
ВРШТШ & указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА В НАЙ.СКОРО ВРЕМЕ ЗАПОЧВА

РШЗНЕ Ш ПИКОЛО КРОЕНИ
ф ПО-КИЛОВОЛТОВИЯ ДАЛЕКОПРОВОД ЩЕ БЪДЕ НАЙ-КРУПНА

ТА ИНВЕСТИЦИЯ И ОБЕКТ, ПОСТРОЕН В ОБЩИНАТА.

Съгласно развойните про 
грами в Димитровградска 
община в най-скоро време 
ще започне реализацията 
на няколко стопански обек 
ти, за които проектосмет
на документация и инвес
тиционна програма са обез
печени. Най-крупният обе
кт, който изобщо до сега 
е построен на територия
та на общината, ще бъде 
110 киловолтов дале.копро 
вод от Пирот до Дими
тровград на стойност от 
280 милиона динара. Неот 
давна представителите на 
„Електроизток" от Бел
град (пренооната система 
за електрически ток на 
СР Сърбия ЗЕП) опреде
лиха трафопоста от ПО кел 
ловолта да бъде построен 
в село Желюша. С изграж 
дането на този крупен 
стопански обект създават

тровград,ока община щебъ 
дат построени и две ми- 
ни-водоцентрали. Едната с 
мощност от 0,2 мегавата 
ще бъде построена край 
село Сенокос- За' същата 
са обезпечени средства от 
тридесет милиона динара 
и наскоро ще започне с 
реализацията. Реализация
та на втората, активизира
нето на старата, само то
зи път от 0,1 мегавата, в 
Димитровград, е в ход. По
неже тук вече съществу
ват готови обекти (сгра
да, вада), то и сред
ствата необходими за ак
тивизиране на мини-цен
тралата са само 10 мили
она динара. ,

След реализирането на 
тези обекти напълно се ре
шава снабдяването на об
щината 
ток.

се условия за реализация
та на още няколко, също 
крупни обекта: мините за 
въглища „Ерма" и „Мъз- 
гош" и мината за експлоа 
тация на андензит „Било", 
както и всички други сто 
пански обекти в община
та. На далекопровода ще 
бъде приключена и фаб
риката за бои ,,Суко" в 
Суково..

Съществуващият
разговора с политическия актив

МИЛЕНКО ПЕТРОВИЧ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕ
ТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС 
В ДИМИТРОВГРАД

дал е-
копровод дава възмож
ност за приключване на 
мощности от само пет ме
гавата (нуждите са за 
16), докато новият Ще да
ва мощност от 60 мегава
та. Пълното реализиране 
на проекта ще финансира 
Сдруженото електроото- 
панство на СР Сърбия.

В разрешаването на про 
блемите свързани с елек- 
тростоланството в Дими-

Всеки комунист дейно да 

участвува в вахтата
На 8 и 9 юни в Дими- 

- тровград пребивава изпъл
нителният секретар 
Председателството на Цен 
тралния комитет на Съюза 
на комунистите в Сърбия 
Миленко Петрович, който 
се запозна със стопанст
вото на общината и рабо
тата на комунистите в от
делни първични организа
ции, и води разговори и с 
политическия актив на Ди
митровград.

— Трябва да създадем 
услсвия, колкото се може 
повече членове на Сътоза 
на комунистите да вклю
чим в работата —изтъкна 
Миленко Петрович в раз
говора с комунистите от 
трудовата организация. 
„Свобода". Това ще се по
стигне ако първичните ор
ганизации бъдат по-малки 
за да може всеки кому
нист да се включи в рази
скванията. Сигурно е невъз 
мож!НО, независимо от вре
метраенето на заседанието, 
всичките 85 комунисти в 
„Свобода" да разискват на 
едно заседание. Това води 
до известна пасивизация 
на членовете — продължи 
Петрович — така че в ня
кои случаи даже и не зна 
ем на какво мнение са ня
кои членове, които по-ряд
ко взимат думата в рази
скванията.

Застъпвайки се за увели 
чаване броя на непосред
ствените производители в 
редовете на Съюза на ко
мунистите Миленко Петро 
вич изтъкна, че същевре
менно с включването на 
повече работници в СК 
трябва да се върши и раз 
граиичаване.

След обед Миленко Пе-

с електрическитрович говори пред стопа- 
нско-политичеокия актив в 
Димитровград.“на

ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
БОСИЛЕГРАД ЗА ПО УСКОРЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТАГоворейки за идейно-по

литическата подготвеност 
на комунистите той изтък 
на, че нито една полити
ческа школа не може да 
отмени
идейно-политическо 
гане. Петрович, между дру 
гото подчерта, че е необ
ходимо повече да се сле- 

седмичника
нист", както и периодиче
ския печат от областта на 
маркс ич еското 
ние, и друга марксичеока 
литература.

С Миленко Петрович в 
Димитровград 
и изпълнителния'!’ секре-

на междуобщинската
конференция на С«оза на I • Неотдаана средно- 
«комунистите в Ниш Петар срочната развойна про.ра 
Виден ович. ма на общината е допъл-

Освон конфекция „Овобо неиа с нови задачи. Дру- 
та" Петрович и Вкдано- гарю председател, кои са 
вич посетиха и ООСТ „Ти- те и какво ще представля 
гЪр„ А. Т. ват в по-нататъшното ико

Със сдружени енли към целта
индивидуалното 

изди- — БЛАГОДАРЕНИЕ СВЪРЗВАНЕТО И 
СДРУЖАВАНЕТО С ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПО-РАЗВИТИТЕ 
ДИ, ОСОБЕНО ВЪЗ ОСНОВА СОЛИДАРНОСТ
ТА, КОЯТО ОКАЗВА ОБЩЕСТВОТО, НАШАТА 
ОБЩИНА ПОСТОЯННО ВИДОИЗМЕНЯ КАРТИ 
НАТА СИ И СТАВА ВСЕ ПО-БОГАТА С НОВИ 
ИНФРАСТРУКТУРНИ И СТОПАНСКИ ОБЕ
КТИ — изтъкна ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ, председа
тел на общинската скупщина в Босилеград, кой
то се отзова за нашия вестник да отговори на 
няколко втшроса

СРЕ
„Кому-ди

образова-

пребивава

гар комическо развитие на об 
щината?

— Приетата средносро- 
чна развойна програма 
за перлод 1981—1985 годи 
•на /нормално се осъществя 
ва. Имайки обаче предвид 
насоките на републиката, 
според конто икономичес 
кш недостатъ1Ч но разви
тите краища поаус корено 
да се развиват, в нашата 
програма допълнително са 
запланувани. нови стопан
ски обекти. До края на 
1984 година ще бъде из
градена обществена ов- 
цеферма, в която ще се от 
глеждат около 5 хиляди 
овце, както и.една ферма 
за 200 — 300 крави. Зап
ланувано е и прокарването 
па далекопровод от ПОкв 
от Власина — Лисина — 

жили- , Босилеград, а изграждано
то му ще приключи до 
края на настоящата го 
дина. Допълнително е зал

Любен Рангелов
НАСКОРО НА БОРОВСКО ПОЛЕ

ланувано и изграждането 
на изкуствени рибарници, 
цех за дробене на кварц 
и на текстилен цех. Тези
обекти, покрай съществу
ващите, ще имат голямо 
влияние върху по-натагьш- 
ното и всеобщо развитие 
на общината. Тук трябва да 
се подчертае и голямата 
солидарност от страна на 
обществото — всичките 
необходими средства ще 
бъдат обезпечени от реги
онални /и републикански из 
точници.

Още една овцеферма
броя на овцете в община
та са обезпечени средства 
и лроектодокушентация за 
цялостно зав-ьршааане 
«вече съществуващата овце 
ферма в Бачевоко поле. 
Това ще рече, че ще бъ
дат завършени и уредели 
площадките за движение, 
1вс«йс'иабдя1ването, транс
порта на храната в овчар- 
«нмците, сшремени 
«ща за овчарите.

Направени са воички не
обходими подготовки за 
«изграждане «на още една ояз 
цеферма «на територията 
Димитровградска «община 
за 2500 овце «на Боровеко 
поле. Същовремено с из
граждането на фермата в 
селата Врабча «и Петачин- 
ци ще бъдат построени и 
обекти за престой на овщ» 
те през лятото.

В рамките «на по-нататъ 
шното разширяване «на ов
ча рствотО и увеличаване

а

(Следва на 5 стР-)А. Т.



НАС |И У|ПО СВЕТА
В БЕЛГРАД ПРОДЪЛЖАВА С РАБОТА ШЕСТА ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮИКТАДИНТЕНЗИВНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ У НАС

Длъжниците не са виновни 

за кризата
Две важни посещения

През последните дни у 
нас на посещение са дош
ли двама изключителни 
приятели на Югославия— 
индийският премиер Инди 
ра Ганди и египетският 
президент Хосни Муба- 
рак. И с явете страни — 
Индия и Египет, Югосла
вия поддържа традицион
но приятелство и добри 
връдки. Нещо повече,имен 
но тези страни: Югосла
вия, Индия и Египет пя
ха инициатори за създава 
нето и развитието на Дви
жението за необвързване. 
ежегодно печелещо все по- 
голям брой привърженици 
в противовес

щи реална заплаха за ми
ра. И тю другите въпро
си бяха споделени еднакви 
или идентични мнения.

И нди йскн ят мч гни с г 1» р- 
председател Индира Ган- 
ди произнесе и реч в Окуп 

" щината на СФРЮ, като

на социален/И на междуна- 
че е необхо-роден план, и 

;щмо спешно постигане на 
започва-

Юрославското становище във връзка със сис 
топната икономическа криза е идентично със 
заключенията от Делхи и Буенос Аирес. Преди 
всичко, касае се за криза, която захвана света 
като пяло — заяви Ангун Вратуша, изнасяйки 
становищата на нашата страна

споразумение за 
нс на общи преговори.

— Необходими са под
ходи, при съзнание, че за 
сегашната криза не са ви
новни страните — длъжни
ци. ПрестРуктуирането на 
външните дългове на раз
виващите се страни трябва 
да подействува за оживя
ването на техного стопан
ско развитие, осуетяване
то на рестрнкции при дава 
пето на нови заеми, как
то и за осуетяването на 
по-нататъшно влошаване 
на условията при отпуска
нето на финансови сред
ства — каза Вратуша, ка 
то се застъпи за по-голяма 
финансова помощ па най- 
изостаналите страни.

В началото ша втората 
седмица от работата на 
Шестото заседание на 
ЮИКТАД в Белград вни
мание на делегатите и го 
стиге привлече изложение 
то на Ангун Вратуша, шеф 
на югославската делега
ция.

— Югославските стано
вища са идентични със за 
ключенията от Делхи и 
Буешос Аирес — заяви 
Вратуша. — Преди всич
ко, касае се за криза, ко

ято захвана света като ця
ло.

Посочвайки най-неразби 
раемото противоречие на 
съвременния свят — миди 
арди хора живеят па Ръ 
ба на егзистенцията си, 
а същевременно за въо
ръжаване се изразходват 
стотици милиарди дола
ра — Вратуша изрично 
каза, че са необходими 
мерки и на национален и

на изостре
ното противопоставяне 
бл оковата политик а.

С Индира Ганди разгово
ри води председателят на 
Председателството на СФ - 
РЮ Мика Шппляк.

на

Два
мата високи ръководители 
на правителствата на две
те страни водиха разгово
рите по развитие на дву
странните отношения, све 
гоената обстановка, а осо 
бено за

Индира Ганди
изтъкна непреходното зна 
чение на Титовите думи 
за създаване, запазване и 
развитие на необвързано
то движение.

Египетският президент 
Хосни Мубарак също бе 
посрещнат с най-големи 
държавни почести, като 
изрази задоволство, че мо 
же да сподели мнения по 

Индиският министър-пре най-важните въпроси от 
дседател Индира Ганди и взаимно сътрудничество, 
председателят на Предсе обстановката в света, раз 
дателството на СФРю **з витието на необвързаното 
разиха задоволство от пло 
дотворното сътрудничест
во, което занапред може 
да бъде 
По отношение 
новката в света, е необхо
дим прелом с цел да се на

г
РАЗВИТИТЕ И ИЗОСТАНАЛИТЕМАДРИД

международните 
икономически проблеми и 
Шестото 
ЮИКТАД, което 
се провежда в Белград.

„МАРШ 
ЗА МИРА“ Бавно се увеличава 

помощта
заседание на

тези дни

Около 150 000 жители на 
испанската столица в поне 
делник участвували в 
марш ,,за мир и разоръжа

ва Участниците в мар
ша издали декларация, с 
която се търси Испания 
„напълно да напусне НА- 
ТО" и се оценява като 
, ;н е п р и ем л и во ” съществ у в а- 
нето на чуждестранни во
енни бази в Испания.

Организатори на марша 
са били Комунистическа
та партия, синдикалното 
движение и около тридесе 
тин а антимил итаристичн и 
организации. Управляваща 
та Социалистическа пар 
тия не е участвувала, но. 
сред участниците е мар
ша са били и членове на 
социалистическата мла
деж -и социалистическото 
синдикално движение.

Страните — членки на Комитета за по
мощ в развитието миналата година са отпус
нали 27,9 милиарда долара, като помощ на ра 
звиващите се страни. Тази сума е само 0,39 на 
сто от техния обществен продукт. През 1981 
година развитите страни са отделили 25,6 ми
лиарда долара за помощ на развиващия 
свят, което е само 0,35 на сто от обществения

движение и по всички дру 
ги въпроси с югославските 
ръководители.

И в тези разговори про
лича «идентичността на 
Становища и гледища по 
редица въпроси, както и 
желанието да крепнат и се 
развиват двустранните от 
ношения между Югосла
вия и Египет.

ван

още по-богато.
- на обста- се

им продукт.мали напрежението и при
носа на необвързаните 
разрешаването на световни 
те огнища, представлява-

Все още не е постигната целта на ООН, 
развитите -промишлени страни -да отделят 0.70 
на сто от обществения си продукт за помощ 
на развиващите се страни. Най-голяма част от 
обществения си продукт отделят четири член
ки на ОПЕК — Саудитска Арабия (4.66 на сто), 
Обединените арабски емирати (2,88), Кувейт 
(1,98) и Катър (2,64 на сто).

в

ОБСТАНОВКАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Подготвя се конферен
ция на арабските страни

V.
Демирел нарушил декре
та, с който се забранява 
на воички бивши полити
чески дейци да се зани
мават с политичеока дей
ност в периода од 10 годи-

Това е първата ореща 
премиерите на Испания и 
Франция след победата на 
социалистите в двете стра

на

На конференцията трябва да бъдат обсъ
дени три въпроса: ливанско-израелското спора
зумение, състоянието в Организацията за осво
бождение на Палестина и мирният процес в ре
гиона. ______ _____________ '

Н1И.

