагането на 
тзс.ряване в първичната организа- идейно-политическите мерки в 
ция и в органа на Съюза на кому СК. Именно, не се схваща, че иде- 

_-ите. В това отношение, над- йн^политическите мерки са във
• дественота е да се установят и функция на възпитателно влияние 

тачат демократическите „отноше- зърху члена на СК, към когото се 
■ния върху основите на принципа прилагат, но имат значение и за 
на демократичния централизъм, по останалите членове на Съюза на 
следователно да се прилага кол ек- комунистите: за идейно-политичес 
тивната работа и отговорност, да кото и акциси-щото издигане и ук- 
се развива и издига комунистичес- -репване на членовете, организаци- 
ката критика и самокритика. Съ- ите и органите на СК.

Отговорният работник в Пред
седателството повече пъти давал 
на секретарката своя служебен 
телефонен номер с молба до сек- 
‘ гЕря да му се обади със забе
лежката, че се касае за служебен 
разговор. Но секретарят не се оба
ждал. Последният път секретарка 
та била помолена за телефонния

Еителната

кога-

Тър Каражнов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ва изданието за ЮНА).

Адреси на редакцията на всички 
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
11, телефонна централа 335-069, Белград.
Ред
БелградГч^улевард ЛСнин 6, телефоп 627-793.

дателска трудова организация

Комунист този случай за да 
-ададем въпроса: как нашите граж 
Яс«и успяват да решат своите все 
кидневни неволи, котето се озоват 
- ред тази съща стена, когато тряб
ва да дойдат до другаря секретар 
на разнообразните самюуправител- 
,Н1И °бщ«ости, които трябва (и са 
длъжни) да |Им помогнат, Ако отго 
1В01РНИЯТ служител в Председател
ството на СФРЮ 
десет дни да стъпи 
„ежретаря |На самоуправителната 
оощност, дори и чрез телефона, 
как ли ще уопее тражданинът в 
•неволя зад когото не стои автори
СФРЮ?1 П'редоедатетствот° на 

Въпрос

С указа на Президента на Републиката от 
22 декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
2® декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венед.

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания на „Комунист”: Велко 
Милапинович.

Урежда Единна редакционна колегия: 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
вории редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрудаху (САП Косово), Пе

нзда

На
ята на изданията за СР Сърбия: Нови

яе може за два- 
в контакт съсИздава

„Комунист".
Печата се в ъртьк на сърбохърват

ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а » съкратени издания ка български, ун
гарски, словашки, румънски и руеннеки език. за всички «и, налитака?

Й. К.



Младежка трибуна * Младежка трибуна «
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” 
В БОСИЛЕГРАД

ТИТО И МЛАДЕЖТА — 
КРЕПКА НИШКА, СВЪРЗ 
ВАЩА НАШЕТО МИНАЛО 
И БЪДЕЩЕ УСПЕШЕН РЕФЕРЕНДУМ

В миналия петък' над цици или ученик за общин 
150-те трудещи се в обе- 'ско или регионално състе- 

зание. Така например в то 
самоупрйвителен акт,ТН И СЕГА!

НИ ВОДИШ Ш
диненото основно училище 
„Георги Димитров" в Боси
леград приеха чрез рефе- за спечелено първо място 
рвндум правилника за раз- ,на което и да е общинско 
пределение на средствата състезание се предвижда 
за лични доходи, който ня увеличение на личния До
колко пъти досега не успя ' ход за този Месец с 0 на 

мнозин- сто, за второ 3 пла сто и 
с 2 йа 'стО.

зи

ваше да получи 
ство. за трето място 

За отбелязване е, че спо Без съмнение, че това ДО 
ред сега вече приетия пра значителна степен, ще мо- 
пилник се предвиждат из- тивира й ще даде подтик 
вестни стимулативни мер- на просветните работници 
км за по-съдържателна и в основното училище за 
качествена възпитателно-
образователна дейност 'на . ственб обучение 
просветните работници, дигне на по-високо равни- 
Именйо, за пръв път се ще извън училищната дей- 

специално възна- ност — свободните
пости.

Младежта е бойка, пълна с ентуси- 
енерпия. Другари, използувайте 

тази бойкост на младите, насочете 
положителна насока — написа Тито на 
югославските комунисти 1935 г.

Така започна бойното другарство 
жду младежта и Тито.

И когато Комунистическата партия 
призва народа към отбрана на нашето 
мило отечество Югославия, младежта 
тръгна първа. В тази тежка и свърхчо- 
вешка борба нашите младежи показаха, 
че са достойни синове «а нашите слав
ни лретци. Дадоха безбройни примери 
на героизъм и пожертвование в много 
тежки и кървави борби.

Народ, имащ такава младеж не 
трябва да се страхува за бъдещето си.

Другари и другарки! Ние се нами 
раме пред тежка задача: изграждане 
на нова, федеративна Югославия. Тази 
задача изобщо не е по-лесна от създава 
нето на героичната Народоосвободител- 
на войска.

Но ние и сега разчитаме на вас, 
млади поколения!

1948 година. Нека е всекиму ясно, 
че ние можем да надделеем и по-големи 
трудности. Само трябва да пазим един 
ството на партията и народа, да запазим 
вярата си в нашата победа!

Другарю Тито, ний ти даваме обет—
Нашата самоуправителна система 

създава възможности за все по-активно 
участие на младите хора в целокупния 
обществен живот и настоява, според въз 
можностите. да им създаде условия за 
всестранно развитие и изява. Затова гьк 
мо младежта е най-много заинтересова 
на тази система да се осъществява по 
следователно и да се развива и усъвъР 
шенствува.

Самоуправлението е нашият истори
чески шанс.

Нашата младеж и днес е готова с 
доброволен труд да изгражда страната. 
Този доброволен труд не само че ускор: 
ява построяването на отделни обекти, а 
развива и обич към труда и, което е 
особено( важно, допринася за сближава
нето «а работническата, селската и учи 
лищната младеж й за укрепването 
братството и единството на нашите на-. 
роди.

азъм и
по-съдържателно и каче- 

и ще изя в

ме- актив-въ вежда 
граждение за всеки учи
тел, който подготви уче-
БОСИЛЕГРАД___________

М. Я.
на

АНСАМБЪЛЪТ „ЕЛДОРАДО" ИЗНЕВЕРИ 
ЗРИТЕЛИТЕ

\
Тито — партия, младеж — акция.
Може би никога след войната не е 

толкова важно като днес младежта да 
укрепва братството и единството. Тя и 
досега беше строител на братството и 
единството. Нека и занапред на отдавна 
положените основи развива братството 
и единството, защото то е единственият

мен ти, ансамбълът ..Елдо- 
радо”, .изневери зрителите, 

пес- 
босиле-

ГХрез последните петнаде 
сет дни любителите , на
театралното изкуство, в Бо жадната, за народни 

ни, хора и танци 
градска публика.

Именно според договора 
с Центъра за култура, кой 
то бе и организатор на

силеград имаха възмож
ност да гледат две театра, 
лни представления. Става 
дума за гостуването на Се 
кцията на Народния теа
тър от Ниш, който дейст представленията, в Бооиле-
вува в състава на Сдруже град ансамбълът „Елдора-
нието на .драматичния . теа да" трябваше да участву-
тър на СР Сърбия и ансам ва в пълен състав, начело
бъл за народни песни и със Слрбодан Илич —: Бо
хора „Елдорадо" от Пара- бан и. Беба .Османович.
чин. И докато Секцията Обаче, докато зрителите с
на Народния театър от нетърпение очакваха пред
Ниш, която пред зрители отавянето на посочените
те от Бооилеград се пред- майстори на народния ме-
стави с драматичната пое лос,, поради които мнози-
ма „Хасанагиница" от А. ва от тях и бяха дошли,
Шантич, в която участву- (въпреки, че цената на би

Стефан летите не ,беще малка — 
120 динара), същите не из 

вич, Верица йованович, ■ лезнаха на сцената, което 
Брана Войнович, Весна' предизвика голямо незадо-
Кръстич и Будимйр Сте- волство. в залата и поради
фанович, доставиха голя- което мнозина от зрители
мо задоволство, поради ко те. останаха да жалят, за
ето бяха често възнаграж- скъпо заплатените билети

М. Я.