Накратко ЗАГРЕБ: Стопанска деле
гация на СР Хърватско на 
прави през седмицата че
тиридневно посещение в 
Германоката демократиче
ска република. Стопански 
те дейци от Хърватско во 
диха разговори с деловите 
си партньори от областта 
на машиностроенето, ко
рабостроенето, изгражда
нето на енергийни обекти, 
химическата промишле
ност, черната металургия 
и селското стопанство,. 
АНКАРА: Военният съд из

ни.
МОСКВА: В СССР започ-

конференцията, са от съ
ществено значение за об
становката в Близкия Из
ток, но острите несъгла
сия между арабите не да
ват големи надежди, че 
ще бъде изградено единно 
становище.

Все пак свикването на 
конференцията, за което 
се говори като з,а съвсем 
известно, ще бъде голям 
успех. Затова е естествено 
да се очакват по-иитензи 
вии консултации между 
арабите, както за обезпе
чаване на благоприятна ат 
мосфера за конференция- 

за изна- 
миране подкрепа за собст
вените становища.

Водачът на Организация- 
освобождение на Па

нала чистка на редовете 
на милицията, задължена 
за контрол на автомобил
ния транспорт- Министъ
рът на вътрешните рабо
ти на СССР, армейски ге
нерал Витални Фйодор- 
чук заявил, че в тази част 
на милицията били откри
ти прояви на изнудване и 
приемане мито от гражда
ни, направили нарушение в 
автомобилния транспорт- 
МАНИЛА: Над 5000 фили-

КАИРО: В столицата на 
Египет се твърди, че след 
ваща крачка на Израел ,;в 
осигуряването" на северна 
та граница към Ливан, ще 
бъде цялостното анектира 
не на западното крайбре
жие на река Йордан. В 
този случай -Ще бъдат све 
дени на минимум изгледи 
те за цялостно разреша
ване на кризата в Близкия 
Изток, а в на-й-тежко по
ложение пак ще се намер 
ят палестинците.
МАДРИД: Френският пре
миер Пйер Мороа тези дни 
посетил Испания и водил 
разговори с испанския пре 
миер Фелипе

та за
лестина Ясер Арафат тези 
дни потвърдил, че се по
дготвя конференция на 
арабските страни, на коя
то ще бъдат обсъдени ли- 
ваноко-израелакото спора 
зумение, състоянието в 
ООП и мирният процес в 
региона. От добре осведо
мени източници се узна
ва, че почти всички араб
ски страни са се съгласи 
ли да присъствуват на то
ва .събрание, организатор 
на което най-вероятно ще 
бъде Саудитска Арабия.

Всички въпроси, които 
ще бъдат разгледани

пинци демонстрирали про 
тив споразумението на пра

дал заповед за арестуване 
на бившия тур.оки минис 
тър-иредседател. Сулей- 

Демирел. Тази мерка
вителството във връзка с 

военни ба-та, също така и американокитеман
била предприета, понеже зи.ГонсалеС.на
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ИНФОРМИРАНЕТО В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН ПРЕД НАСТОЯЩАТА
__ ЖЪТВА

Потреба, а не само задължение Да приберем реколтата
111«11и1П11р|1П11111111111111111!111111111и1|||НП1111||11 ___________ __________

Въпреки намалените с около 50 на сто до
биви, обществено-политическите сили в местни
те общности, общините и региона начело със 
Съюза на комунистите полагат усилия за изку
пуване на възможно повече пшеница ; +

Осведомеността на тру- пълнителни органи на обще 
дещ1Ит4 се и гражданите е стве но-политичеок!Ите 
основна предпоставка за 
успешното и-м включване 
в самоуоравителните про- 
цеои. Именно, необходима 
е пълна, реална и навреме- 
нна информация за разви
тието на процеса на демо
кратичното
телно решаване на всички
равнища в нашата страна. дадена среда, в по-широка

та и по-тясната обществе- формално задължение, от
Тези дни в ОК на ОКС на среда. Изградена е ' и 

и МОК на СКС в Социални Цяла система от непосред 
етическа република Сър- ствени връзки на първич-' 
бия ее водиха разговори ните организации и орга- 
за политическото информи ните на СК (съвещания със 
ране във функцията на по- секретари, задължаване на 
нататъшното идейно-поли 
тическо, организационно и 
.акционно укрепване на Съ
юза на комунистите. Съю
зът на комунистите тряб-. 
ва да се бори за това ко
мунистите, работническа
та класа и трудещите се 
да получават необходима
та информация. Политиче
ското информиране става 
още по-важно и за самата 
идейно-политическа акция 
на Съюза на комунистите, 
защто само добре осведо 
меният комунист може да 
действува творчески, да 
информира други и да се 
бори за издигане на съзна
нието на трудещите се 
необходимостта от по-дей- 

- ; ното им ангажиране в при
емането йа демократични 
решения.
• Съществуващите кому
никационни канали дават 
възможност за получаване 
на необходимите данни, 
нужни за тяхното успеш
но действуване, както в 
своята среда, така 
широко.
ЗА ОЩЕ ПО-ПЪЛНА 
ОСВЕДОМЕНОСТ

Всяка дейност, която от

онална подготвеност на 
ор- политическия актив и на 

останалите дейци.
!•

ганизации, в колективите, 
местните общности, полу
чават множество писмени Всяко закъснение, 
информации (анализи, от; 
чети, публикации, вестни
ци и др. материали), съдър 
жащи много дани,и за ак- 

самоуправ-и- ииите на. Съюза на кому
нистите, за състоянието в

- не
редовност, или свършване 
то на пътя на информаци
ята при отделни лица или 
професионалните служби, 
без възвратно информира
не закореиява схващането, 
че информирането е само

Тези дни в Нишки рели- то* количество пшеница да 
он ще започне жътвата на се обезпечи от домашния
пшеница. Поради дълго- пазар,
трайния засух, който засе
гна общините в региона (не 
всички еднакво), вместо 
заплануваните добиви От 
над 186 хиляди тона се 
очаква производство от 
около 93 300 тона. Поради

Въпреки намалените до
биви, в общините се пола
гат .уоилия жътвата, тази 
важна обществена зада
ча да се проведе без за
стой, а изкупуването на 
издишека от производите- 

това се налага и заплану-. л,Ите да бъде по-:организ'и- 
рано. С цел възможно по
вече пшеница да се ^изку
пи и през тази година ус-

което ползата не е гол
яма.

Необходим е по-гол ям 
проток от информации от 
първичните организации 

отделни членове на органи ма СК към общинския ко-
и тела на СК и др. дейци митет, м ежду общинската
за поддържане на постоян- конференция на СК към
на връзка е първичните ор. по<висшите органи на СК.
ганизации на Съюза на ко- Това не е само дълг, но и
мунистите, гобиколки на необходимост, нроизтича-
работни групи), предаване „10 ^
на. информация, зарад обез Ща 0Т МНОГОТ° Услож-нени
печаване на съдействие в Задач,и, които се осъщест-
разрешаването на' пробле- вяиат в дейността. Касае
мите. се за потребата всички
ТА3рЕЧ НИМА Е ЖИВЛ членове на СК да бъдат

Голям принос към по- инФ°Р'ми'Ра™ зарад идей-
пълното информиране дава но-политическо, органи-
и в. „Комунист", дневния зационно и акционно укре-
и местния печат и други- пва,не на Съюза на кому-
те средства за масова шт- пистите,
формация-

Колко тези възможности

заннят пазарен излишек 
от 80 хиляди то*на да се е
измени и от произведитет 
лите да се превземат око
ло 40 хиляди тона пшени
ца. Но, както бе подчерта
но, на проведеното неотдав• ^0,33 ще правят само^оне- 
на съвместно заседание на зи общини, в които доби- 
председателствата на Меж вите на пшеницата са на- 
дуобщинската конферен- малени с над 60 на сто и
?,ия на СКС, Междуобщин- в тЯХ СЪщ(ите ще ее запла- 

оката конференция на щат парично.
и на Скупщината , Възникналите труднбе- 

на Междуобщиноката ре
гионална общност, необхо-

луште за жътвата и вър 
шитб ата ще се заплащат 
в натура. Изключение от

ти налагат да се предприе
мат допълнителни меропри 
ятия. Покрай другото, там 
къдетс има условия пло
щите повторно да се изор 
ват, защото е необходимо 
да се обезпечи и храна за 
добитъка, чиито добиви

димо е да се положат у си 
лия за изкупуване на въз
можно повече количества. 
Предприети са и съответ
ни мерки този намален 
план да се приеме в» ре
публиката и за население
то в региона необходимо1

Б. Костадиновсе използуват е въпрос, 
който обсъждат комисии
те за информиране и дру- “ 
ги органи на Съюза на

също така са намалени.
В. Б.

ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В НИШ 
ТРУДОВА ПОБЕДА

ОТБЕЛЯЗА ОЩЕ ЕДНА ГОЛЯМАкомунистите,, зарад подо
бряването и усъвършен- 

• ствуването .му, е цел да се 
осъществи още по-пълна 

Допуснати ткрнт цех за микроелектроникаосведоменост-
са и известни слабости, ка 
то преобемност и неразби
раемост на някои матери-

В този цех ще бъде про-изведен щ.рвият домашен микропроцесори по-

Сърбия и Светозар Рикано 
вич, подпредседател на Ре 
публиканокия изпълните
лен съвет, който пресече 
лентата.

али, нередовно провежда
не на събрания, недоимък 
на възвратни информации,- 
нередовно изпращане на 
протоколи и пр. Не тряб
ва да се избягва пълната 
информация и при случаи, 
когато има пропуски и 
проблеми в работата.

конгреси напоследните 
СЮК и СКС се раздвиж- 

необхо-ваше, разкриваше 
димостта всички субекти 
да бъдат много по-дооре 
осведомени. Усилията 
общинските комитети да 
се направи възможно лове 

областта на информи 
рането, дадоха резултати 
в дейността с усъвършен- 
ствуването на политическо 
то информиране.

Микроелектрониката от 
вори вратата на- третата 
световна техноложка ре 
вол юЦия. Микропроцесори 
те имат твърде широко 
пр ил ожени е, преди всичко 
в производството на елек 
тронни изчисДители. Прои 
зведеннте досега изчисли- 
тели се обосноваваха на 
чуждестранна микроелек 
троника. Сега, след като 
специалистите на Електро 
нната промишленост от 
Нищ завоюваха .тази тех
нология, в производството 
на електронни' изчисДйт’е- 
ли ще се упбтребйваУ^ все 

домашни'час-гй. уДо 
1990 година дори 80 на 
сто от частите ще бъдат 
произведени в сбраната.

Във Фабриката за про- нти (таканаречена ЦМОС Телекомуникациите също 
изводство на полупроводнн ро ще бъде произведен така ще бъДат гол емй пбт 
ци към Електронната про- първият домашен микро- ребители на мйкроелектро- 
мишленост в Ниш тези процесор. ника. Развитието на някои

На тържеството по по- нови облаги,- като непри 
на Цеха при мер автомобилната елект

роника и автоматиката съ- 
на що е свързано с ЦМОС те 

хнологията»

на

Това трябва да се съоб
щава, а не да се прекла
ня глава пред техно-бюро- 
кратичното поведение на 
отделни хора, само те да 
знаят действителното поло 
жение. Също така, необ
ходимо е да се знае пове
че и за акциите в съсед 
ните среди, и сънните да 
се водят съвместно ако са 
от общ интерес. Членовете 
на политическия актив 
трябва да бъдат в състоя
ние не само да пренасят 
заключения от заседанията

че в

Откакто в Съюза на ко
мунистите на Сърбия е въг

вътрешнопартийноведено
ч информиране, същото, не

прекъснато се. подобрява, 
членовете на СКтака че 

разполагат с иай"изчерпа- 
1 и най-пълни оведе- 
Не липсват ни инфор

повечетел ни
ния<
мации, които се стича!' 
първичните организации на 
СК. Тези организации 
средством своите секрет3 
ри, делегатите в органите

Микроелектрониката отваря вратите към технолож- 
ката революция

в на органите, но и да осве
домяват за пол ожението и 
проблемите в дадена сре
да. Необходима е много

по-

СК, посред- по-често да се разговаря 
с хората по, всички /въдро-

и телата на
членове, избраством свои 

ни в д ру ги^рбществен о-ло- 
организации,

дни по тържествен начин 
е беше пуснат в Действие вод пускането

на съствуваха и Радован Пан- 
тович, подпредседател

си, защото живата реч 
популярна и интересна, за/ Цех за производство

влитически 
делегациите и делегатски- 
те скуггшити, в самоулра- 
витблните лолитическо-из-

микроелектронни КО1МПО1110- 
технология), в който наско а председателствотокоето е необходима идей

но-политическа и профеои на .СР

СТРАНИЦА .3
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БОСИЛЕГРАД ПРИКЛЮЧИ С РАБОТАРАЗГОВОР С ИВАН ДЕНЧЕВ, СЕКРЕТАР ИА ОК НА СКС В 

ДИМИТРОВГРАД ж йюакмпе Метанйотлтно ишг
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К0МУННСТНТ1 

АКТИВНИ БОРЦИ ЗА I. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ' 14

V

■
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|ГШ1 Ю 

рмтмгтп 
| »ЛЙУ.П' Щ+КвНВтОО

заоО0)1100 СМ ЛИШ' 
■ПО гическите отношения, 

основните дели и 
на самоуправителната и 
делегатска система, с нзу- 

културата и лридо- 
социа-

П р Ш |,!>м'ин а л ат а 
2’Л &д "петмесечна работа 
приключи четвъртият по 
реден випуск на Пштити-

обадин ката,
комитет на Съюза бивките на нашата

листическа революция- 
Този незаменим облик 

на идейно-политическо из 
дигане в Босилеградока об 

успешно за-

седмина
насоки

чсската школа при
* ВСЕКИ 10 ЖИТЕЛ — ЧЛЕН СКИя

на комунистите в Босиле
град. През това време, т-с.

на идейно-поли-

НА СК
* ПРОВЕРКА — В БАЗАТА

Димитровградска община -от Ден 
бележи добри резултати в об-

гози вид 
тическо и марксичсско из 
дигане, 22*та курсисти, пре 
ди всичко млади работни 
ци и селскостопански про 

изслушаха 36

на ден
ществено-мкономическото си разви- 
•щге. Голяма заслуга за този прогрес .

пада и на Съюза на ко-

щина досега 
вършиха над 120 души — 
'комунисти, които вече ус 
пешно работят като чле
нове в различни самоупра 
вителни органи и тела в 
своите трудови организа 
ции или“ пък в ръководст
вата на първичните парти

сигурна се 
мунистите, като (водеща идейно-поли
тическа сила в общината. 4

Попитахме Иван Денчев, секретар 
на Общинокия комитет на Съюза на

изводи тели, 
теми от седем тематични 
области. Слод всяка тема
тична област с курсисти 
те е вършена консултация, 
а на края обстойна провер 
ка на знанията. Това бе 
още едно потвърждение, 
че Политическите

каквакомунистите да ни каже в 
степен Съюзът на комунистите се 
ангажира в осъществяването на тези 
резултати?