залог за успеха на нашето по-нататъшно 
развитие 
зма.

за развитието на социали

Да живее братството и единството!
1980 година. Пионерите и младежта 

се простиха съсна Югославия тъжно 
своя най-®елик учител и вожд.

Без Тебе пред нас, с Тебе в нас, в 
сързата на всички трудови хора и граж 
дани на Твоя и наша Югославия, 
решително и крепко следим 
дело.

ние 
Твоето

Развитието на социалистическото 
самоуправление, укрепването на братст 
вото и единството и осъществяването на 
икономическата стабилизация сега са 
най-важните задачи на субективните си
ли. И на младежта.

Партията и сега разчита на младежта, 
а младежта на Титовото дело. И крачи 
напред.

ваха артистите:
Петрович, Зорица Стефано

Кирил Георгиев давани със силни аплодис-

добра бележка сред някол- тане най-високото ми и най-скъпо 
ко десетици отлични. признание. Колко много свидни спо

— Буковата грамота е намети мени пазя от този май- Само един 
на хубаво признание, за което меч- пъх в живота се получава такава 
таех и аз, но ею само една крач- чест и само един път се изпитва 
•ка ме раздели с нея- Тша обаче не такава радост и щастие. На 21 
,ме обеокуражи, но ми помогна май започнахме пионерски поход 
да осъзная, че до признанията се ..По Титовия роден край", а на 25

май бяхме в Белия дворец, в Бел-

МИЛКА ДОНЧЕВА — ОТЛИЧНИЧКА И ТАЛАНТЛИВ САМОДЕЕЦ много

СПОМЕНИ ЗА 

ЦЯЛ ЖИВОТ
11На 25 май 1979 година лично честитих 

87-ия рожден ден на другаря Тито. Гади 
среща с най-великия син на нашите наро
ди и народности ми е най-високото .и най- 
скъпо признание. Винаги ще помня Тито- 
вите топли думи и прекрасните моменти в 
Белия дворец, които и сега дълбоко вълну
ват душата ми.

стига 1с много по-голям ТРУД-
Дончева избира 'най-правилния ' град, къдею честитихме на най- 

път, а по него винаги ср стига до' скъпия ни учител Тито- рождения 
високи постижения. Отлично учи му ден. Никога-не мога да забра- 
воички предмети, с голямо УсьР- вя Титовите топли думи, с които 

■изпълнява многобройни задъл- ни канеше да вземем от рожден- 
младежката организация, денската торта. Вечерта присъст- 

в вувахме на великото тържество на 
сек- стадиона на ЮНА, на което му бе-

ШЩ
дие. 
жения в

Ш1 изявява разкошния ои талант 
работата на рецитатороката

.всички постига с ТРУД 'И та ция и в подготовката п изпълнени ше предадена щафетната палка.
ето на м>ногоброй|Н|(1 тържествени Завърнахме с© от Белград с^с спо 

Вече дванадесет години учене- програми. Спечелва много общин- мени за цял живот с вълнение 
то е най-важната задача за Милка, от и регион а лни награди н приз разказва Милка. 
л още от първите ученически дн-» нания, а- 1979 година получава, при .тт

МИЛКА ДОНЧЕВА, абитурм- 
1У-2 клас а образоеател 

„Иван Караиванов" н 
богата

ка. А 
ламт-ентка от

ния център
Босилеград има наистина

био графия • Отлична 
член на пио- 

организа 
самодеец. С една

_ Дончева обича .твърде много
я осъществява твърде успешно. В знанието на живота: заедно с г-ру художествената литература. В сво 
училищните дневници срещу ней- па ученици от . основното учили- бедното си време чете произведе-

~ ~ '■ " из- ния на Перл Бък, .сестрите Брои
те, Иван Вазов, Христо Ботев, Иво 

дрич «и Владимир Назор. Но не- 
СР Сърбия, йна „първа обич" е химията.

ученическа 
ученичка-, активен 
верската и младежката

ното име стоят стройни редици от. ще „Георги Димитров" бива 
„петици". Само една „залутала чет брана да честити 87-ия рожден ден те, 
норка" .в свидетелството за пети на,другаря Тито от името на мла- Ан.

ции, талантлив 
дума — девойка с всички положи
телни качесггва на млад член на 
нашето социалистическо самоупра 
вигелно общество. Успехите й са 
м-ногобройни, признанията съидо та

клас й отнема Буковата грамота- држта. -и: пионерите 
Подобна „несполука" й се случва — Срещата ми с великана 

училище: само една нашата революция беше и

на
на

Манол ЯНЕВще ос-и в средното
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срещи и РазговориОРГАНИЗИРАНЕТО НА ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СветланаСветлото утре наПо-близо до пациенте заработвам и повече

Светлана Анта-но що 
— изтъкваЗа Светлана Антанаоие- 

оич. работничка >в основна- 
■та организация но сдруже
ния труд „Телсстилколор” 
гв Бабушнлца, наис-рина ищ 

утре. От 1

НТаквоЧ'мнели за т-рудова
ч а диспиплина.-’

Светлана 
счита, 
плина
по-добра в че в тона отно
шение синдикалната орга- 

може да даприне-

ф Наскоро ще бъде открита амбулатория а 
с. Назърица

През последните някол
ко години Здравният дом 
в Босилеград направи кру 
пнп крачки в подобряване
то на здравната защита па 
населението в общината, 
преди всичко чрез изграж
дане на -нови здравни обе 
кти ат увеличаване броя 
на здравните работници.
Понастоящем за адравосло 
вното състояние на насе
лението в общината, пок
рай останалите (Работници, 
се грижат и 21 лекари и 
зъболекари (7 зъболекари 
и 14 лекари, от които два- 

специалисти). Имайки 
че в общината 

14 300 жители 
това число не е малко. От 
друга страна, налице са 
и редица трудности, 
ради разпръонатост на се
лата л нерешените пътни 
проблеми.

УСПЕХИТЕ НЕ СЕ 
ОСПОРВАТ, НО...

Антаиасиевичтия), а наскоро «це замине 
лекар на специализация по 
рентгенология. С това, по 
край съществуващите 
че двама (гинеколог и 
диатьр) ще се задоволят 
луждитс от 
необходими за един здра
вен дом, какърто е босиле 
градският. Разбира се, ако 
останат тук.

ОЧАКВА СЕ ПОДОБРЯВА 
НЕ РАБОТАТА В АМБУ 
ЛАТОРИИТЕ

че трудовата /писци 
може ‘да бъде още

ва мо-оветло 
юли се надява, както и» ос 
ташалите и колежки, да се 

по-сие
ве-

гиреиссат в новите,
•|\П'И 1 и по-удобни за рабо-, 
та помещения на „Текстил 
колар", кагато почти поло 
вината от работниците на 

•минат 
трудова сди-

„ Първи май" п

пе-
::и:зация 
се о'ще повече.
_ Като по-млада .работ-

— мога да кажа, че

специалисти,

пичка'Iтози' колектив що 
към. новата 
ница на 
Бабу шпица.

Поговорихме си тези дни, 
•в навечерието на празника

Светлана

и по-опит-по-възрастните
членове на нашия коле 

ктив винаги са готови
помогнат, да пренесат своя 

И то

ниСветлана Днтанасиевич Да

на Съюза на комунистите 
— казва той.