— Искам да подчертая 
^Денчев — че Съюъзт на комунистите 

в Димитровградска община всеотдай 
но се ангажира за по-ускореното раз
витие на общината.

ф В резултат, преди всичко на ра
звитието на социалистическото само- 
управление V «ас, «а пътя по които ване в дело на Решенията от четвър-

тото заседание на ЦК на СКС 'и за
седанието на ЦК на СЮК. във връзка 
конституционността. законността и 
соцлалистичеокия морал.

йни организации.
Обща оценка на Съве^д 

школи на Политическата школадават
борбата

ангажиране 
пример и на останалите в 
за по-качествено производство

каза личното
общинските комите- е, че тя напълно изпълня

ва очакванията и задачите 
които й възлага СЮК й 
че комунистите които за

при
ти на Съюза на „ комунис
тите се показва като най- 
успешна форма на идейно-

за—> —
СК впровеждането на задачите на 

борбата за стопанска стабилизация и 
др. задачи, които стоят пред
Те сз дейни в борбата за претворя-

тях.

КУРСИСТИ ЗА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА 
ШКОЛА НА СКС

Общинокият комитет на СКС в Босилеград 
в усилията за идейно-по.титическота и' маркси- 
чеоко издигане на членовете си, всяка година на 
шестмесечно школуване в Регионалната поли
тическа школа на Съюза на комунистите в Ле- 
сксвац изпраща по няколко души. По предло
жение на първичните партийни организации та
зи година на школуване ще бъдат изпратени 
Илия Пенев, гвтомеханик в „Автотранспорт" в 
Босилеград, Васил Василев от Райчиловци и Ми
тко Николов от Босилеград.

ни водеше др. Тито пие постигнахме 
забележителни резултати. Днес Ди
митровградска община например има 
към 5000 заети, или всеки трети 
тел в общината е трудоустроен.

Всяко домакинство 
зор, радиоапарат, 
автомобил. Средният личен доход въз 
лиза па 10000 динара.

Всичко това постигнахме благо
дарение внедряването и развитието на 
самоуправлението от въвеждането на 
което има три десетилетия  ̂и което 

веч^ се превръща в световен

жи-
ПОСТОЯННО ИДЕОЛОГИЧЕСКО- 
ПОЛИТИЧЕСКО ИЗДИГАНЕима телеви- 

а всяко шесто —
За да може Съюзът на комунис

тите с успех да изпълнява отговорна
та си задача като идейно-политическа 
сила в обществото какво се прави в 
тази област ® Димитровградска об
щина?

— Постоянно се подобряват фор
мите на идейно-политическо издигане 
на Съюза на комунистите — изтъкна 
Денчев. Политическата школа при 
общинския комитет завършиха над 
100 членове на СК, регионалната — 
към 20 души, а 1 неотдавна завърши 
Политическата школа в Кумровец. 
— Освен това чрез различни съвеща
ния, курсове и семинари — също са об 
хванати голям брой комунисти. Чле
новете на СК следят в. „Комунист" 
и друга марксическа литература.

днес
политическо и марксичес- 
мунисти, които тук по-об- 
стойно и по-задълбочено 
се запознават с основите 
на марксизма, обществе
но икономическите и поли 
ко издигане на младите ко

върдпват това идейно- 
политйческо и марксичес- 
ко образование дават гол 
я-м принос в по-нататъш- 
ното ни обществено-поли
тическо развитие.

ч процес.
■Развивайки делегатската система 

във всички пори на нашата система 
— от местните общности до скуп
щината, всеки тРУДещ се и гражда
нин е в позиция да участвува актив

на материалните М. я.но в създаването 
блага, но и в разполагането с тя*:

В Димитровградска община пона-
1700 члено- НАСКОРО

стоящем действуват към 
в е на Съюза на комунистите с около 
70 първични организации.

Комунистите в основните органи
зации на сдружения труд все по.-ак- 
тивно работят във всички органи и 
тела — като се тръпне от работниче
ските съвети и еймоуправителните идейно-политически подготвен 
работнически контроли — до общин
ската скупщина.

ф От голямо значение е действу- 
комунистите в тези органи

Асфалт до Звонска баняПо такъв начин те са все ио-под- 
готвеми за да могат да изпълняват 
своята историческа роля в развитие
то. на нашето общество. Само добре

Съю
зът на комунистите е в състояние да

На сесия на общинската 
скупщина в Бабушница не
отдавна беше прието ре
шение за разпределение 
на средства .които Социа
листическа република Сър- 
См я от бюджета си и От

Салюуправителната общ
ност за пътища са отпус
нали за изграждане на път
ни съобщения в община
та.се оправя със задачите, което пред 

него поставя живота — изтъкна ме
жду другото И. Денчев. Сума от 9.9 милиона диването на 

— подчерта Денчев. Преди всичко с М. Андонов нара ще бъдат 
вани за доизграждане 
регионалното шосе Звонци 
— Звснока баня и изграж
дането на местни некате- 
го1С1Изирани пътища.

изразход-
У на

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОЕ" В БОСИЛЕГРАДУТРЕ

Чествуване на патронния празник
За асфалтиране ,на уча

стъка от шосето от село 
Звонци до Звонска баня

народи Георги Димитров. 
По този повод директорът 

училището • Лазар Ста- 
менков ще изнесе доклад 
за постиженията на учили
щето в образователногвъз- 
питателното дело и за жиз 
:нения път и дело на Геор
ги Димитров, а учениците 
ще изпълнят подбрана кул
турно-забавна програма е 
различни рецитали, хорови, 
солови и фолклорни излъл 
н&ни-я.

■ В основното училище 
„Георпи Димитров" в Боси 
летрад се вършат послед
ните подготовки за утре, 
когато учениците, съвмест 
но с преподавателите си и 
преподаватели от останали 

* те основни учшнища, как 
то и родители и трудещи 
се от Босилеград, по тър-

на
ще се изразходват 7,9 ми
лиона динара.

Със сума от 2 милиона 
динара — за местни и не- 
категоризирани пътища ще 
разполага самоуправител- 
<ната общност за
Бабушница.

жествен начин ще честву- 
училището, пътища в

ват Деня на
вече 19 години носи 

великия българ-
което 
името на
ски и народен деец 
приятел на югославските

М. Анхич
и скъп М. Я,>'
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Със сдружени 

снлн към целта
ОБЩИНСКИЯТ ЩАБ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО В СУРДУЛИЦА ЗА ПРЕД
СТОЯЩАТА ЖЕТВА

Да се прибере всяко зърно!
(От 1 стр.) ф Този фонд полага 

големи усилия в развитие- 
ло на икономически нераз 
витите общини, но главна
та опора в развитието 
трябва да бъдат собствени 
те сили и природните ре
сурси. Кои са тези ресур 
си в Босилеградска общи 
на?

Вече намалените добиви 
никак не бива да намали 
неизправна механизация, 
особено -неизправни комбай 
ни и вършачки —е едно от 

10 съществените заключения 
в на щаба по селско стопан

ство. Обаче, голямо затру 
днение представлява лип
сата на резервни части, ко 
ито трудно се намират «а 
пазара.

I Вследствие на недоста- 
I тъчи а фуражна храна за 
I добитъка, препоръчва се 

ЗР веднага след прибиране 
на житото да се пристъпи 
към засяване на втори кул 
тури, за да се обезпечи 
фураж за добитъка, който 
започна рязко, да се изку 
пува на територията на об 
щината.

Според твърденията на 
по селско

Програмата е допълнена 
и в областта на комунал- 

. ната дейност на местните 
общности. До края на сре 
дносрочния план до всички 
махали в селата ще бъдат 
изградени пътища. До 
края пък на годината ще 
бъдат, изградени около 
50 км, от които 30 км са 
в ход на 'изграждане. Дото 
гава още пет села (Груин- 
ц«. Ми ловци, Извор, Ре- 
сен -и Белут) ще получат 
телефонни линии. Благо- 
даредние самоотвержената 
помощ от обществото пове 
чето села -имат и ток. 
През настоящата го-дина 
ще бъдат електрифицира
ни още дес.ет села, а за 
догодина ще останат само 
4 села, с което ще приклю 
чи електрифицирането на 
общината.

В обществото съществу 
ва съзнанието, че основни
ят въпрос в бъдещото ни 
развитие е в сдружаване
то и свързването въз осно 
ва на Закона на сдруже
ния тРУД и политиката на 
Съюза на комунистите. 
Как Босилеградска об
щина се свързва с икономи 
чески по-раз витите среди 
и организации в региона, 
републиката и извън нея?

— Съюзът на югославс
ките комунисти изтъкваше 
и изтъква, че в по-нататъ 
шното .икономическо 
звитие от особено

стоящата година е твърде 
голям.

Именно поради това, чле 
новете
щаб по селско стопанство 
на заседанието си от 

застъпват
жътвена

специалисти 
стопанство добивите от 
пшеницата, поради дълго
трайното засушаване, га 
зи година ще бъдат по-ни 
оки с 30 до 50 на сто в

на общинския

ю'ни т-г. се
сравнение с предишните го предстоящата 
дини. Ако се има предвид, кампания да се прибере 
че средният добив всяко житно1 зърно. Още— Фондът и занапред ще 

оказва финансова помощ. 
Основното му пък опреде 
ление е да влага средства 
в обекти, който ще лолзу 
ват онези суровини, с кои 
то разполагат общините. 
Нашата община има из
вънредни условия за разви 
тие на животновъдството, а 
не мал*ко очакваме и от 
развитието на минното де 
ло. Още повече, че са ут-

от де-

ц,щ

Ни
\ ■

върдени количествата и ка 
чеството на графита, оло
вото, цинка, волфрама, 
кварца... От особено значе 
ние ще бъдат залежите на 
фосфатите, чието научно- 
техноложкото изследване 

година

Изглед от Сурдулица
кар на територията «а об 
щината 
300 кг житно зърно, тога
ва ,данъкът”, който взи
ма сушавият период в на

повече, че според програ
възлиза на около ма за изкупуване от тери 

торият3 на общината тази 
трябва да се из-

Все пак на 
някои

тази среща 
въпроси останаф 

неуточнени: например ка
година
купят 37 вагона жито, а е 
договорена сеитба на 2400 кво ще стане с онези сел

през настоящата 
ще се ускори още повече.
Досегашните пък изследва 
ния показват, че фосфати | ДИМИТРОВГРАД 
те ще изиграят голяма ро 
ля в по-нататъшното всеоб 
що развитие на общината.

скостопански производите 
ли, които нямат пазарни 
излишъци, каква е цената 
на комбайнирането (пред
лага се 5600 динара, дока- 
то при договарянето 
ната е била 4500 динара). 
Поради всичко 
локупното положение око-

декара пшеница.

Нови В заключенията, приети 
за провеждане на жетвена 
та кампания, задачи в тази 
насока има за всички — 
местните общности, обще
ствено-политическите 
ганизации, собствениците 
на механизация й накрая 
на всички трудещи се в 
ООСТ „Масурица” и земе 
делоката кооперация йе- 
лашница, които са носите
ли на селскостопанското ' 
производство в общината.

ф Накрая другарю пред 
седател, как и колко об- 

като 
общи-

це-жилищащинската скупщина 
най-висш орган в 

Р нат3, успява да съгласува 
становищата на делегаци 
ите и делегатите за по-ра 
вномерно развитие на мест 
ните общности?

ор- това за це-

значе- ло предстоящата 
която трябва да 
след няколко дни, трябва 
още веднаж по-подробно 
да се разговаря.

жетва,
започне

В най-скоро вре
ме 34 нови жилища 
ще бъдат предадени 
на употреба, а също 
и около 118 квадрат-

ние е сдружаването 
труда и средствата от 
развитите с икономически 
изостаналите краища. Съ-г 
ласно това становище, за 
отнооително кратък пери- 

разлики-

по-

— Делегатската систе
ма в общинат3 все повече 

пове

ни метра площ за ма 
газини.од са намалени 

те в степента на развити
ето и все повече се създа
ват условия за по-равно- 
мерно развитие на всички 
части на нашата

С. М.се разраства и все 
че са облиците на дейст- 
вуването й. Чрез делегаци 
ите и делегатите, трудови 
те хора и граждани все 
повече участвуват във взи
мане на решения по всич 

жизнени и обществено- 
политически въ-проси:

В две новопостроени жи 
лищни огради в Димитров-

>♦♦♦«

В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ните занаятчийски работи НА КВАРЦ В БОСИЛЕГРАД 
на 34 жилища. От 34-те

град в ход са заключител
социали

самоуправител-стпческа, 
на и братска общност. Въз 
осъноза на тази политика 

община установи

жилища четири са гарсо
ниери, 4 едностайни, 25 
двустайни и едно тройста 
йно жилище. Жилищата са 
собственост на трудовите 
организации и общесцве- 
н о-по литич еок и общности 
и организации, с чиито 
средства и кредити са и 
построени. Квартирите се

Формирана първична 

синдикална организация
ки

нашата
сътрудничество и 
отношения с организации 
на сдружения труд от реги 
она, републиката и

съгла-Когато се касае за 
суване становищата на де 
легациите, общинската ску 
пщина, значи делегатите, 
се застъпва за възможно 
по-равномерно развитие 

общности.

делови

по-ши
роко.

Досега в Босилеград две 
стопански организации от на 
Лесковац (Текстилната про 

„Зеле Велко-

За председател избран Рангел Стоименов, 
секретар Крум Велинов

а заместните 
Прилагайки и тук принци
па на солидарността 
изостаналите местни общ
ности се влагат и по-голе 

средства. Не рядко и 
делегации на две—три съ
седни села по определ_ени 
въпроси взимат решения и 
проблемите сами решават- 
В тази пък насока от осо 
бено значение е и ангажи
рането на Ст>юза на кому
нистите в общината, кой
то не само че се застъпва 
за по-равномерно развитие 
на местните общности, но 
и за развитието на делега 
тската система, въобще.

намират в новопостроените 
сгради на улица „Маршал
Тито”, до старите помеще експлоатация на кварцови 
мия на „Сточар' и на ули- залежи в. Босилеград, коя 
ца ,,Нишава”, (под ж.п т0 работи в рамките на 
линията). Оовен жилищата 
в сградата на улица „Мар- 

Тито" ООСТ „Търго-

в по- В трудовата единица за но време бе формирана и 
първична партийна органи 
зация, пред тази трудова 
единица, в кодто работят 
над 40 работника, се от
криват широки перспекти 
ви не само за материал
ното й укрепване, но и не 
обходимите възможности 
за засилена обществено-по
литическа дейност-

мишле ност 
вич” и химическата про- 

„Здравйе”) поемишленост 
троиха промишлени цехо- 

„Електробосиа” от
ми

Сложната организация на 
сдружения ТРУД ..Електро- 
босна" от Яйце, тези дни 
бе формирана първична

ве, а
Яйце пое експлоатирането 
на кварцовите залежи, 
збира се, чрез т°ва свърз
ване постоянно укрепва и 
югославското съдружие, 
братството и единството и 

Когато се

Ра шал
кооп" е построила съвре
менен магазин на площ от 
около 118 квадратни мет

ем ндикалн а
На учредителното събра
ние за значението и роля
та на Съюза на синдика ти

па да добавим и тези, кои\ те говори председателят 
то строи ООСТ „Димитров на общинския синдикален 
град” в така наречения съвет в Босилеград Раде 
„Тигров квартал”. Тук се Константинов, 
привършават осем жилнъ
ща за заетите в каучуко- С формирането на пър
вата промишленост/ В'мчната синдикална орга-

А. Т. низания, а преди извест-

организация.