— За мене пренасянето
производствени

бс,гат опит и на ‘нас-
ми влива надеж-■ва същода труда със 

А1итанас1П©В'11Ч, за които и 
колежките й, и майстор— 
ръководителя в „Текстил ко 
лор" Еранпслав Миладпно-

колективда, че нашият 
занапред, ще постига още 
ио-хубави резултати. На-

гю-упорития труд,

Една от трудностите за 
по-доброто здравеопазване 
е -недостатъчното действу- 
ване на здравните станции.
В Г. и Д. Любата, където 
покрай другите здратни ра 
ботници работи лекар и 
зъболекар. В Г. Лисина все 
кидневно работи зъболе
кар, а салю един ден се 
дмично лекар. Един път 
през седмицата идва и ле
кар в здравната станция в • 
Д. Тлъмино, където пора
ди липса на ток не рабо
ти и зъболекар. Динчов 
подчертава, че за доближа 
ването на здравната защи
та до населението е необ
ходимо по-ефикасно дей- 
ствуване на тези здравни 
ведомства. Казва, че в тях 
постоянно ще има лекари 
след като лекарите—ста
жанти завършат необходи 
мата практика.

в новите 
помещения ще бъде голям 

— изтъква Светлама празник 
га. Там ще имаме хубави 
условия за работа и надя
вам се, че ще 
,и по-добри резултати. Пре 
д'И всичко ще можем 
произвеждаме повече и по 
качествено. Сега получа
вам средно по 8500 динара 
на месеца, а тогава сигур

предвид, 
има около ред с

като се обезпечат и нови 
машини и по-сьвременна те«пич.

постигаме— Светлана е от четири 
години насам на работа 
при нас, но е между най- 
усърдните работнички — 
изтъква Миладннович. За
това сме я предложили п 
да бъде приета в редовете

сигурно е, че 
и метчите на Све

хпология, 
ще .могат 
тлаиа Антаиасиевич да се 
сбъднат.

по
да

М. Андонов

МЛАДИЯТ ИНЖЕНЕР ВЕЛИН ДИМИТРОВПОЛЕЗНО ИЗОБРЕТЕНИЕ НА— Предприемаме воич 
ки необходими мерки и 
оказваме помощ в рамки
те на нашите възможнос
ти. Терена ,дтокриваме" 
чрез „Бърза помощ" и ра
ботата на четирите здрав 
ни станции. В Здравния 
дом в Босилеград общата 
практика работи в три, а 
зъболекарската служба в 
две смени, а в стациона
ра работят, и диспансерс- 
ките служби по гинеколо
гия и педиатрия- При това 
подобряваме и работата на 
патронажната служба, 
която се чувствуваха ела 
бости. Казано накратко, по 
стояено се грижим да из
пълняваме поетите общест 
вени задължения 
деля д-р Денча Динчов, 
специалист по -гинекология 
и директор на Здравния 
дом, като добави че почти 
винаги се оказва бърза по 
мощ па болните и от най- 
отдалечените села.

Успехите не могат да се 
оспорват- Обаче, хората 
понякога негодуват на ра
ботата, особено срещу не- 
ефикаоността на специали 
стите от Медицинския цен 
тър в Сурдулица, които 
един -път седмично идват 
в Босилеград. За това сът
рудничество д-р Динчов ка 
зва:
шия Трудов съвет е, че съ
щото не е на равнище, на 
което трябва да бъде и 
че не се реализира, съгла 
сно договорите при интег
рацията. И покрай всички 
те възражения, специалис
тите, които идват тук, за
късняват, понякога въобще 
не идват. Цеха заплащат 
пациентите и ние, които гу 
бим доверието всред тях.

Една от 'Възможностите 
за решаване на този проб
лем е специализирането на 
свои кадри. Понастоящем 
трима лекари са на специ- 

х ализация (обща, интерна 
медицина и епидемиоло-

Слънцето в тоалетната вана Ф Ф Ф

вече е патентирап в Съ-оз 
кия завод за патенти.

се наб авя материал за то
зи уред?

Като минавате по улица 
„Люба Ненадович" в Бързи 
брод, вниманието ви си- Слънчевият колектор 

казва Димитров пред- Освен това слънчевият 
колектор не е единствено
то му изобретение. Топ ра 
боти и върху друти уреди, 
които естествената енер
гия могат да бъдат в слу
жба на човека.

гурно ще спре къщата на 
Велин Димитров. Освен че 
има хубаво местоположе- 

Какво е положението с . ние и градинка с чешма. 
(не)изграждането на стан- на лицевата страна на ман- 
цията в Бранковци и ам- сардата ще забележите 
булаторията в Дукат? един уред — плоскост е

— Вследствие трудности повръхна от 1 м2, дело на 
те,' които настанаха кога- самия Димитров. Този 
то изпълнителят >на рабо уред е така нареченият 
тата неоправдателно пре- слънчев колектор, който 
късна с изграждането, със 
СОИ по здравна защита 
предприемаме мерки за ета 
пно доизграждане на тези 
обекти. Въпреки че този 
въпрос трябва да се реша 
ва без отсрочване, все 
още не е уточнено кога и 
как ще започне доизграж
дането.

ставлява една черна плос
кост. с десетина гърби. 
Плоскостта, поставена под 
най-подходящ ъгъл, поглъ
ща слънчевите лъчи, кои
то посредством специалнив

слъчевата енергия превръ
ща в топлинна и семейст
во Димитрови с него си 
„задействуват” бойлера.

Как е дошъл на тази 
идея Велин Димитров?

— От отдавна ме измъч 
ваше мисълта да констру
ирам уред, който да изпол 
зува слънчевата енергия,

спо-

■ «...
0

Накрая, когато се касае 
за доближаването на здрав 
ната защита до население
то трябва да се 
че амбулаторията в с. На
зърица, за която са 
разходвани 1 850 000 дина
ра, е завършена. За съоръ
жения са заплатени 180 хи 

очаква

която така н©милосърдно 
се „разпилява" — споделя 
Димитров.

Машинният инженер Вс 
ЛИ1Н Димитров преди две 

из- гс-дини напуснал работното
Електронната "елин Димитров: със слънчевия колектор —

лни спестявания

И.Г-.М •’ ’ ,\1|
изтъкне,

си място в 
промишленост, като всеця 
до се посветил върху реа
лизирането . на 'идеята ' за 
слънчевия колектор. И ето, 
тези дни, първият слъчев 
колектор вече действува. 
Как изглежда той,

значите

Становището на на търби се превръща в тои- 
л ин на ен ерги я. . Бнергията 
след това по проводници 
се предава до бойлера. Та 
ка по всяко време в дено
нощието, в бойлера, има 
вода с температура от 
70—80 градуса Целзиеви.

Със слънчевия колектор 
на Велин Димитров се осъ 
щестзяват значителни спе-1 
(дявания-

— Годишно се спестяват 
най-малко 1300 киловат-ча
са електрическа енергия — 
казва Димитров.

Изобретението на Дими 
уведоми,

През изтеклата 1982 го
дина участвувал и на съю
зна изложба на изобрета
тели РОСТЮ-82 в Риека,

ляди динара и се 
същите нескоро да прис
тигнат и обектът да бъде 
открит.

В. Б. където получил и диплом. 
Инак, както ни каза Ди
митров,

Къде

звонци материалите, от 
които създава овоите изобЗа Празника — нова амбулатория ретения са родно производ 
отво, така че няма да стру 
ват много.

Слънчевият колектор е 
само началото на творчес
кото търсене на Димитров 
в тази област-

ци не е пристигнала още, 
обаче за амбулаторията е 
доведена вода от частен 
водопровод в солото.

Населението от Звонски 
район за празника на тру 
да — Първи май — полу
чава нова амбулатория. 
Сградата на амбулаторията 
е готова отдавна, обаче по 
ради закъснение с довеж
дане на водата 
жеше да се предаде на 
употреба. Водата до Звон

Инак за построяването 
на амбулаторията са изра- 

. зходвани 5 500 000 динара, 
а за обзавеждането й — 
1 500 000 динара.