ра.
Към тези жилища тРяб-равноправието.

касае за стопанското свър
зване от особено значение 
е и финансовата

оказва Републикан-

За председател «а пър
вичната синдикална органи 
зация е избран Рангел Сто 
именов

помощ, висококвалифи
циран машинист, за секре 
тар Крум Велинов, а за 
касиер Васил Николов.

която
ският фонд за но-уокорено 
развитие на икономически 
-недостатъчно развитите Разговора води 

В. Божилов М. Я.
краища.
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ЗАПИСАНО В БОСИЛЕГР АДСКИЯ ЦЕХ ЗА ЧОРА Г1И

'управлениестопанство • производства
ИЗ ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД"

ГРИЖИ ЗД РАБОТНИКА РАЖДАНЕТО НА ЕДИН КОЛЕКТИВ
• САМОУПРАВИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

ПРЕВАНТИВА ПО ИНВАЛИДНОСТ И РЕАБИЛИТА 
ЦИ»

ттмтттттшвтатшшшшттшттшвтттжтттшшятт
НАД 70 МЛАДИ РАБОТНИКА И 

КИ ТРУД И ДРУГАРУВАМЕ ПОЛАГАТ ОСНОВНИТЕ 
СТОПАНСКИ КОЛЕКТИВ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

РАБОТНИЧКИ С УСИЛЕТЕ МЛАДЕЖ- 
НА НАЙ-МЛАДИЯ

Работническият съвет на 
ООСТ ,,Тигьр—Димитров-' 
град" прие решение със 
Завода за ортопедия, кос
тно-ставни и дегенеративни 
заболявания от ’ Рибарска 
баня, да сключи споразуме 
ние с цел да обезпечи по- 
голя.ма превантива по ин
валидност и реабилитация 
на работниците. Съгласно 
това споразумение от 
1983 година Заводът ще 
поел1а на 'превантивно ле 
чение работници, работе 
щи на места с особени уе 
ловия на труда, които спо 
ред мнение на компетент
ния диспансер" на труда, 
службата по медицина на 
труда или. здравна служба, 
обезпечаваща здравна за
щита на работниците, е не 
о.бходимо такъв вид лече
ние, относно реабилитация.

Заводът поема задълже
нието за всеки работник 
да обезпечи пълна здрав
на защита, която се съетои 
в диагностика и необходи
мата терапия, както и на 
станяване и прехрана на 
работниците. ООСТ „Ти

гър—Димитровград” от 
своя страна се задължава 
да* изпраща работници спо 
ред определена динамика 
•и. плана на. Завода по 30 
дни. /

луги по работник — бол 
ничен ден, утвърждава За 
водът на СОИ 
защита, а за работницщр 
с особени условия на тру
да, които изпраща в Заир 
да съответното здравно уч 
реждание, 50 на сто ще за 

ООСТ, а 50 
та общност за пенсионна 
и инвалидно осигуряване 
на работниците от Димит
ровградска -община. За 
останалите работници — 
ползуващи услугите, а из 
пратени от здравни органи 
—- 60 на сто ще заплаща 
ООСТ, а 40 на сто основна 
та общност за пенсионно и 
инвалидно осигуряване.

След ползуването на здра

белязат проблемите, а раз 
решаването им става при 
участието на целия колек
тив. Вече от собствен опит

Хората отдавна са каза- В атмосфера на извън- 
ли: всяко начало е и труд- Редна колективна диепн- 
но, и славно. Трудно — за-* млина иг другарство, мла- 
щото трябва да • измине дитс майстори, плетачи и 
много време п да се поло
жат големи усилия, за Да 
сс достигне желаният ри-

по здравна

основнаплаща
Пчм па заплануваната дей
ност- Славно за.щото 

осъи цесгв яван е-розапочва
на мечтаната цел, създава 
нето на дела.

В боснлеградския цех . 
за чорапи, който работи 
като трудова единица на 
текстилната
пост ;>3сле Вслкович” от 
Лесковац, всичко 
ло. Цехът е „първа 
ба” на

промишле-

е нача-
рож-

сам оу п ра вител н ото 
сдружаване на труд и сре 
дства между Босил е град
ска община и развитите 
промишлени центрове, по
вече от заетите получиха 
в цеха първото си работ
но „място и за пръв път се 
срещнаха на практика със 
самоуправлението и иконо.

вните услуги по преванти 
ва на инвалидност и реабп 
литация на работниците За 

дадеводът е длъжен да 
листа за времетраенето на

превантивното лечение, 
приложената терапия и ре 
зултатмте на лечението.

С оглед че в гумарската 
промишленост има голям 
брой работни места, кои 
та са оценени като работ
ни места със зътруднепи 
условия, може да се очак 
ва от такова сътРУДНИчест 
во намаляване на инвалид
ността и значително да се 
подобри превантивата.

П. Димитров

.мическата стабилизация, 
първата им 

партийна 
дейност- Дори и опитният 

Ръководител Симеон 
Захариев, който за 30 го
дини е изминал път от оби

тук започва 
синдикална и

им

кновен служащ до предсе-
Цената на- здравните ус- дател на общинската скуп 

щина, тук започва от нача
лото: товаЦ; <7- е първата му 
стопанска длъжност-РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ,КОМУНАЛАЦ”

Много Начала за един 
цех, който тепърва трябва 
да застане на краката си. 
Затруднение или предим
ство? Дилемата е само вън 
шна. Още при първата кра 
чка в модерното хале, къ- 
дето младостта и новите 
машини пеят 
трудова песен 
лят лесно ще 
че дните в цеха са и ху
бави и — славни.

узнахме колко голямо е 
значението на инфорлшра- 
нето на работници и зато
ва няма въпрос, за който 
да не информираме всички 
членове на колектива. С 
една дума, всички ние, чле 
новете на СК, членовете ^ 
на ССМ и останалите, за
едно учим първите самоу- 
правителни лекции, а ръко 
водителят Симеон Заха
риев ни е истински препо 
давател по самоуправле
ние.

плетачки 'плетат качестве
ни чорапи, но л авторитет 
на колектива, от който се 
очаква да изиграе 
роля в стопанския 
на общината. За овоето бъ
деще и бъдещето на цеха 
те не' жалят труд. Много 

прекрасна често машините
посетите- Рат и в събота и неделя,
забележи, за три месеца не е забеля

зано нито едно закъонение 
- за работа, няма фалшиви 

отсъствия по болест, вни-
— Рано е за слава — мателно се ръкува с ма- п

споделя Захариев..— Пред шини те, държи се висока „ извънредното тРудо-
нас стои голяма и отговор сметка за качеството на люоие’ дисциплина
на задача: да дооформим продукцията и икономии Фарство колективът на це-

процес, на материала. Очевидно "ха за ч°Раии вече си обез- 
младите работници и ра- лечи почетн° място в жи-

воичюи . 150 ботнички са решитли твър а?та на маЛ(К°то градче,
наш до да издържат с отлична дк Навсякъде ш сочат за при 

бележка първия си изгтитМлтер — хубавото се чуе 
по икономическа стабили-И1надапече А плетачите и

плетачките се стараят да 
дадат принос и >в обще
ствен о -п олит и че оки я 
вот на общината. Другару
ваха със съюзната щафета 
на младостта, а в 25-май- 
ския парад беше цялата 
втора смяна, двама работ
ника заминаха с. трудова
та бригада ...

Все пак славно е нача
лото на цеха за чорапи в 
Босилеград.

Три основни организации
важна
подемДо края на юни трудовата организация 

;,Комуналац” в Бабушница трябва да се преус
трои в три основни организации на сдружения 
труд. Както се предвижда — ще се създадат 
Фабрика за глинени изделия, Изграждане и Во
допровод, и трудова общност-

На проведения на 3 юни референдум тру
дещите се в „Комуналац” са се определили^за 
едно. такова преустройство, а на 24 юни трябва 
да бъде избран централен 
..директори на основните 
женил труд и ръководител на трудовата общ
ност. : '

не спи-
'

работнически съвет, 
организации на сДРУ-

и дру-
М. 'А.

п-р ошав о дст в ени я 
за да се създадат условия 
за работа на I 
работника. Това е 
дълг към младите хора, 
които с нетърпение чакат 
да дойдат ва работното зация. 
си място, за което се обу- Макар че няма 
чиха. За целта помощ по
лучаваме от „Зеле Велко1 
вич” и общността, а и от 
нас се търси да учим мнц- 

работим усилено. Но

РДУЛИЦА

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕ1КДУ 
„МАЧКАТИЦА“ И „ХЕМПР0“

Фабриката за машини и стоманолеярна 
.Мачкатица" в Сурдудица и търговската орга 
низация „Хвмстро” от Белград са подписали са- 
моупраиително споразумение за Де',0|В0 сво
дничество. Именно, „Хемпро” даде на „Мачка- 
тица” 12 милиона динара :и 400 хиляди марг 
съ,с срок ма Iизплащане от пет години за внос 
.на материали.

самоуп- 
равителни органи, младият 
колектив на цеха живее с 
пълен самоуправителен жи 
вот. креатори ,на който 
са първичните партийна.

жи

то, да
ние с оптимизъм крачим 
към целата, защото залог 
за нейното осъществяване

младежка м синдикална
организации.

— Ръководствата на на- 
работни- шихе обществено-пслитичесътрудничество,Благодарение на това 

■ обезпечен е вносът «а три тона фермолиоден 
за производстиото на високолегурни стомаяени 
лагери „Хемпро" ще обезпечава на „Мачкани
ца” пазари, а същевременно ще изнася произве
денията на „Мачкатица”.

са младосттз и а 
ците 'и техният висок тРУ 

съзнател- заяв-
пар-

оки организащги — 
ява Миле Андонов, 
тиен секретар, — се Ста
раят винаги навреме да за

до в ентусиазъм,
,ното изпълняване на трудо 
вите задачи и сг0|В0Р|НОт° 

въпросите.
Кирил Георгиев

уреж)дане на
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Пролетарии от всички страни, съединявайте се Брой 1369

У / па Съюза на комунистите в Сърбия

г лИдеи и действителност
Н и демократически на лозунга „Свобода или социализъм”, винаги 

резервен, но -и винаги успешен флаг на дес
ните сили при всяка опасност от левицата, 

е също така е съвсем известно, че никой

номическа независимост 
че съвременната епо- промени аз овета. 

с „война на звездите” и
к бе *!д6Ите ‘ ^Ко лъ'рвата е насочена 0 т друга страна, на антикомунизма
веко °еЗКра^Н1ИТе “чески пространства и присъщ и блоков характер, по-точно, той може почцобре и по-ефикасно, да го обезси- 
овлаВНИЯ стремеж на чс>век да запознава и служи на конфронтацията между двата бло- т 0т социалистическите и комунистичеоки-

адя'ва нови пространства, до границата на ка, но същевремено и на борбата против ко- те сили, особено онези, които завоюваха
ъзможното и Невъзможеното, втората война мунистичеокото, работническо движение, на властта, 

е здравата вкоренена на земята, в нашата неговото отслабване, изолиране и диокреди-
деиствителност, и се води не само в глави и тиране,
с писана реч, но за съжаление твърде често 
и с по-опипаеми оръжия.

якой веднъж, каза, 
ха се отличава 
„война на не

Не ще и съмнение, че са прави онези на
ши (и чуждестранни) марксисти, които виж- 

антикомуни- дат ооновния проблем на съвременния соци- 
зъм не може да се говори, а същевременно ализъм във въпроса как по демократически 

това е твърде да не се взима предвид и качеството

Естестено, за съвременния
Епохата, в която живеем, 

ясно, е период на най-бурни на начин да се уреди отношението между ра- 
революционнн комунизма в практиката, конкретното гври- ботническата 'класа и нейната власт. От раз- 

промени в досегашната история на човечес- лагане на „иай-хуманните” и „най-демократи- решаването на този въпрос до голяма сте- 
твото. Маркс, Парижката комуна, Октомври чест” принципи в историята на цивилизация- пен се определя и становището на света към 
Със силен глас оповестиха идването на со- та- Съвсем е известно, че в повече случаи социализма. Самоуправителният концепт, ко- 
циализма като световен процес. А той от появната форма на социализма не е негова Г0т0 предлагат югославските комунисти чрез 
своя Страна откри и внесе в дневния ред последна дума, ако вече, както каза Ернст своята Програма и дългогодишна практика е 
почти всички цивилизационни въпроси на Блох, се налагаше тя да бъде неговата пър- 
епохата: свобода, демокрация, независимост и за дума”. А сталинизмът. като негов екстре- 
равнопраеие, икономическа ефективност, при мен облик, решително допринесе за диокре- 
свояване и разполагане с принадената стой- дитацията и девалвацията на хуманната мар- р азбира се, ни югославската практика не 
пост, мир и война, научно-техноложка рево- ксичеока мисъл и визия на новите обществе- 
люция • ■. Разбира се, създадоха се и широ- ни отношения. Затова мнозина

възможности за идеологическата, научна го означават като един от основните източ- днес нейни най-опасни и най-агресивни проя* 
и политическа реакция срещу теорията и ници на антикомунизма. Просто е непонятно ви са бюрократическият национализъм и бю- 
практиката на модерното комунистическо как под крилото на собственото движение рскратичеокият шовинизъм. Ведно 
движение. Основните насоки на тази реак- безокрупулозно се обезценяваха всички най- и главните сили на антикомунизма у нас- 
ция, която най-често се нарича антикомуни- добри и «ай-хуманни качества на марксизма, 0Т уопешното противопоставяне на тези си- 
Зъм _ .макап че ТОВЯ понятие «а,™ кячя колко голяма антипропаганда на социализма ,л,и д0 голяма степен ще зависи съдбата на
един ОТ очас„Ш Я ™ ’! и комунизма се създаваше дори по вреуе, са.моупраоителния социализъм, започналиятедин от участниците в разискванията на тази когато реакционните, граждански арсенали
тема в редакцията на „Комунист”, безсъмие- бяха полуггразни.

едно от възможните направления в разви
тието.