не мо-
Матея АНДОНОВМ. А. тРов, както ни
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СЛЕД ПОЖАРА В „СТОЧАР’’ — ДИМИТРОВГРАДВСЕНАРОДНА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА

СПАСЯВАНЕ ОД РАЗВАЛИНИ МАТЕРИАЛНАТА ЩЕТА
Днес човек може да се 

намери под развалини, т.е. 
може да бъде 
под действие

лесно да бъде избавен.
Когато се установи мяс

тото на най-близо затрупа 
ния —ако тоз е още жив, 
а най-напред, трябва да се 
спасяват живите 
е а започваме да ои проби
ваме пщ до него. Трябса 
бързо и внимателно да се 
действува. При това тряб
ва да се съобразяваме и 
с всички опасности, конто 
може да ни очакват-

Кого г-ай-налред да спа
сяваме? Ако има повече 
затрупани, грябва да пре
ценим кой е в най-тежко 
положение. В 'изпълнявано
то на тази благородна, но 
грудна задача необходимо 
е спасигелят докрай да бъ 
де само обладан, да дей
ствува бързо, а при това 
в нщо един момент да нс 
забравя педантичността в 
работата. Защото под 
прос сея човешки живо-н, 
които са ь зависимост сл 
всяка крачка и потхват на 
спасителя.

ствуват два вида единици 
на гражданската защита: 
единици за общи действия 
и специални единици. Еди
ниците за общи действия 
изпълняват «различни зала 
чи в гражданската защи
та, една от които е и спа
сяването иа пострадали в 
развалините, 
хе единици са обучени за 
определени задачи и длъж
ности. Според задачите, за 
кбито са създадени, спе
циалните единици биват 
п роти вопожарии, вете ри- 
нар'н«и, санитарни, РХБ, е- 
ДИН1ИЦИ за деконтам1Инация 
на почвата, за дезактивира
не на 'меексплодирал1И ми
ни и «пр. Когато се случи 
бедствие, единиците на 
цивилната защита се мо
билизират спешно и първи 
стъпват в действие.

затрупан 
на евентуа

лен агресор на страната, 
вследствие стихия или зе

помещенияОт пожара, който избух 
на на 19 февруари, в гюме. 
щенията на трудовата ор 
ганизация „Инекс—Сточар” 
в Димитровград, материал 
ната загуба възлиза на 2^,5 
милиона динара. При това 
не се има предвид възоб
новяването на изгорялата 
документация, за което съ 
що са необходими средст
ва. От тази сума 12 милио 
на е стойирста на самата 
сграда, въпреки, че тя 
над сто години. Положе
нието, що се отнася дс 
работниците от админист
рацията, частично е подо
брено след пожара.

ни в новите 
край бъдещия хладилник. 
Останалите са поместени в

тога-метресение, или ако сгра
дата, в която живее 
работи е взривена от ди- 
версанти. С цел 
нас да знае как да 
бави от развалините 
пък да помогне на други, 
необходимо, е непрекъсна
то обучаване на население 
то. В случая трябва да се 
обучават -всички, независи
мо от възрастта.

Спасяването от 
ните най--напред ще 
си от вида на същите, ка 
кто и от това в 'какво по 
ложение ще се намерим. 
Ако сме извън развалини 
те, тогава трябва да пред- 
приемеме всичко възмож
но, за да намерим място
то, . където са затрупани 
хора, т.е. да утвърдим кой 
къде е затрупан.

или старата сграда на митница_ 
та, където условията за” 
.работа са твърде лоши и 
поради недостигът на ин
вентар, а особено на пише 
щи и сметачни машина.
В „Сточар” се надяват, че 
солидарната помощ на ос
таналите трудови органи- 

■ зации в общината няма да 
•изостане. За тойа е отпори 
та отделна текуща сметка, 
на която заинтересованите 
могат да внасят определе-

всеки от 
се из- 

или

Специални-

е
развали- 

зави

ни суми.
Установено е, че пожа

рът е избухнал на тавана 
на сградата поради запал 
ването на една г.реда 
комина.

Административните 
ботници от ООСТ „Търго- 
кооп” са в най-добро поло 
жение, понеже са поместе

ра-
ДОвх-

Михаило Георгиев оки
А. Т.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
КАК ДА ИЗВЛИЧАМЕ 
ЗАТРУПАНИТЕ?

В такива случаи е необ
ходимо да се знае, че чо
век под развалини-, може 
да живее два до четири 
ДНП
време предвиждат за раз
валини, предизвикани не от 
развалините 
му е лекарска помощ или 
помощ ог други обучени 
лица.

Сръчният
майстор
Младен

Най-напред трябва вни
мателно да разгледам раз
валината. Ако ни е извест
но вътрешното -разпределе 
ние на помещенията (стаи
те, стълбищата и пр.) мо
жем лесно да заключим 
кой къде от квартиранти- 
те е затрупан. След това 
трябва бързо да преценим 
кой от тях е жив, къде е 
и в какво положение сс 
намира. Тогава трябва да 
определим действията с- 
цел затрупаният бързо и

Специалистите това

необходима

На проведеното неотдав 
на в Димитровград регио
нално състезание „Какво 
знаеш за движението”, Съ 
•ветът по безопасност в 
движението към Общинска 
та скупщина за уопешно- 
то организиране на също
то получи признания от 
всички участници. Приз
нания получиха мнозина. 
Малцина, обаче, знаят че 
повечето от необходимите 
помагала и съоръжения на 
полигона са дело на Мла
ден Тодоров, майстор в 
основното училище „Моша 
Пия де” в Димитровград. 
Но, той не получи приз
нания. А за всеки 25 май, 
за всяко „Братско хоро”, 
за всеки празник той е го
тов да направи каквото 
трябва, да даде принос в 
честву1ването.

От 35-те години трудов 
опит «вече 27 години рабо
ти като квалифициран дър 
воделец в училището. По
коления и поколения уче
ници 10 знаят като май
стор и така му и тикат- 
Но, той 'Не е майстор са
мо с една своя 'специал
ност. Ученици те от него 
са учели на кой принцип 
работи
ютия и повечето други еле 
истрически уреди, как се 
въвежда ток >в къщи ...

КАКВА Е РОЛЯТА НА
ГРАЖДАНСКАТА
ЗАЩИТА?

■ Според Закона за народ
ната отбрана у нас същс-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Достойно ознаменуване на Майските 
срещи

Майстор Младен: творец на три машини
повече. Децата пък по при 
рода са любопитни и тряб
ваше да им се дава отго
вор на много въгтроон.

На времето в училище

то е подарил на работилни
цата. А има и за какво да 
се гордее 
са излезнали отнякоя фаб
рика. Неговото име е свър 
зано и с печатането на 
пъ.рв-ия детски вестник в 
общината „Югославдиче”. 
Майстор Младен правеше 
клишета за вестника от 
линолеум.

Работата е «налагала и 
налага да се работи и след 
работното време. Любовта 
пък къМ учениците е е«д- 
на от причините, която го 
караше и кара да даде 
всичко от себе ои. Обаче 
освен две оценки от стра
на па учителския колектив 
„Особено се изтъква” дру
ги признания няма. Винаги 
остава във втор план. Но, 
той скромно казва:

като че лии 25 май Деня на младо-На 20 април т.г. в Боси
леград се проведе разши
рено заседание на Предсе
дателството на Общин
ския отбор на СУБНОР и 

Комисията

стта.
Освен това Председател 

ството на 00 на СУБНОР 
в Босилеград, прие предло- 

Комисията по

то съществуваше секция 
на младите техници. Той 
,бе нейна душа. Особено бе 
развито моделиер ството и 
авиомоделиерството. За не
говото име е свързано пър
вото лансиране на „Ракета”, 
а самолетчета с истински 
малки мотори бяха част от 
всекидневието на децата.
Далечната 1956 година на 
едно състезание във Вър
шан
ят съюз на Югославия му 
е присъдил специална гра 
мота. Носител е и на пет 
дипломи от различни семи 
нари, които е организира
ла „Народна техника”.