е имунна от отрицателните влияния на 
основателно бюрократичеоката идеология. Изглежда, чеки

това са

. процес за освобождаване на труда и хума-
низация на човешките отношения, укрепване- 

както аитихуманната и антикомунисти- то и афирмацията на демократическите т©н- 
ческа сталинска практика, тази „бюро- 

ределят като жилаво противопоставяне от кратично-етатисгичеока контрареволюция,, 
страна на десните, реакционни сили на стре- както я нарича Предраг Враницки, допри- 
межа на народите къси политическа и ико- несе най^много за раждането и запазването

но е една от най-противоречивите, най-опор- 
ни те.ми на нашата епоха — могат да се оп-

денции и съдържания з страната и в между^ 
народните отношения.

Перо Ракочевич

V

ПОТВЪРДЕН АВТОРИТЕТ колкото беше предвидено с дого
ворената динамика.

Някои възпроизводствени мате
риали започнаха да пристигат по- 
ре довно, но се увеличаваха и из- 
разхсдваните средства. Разбира се, 
причина за това беше договорът 
да не бцде засегнато производст
вото да се изпълни всяка догово
рена работа.

— Не искахме да позволим, 
разказва Петар йованович, делови 
секретар на „Симпо ”, деловите 
партньори да пи направят каквито 
и да било забележки. Искахме и 
в такъв момент да запазим авто- 
"Мтета и репутацията си, създава
ни с години. А колко пот и труд 
дадохме, ние си най-добре знаем.

Сега е яоно как огромното хале 
от 3000 квадратни метра беше по
строено само за 5 седмици. За та
зи работа на някои не са доста
тъчни и 5 месеца.

За да бъде всичко ясно, тряб
ва да се каже, че през ноември 
миналата година през портите на 
„Симпо” в 22 трудодни три хиля
ди работника влезнаха 66 хиляди 
пъти. Същият месец само шест ра
ботника закъсняха за работа. Сле
дователно, в тази огромна колона 
от 66 хиляди хора, всеки десето- 
хилядити човек закдюня за рабо-

което не може да се произвежда. 
Същата нощ в цеха беше монти
рана една машина, а на утрешния 
ден от Петровац на Млава беше 
докарана и втората. Кратово, Кра- 

_ лево, Прищина, Виница (Македо-
което изгоря в пожара. За няколко дни под новия покрив ще потече НИя) Босанска Градишка, Гора-
производство на пълен оборот жде ... започнаха да произвеждат

за „Симпо”.
Същевременно в колектива бе

ше въведено мобилно положение. 
Никой не питаше за работно вре
ме, събота или неделя. В „Симпо” 
осъзнаха, че им е необходима пъл
на солидарност ме лед у всички ор
ганизации на сдружения труд- В 
такова положение беше направен 

• оговор месец март да бъде ре
корден \уо съвкупната реализация.

В „Симпо” в рекорден срок е построено хале, същото като онова,

О н-ик генерален директор. — Всичко 
в него е готово. Започна монтиране1т пожара в ,,Симпо” (на 

март) изминаха малко повече От «а някои машини, а останалите 
три месеца. Да ои спомним: огь- наскоро ще Пристигнат. За десетн- 
нят „гъдна" Цеха за конфекциони- на дни под новия покрив ще по- 

гъба, след това Цеха за тече производство на пълен обо
за дю- рот.

ране на
производство на пружини

големи количества полуфа Слод топа узнаваме: на някоишеци и
брикати, суровини и възпроизвод- изпълнители на работите бяха до- 
ствен материал. Всичко това се статъчни само пет седмици за из- 
поместваше под един покрив, в гражщането и предаването на 

3000 квадратни метра обекта. — На първия ден след пожа- 
Но да се завърнем в периода ра от ръководителите на всички 

и посредствена веднага след пожара. Веднага бе- фабрики на всеки два часа полу-
хале от
площ. Изчислена е 
милиона динара
щета (неосъществен доход) о-г 150 ше изготвена оперативна програма чавах писмени отчети за санация- 
милиона. Затцото изгоряха два за санация на последиците от по- та на последиците, за производст- 
цеха, които са начални звена на жара. На трудовите хора в „Оим- вото и реализацията, за лредприе- 
производствената верига във фаб- по” бяха разделени стотици зада- тите мерки в изпълнението на пое 
риката за дюшеци и Фабриката чи. Беше потърсена помощ от тите задължения. Пред себе си 
за тапицерски произведения. всички, които могат да помогнат, винаги имахме ясна представа за

Днес, след малко повече от Нищо не беше предоставено на положението — разказа ни някол- 
три месеца се измениха много це- случая. Така Фабриката за тапи- ко дни след това генералният ди- 
ща. Ще изминат само още някоя- церски произведения започна с ректор Драган Томич, 
ко дни и „Симпо" отново ше за- нормално производство вече на Естствено и другите предложи- 
'крзчи с онази своя крупна крач- утрешния ден, в първа смяна. ха да помогнат. Търговията 
ка, по която е известен надалече. В първата нощ от Враня трьгна-

— Построихме също хале — ха няколко екипи. Доставяше се «ия па „Симпо”, а купувачите
повече, от-

450щета от

взе
по-гол еми .количества проиаведе-

в т0.
Р. Иричразказва Владимир Арсич, помощ- всичко, което беше изгоряло и без чужбина откупиха
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2 Комунист

Героят Лука
Р] од достойнствения памет

ник на революцията в Люб
ляна, символ на нашата борба 
и «мира, простихме се с един 
от онези последователни рево
люционери, които в измерения
та на революционното работни
ческо движение и в познанието 
на човешкото съзнание търсеха 
истинските пътища към действи
телния свят на свободата. Той 
бе един от онези, които не са
мо слагаха основите на съвре
менното югославско и словен
ско общество, но върху тези 
основи и до смъртта си строе- 
ха постоянно.

Той бе комунист в истинския 
- смисъл на думата — и какво 
по-хубаво изобщо бихме могли 
да кажем за него? Като мета
лик своята личност бе калил 
сред работниците и техните жи 
мчени и трудови проблеми в ста
ра Югославия, в синдикалното 
движение, в партията и в много- 
бройните боеве като партиза
нин строител и обществено-по
литически работник. Затова 
той никога не признаваше гра
ниците, които биха спирали 
разбирателството между хора
та, солидарността, договарянето 
и изграждането на по-доброто, 
било л.а се касаеше за сложни
те обществени въпроси 
топлата искрена помощ на обик 
нсвения човек.

През всички тези години, от- 
както стана член на Югославока

ваше го и укрепваше. Така как- 
то преди войната като партиен 
и синдикален ръководител осно 
ваваше двете организации вър
ху хората, така и по-късно ка
то партизански комендант бе 
дълбоко съзнателен за това, че 
действителната сила на оръжие
то е само в човека, който със 
знание и убеждение го насочва 
към целите, за който се бори и 
че напредъкът не донася само 
нови машини и сдалия, н0 11 Ре
ди всичко хора, които знаят ка
кво означава всестранната гри
жа за общественото имущество, 
което като такова е и тяхно. 
Ето защо за него понятието 
труд представляваше най-тясно 
единство на способността на Ръ
цете и постиженията на ума, 
които трябва постоянно да се 
доизграждат върху нови позна
ния, практически опит и теоре
тически завоювания.

Така и неговият свят на ми
сълта и делата до последния 
ден бе насочен от миналото към 
бъдещето, от по-старите рево
люционери до към младите по
коления.

И хората винаги радушно 
му се отплащаха с доверието 
си, до голяма степен и поради 
любезността, духовитостта и

или за оптимизма му, които винаги, ко- 
гато бе необходимо знаеше да 
им пренесе. Но и при всеки 
договор и задача той бе персо
нификация на познатата Левсти 
кова мисъл: „Бъди устойчив, 
■неумолим човек, стоманен кота- 
то се защищава честта и прав
дата на своя език и народ”. За 
него винаги съществуваха дела
та.

та комунистическа партия и на- 
член на най- 

през
скоро след това 
висшето й ръководство, 
цялото време бе включен в 
приемането на най-съдбоноони- 

, те решения в югославските и в 
словенските предели и тъкмо 
поради яоното ои класово отно
шение бе познат като един от 
най-близките сътрудници «а 
Тито и Кардел.

ле, Ново место, Чърномел, Жа- 
лец, Ясенице, ТъРбовле, Мари- 
бор, Мозирйе, Камник, Община 
Любляна — Вич — Рудник и 
др. Бе почетен член на Титсви- 
те зг.зоди Литострой и на други 
колективи ,а все до края на 
жизнения си път бе член на 
Съвета на федерацията на 
СФРЮ и почетен председател 
на СУБНОР в Словения.

Ордена югославска знаме с лен
та, Ордена партизанска звезда 
със златен венец, Ордена за 
заслуги за народа със златна 
звезда, Ордена братство и един 
ство със златен венец и Орде
на за храброст-

Франц Леокошек Лука е ла- 
на Партизанска опомени- 

отличен е с Ордена 
голяма звезда, Ор-

уреат 
ца 1941,

• югославска 
дена народен 
юнак на социалистическия труд, 
Ордена югославско знаме с лен-

За заслугите му отделни сло 
герой, Ордена веноки градове го провъзгласи

ха за почетен гражданин. Меж
ду тях са: Титово Белене, Це-Той съзнаваше значението на 

фронтовокото движение, разви-

ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ФРАНЦ ЛЕСКОШЕК ЛУКА

Работнически трибун
това да го затвори. В тези ак
ции се изшштат множеството 
нишки на доверие между то
зи -непоколебим борец и работни 
ците, които му вярвали и все 

. псвече били готови да следят 
неговия път. Трябвало, наисти
на, понякога и да се измъкне 
от полицейския натиск, така 
че^ кратко време работи в Бел
град и дори в Полша, обаче 
бързо се завръща в Словения 
където работниците от предприя 
тието „Сатурнус” го избират 
за свой представител.

Трябва ли днес Да се каже, 
че о една такава активност 
Леокошек сам себе ои логично 
доведе в редовете на ЮКП, чи- 
йто член станал през 1926 го
дина. И ето вече повече от 55 
години водова под нейното зна
ме, почти без почивка и чакане, 
дори и през последните години, 
когато го бяха по напуснали ои-.

опит- За неговата генерация Пър 
вата световна война била голя
мо изкушение, обаче създаване
то на Югославия побудило мно
го надежди, разгоряло 
свободолюбиви идеали. В Лука 
тази илюзия траяла много крат
ко. Змастило я тежкото разоча 
рование, тъй като посвият ре- 
Ж1им веднага открил същинско
то ои лице — нито хората нито 
народите станали равноправни.

РАБОТНИЦИТЕ МУ ВЯРВАХА

Неспокоен 'И правдолюбив 
дух, Лука продължил да се бо- 
ри против експлоатацията и по
литическото безправие на работ 
ническата класа. Където и да 
идвал, а често ммлюм 
лом. 
сто,
ците да бранят своите права, 
да подобрят положението ои. С 
много храброст и умение води 
множество по-дребни и по-круп 

акции на работниците, а ви
наги го преследва полицията го

ти, комуто безостагъчно прина
длежеше — неговата смърт пре 
дставлява голяма загуба.

Другарят Франц Лескошек 
Лука бе чедо 
работническа класа, роден © са
мия край на миналото столетие 

работническо семейство, кое
то можало да _му обезпечи са
мо първоначално й три класа 
гражданско училище. Сетне мла

на СЮК изчез-Г\ т редовете
^ :на още един от ветераните 
на нашето работническо движе
ние, упоритият и постоянен во
ин на нашата революция, един 
от найнстарите и най-лоследова- 
телните борци на нашата парт- 
тия и от най-близките сътруд
ници и последователи на дру
гаря Т«то. Няма го вече меж
ду живите на воички ни скъ- 
оия близ-ик и назабравим Франц дият Лука завършил металостру 
Лескошек — Лука. Незабравим гарски занаят и съдбата си свър 

които по-бли- зал с положението на работни
ческата класа и нейното бъде-

мно-гона словенската

в

за всички онези, 
зко го познаваха, които с него. 
водиха много борби и заедно с 

за победата
ще.

на ПърватаВ навечерието 
световна война, през далечната 
1913 година, сОДемнадесетгодиш 
еият Лескошек става синдика- 

спечелил 
стачната борб^

него допринасяха 
на нашата революция и изгра
ждането на нашето социалисти- 

общество. А драг и бли-ческо
зък на всички онези, които ма-

или ои- 
променял работното ои мя- 
той организирал работни-

вечелен активист.
кар го и познаваха. първия опит на

За словенския народ, в чиито в няколко предприятия 
недра се роди и възмъжа този по Австрия и Германия- 
изключителен революционер на «икатите, чрез борбата за права 
вяики народи и народности на на .работническата 
Югославия за работичееката преките класови стълкновения 
-мЕТЕ която поникна, за Съ- спечелва първите революционни 
юз^на югославските комунис- познания и първ!ия значител

лите му.
Човек, който познаваше ези

ка на работниците, разбираше 
техните желания и неволи, кой-

кл аса, в

ни
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то разбра и здраво 
бата за приема бор- 

като йе
на работ- 

мика, умееше, особено който бе 
? и талантлив

според тясната работа в масите 
и способността
ката активност на ЮКП колко- 

опатою т01е възможно повече да иден-
реч да проникне в’ сърцето на т"ф'и^ират с перспективните 
работника, да г0 Тла&” м“ ^ А ФраНЦ

; знрТзаИакДцаияРаЗДВИЖИ' особеността да
Неговите г-птаттм/п интереси; и на тях да мобилизи-

ТО го помнят пгД ЧИ' кст' ра *°Рата- Тук била 
ДЯИ казват че ези далечни о™3. източник «а неговата по- 
ТСР а нетиа я ИОбър °ра- вярност и авторитет, 
да подтикне и пЛ»8 Успявала С тези овом особености, по- 
криле Когато Ликр06 КЯТ0 Н3 глеД|И и опитност Лука леоно и 
ка строен и ' каз,ват- та" успешно намирал общ език с
шдаил на триб1^,В ЧОВ6'К С6 И°СИП Бр03 Тит0- Кат0 Работ' 
леда Своботя” На прег‘ »ици. революционери, а и като
плаше«ите Дспа 1935 гадина И3‘ комунисти те имали и доилна- 
мигагасЪгам п™ ИЗКЛючи^,и де подобни биографии. Двама-
на ег Да 00уетят Речта . та чрез революционна акция до-
оабптнииее ??Че П2,ПУЛ*РеН ЩЛИ ДО С8МИЯ ВРЪХ На ЮКП,

„ ки трибун. Това не двамата били обзети с класови- 
Н3 ЛуКа °ще те *«тер«си « борбата за прео- 

г°то«цитеДиСк1лиНе’ 3аЩ0Т° Ра' бРаЗОВаНИе На о0ществото 
Работата в

венците да се подготвят за от
пор срещу окупатора. Лука е 
между основоположниците на 
Освободителната фронта, която 
дава печат не само на борбата 
на словенския народ за освобо
ждение, но с^с своите идеи и 
широчината на. платформата на 
освободителната борба имала 
значително влияние върху раз
витието на НОБ в цялата стра-

ви всичко час по-скоро същи
те да почнат да работят- Тези 
както и всички други работи 
преди това Лука извършавал 
съзнателно, упорито и с голяма 
любов.