За другарувайето му с 
децата и за всеотдайната 
любов към тях с&идетелст 
.вуват няколко «неща. По- 

— Един (майстор в учи- край другото, 
ли те трябва да има широ- прашен в училището, шка

™чвок? образование за сечива съм когато срещам хора,
Тодоров Любовта стРументи, с които е някогашни ученици, а ое- 

пълна училищната работил га инженери, лекари, агро- 
ница, от «които голям брой поми ... когато ми казват

хубави дума. Хубави думи 
не без „Майсторе”.

жението на 
отличия и признания, на 
основното училище „Геор
ги Димитров” в Босиле
град, за извънредни резул 
тати и всестранно сътруд
ничество със Съюза на 
бойците о,т Бооилелрадска 
община, а преди всичко в 
поддържане на реводюцио 
нните традиции от Народо 
освободителната борба «и 
социалисти чеоката 
люция да се присъди Пла- 
кета на

членовете на 
за тачене и развитие на 
революционните традиции. 
На заседанието (бяха 
викани и представителите 

обществено-пол итичес- 
общи-

по-

«а
ките организации в 
«ната, «но нито един от т*х 
ве при съствува) между 
другото бе «направен дого
вор и уточниха «конкретни 
задачи във връзка с по
срещането «на предстоящи 
те майки празнициПърви 
май. 6 май и 25 май.

Въздухоплавателии-

рево-

СУБНОР на Юго
славия.

Да кажем и това, че 
Председателството иа 00 

СУБНОР ,в Босилеград
Договорено бе, бойците 

с богатия си 'опит и тази 
как то и «винаги до-

с л ек три ч е ок ата
— Най-голямото ми при 

знание е, че това което 
направих, правих с удовол 
ствие и че може да слу
жи на децата. Щастлив

«иагодина, 
сега, активно да участву- 
.ват в срОДИ'ге ои в озна-

поикрели инициативата 'На 
ОК .на ССТН от Войник 
за рековираме паметника 
на загиналите, като даде 

2000 динара за та
зи цел. Подкрепи и пред
ложението «на ОК >на ССТН 
в Босилеград за ознамену- 
ването на 20 юн«и Деня на 
гражданската защита в 
Югославия.

всички по-
на тържестватаменуване

повод Първи май 
ждународния празник на 

6 май — Д©ня к°- 
1944 година на 

„КИН-СТАН”

мечо ко
— казва 
къ«м техниката, желаниетотруда, 

гато през 1нещо полезно да «направя 
и някогашната липса иа 
квалифицирани кадри про
сто ме караха «да «науча

местността
на планина Църноок се 

еди една от най-ожесточе- 
ните битк!и «на територията 
на Босилеградока община

са негови изделия, 'носят 
печат 'На 'неговата умелост. 
Той се гордее, че е тво- 

, машини, 1Кои-

во-

А. Т.рец на триМ. Я.
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КОИТО проиг-митР®в,Ра^'5—6 извънредни голо 
особено■В ВАЖНА ПОБЕДА

Я^тШШ „МЛАДОСТ" (ПОЛСКА РЪЖАИА) — »А. БАЛКАН
СКИ" 1:2 (0:2)

рахаположения, а
Алексов и КръстаниФизическа култураШп Новина

Кръстев-
кръг на 1

май в Димитровград >де се 
срещнат ..А. Балкански' и 
водещият отбор в групата 
„Радиички” от Трупале.

И следващи*

БОСИЛЕГРАД 1983 год. ИгрищетоПолска Ръжана, 24 април
на ..Младост". Теренът тревист, времето сЛ ^олмай*Високо поражение на »Младост« приятно за игра. Зрители около 200 души. 
стори Новина Тодоров в 17 м. и Борислав 
в 34 м. за ..А. Балкански”, а Мирослав Васич л 

.Младост”. Съдии: Любомир Потич от Пирот.

Манолов 
66 м.

Срещу „Младост” „Асен 
Балкански” игра

Милко Соколов 6, Ди 
Каменов 7, Драган

ОК „ИНДУСТРИЙСКИ” ФК „МЛАДОСТ” 8:1 (2:0) в със-
В неделя но хубаво и 

приятно 1врел1С, дред око 
ло люби^лди на фуг 
Оола «а игрището „Мора 
ва” във Ьладпчиносан фут 
оолпсуите ва ФК „Индус 
трииска" от Владпчин-хан 
с доора и резултатна иг 
ра се наложиха с 8:1 сре- 
щу футболистите на 
„младост" от Босилеград. 
С тези нови две точки, от 
тази среща, „Индустрий- 
ски" още по-здраво укре
пи своите позиции в гор
ната част <на таблицата, от 
друга пък страна, футбо- 

ФК „Младост"

Ако за играта па първия 
ФК „Младост",

тав:за .отбор па
казахме че бе слаба, 
младият отбор се предста
ви като равноправен про
тивник. Наистина н те за-

МИтЪР
Величков 7, Златан Мар- 

8, Душен Ненич 7, Но- 
Тодоров 7, Борислав

пред Новина Тодоров с 
ефектен удар от около 15 

постигна първия гол,

14) След поражението през 
миналата седмица на свой 
терен, футболистите на ».А. 
Балкански" успяха да спс 
мелят две 
срещу отбора „Младост" 
от Полска Р'/>жана, който 
е на последно място в таб
лицата. Тази победа е изво 
кшана в твърде тежка бор

ков
метра

десетина минути по-къс- 
Манолов съ

вица
Манолов 8, Милован Тодо 
рсвич 8, Синиша Манов 7, 
Кръста Кръстев 7 и Нови
на Алексов 6 (Драган Дон- 

и Петар йован-о.

а
но и Борислав

отбсляза гол. Домакини
губиха мача с резултат 
1:0, обаче в по-гол ямата 
част бяха «напълно равно
правни, даже на моменти 
и по-добри.

Футболистите 
„Младост" ,този път играха 
в следните състави: Пър
вият отбор: Д. Младенов, 
В. Тасев ,И. Кирилов, Б. 
Тасев (капитен), Д. Мила
нов, Г. Тодоров, Д. Злат- 
ков, Д. Владимиров, С. 
Якимов «и Мч Цветков.

Юношеският обтор: В. 
Пейчев, В. Глигоров, Л. 
Алексов, П. Стоянов, Л. 
Захариев (капитен), Р. За
хариев. П. Гашевич, И. 
Рангелов, Б. Войинович, С. 
Стоичков и Н. Стойнев.

Съдията на срещата И. 
Младенович, с помощни
ците Д. Дамнянович и М. 
Цветкович, от Враня доб
ре «води мача, а поради не- 
спортменско поведение на 
И. Кирилов показа жълто 
картонче.

Следващата среща, в сед

важни точки
що

съ-те намалиха резултата 
що след ъглов удар, кога- 
то Соколов не успя да от
брани удар от

ФК чев — 
вич —).ФКи 1а около 5 м.ба. В рамките на групата 
юношеският състав на „А. 
Балкански" игра срещу от
бора „Пролетер" от Пирот 
и спечели срещата с ре
зултат 4:1.

Футболистите на „А. Бал 
кански” бързо реализира
ха головите положения и 
вече в 34-та минута воде
ха с 2:0, п то и двата пъти 
след ъглов удар. Най-иа-

Тази победа сякаш опо
вестява, че все още нс 
всичко е загубено да запа
зят мястото си в групата. 
Все пак тревожи исефика- 
сността на отбора от Ди-

листите на 
от Босилеград, които засе 
га са в средата «а табли
цата, ако така продължат 
да играят и по-нататък и 
ако някои футболисти и 
занапред безотговорно да 
се отнасят, едва ли ще

Д. Ставров

БАСКЕТБОЛ
В ПЪРВИЯ КРЪГ НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНАТА ЛИГА НА СЪРБИЯ — ГУПА ЮГ

своетомогат да запазят 
мя&то в класирането.

Най-добра игра показа 
централният нападател на 
домашния отбор М. Велич- 
кович, който и успя три 
пъти да вкара топката в 
мрежата зад гърба на днес 
слабия вратар Д. Младе
нов. Голъ.т за бооилеград- 
ските футболисти постиг
на Г. Георгиев, който влез 
на в играта през второто 
полувреме.