социализъм 
тиноко освобождение им полиция е с-

ин

•имал точно развита
Най-гол ям принос на това по

ле дава през 1947 година, кога
то станал министър на тежка
та промишленост в правителст
вото на ФНРЮ. Тогава биват 
положени основите на първите

открива тези

неговата

на.

ПРЪВ КОМЕНДАНТ НА 
СЛОВЕНСКИТЕ ПАРТИЗАНИ

обекти на нашата тежка про
мишленост: фабриката „Иво Ло- 
ла Рибар" в Железвик, „Раде 

И всички други съдбоносни Кончар" в Загреб, „Литострой" 
решения на КП в Славения за в Любляна, Леярната за мед. в 
началото на въоръжената борба Севойно, Металургичния ком

бинат в Никшич, ТАМ в Мари 
бор, Металургическия комби
нат в Си сак, фабр иката за еле
ктропроводници в Светозарево, 
и други. Това бяха фабрики 
над чието изграждане бдеше 
цялата ни страна, а за Лука то
ва бяха почти овидни чеда, на

и за начина на организацията й 
не XVIоже да се отделят от име
то на Лука, който с решението 
на Политбюро на ЦК на КП в 
Славения от 22 юии 1941 годи
на бива назначен за пръв комен 
дант на Главния щаб на словен 
ските партизански чети. Май
стор на нелегалната борба, раз
вива не само първите партизан
ски части, но и силно нелегал-

и из-
да я чуят. гражяане на социализма в на- 

гтпл.г.т.иоп^ „ синдикатите му шата Страна. Сдружени с тези 
а напълно да се поове- идеи те по предложение на йо- 
политическата работа, син Броз Т-ито се намерили за- 

те И Стачюите в Търбов- едно в Политбюро на ЦК 
- гт ’ е<^нице_. Храоник, Загорйе, ЮКП, който Тито формирал Ог 

целе, Кочевие, стачката на тек кадрите в страната през 1938 
стилните работници — са само година. Тези дни Лука се опи- 
нлколко значителни акции на тал и в изборната борба и като 
словенските раоотници, . които, кандидат на листата на трудо- 
акцви не може да се отделят вия народ получил по-голямо 

.от .името на Франц Лескошек число ' гласове.
Лука. В тези дни, когато започ- Заедно с Бдвард Кардел, Бо- 
нала по-силно да се чувствува рис Кидрич, Миха Маринко и 
дейността на йосип Брсз Тито други 'известни словенски кому- 
за укрепване редовете на ЮКП, нистически борци Лескошек 

ескошзк е един от онези ак- през годините в навечерието на
войната упорито работи на ук
репване на партийните 'редоове в 
Словения. Бил вече достатъчно 
познат не само на работниците, 
които го уважавали и ценили, 
но и на властта, които в степен
та до която политиката «а ста
ра Югославия се приближавала 
до силите на фашистката ос, 
все пс-жестоко гонила прогре
сивните хора, специално кому
нистите, така че Лескошек бил 
принуден да мине в нелегал
ност- От Тацен в Шмарна гора, 
където се скривал, и от Шмарт- 
но на Сава поддържал връзки 
с множество организации и 
отивал на тайни договори с Ти-

ти на
които той посвети големи гри
жи и ги чувствуваше като свое 
дело почти до края на живота 
си. Биваше сетне другарят Лу 
ка Лескошек на много постове 
и длъжности и в Словения и в 
Югославия, обаче любовта му 
към първите чеда на нашата 
промишленост не пресъхваше. 
Толкава повече ,защото борба
та за изграждане на първите 
фабрики съвпадна с още една 
изключително тежка борба за 
запазване на нашата самостоя 
телност и собствения път към 
социализма — с борбата против 
информбюровокия натиск. И в 
тази борба Лука бе твърдо със 
своята партия и Тихо.

на

но подземие, с което окупато
рът през войната не може да 
излезне накрай. На съвещание
то. в Столице, на което заедно 
с Миха Маринко пристигнал 
то нелегален през цяла Югосла
вия, участвувал като предста
вител .на словеноките партизан 
оки чети. Слез завръщането си 
в Словения той е един от орга
низаторите в създаването на пър 
вата свободна територия в Сло
вения възникването на първите 
органи на народната власт. За
ел но с Главния щаб на словен
ските партизански чети и с ЦК 
на КП в Словения през юни 
1941 родина Лука пристига в ос
вободената територия на Кочев- 
окя рог. Успехите били много 
очевидни и убедителни за да мо
гат силните окупатороюи оили 
на тази територия да се прими
ряват с все по-силния разхмах 
на партизанското движение. Го
лямата вражеска офанзива съз 
дала обръч около Кочевоки рог 
и застрашавала с унищожение 
на главните партизански оили в 
Словения и ръководството им. 

На Петата национална кон- Лука с група другари пробива
обръча и създава нова парти
занска база. След като минала 
офанзивата, той се 
повече на политиечокката работа 
в Освободилната фронта, коя. 
то като словенски делегат го 
изпраща на заседанието на 
АВНОЮ.

Завършил войната като вой
ник на революцията, като воин 
който на всички нетни попри
ща оставил дълбока следа. Съз
давал първите отреди в Слове
ния със същия жар като 
създавал или по-добре казано 
осигурявал условията за възвих 
ванет-а и развитието на първите 
органи на народната власт- Със 
своето дело по време на воъръ- 
жената борба Лука се изцяло 
ангажира за победата на 'идеа
лите за които гинали и се бо- 

ето оставяла разпадащата се рили бойците на Народоюювобо 
войска. Случило се, че едщия 

правилното решаване ден, на 10 аггрил, ЦК на ЮКП 
на заседанието си в Загреб да
разисква по съзната тема и фор бриките и хората «в тях, е удо 

има мира Военен комитет начело с

ка-

тивисти в Словения 
бързо можеше да 
Йосип Броз. На Лука 
почти . непознато фракционерст- 
вото — той бе обзет от класо
вата борба, с текущите конкрет 
ни цели и потреби на работни
ческата класа и поправо по то
зи начин допринася на укрепва
нето на ЮКП — преди всичко 
— в Словения.

Избирането му в Политбюро 
на ЦК на ЮКП на юнското съ
вещание в Москва е логичен ре
зултат на последователната му 
революиионна активност, пора
ди което водачите на реформи- 
етиките синдикати в Словения

на които 
се облегне

е чуждо,

Дълго, до своята 72 година, 
Лука се намираше във връхове- 
те на нашия Съюз на комунисти 
те, в най-висшите изпълнителни 
органи на КП в Словения или 
Югославия. Отдан през целия си 
живот на ;:с::знения път на ре
волюционер, Лука с особен 
жар помагаше за развитието на 
самоуправлението, виждайки в 
него бъдещето на работничес
ката класа като господствува- 
ща .сила в социалистическото об 
щестшо. Още от идването наче 
ло на КП в Словения голяма 
част от енергията си отделя за 
укрепване на главните завоюва
ния на нашата революция, спе
циално на братството и единст 
вото, което считаше като най- 
гол яма придобивка на Народо- 
освободителната борба. Свобо
дата и равноправието на родна 
та си Словения, чийто отдан син 
беше, той виждаше в братския 
сговор и единството върху ос
новите на равноправието на 

що всички народи и народности в 
Югославия-

го отстраняват . наи-напред от то. 
мястото секретар на Покрайнин 
окия отбор на С^доза на хмеуали ференция на ЮКП в Загреб 
ческите работници, а сетне и 1940 година, на която бива пре 
от мястото председател на стру избран за член на Политбюро 
ковата комисия. Така Лука Ле- на ЦК на ЮКП, говорил за 
окошек в най-съдбоносния пери прекия опит на класовата бор- 
ад на укрепването на ЮКП и ба и потребата от последовател 
подготовката за бъдещата исто но изпълняване на партийните 
рическа борба се намерил в 
нейния връх заедно с йосип 
Броз Тито и останалите велика-

посвещава

решения.
Убеден че след всяка дума 

на комуниста трябва да гюелед 
ва съответно дело, Лука в дни
те на фашисткото нападение 
срещу Югославия бил доброво
лец. Но веднага станал сдаде

ни иа нашата революция-

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА 
КП В СЛОВЕНИЯ

тел за разпадането на югослав
ската войска и още докато 
траела войната, на 10 април 

който 1941, ръководил край Требно 
заседанието на ЦК на КП в Сло 
«вения, на което бива взето ре
шение комунистите да се приза 
ват на събираше на оръжие, ко-

В новата история името на 
Франц Лескошек осгаша записа
но като име на човек 
на учредителния конгрес на КП 
в Словения, на който присъс- 
твува и йосип Броз Тито, би
ва избран за ггръви секретар 
на КП в Словения. Познато е 
какво значение този конгрес е

„Като млад активист, ти вече 
рана стана синдикален органи
затор и функционер. А работни 
циге те избраха затова, защото 
ти беше част от работническа
та класа, в нея бе израстнал и 
я разбрал, така както и тя бе 

дителшата война и революцията, разбрала тебе. Не само че те
Работникът Франц Леоко- избираха, но се и бореха да дой

тек, човекът който обичал фа- деш на такива позиции тъй ка
кто това бе времето иа борба 

волствие приема да бъде мигни- на работническата класа против 
стъР <на рпомишлеността в пър- терора на полицията 'и борба 
вс.то словенско правителство, против опортюнистите, които
Това била изключително важна настояваха да осуетят твоето

времето когато и влизане в синдикалното ръко-
без това малкото число фабри- водство.”
км в страната бйлн разрушени 
и когато трябвало да се налра-

нмал за
на националния въпрос в Юго
славия, така че самото избира
не на Лука за секретар
осрб.ена стойност. Този избор Тито, в който бил незначен ка-
представлява — както днес ясно то член и Франц Лескошек Лу-
мрже да се види — допълнихел ка. Лука ръководи и с позна
но насърчение за неговата дей- тато заседание на ЦК на Сло- задача по
ност, толкова повече, че и ори- вения към края на април 194!
ентапията на ръководството на година, ог което е отправено
ЮКП била да афирмира хората историческото възваиие към сло Д^куро Джурашковнч



Комунист
ВЛЛКЛ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО

По пътя на 

приятелството
С негог» на пътя на приятелството.

• • о традиция, повече от две де- води ами идват- нови бригади на по* 
сетилетия Влакът на братството и братимени хора, които прокарват 
единството пътува между Слове- лт.тпща на нови облици на сътруд- 
иия и Сърбия в знак на спомена ничество. Нека Влакът на братсу 

братските връзки от 1941 го- вото и единството бъде още едно 
дина, когаю 14 600 словенци, про- доказателство на благодарност на 
пъдени от своите огнища, намери- онези семейства в братските ре
ли отворени сърца и домове 
сръбските семейства, с които де- с откровени сърца па нашите хора 
лили добро и зло във военните го- предложиха домовете си, овойта

безкористна помощ. Трагедията
много

на

на публики, отделно в Сърбия, които

ДИНИ.
Тогава окованото приятелство на нашите хора би била 

се пренася на по-младите леко ле- по-гол яма ако в сръбските домове 
ния. По следите на някогашните не 'намериха топли сърца и токло- 

влаковете па ва любов. ,.Нямаме много казала
това

изгнаници пътуват
оратствою и единството. И тази една сръбска майка, „ала 
година, Влакът на братството и коею имаме ще разделим, с вас", 
единството тръгна миналата седми- И в много моменти дадоха по-ху- 
ца от две направления — Крале- бавото на нашите, понеже за тях 

Титово 'Ужице. В Белград в не бяха изгнаници, а драги гостиво и
двете композиции се качват жи- в съвместното нещастие — подчер Бранно Маричич, който подчерта, 
4елите от местните общности па та Шетинц. чс гостите от Сърбия и този път
столицата. След това, един след Като благодари на топлите ду- са дошли с откровени съ.риа при 

влаковете тръгват за Слове- ми на добре дошли и на велнчес* ^зоите драги притяели от Слове-
твеното посрещане, Жика Радойло К,ИЯ( с цел братството и единство- 

Влакът спира в Загреб. На вич изтъкна, че сръбските семей- ТО( изковано във войната, още по- 
главната гара, украсена с трико- ства посрещнаха словенските бра- сече да се задълбочава и прена- 

подготве- тя с откровени сърца: — Тогава. Ся^,к1И го на младите поколения-
словенци

председател на Координационния 
отбор на Влака на братството и 
единството в Словения.

И наистина, следващите три 
дни домакините се стараеха ста
рите и нови приятели да угостят 
как най-добре знаят и умеят- Под 
гзтвяха се представления, излети, 
увеселения в природата. Словенци
те играеха „моравац” а сърбите 
те „полка". Мнозина от тях се 
зближиха и побратимиха. Побрати 
мяване се извършаваше на „весе- 
лиците”. Словенец и сърбин заед
но даваха думата, че ще се оби
чат като братя.

А дадената дума не се пога-

■ г'УГ. 
НИЯ.

лори и свежи цветя, е
но сърдечно посрещане. Пътници- в тази буря, изгнаните
те от Сърбия поздрави Дфаго СЦле- бяха с-вободни толкова колкото и След това на площада, се раз- 
го, председател на ГК на ССТН в техните сърбоки домакини. Под гьрна хорото „Югославия .
Загреб, а за сърдечното посреща- словното военно небе се изплето- Домакините за гостите се над 
не заблагодари Душан Ивкович, ха много човешки и другарски г макар че предварител-
председател на Координационния връзки, които времето не само не . ^ знаеше кой къде ще ходи. 
отбор «а манифестацията Влак на успя да разкъса, но постоянно ги Мнозина мариборчани останаха 
братството и единството. След то- умножава. Побратимиха се тога- 3ащото не бе възможно вси

ва всички три Морави с Драва и тъ* , ^ ^
песни на нашите Сава, Похорие с Ястребац и Ко- за.интдересовани> че бяхме в съ.сТ0я

народи и народности. смай, побратими се човеж. с чове- кие дд приемеме и
Тържествено украсеният Кърш- ка, делейки един и същ покрив, Х)ИЛ и хора"( заяви йоже Вебер,

ко, първата следваща спирка на хляб, една съдба... 
този единствен влак, подготви на След митинга влакът продължи 
пътниците от Сърбия невсекидне- пътя към Любляна, Йесенице, Це-
вен прием. На железопътната га- ле и Марибор. В Зидан мост две-
ра хиляда хора. СтисъДи на ръце, те композиции се разделиха — ед-
прегръдки- целувки. Навред сълзи пата тръгна към йесенице, а дру-
от радост, смях и песни. От га- гата към Марибор. Сърдечен и то-
рата до центъРа шпалир от иио- пъл прием навсякъде, къдета вла-

■ нери младежи и граждани х<1 ковете минаваха. Пероните бяха
Кръшко и околните места. На препълнени със овят, които радост
площада „Едвард Кардел”, от хи- но посрещаше и изпращаше гос-
Ляда гърла на пионери .и младежи т-ите ‘Й музика пред- г* главния сезон всекидневно са нуж-
На ПЛе^к"ИОл^оадо™^ пе- ,вести пристигането на влака. Сър- С амоуправителните органи на ни около 100 сезонни работника,
сента на доб^е даииЛт <кул- ^см^ъще- ^“в°п^°^яев/°зехаНатреше- плаща от 60Т до 100 хиляди стари
ХГЛГ&^Теди^тво ■ М=Р~ оТвН30иРабпОГкаииДа —^зависимост от
ТО говориха председателите на ре- у-расен, е на крак. л ч н тсн/поити в течение на го- «аи-големи щети ставаха не

конференция .. гоете с »® Е^РИ от ро»> ", „„р„„ ен.би, ок,» „ н.до-

: «-ЗйгеЗпгк за азгкггигГтр^-г.: = к=:.»«н,беше - гз-ззгз*
поздрави АлоиЗкВиндиш —ров^ ндара. т()ва ня,ма да се сЛучи. Най-голяма

по нужда Тук изчислиха че част о тработата ще свършат зае-
по края на годината по този на- тите в „Годомин”, без разлика да-
чин ще спестят около 10 м!иЛ1иар- ли работят в канцелариите или в

Изчислението е производството,
на ,,Годомин"

в а на платото на гарата започна
китка от игри и

двадеседина зва.
Драго Танкосич

Служащи на нивите
Как Селскостопанският комбинат ,.Годомин” разрешава проблема, 

създаден/ от недоимъка на работна ръка?

колективът за-ка,

гтубл!И1ка1Н ската
ССТН на
Франц Шетинц и
вич.

— Влака на братството и един 
ството слоовенокият народ пооре- те топло 
а»а радостно и с откровени съРДа. Дундо, председател на 
с' желание при нас да се чувству- .който подчерта, че мариборчани ви 
вате както у дома си — каза, ме- са щастливи, че ще бъдат домаки- 

Шетинц. В било ка- «и на своите братя от Еъроия. оа- 
Влакът благодари се председателят

Скупщината ,на община Кралево .реално, понеже
жду другото, 
кво направление да идва
на братството и единството, той е

на да стари динара. В. Б.в
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декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с указ от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство съДзлатен венец.
Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила-

трудова организация

Печата се в четвъртък «а сърбохърватски, 
хъ.рватско-сръбски (кирилица .и лати- 

албанскиотносно
лица), словенски, македоноки и

съкратени издания на български 
румънски и русин ски

Издателския съвет на „Кому- 
Богдан езици, а в 

унгароки, словашки, 
езици.

динович.
Урежда единна редакционна колегия: дирек-

Велкоглавен и отговорен .редактор
главен и отговорентор иМиладинович, заместник
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ЗАПИСАНО В МОИНЦИ — Няма да се мъча <н.ита за озода за 

пиене, пито за пране — казва Стаменова. За-

Наскоро вода оо домовете
това не ми е жал за дето ще дам толкова 
пари . .. Водата е голямо богатство — ка
зва тя-

1» Шестдесетгодишният мъжага Георги 
аи Стойчев, като ни видя препречи пътя ви.
К За водата ще пишете нали? Свободно
Щ напишете, че Момици наскоро ще бъде съв- 
щ сем. друго село. Защо да сме по-назад от 
|И другите? ... — казва Стойчев «и добавя:
* След тежа — водата е най-тлавното нещо.. . 
щ В двора на. младия и. напредничав сел~ 

скостопански производител Никола Стойчев 
т\ сварихме самб съпругата му Снежана и два- 
Ш мата й малки синове Нена)д и Иван. Не по-: 
1г зволи да ги снимч-вм докато не ги цреме- . 
щ ни, а сетне добави: '

— Водата ще е голямо улеонение за 
нас домакините. Малките постоянно, се цапат 
и водата е спасеше! — казва Стойчева.

Когато стигнахме пред кооперативния 
.дом, Мана Андреев ни въведе вътре.

— Тук сме подготвили помещения за 
армейците. Знаете ... ние тук нито една ак
ция, нито едно тържество не правим без 
тях ... Те ще работят на главното трасе от 

Р| каптажа из селото в дължина от 1600 метра. 
Щ После ще остане само всеки стопанин да 

-се „приключи" към него. Вчера подписахме 
и договор с „Градня”.

На 15 юни започваме

Ир ..у '1»^ЩМуЩ

XI-

1 я«I шш

* Щ

Б. Стаменова Г. Стойчев IV!. Андреев С. Стойчева с децата си
а на 15 юли 

водата трябва да потече — на раздяла ни 
каза М. Андреев, а след това се обърна към 
Найден и настойчиво му каза:

— Виж там с другфите от 
прес" редовно да. ни докарват 
тук се договорихме кой по колко мляло и 
млечни" произведения ще даде. Ще набавим й 
сухоежбина. В никакъв случай не смеем да 
се изложим пред армейците. Та те винаги 
са ни „дясна ръка" — каза той.

Ето, така е в тези юнски горещини в 
Моинци. Покрай работата в полето —/моин- 
чани работят и върху водопровода. Някои ве
че са си купили перални, тоалетни вани... 
Само водата да стигне! ...

Сгушено в полите на Видлич, село Моин- тъчна 
Ц-и в тези юнски

допълнително решихме да внесем
дни е оживено. Двадесет и още по 5 хиляди динара — изтъква Андреев, 

осмина моинчани са решйли да доведат Водата от старата чешма, единствената 
вода по домовете си. Не от Пъртопопинското селото, • за която се знае само толко че е 
врело, откъдето се онабдяват останалите се- строена в турско време — от ден на ден сек- 
ла в Забърдието и Димитровград, ами „хва- ва и може би наскоро напълно 
Щат" водата от „Голема чешма".'

з „Ниш-екс- 
хляба. Ние

ще пресъхне.

Направихме малка разходка по селото. 
Макар че беше вече към 10 
мнозина хора не бяха отишли в полето.

- — Събрахме по 10 хиляди динара — за- 
разказ-за ни Мана Андреев, председател на 
Местната общност в Моинци и един от глав.

И °Рганизат°Ри на акРИята- ■ На старата чешма цъдреше вода ,в съио- 
.когат° нечадесто се озовахме при него със вете На Божурка Стаменова, която въпреки 
оина му Найден Андреев, съюзен инспектор напредналата възраст, като дете се радва 
по пазара в Димитровград. Понеже събра- че наскоро „у дома си ще има вода” и няма 

. ната сума от 28 хиляди динара не е доста-. да се мъчи.

часа, все още

Текст и снимки:.
Матея Андонов

-У
ЕЛЕКТРИ АИКАЦИЯТА НА БОСИЛЕГРАД/СКИТЕ СЕЛА ПРОДЪЛЖАВА зва Богослов Стойчев, 

председател на местната 
общност.

В местната общност ве-

всички махали помежду 
си и с шосето Босилеград 

. — Караманица.И млекоминчани победиха вековния мрак
— За изграждането, и 

хали: Шугарци, Селище Ко разширяването на пътя вся 
ст©нец и новият исвартал ко домакинство е внесло 

шите домове влезе съвре- ( „Ръ,жов дол" се електри- г»о 5000 динара и е учас- 
мието. Електрическият ток фицираха сега. Дължината твувало с доброволен тРуд.

че правят планове за по
нататъшна дейност, и за 
разрешаване на останали
те селски проблеми: за от- 
кривене на селски магазин 
и изкупвателен пункт.

И млекоминчани победи работата. И ето — най-по- 
ха вековния мрак. Този сле успяхме. Сега и в на
дълго очакван ден във вси
чки домове, въпреки че 
бе слънчев и, че слънцето 
силно грееше от всяла къ
ща блещеха и електричес | 
иите крушки, чиято свет- | 
лина се сливаше със слъи 1 
чевата, докато. млекомин- I 
чани събрани в групи в ра- 1 
зкошните от различни цве | 
тя дворове се веселеха и 1 
разговаряха 'за акцията, за 1 
новия живот който мм I 
донася електрическият ток. I

а механизация обезпечи обШ
М. Я.щннеката скупщина — ка-

тт Ш
ДУКАТ

СЕЛО СЪС 70 ВОДОПРОВОДА■ хц
11Й

Дукат, едно от най-големите и най-много- . 
людни села в Бооилеградска община, е истин
ска съкровищница и планински прелести. Про
сторните ливади и пасища са „рай" за добитъ
ка, столетните букови гори покоряват с огро
мната си дървесинна маса, дебели сенки, и 
омайваща песен на птиците, а ио доловете и 
вади пиките се лее бисерна вода от многобройми- V 
те планински извори.

Трудолюбивите дукатчаащ все повече раз-' 
хубавяват живота си с помощта на .майката 
природа. През последните Няколко години ху- ' 
бавата изворска вода „загуби" вековната си сво
бода и потече към дукатоките домове. Селяните, 
сдружени и?л>и самостоятелно, построиха водо- . 
прЪводи и създадоха условия за обзавеждане 
.на жилищата си със съвременни хириеноки уре
ди. Сега Дукат с село със 70 водопровода, 3 от 
•които са обществени.

"ф.

Акцията раздвижихме 
преди две години — радо- 

Симеон Ива- жстИ9 казва
нов, председател на Коми
тета по електрификация в 
селото. Събрахме необхо
димите средства, с които 
трябва да участвува местна пи донесе нов живот, той 
та общност (всяко домакин отвори вратите ши към све 
ство даде по 10 000 дина- та. 
ра), а останалите обезпечи 
общинската скупщина и 
Фонда по електрификация коминци, Гьорина махала 
на СР Сърбия- Освен това, бе електрифицирана преди

-----V 5—6 години още с изгра-
доброволен ждането ТВ-прелредавате-

Ш • | (Ш
*'! . ■

' Млекоминци — „Ръжев дол"

на слектричната мрежа е 
около 4 километра с два 
трафопоста.

Наред с тази млекомин 
чани проведоха още една 
комунално-битова 
С помощ от общинската 
скупщина прокараха път п 
дължина от десетина кило
метра, с който свързаха ,

Да припомним, че в Млс

акция.
всяко домакинство е дало 
по 16
труд. Но никой от нас не 
жали нито парите нито

дни
Вена Нпкон,ля, също така на солидар

ни начала. Останалите ма-
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^ П Р □ сВЕТА<ф- ИЗКНс Т В О;КУ ЛТ УРА
СРЕДНО УЧИЛИЩЕКЪМ ЮБИЛЕЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКОТОИЗ КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР „25 МАЙ" В ДИМИТРОВ 

ГРАД

Интерес към класиците
циалност' лекари, инжепе 
ри, професори, технолози, 
правници, 
под. Още по-показател но,, 
че 25 души са 
магистри и доктори на на
уките и изкуствата-

От друг3 страна, самоу
правлението 'в училището 
функционира твърде до
бре: равноправно е учас
тието на учениците 
вета на училището, а уче
ниците са включени и 
професионалните органи 
(образователния 

класовия съвет, различни 
комисии и пр.). Учениците 

изключително

В училището работят 
40 работници ,от които по 

виеше образо 
като при това 95 на

В чест Деня иа младо
стта — 25 май, с подбра
на културно-художестве
на програма димитровград
ското средно училище оз- 
1Н ам ену в а 3 0-годишнин ата
от своето съществувание. 
Именно, от формирането 
си,- па все до 1953 година 
средното училище бо оме
сена гимназия, а тогава по 
желаните ма ученици, ро
дители, граждани и възпи
татели взема името на 
великия син на нашите на 
роди и народности йосип 
Броз Тито. Под това -име 

' работи и днес.
Днес училището, съглас 

но реформата на средното 
образование, от гимназия 
е приемнувано в образова 
тел но-възпитателна органи 
зация „Йооип Брзз Тито” 
за средно насочено образо 
вание и възпитание. В учи 
лището се учат 451 учени 

общи основи (два

библиотека Габриел Маркес, Хемимгу- 
ен — сподели М. Андес- 
вич.

Градската 
при културния цент15? ,.25 
май” в Димитровград раз
полага със сравнително бо
гат книжен фонд. На око-

икономисти ивечето са с
вание,
сто от тях са завършили 

ои образование 
училище.

Следва да се изтъкне, 
че димитровградската би
блиотека разполага с обо
собен отдел на изданията 
на издателство „Братство” 
от Ниш. В този отдел се 
намират всички досегаш
ни издания, както и тече
ния на списание „Мост", 
в-к „Братство” и детския 
вестник „Другарче”.

—• Прави впечатление 
големият интерес на сту
дентите към професионал
ната литература от област 
та на медицината, селско
то стопанство, технически 
те науки, изкуството. От
делно обаче трябва да се 
посочи богатият книжен 
фонд на детска литерату
ра, която ползуват някол
ко стотин ученици от ос
новното училище. Библио
теката разполага с около 
шест хиляди детски книги 
— добави М. Андреевич.

станали
средното 
именно в това 
Миналата година завърши

ло две хиляди постоянни 
и временни читатели се 
намират на разположение 
към 30 хиляди книги, от 
които към десет хиляди са 
книги на български език.

Според умите иа библио
текаря Момчнло Андре
евич библиотеката има бо
гат книжен фонд на бъл
гарски език. Преди всичко 
става дума за за произве
дения на художествената 
литература — от класици
те до съвременни писате
ли и поети, научно-популяр 
на и професионална литера 
тура.

— С еднакъв интерес се 
четат класиците, напри
мер произведенията на 
Йовков,' Пелин, Станев, Ка 
раславов и на съвременни
те писатели — Хайтов, Ра 
дичков -и други. Читатели
те проявяват интерес и за 
преведените класици на разнобразен книжен фонд 
български език от свето в- ежегодно се увеличава и 
ната литература: Толстой. броят на читателите.

ученици 
образование

пъ.рният випуск 
с насочено 
без досегашния класичес
ки зрелостен изпит. През 
настоящата година ще изле 
зе втори яз1 витгуок среди ^ 
сти със следните специал
ности: правна и бюротех-

в съ-

в

съвет.
как-ническо-сггсциалност, 

го и за пръв път в истехри 
ята на училището ще за- 
църши един випуск сред- 
нисти с машинна специал
ност трета степен, които 
ще могат да продължат об 
разованието си на четвър 
та степен или ще намерят 
работа като металострута 
ри и фрезисти.

Според данни, с които

провеждат 
богата извънучилищна де 
йност: сформирани са мно 
гобройни секции, 
ци, а младите от средното 
училище
ботят в самодейния 
тър „Христо Ботев” и кул 
турно-художественото дру 
жество „Георги Димитров” 
при културния център „25 
май".