Преди главната среща, 
на същото игрище се срещ 
наха и юношеските отбори 
на посочените два футбол
ни клуба.

„Юг" (Враня) - „Свобода" (Димитровград)
83:72

Игрището за малки спор 
тове във Враня. Зрители 
около 500. Времето слън
чево и твърде топло. Съ
дии: Милошевич и МитИч 
от Лесковац с твърде не 
уцннаквенц критерии.

„СВОБОДА” йосипович 
14 (12—6), Леков (2—0), 
Матов, Петрович 6 (2—0),
Филипов 2 (6—0), Стоянов, 
Симов 6, Миланов, Вешо- 
вич 15 (6—3), А. Стоянов, 
Рангело.в 28 (7—4).

Първата среша на бас
кетболистите на „Свобода" 
през новия сезон всъщност 
бе и първият сериозен тре 
нинг и едва ли не първата 
тазгодишна среша на дими 
тровградските баскетболи
сти, което до известна сте 
пен отразява „амбиците” 
им за мача във Враня. За 
такова състояние все пак 
е ..виновно” обективното 
обстоятелство, че повече 
от две трети играчи за 
студенти, па за някаква си
стематична работа не мо
же и дума да стане.

Но онова, което баскег 
модистите на „Свобода" по 
казаха на игрището за мал 
ки спортове във Враня из
ненада малобройните посе 
тители От Димитровград, 
понеже играха твърде бое- 
30 и ангажирано. Нито 
един .момент те не бяха в 
подчинено положение, а 
на няколко пъти в течение 
на орещата предимството 
на домакина бе свеждано 
до един кош разлика. Все 
пак неподготвеността, лип
сата на физическа издръж 
ливост и недостатъчната 
концентрация на ключови
те баскетболисти в реши
телните .моменти «а мача, 
допринесоха баскетболно 
тите на „Юг” накрая за
служено да спечелят побе
дата.

Накрая трябва да напом 
чьм, че пред отбора, кой
то игра във Враня, се от
крива добра перспектива 
С двама души — извънред 
но подкрепление 
вич и йосипович — пред 
стаиляват отбор, който с 
малко по-голямо ангажира
не на спортните дейци ь 
града може да се бори за 
самия връх на литата.

П. Димитров

мия кръг на . първенството 
„Младост” от Босилеград, 
на своя терен посреща 
футболистите на ФК „Пчи 
ня” от Търговище, също 
така „неудобен” съперник 
на „Младост".

моинци
М. Я. Акция за довеждане„КОТЕКС” — СПЛИТ

ООСТ КОЖАРА „БРАТСТВО” — ДИМИТРОВГРАД т водаНА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ И ТРУДЕЩИ СЕ
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

Международния празник на труда — 1 май
с пожелания за всестранни успехи в соци
алистическото строителство и изграждане 
то па самоуправителната ни необвързана 
родина.
„БРАТСТВО" обработва и произвежда вси
чки видове кожи и кожарски изделия, ко
ито намират добър прием на нашия и чу
ждестранните пазари.

И жителите на малкото 
село Моинци в Димитров
градска община са роши
ли да ©и обезпечат хубава 
питейна вода

печила Регионалната общ
ност по водно стопанство 
в Ниш. Обаче тези средст 
ва не са достатъчни.

за пост
рояване на водопровод в Затова моинчани ще се
дължина от 2,5 километра. турнат за помощ и към
Вече е раздвижена инициа- мои,нчани' живеещи в дру

ги градове в страната, от 
които се очаква да се от-тива за набиране на сред

ства за тази полезна бла- зсват, 'както и винаги до
сега, когато се подемаха 

сега са събрани 300 хиля- благоустройствени 
ди динара. Към 100 000 ди в Моинци. 
нара от тази сума е обез

гоустройствеиа акция- До
акции

М. А.РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА В НИШ
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

— Първи май
с пожелания за още по-хубави успехи в социалисти
ческото строителство занапред

МЕБЕЛНА ФАБРИКА

„Васил Иванов Циле”
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

Международния празник па труда — 1 май
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ И УСПЕ 
ХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 

„ВАСИЛ ИВАНОВ ЦИЛЕ” произвежда 
чки видове съвременна мебел за обзавеж
дане ва частни домове, обществени 
деиия и прочие.

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
В БОСИЛЕГРАД

л „ ЧЕСТИТИ
I М21И— ПРАЗНИКА НА ТРУДА

Вешо-
на всички трудови хора и граждани 

в Босилеградска община войи цялата страна 
с пожелания за всестранен възход на сдружения 

труд и разцвет на социалистическата самоуправител- 
на демокрация

заве
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ким♦ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БОСИЛЕГРАД

НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

♦ ♦♦ ♦♦ ♦3 I ■ ВАВ1У5МСА —ТЙ

трудещи се и граждани в общината и
♦ ♦На всички 

страната♦ ♦♦ ♦♦ Ц. „ ЧЕСТИТИ
Първи май ~ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 

НА ТРУДА
с пожелания за още по-добри успехи в изграж- 
дането на социалистически 
ношения у нас

:♦ — 1 май♦ ♦♦ ♦ ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ОЩЕ МНОГО ВИСОКИ ТРУ
ДОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА 
ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА

♦ !самоуправителни от-♦
4 ♦!>«♦•

♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦»»Ф4♦»♦♦♦♦♦» •

СРЕДНОШКОЛСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
..ИВАН КАРАИВАНОВ" 

в Босилеград

♦♦
♦ IОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Бабушницаг ♦♦:I ♦ ♦на учениците 
трудещите се 

и гражданите

: ЧЕСТИТИ♦ ♦в общината 
и страната * -ПРАЗНИКА НА ТРУДА: ПЪРВИ МАЙ :ЧЕСТИТИ

!
♦На йсички граждани от общината и 

на трудещите се
от цялата страна, •

пожелавайки им още по-хубави резултати в изграж
дането на социалистическата ни родина

Международния празник на труда ♦♦ ♦♦ пожелавайки им високи ♦постижения в училището, 
на работното място, в обществено-политическата дей
ност и семейния живот

♦: ♦♦ ♦:♦ ♦ ♦1 -1

♦ ♦ *; ГАДНА ОРГАНИЗАЦИ1А КОНФЕКЦШД

1 ^^уТРОВГРА^/ САИЕОГРАННЧЕНОМ. СОЛИДАРНОМрДГрЬОРЯОиШ*ООУГ-А
2 ооур ,’дймдост''—лрошводал слаио.

ДИМИТРОВГРАД — М. ТИТА100

НА РАБОТНИЦИТЕ, ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
И ГРАЖДАНИТЕ

ОТ ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

— Първи май
с пожелания за нови завоевания в изграж
дането на социалистическото самоуправле
ние у нас.
ОСТ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" произвеж
да мъжко, дамско и детско облекло с мо
дерна кройка и богата разцветка.
Искате ли да вървите в крак с модните 
изисквания на сезона — търсете изделията 
на ОСТ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"!

НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В СУРДУЛИЦА♦ ♦♦ ♦Па всички посетители на киното,
любители на театъра и музиката 

на гражданите и трудещите се 
от Сурдулишка община

♦ ♦
! ♦♦♦ ♦
Ф ФЧЕСТИТИФ Ф

ФФ - ПРАЗНИКА НА ТРУДАПЪРВИ МАЙ ФФ ФФ като им пожелава високи успехи, 
щастие и преуспяване в труда и живота

лично фф фф

: х: I• Сн&и♦

!
♦

: ♦1ЯЮ5Т1ТЕ1Л8КА ОКСАГЛ2АСПА 1ЛЖС2ЕЖЮ ЕАБА 
ТЕЬ. 84-067. 84-068 — 21ВО КАСИИ 62801-601-432 

В А В С 9 N
♦

IС А♦
♦
: На всички гости, делови приятели, 

граждани и трудещи се
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

— Първи май
им пожелава още по-хубави успехи занапред

♦

!
1 ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА
2 НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА В БОСИЛЕГРАД
| иа всички инвалиди по труда,
| на трудовите хора и гражданите

в Босилеградска община и цялата страна

ЧЕСТИТИ

♦
♦

:
:

като:♦4 :
:

! -ПРАЗНИКА НА ТРУДАОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИС 
ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В ДИМИТРОВГРАД

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
ОТ ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТЯТ

1 май _ Международния празник на труда

ПЪРВИ МАЙ

:
I с пожелание за още по-големи и повече трудови по

беди в социалистическото стррителство на самоуп- 
равителна и необвързана Югославия

:

НШНОЕЬЕНТНАХЕЖ::
: СУРДУЛИЦА

НА'ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
ОТ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТЯТ
1 ман — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

с пожелания за още 'по-високи завоевания 
,в изграждането «а социалистическото са
моуправление !И разцвет та страната ни.

:
!като им пожелават високи завоевания в 

изграждането -иа социалистическото само- 
управително общество у мас

:
:
\
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СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА

И А СОЦИАЛИС-

общинският
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
„Кв°Й!ЙлтГкок»ереНция

«ТеяГотео, „а субнор
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

В СУРДУЛИЦА

. У

ДИМИТРОВГРАД
•А

------
с ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:
„ПЕКАРА”, ..8 МАЙ” И „КОМУНАЛАЦ”

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
ЧЕСТИТЯТ

с Т И т я тЧ Е

1 майМеждународния празник на труда
граждани от Сур- 

благопоже-всичми трудеши се и 
дулишка община и страната с 
лания за всестранен успех >в изграждането 
на социалистическото ни самоулравително 
общество

на

Първи май — Празника на труда
с пожелания за още по-високи завоевания 
в изграждането на социалистическото са
моуправление у нас
„УСЛУГА” оказва всички видове комунал
но-битови услуги на населението 
„УСЛУГА” снабдява населението със стоки 
от широко потребление, промишлени стоки 
и хранително-вкусови изделия

I г ТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„АВТОТРАНСПОРТ" в Босилеград

на пътниците 
деловите приятели 

трудещите се 
и гражданите

в цялата страна

Ук..
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ОРГАНИ ЗАЦИЯ 

„ЙОСИП БРОЗ ТИТО” — ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

НА УЧЕНИЦИТЕ,
РОДИТЕЛИТЕ

И НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ
В ОБЩИНАТА

) МАЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА

пожелавайки им нови и по-големи завоевания 
изграждането на нашето социалистическо самоу- 
правително общество

в

ЧЕСТИТИ!

Международния празник на труда Г ЗДРАВНИЯТ ДОМ — ДИМИТРОВГРАД
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИНА

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — 1 МАЙ

— ПЪРВИ МАЙ

като им пожелава лично щастие и успехи 
•в труда <и живота «и по-високи завоевания 
в изграждането ма нашето самоуправител- 
но социалистическо общество

като им пожелава крепко здраве, дълголе
тие ти Всестранни успехи в изграждането 
на самоуправителната социалистическа не
обвързана Югославия.

л
■Г1РА\АУИЬАУГраТ)евинска РО VДимитровград

Строителна ТО 1Г1РА\А\1Н1Я1
Г ЗДРАВНИЯТ ДОМ 

в Бабушница
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ
ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 

НА ТРУДА
е пожелания за още по-хубави успехи в социали
стическото строителство

на строителите,
трудещите се 

и гражданите
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 

ЧЕСТИТИ

1 май — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

с пожелания за още псивисоюи завоевания 
в строителството на социалистическа само- 
управителна необвързана Югославия 
„ГРАДНЯ” строи евтино, качествено и бър
зо частни « обществени жилища и здания, 
обекти за промишлеността м 1КОмунал'на. 
битови обекти.
Ползувайте строителните услуги на 
„ГРАДНЯ”!

У

^ КОМ РАЗ
Л1С051. АУМ А.У

ООСТ „БАЛКАН” — ДИМИТРОВГРАД

НА ГОСТИТЕ И КЛИЕНТИТЕ,
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

•• ЧЕСТИТИ

лОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 

НА ТРУДОВИ НАРОД 
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТЯТ
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ 

В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

— 1 майМЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

като им пожелава лично щастие м успехи 
© строителството на пашата социалистиче
ска само<уп1равител1на родина.
В заведенията на „БАЛКАН” винаги ще бъ- 
Дете обслужени с най-различни 
кохолши и безалкохолни 'напитки. 
„БАЛКАН”

1 май — Празника на труда видове ал-

Като им пожелават още мнош семейни :и обще
ствени трудови победи в а всички 
вота и труда

ви предлага своите помещения 
за организиране 1на частни и колективни 
тържества 1И увеселения.

полета в а жи-

С
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^♦^♦♦♦^^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ффффффффффффффффффф«а

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР „25 МАЙ” В 
ДИМИТРОВГРАД 

на посетителите на киното,

*♦ ♦♦♦ ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД" 
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
„НАПРЕДЪК" — за селскостопанска дейност 
„СЛОГА" — за търговия и гостилннчарство 
„ИЗГРАДНЯ" — за строителство 
„УСЛУГА" — за комунално-услужиа дейност 
Трудовата общност на Общите служби 

ЧЕСТИТИ

♦♦ ❖♦ театъра 
и музикалните представления

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ОТ ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

♦♦♦ ❖♦♦ ♦♦ ♦♦ I♦♦ ЧЕСТИТИ

1 май — Международния празник на труда
♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ - ПРАЗНИКА НА ТРУДАс пожелания за високи творчески постиже

ния, лично щастие и преуспяване в изгра
ждането ва нашата самоуправителна соци
алистическа 1роц1)ина:

❖♦ ПЪРВИ МАЙ♦♦ ♦♦ на деловите приятели, 
трудовите хора и гражданите 
като им пожелава успех във всички области на жи
вота и труда в социалистическа самоуправителна 
обвързала Югославия

Ф♦ в общината и страната♦Ф

не-

♦ ♦Зи%п1са?♦ ♦♦ ♦♦ ♦ >ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ^*^*4 
4♦ Ф

ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУЖНИЦА” 
в Бабушница

НА ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ,
ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

— Първи май
„ЛУЖНИЦА” произвежда:
шприцовани произведения от постггрол, полиестер, 
полимер ацетати,

— овални плочи от полиестер,
— части «а санитарни уреди, *•
— полипроттиленови тъкани и чували, гъвкави полие

тиленови търби,

♦ фф♦ ГОРСКАТА СЕКЦИЯ 
В БОСИЛЕГРАД♦ ФФ♦ ♦ ❖♦♦ ❖на трудещите се 

гражданите 
и деловите приятели

в общината и цялата страна 
ЧЕСТИТИ

Ф♦♦ ФФ♦ ФФ♦ ♦ ФФ♦ I ФФ♦ ФФ♦ ФФ♦ Международния празник на труда фф♦ ♦ фф♦ ♦ фф♦ с пожелания за просперитет на социалистическо
то самоуправление и многобройни семейни и об
ществени успехи

ф\ ' | _____ *

♦ >ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф

ф♦ . ф♦♦♦ лупекс плочи и други материали от метаюрилагл ♦е.

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА БОЙЦИТЕ
__ _ — в Бабушница

НА ТРАЖДАНИ ГЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ
ЧЕСТИТЯТ ПРАЗНИКА НА ТРУДА —
с пожелания за още по-хубави успехи в социалисти
ческото изграждане занапред

швшкашт

80ИК ШВЦ8Т1ША СИМЕШН РК012У0БА
______КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД”
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И

ГРАЖДАНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

Първи май И СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА - ] МЗЙ

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ И УСПЕ
ХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА 
САМОУПРАВИТЕЛНА НЕОБВЪРЗАНА ЮГОСЛАВИЯ 

„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД” произвежда:
— различни видове спортни и други обувки
— различни видове гумена техническа 

стока
— метални произведения за бита

л;
1—

♦ ♦ООСТ „КОМУНАЛАЦ" — Бабушница
♦ ♦I.. I♦ ШШ ♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦ шл ♦♦ :♦

!♦ ♦%
♦ ♦извършва 

-Г- срочно,
— качествено и
— по достъпни цепи

ВСИЧКИ ВИДОВЕ НИСКИ И ВИСОКИ СТРОЕЖИ 
На всички трудещи се и граждани „Комуналац"

ЧЕСТИТИ
— МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 

НА ТРУДА

«ИНЕКС СТОЧАР5’Шш ♦♦ ..д I♦♦ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СТОЧАР — 
ДИМИТРОВГРАД" ДИМИТРОВГРАД 

С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД:

„НИШАВА”, „ТЪРГОКООП” И „КООПЕРАНТ” 
ЧЕСТИТЯТ

1 май — Международния празник на труда
на всички работници, селскостопански производители 
граждани и делови приятели

като им пожелават високи успехи в социалис
тическото строителство на самоуправлението

♦ ♦♦ ♦♦
Първи май♦

♦

♦♦
: «БУДУЧНОСТ« ♦ I♦земеделска 

кооперация 
Бабушница

На всички селскостопански производители,
на коопериращите собственици и «а всички 

трудещи се м граждани
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — 1 МАЙ

♦♦
♦ !у нас.
♦ „СТОЧАР” изкупува селскостопански 'про

изведения, снабдява населението с всички♦♦ видове индустриални и хранително-вкусови 
'Изделия, организира съвременно селскосто
панско производство.

♦♦
4
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Терзннте кроят дрехи, но н шеги...
на майстора.

Започнали (работа. Майсторът опо- 
иглато 'И пъртон

Някога в с®ло Бранновци имало до
бър лгайстор-торзия. С чираците си хо
дил по домовете и ушивал дрехи >на хо
рата. Където шил, там се м хранили. 
На едно място домакинята им пригот
вила за обед качамак от просо, добре 
посипан с масло «и сирене м принесла и 
.малко кисело мляко. Чиракът 
обичал това ядене. Но майсторът решил 
да се пошегува с мето м преди да за
почне яденето казал:

— Чирако >не обича качамак с мл-

жил очилата си, взел 
конец, тю (Когото да сложи напръстника,.

Правил-струвал, търсил ;него го няма. 
го, вайкал се и се разгневил м започнал 
да хвърля насам-нотам ок,роените парче
та, да псува м пълчп. Чиракът не чакал 
дълго време и показал на домакина май-

много

стара:
— Вижте какво, майстора го хва

на ... Дайте въжето!
Домакинът грабнал -въжето и върза

ли майстора «за дирека, а чирекът до
бавил :

празникат на тру*Туя годину бео решил за 
да — Първи май да идем негде на госйе. Кажео 

I па бабуту: „Бре, Стсвано, сваку годину с Де_ 
цата се готвимо да идемо, айде готви пременете. 

И тамън това си думаемо, ете ти га поща-

яко.
Домакинят веднага .му донесла стар 

ръжен хляб, леща от предишния ден и 
оцет- — Вързахме те, ззщото полудя .. . 

Масторът изохкал:
— Кога досега пък съм лудувал? А? 
— Майсторе, кора аз не съм ял ка

чамак и мляко? — добавил чиракът*

;: Чиракът, наистина не ял от качама-
:: ка, но решил да върне „тъпкано" иа 
■: майстора майтапа. На следващия ден 
: той казал на домакиня:
•' — Майсторът е малко налудничав.
; Добре би било да приготвиш едно въ

же, та като го хване — да го иривър- 
■ жем. Сетне взел, че скрил напръстника

рат нещо уока.
— Кво ли може да буде? — ггочемо да си 

„прев7,рчйамо" наглас бабуту? Дали нешо 
се случило при децата? ...

— Де немой да се замлачуеш — наока я 
бабуту. Сигурно су добре вести — и бърже 
истърча надвор да видим кикво носи пошарат-

— Бае Манчо имаш три писма...
Узе Ьи и улезо у собу. Почемо да Ьи че

не еОттогава е останало за майстори- 
те-терзии да се казва: „С пари си го 
купи". Или: „Колко прага прескочил — 
толко врага научил". Стоян ЕВТИМОВ

зам с чужди жени и не 
гледам по тях. С никого не 
се бия- Вечер си лягам в 
осем, а ставам с първите 
слънчеви лъчи.

— казва контрольорът- 
— Веднага, обаче ви мо

ля да ми я върнете, защо- 
то не е моя ...

тимо.
А децата, ко да су се договаряла: скоро 

сви исто писую.
„Мамо и тате, кико сте, кико иде работа 

при вас? Пада ли дъж?... Поорасте ли мору- 
зу, васул»?"... — пише йедният син. Ние че 
дойдемр за некой Дън около празникат."

„Те рекомо да ви се явимо с неколко речи 
— пише друВият. — Рекомо да дойдемо за не-

При психиатъра.
— Докторе, помогнете 

ми, моят съпруг си е въоб 
разил, че е кон.

— Добре, но тогава ле
куването ще бъде по-скъ-

— Вярно е, но всичко 
това ще се промени след 
като излезнеш оттук — 
прекъсва го затвореният 
пазач.

Аз наистина съм приме
рен, изповядва се един чо
век:

— Не пия, .не пуша, ни
къде не излизам. Не изли-

колко дъна около празникат, па ни пишете ки
кво йе времето. Требе ли нешо да помогнемо... 
Кико, по-порастоше ли ярищата или су гърча- 
ва?'!_.____

I■по.
— Парите не са проб

лем. И без това побежда
ва на всички конни състе
зания.

Мъдростта през вековете♦

♦
♦

И трейият син ми пише подобно. Чък и 
енгата и децата оздоле на писмото се подписа
ли. Желащ ни на мене и бабуту много здравйе 
и они поручую дека че дойду за празникат с 
децата. Они питую кико

Ф ПРЕДИ да действуваш1 обсъди, изучи, 
обмисли.

ф ЛОШО начало — лош край-
ЕВРИНИД

ф ТОЛКОВА по-леоно ще свършиш дадена 
работа, колкото по-важна я считаш.

ПЛАВТ
ф ЗА ВЕЛИКИТЕ дела е нужно не само 

да се създават условия, но и да се използуват
ЛАРОШФУКО

ф ТРУДЪТ побеждава всички неща.
ОМИР

♦

ПИТАГОР♦:— Перице, изпроводи 
ме, моля ти се до трам
вая!

— Не мога, леличке.
— Защо?
— Ами татко каза, че 

ще ядем щом ти си оти
деш.

♦
♦

I су ягнишата ...
Ама па работа! — реко на бабуту — 

нема нищо оди наше иден,е на госйе. Видиш ли 
дека сви су решил и при нас да гостую. Дай да 
се спремамо.

— Че се спремамо, па! Ти кво мислиш? . .. 
Неро иди навреме у задругуту 
и друго що требе за пийене, а немой тува нещо 
да дърдориш?... Нека дойду децата 
чие въздух да се поизиграю ... — каже" бабата.

♦
♦

тези, (които са налице.

Водач на моторно пре
возно средство е направил 
нарушение на правилника 
по движението и контро
льорът го опира.

— Покажете ми книж 
■ката за правоуправление

да загоди пиво
ф РАБОТИ! Трябва да изплатиш живота 

си със своя труд. Ленивецът краде от обще
ството.

тука на
ФОСИЛИД 

Ф ТРУДЪТ развива нашите способности, а 
безделието ли унищожава.

ф РАБОТИ сине! Старостта ще те пита 
къде е била младостта ти.

И тека — туя годину макар и да ми се 
идеше на госйе по градищата — че си останем 
на село.

X. МАН:

СРЪБСКА
ф БЕЗ работа денят става година.
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