В резултат на твърде бо

кръжо-

твърде дейно ра 
теа-

ци

Вследствие на богатия и гатата си и плодотворна де
йност, училището получи 
Емблема на септемврийс
ката награда на Димитров 
градска община, републи
канската награда „25 май” 
за постигнатите резултати 
в образованието, възпита
нието и задълбочаването 
на братството и единство
то «на нашите народи и на- 

Същевр 
ОВО „Й. Б. Тито” е носи 
тел на много грамоти и 
признания за обществено-по 
лезен труд от Движението 
на гораните в СР Сърбия. 
Червения крърт, спортни
те дружества, НИРО „Бра 
тство” и Съвета за безопо 
снаст по движението при 
общинската скупщина, как 
то и сребърен Емблем на 
общинския синдикален съ 
вет.

тшОбработка на музейната 

ебнрка
ттж

родности. еменноПри културния център 
любителите на старини ве
че са събрали сравнително 
богата музейна сбирка. 
Част от тази сбирка — 
етнографоки материали — 
бяха изнесени на показ на 
неотдавна устроената изло 
жба по повод Деня на мла
достта и фестивала „Май
ски срещи” на народности
те и народа в СР Сърбия.

Понастоящем, според ду 
мите на Весна Ставрова. 
завеждаща отдел музейна 
сбирка при културния цен 
тър, се работи върху об
работката на съществува
щите експонати, относно 
етнографията на Дими
тровградския край-

— В момента правим ин 
азентар на накита от на
шия край- Мога да кажа, 
че вследствие на много- • 
странни влияния, 'накитът 
на Димитровградско е на
истина твърде богат и раз 
нообразен. Общо от етно
логията тРябва да се обра
ботят засега съществува
щите около 150 експонати, 
а в тази насока трябва да 
се извърши и по-обстойно 
проучване и издирване на 
стари предмети за домаш
на употреба и предмети 
от бита на хората, запазил 
най-красивото и най-лолез- 
>ното е векове.

Музейната сбирка има и 
няколко стотин експонати 
от археологичното наслед
ство революционното ми
нало и Народооовободител 
пата война в този край. Се

тне трябва да се пристъпи 
към обработката й на те
зи експонати, а доколкото 
се осигурят помещения, за 
което вече съществува ре
ална основа, музейната 
сбирка ще стане достъпна 
за широк кръг любители 
на богатото наследство па 
Димитровградския край-

„Йосип Броз Тито”

разполагат в училището 
през тридесетгодишния си 
период средното училище 
са завършили 2100 учени
ци, които главно са про
дължили образованието, 

като при това 1500 души 
са завършили съответно 
полувисше или виеше об
разование. различна спе-

Сградата на училището

курса) и втора и трета сте 
пен на образование (също 
два курса). В общите осно 
ви се учат 307 ученика, ра 
зпределени в 10 паралелки, 
а във втора и,трета степен 
144 ученика в пет паралел

Ст. Н. ки.

г Ст. Николов
БОЖИЦА БОСИЛЕГРАДМногостранно сътрудничество 

на учениците и граничарите
Учениците от основното училище „25 

май” в Божица и граничарите от граничните зас
тави „Шганир” и „Власотинаижи бригади" под
държат многостранно сътрудничество. Всеки 
празник ознаменуват с^с съвместни програми, 

радват на свободата. В Деня на пра-

ЕКСКУРЗИИТЕ - ПОДКРЕПА 

НА ОБУЧЕНИЕТО
Миналата седмица по ре

шение на класовите съве
ти за учениците от центра 
лното основно училище 
-Босилеград, се проведе 

ученическа екскурзия. 
Учениците от трети 
направиха еднодневна 
разователно- възпитателна 
екскурзия до Враня, като 
посетиха й разгледаха пом- 
пено-акумулацион1ното езе
ро „Лиоина”,

- то езеро, Власинските во 
доцентрали и няколко с^з- 
брики във Враня- 

Учениците пък от седми 
клас на училището прове
доха двудневна екскурзия 

СР Сърбия, по марш
рут: Босилеград — Гердап 
— Белград — Крагуевац.

В Гердап седмюкалони- 
ците

•нията на нашите и румън 
ски строители в областта 
на енергетиката. В Бел
град между другото посе
тиха мемориалния комп
лекс „йосип Броз Тито” 
където

3
заедно се
ничарите учениците са скъпи гости »на войни
ците, а бдителните 
ти /на учениците и преподавателите 'в Деня на 
училището.

граничари са свидни гос- клас почетоха
об- метта на овоя приятел, 

вожд и учител и най-велик 
син на нашите народи и 
(народности другар^ Тито. 
След това разгледаха 

Влаоинско- зея „25 май" и историчес
ките места
мегдан. В Крагуевац раз
гледаха паметник — парка 
„Шумарица”, а в Опленац 
Караджорджевия музей.

па

Но взаимните срещи и посещения не са
им. Уче-единствен облик на сътрудничеството 

ниците и граничарите провеждат съвместни ак- 
по залесяване и уреждане на училищната

му-
ции
среда, разменят или съвместно редактират стен 
-вестници. Освен това граничарите оказват Ч&н- 
на помощ е обучението по първа помощ и. за- 

VII ,и VIII клас.

Авала и Кале-

цита за 'учениците ют
-Многобройни са и срещ1Ите им иа спорт- 

поле. Учениците, граничарите и младежта 
з местната общност често организират състеза
ния по шахмат, тенис на маса, /волейбол и фут
бол на малки врата.

ното
Средствата за екскурзия 

та са обезпечени от прода 
жбата на шипков плад и 
вторични суровини.

в по

С. Микич М. Я.разгледаха постиже

N
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ШШГяОШШшоПЙД 9Т'Л
0Т9Н5ТО6Н вт-5

ОЮНГЛ 6МИ ОВН 6Е N ,,7П<ГД Н9Щ9ЯЗ-ЩЗН 9 ЯуВНВдтО
сЩЖшкъ? Л»ШртЗвдвтвн®)ЗДНй«ка?йгаи ЧМШйщиата 

рие®3" <^?еййк мвдрня^ре^да н<Ж&тШк&тЩсяЗЖ>*тж, 
е;1'1ЙЕ1,;прйрЗД1н®ЧеЯНИЧН6<1ПЕЧе01да511®'?еДйн>едт?гай-рев- 

1 К1и-я отдел, с6ЙВДаА!нйИ|ЧаР .твй№^етаддаШ. — !
1 мия в среднощкожжмя об- — Обичам да чета 
Ч разователен център ;,Иван казва Захариев и добавя: 
1|:!КааШЬаКбв*,ей В&ШЩп? •ца- «КЙИ-МЙ»5 §ао©и*Ю,-Ьще 
|пп(ВД11Ьн,ивй,ирг№М?4>е§^л- •кЙВДг«алм^8а«Ж*(ЧЯй)1а идачввадмив». -адьа »т?°в8канг-жа
N«''ЛлйВД^отЧЩйщЩо --’,Ра&*%оив'в}Ш№рнйзх^- 
'ЧНа^ЛЙсШувйед^ртЗДт Ши- т° свгк0тсЩШ^аШ^а- 
•«№Г°е ,В|Ьей11ВД*(Ьдатй,8№е- 8геШ?^спла^н'Щ-мШо 
“Ш«': В Шдвдайтвай“!*у •1ШШ‘ дйтедг 1фоййек-

нията на Хемингуей. Вап-

I

К; [а

е.Ф'-> *|Г,;ИД>:1',№т
досега са изписани само
:•_ \ А- ? : 7,'г .-^ЧЖИ' :-• ■■•ле царев, Вазов, Фуранджиев, 

Кьрлежа, Андрич и Дави-
!Д-

щг с,- в

$
ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЕПУБЛИКАНСКО ТЪРЖ ЕСТВО В ПИР01

Школа на труда 59
злюбиво И усърдно ,'МО 

мче.- няма да му _с'н ковачница!
на братството н единството е полежа:»

ли,
дното обрМщаш; 
на носител на у 
„Вук Караджич".ццото е прекадено.. Това 

обаче не значи, че довеж
даме под въпрос полити
ката за ускорено заемане 
на млади кадри. Резерв,и 
за продуктивно трудоус- 

съществуват в 
използуване 

на мощностите, в уокоре- 
ното развитие на отрасли, 
които досега бяха позане- 
марени. Имаме и, много не 
попълнени работни места 
— каза Добривое Видич. ч

В неделя Пирот беше град на младостта. 
На площад „Иво Лола Рибар” в присъствието 
на 2000 бригадира, участници в 19 съюзни мла
дежки а^ции в СР Сърбия, и на над 10 000 
младежи и девойки, числящи се към ЮНА и 
граждани от Понишавието се състоя тържестве
но откриване на 
шата република.

На спортното поле Лю
бен Захариев също така 
постига извънредни резул- 
тати. Т,их, скромен и дис- Любей
ци-плин'ира1н, съвестно из- «зспзг.иооа
пълнява всички. задачи на Разделихме се с тОЯ#г§и- 

I треньора, с което си обез- соко и прилежно момче-е. 
печава , място сред първи- убеждението, че няма пред 
те единадесет футболисти пятствие, «което, той не - 
на ФК „Младост". ' може да преодолее, защо-

Любчо., както му казват 
съучениците, дейно рабо 
ти в класовата общност I. 
мл адежката орган изацид.

Понастоящем е председа
тел на Председателството 
на средношколската кбн- 
ференция на ССМ и член 
на общинската Конферен
ция на ССМ в Босилеград.
Вече една година е член 
на Съюза на комунистите 
и активно се включва в 
разрешаването на пробле
мите- в училището, преди 
всичко когато става дума 
за успеха и поведението 
'на учениците.

Когато говорим за Лю
бен Захариев не може, а.
Да не изтъкнем още една 
негова, която също така 
го нарежда между най-при 
мерните младежи в общи
ната. Именно, този при
лежен ученик, вече 
пъти участвува на съюзни 
младежки трудови акции, 
откъщето се завърша с 
ударнически значки. И се- са ^®°Я!УЙТЙг.е^еййбт! 
га Любен Захариев о боси-
леградоиите бригадири за- канал за ^р^оотвод 
мина на съюзната трудова » в Дължина. от -МО11»’8
пиюю 83” съпс *“Щ№№0Нв&ата
оилно решение да се за- ■Ш«тв^аВДЯЯВМЯ1«Я»о#а 
значка ° И Д ада^т

.5 .ЙЛЙЩадаГннУйТРЙ^к
Инак в свободните часо- 4нй^ЖИ^т< 

“Любен обича да слуша 
забавна музика и да чете | г, °ЧА*Тч 
художествена литература.

,0 вянуомвр ОТО >109 Ь’МТО N Ц

треяване 
ефективното„Бригадирско лято ’83” в на- 

На величествения митинг на 
Младостта, братството и единството говори До
бривое Видич, член на Председателството 
ЦК на СЮК.

на

то всички цели в живота 
см осъществява с усърдие 

’~4 т-рудолюбие .най-силните 
сРоГкия на- човека.

Младежките трудови - хора и разширявате идей- 
акции бяха и останаха ве
лика школа на 
ковачница на

На 19 младежки 
трудови акции в Сър
бия ще участвуват 
25 000 млади .Те ще 
свършат работа на 
стойност 600 милиона 
динара. Освен това, 
370 младежки брига
ди оу СР Сърбия Ще 
работят на съюзни 
акци^ в останалите 
републики.

ните ои кръгозори.
Вие днес, както и мла

дежта в останалата част 
на страната, започвате го
лямо трудово начинание. 
Свободно мога да кажа, 
че тази ваша дейност пред 
ставлява голям принце в 
осъществяването на иконо
мическата стабилизация, а 
същевременно и своеобраз 
на критика на много не
благоприятни процеси в на 
шето общество. Ние тряб
ва да намаляваме 'инвести
ционното потребление, за

трупа и 
братството 

и единството, на нашите на
роди и народности 
за Видич и добави: — Осо 
бено е важно, че вие на

М. Янев

ка-

IПРЕСЕКА

младежките акции, живе
ейки и работейки, заедно, 
изпълнявате свободното си

Учениците 
изкопаха 
канал за *{
ГЪрМООТВОД шоа!

време с ценни съдържа
ния. Когато го казвам то
ва, имам предвид факта, 
че вие и работигте, и се 
учите, политически се из 
граждате като свободни

В нашето общество има 
хора,' които се опитват да 
ни разделят и разединя
ват. да атакуват нашите 
най-светли придобивки —? 
братството, единството, ра 
аноправието и социалисти 
чедото съдружие на на
шите народи и народнос
ти, Вие трябва решително 
да се противопоставяте на 
тази вражеска дейност, да 
се борите откровено в ово 

. ите сроди против нацио- 
'. нализма, и всички остана

ли покушения на врагове
те на социалистическите 
стойности в нашето обще
ство.

Тържеството / в Пирот 
приключи с програма ггод 
название „Нашата младост 
нова песен пее". Изпрате
но беше поздравително гги 
омо до Председателството 
на СФРЮ и Председател

ството на ЦК на СЮК.

I .ЯН
Тези дни ученоЩ?-тк 

те от централнотй®:-11 
новно учил шце■' л
ство" в Звонцй^ойаз^1' 
ха ценна поп&ОД т6й'||ш 
жителите й§'° гйй№ 
Пресека, кй/(т6''тс4бь: 
средства от м§#^й$то

БОСИЛЕГРАД: УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ И 
ВТОРИ КЛАС НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦБНТЪР

«На восещеняе в Цветния дом самооблага1%'1.й;йз8т99п 
волен 
ха .нова 
оградят Зан някошмвдап

гри ч«у23 «тр»в1 
№ уадийжна тоНад 160 ученика от първи, втори и Тре

ти клас от СреиношкшгоЮия образователен .'ден 
тър „Иван Караиванов" в Босилеград, миналата. 
събота • напращиха едноинейна екскурзия ло 
Белград. Заеднр с преподавателите си - те посв; 
тиха Мемориалния кбмпл»кс „йооип Броз Хито", 
къде го почетоха паметта на великана на наша
та революция, основоположника и стратега на 
необвързания свят, вожда и учителя на под

растващите поколения — другаря Тито. След 
като разгледаха музея „25 май", те посетиха 
Авала и Калемеодан и още някои други значи
телни паметници и исторически места в града.

М. я.
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ГРУПА ДЕВОЙКИ ОТНАСКОРО В ЮНА ЩЕ ЗАМИНЕ ПЪРВАТА 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА КРЪВОДАРЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА 

ОБЩИНА

На добър път, родолюбки! Първи в Републиката
Днес в Димитровградска община изобщо 
нужно никакво убеждаване за кръводар*- 

ване. Достатъчно е само да се с/.обши кога и 
к;,де пристигат екипите по с?>б**ране 
„живителна течност”, а кръводарителите сами се 
обаждат. На 15 000 жители, колкото има в оо- 
шината — 830 са кръводарители.

— За този голям успех неотдавна 
ският отбор на Червения кръст е получил висо

Грамота, Пър-

не е

на тазипорност и готовност да бъ
дат примерни войници. А 
когато на автобусната стан 
пия се съберат най-близки 
тв, съседите и приятели
те, за да ги изпратят па 
добър път с пожеланието
..бцЧбТв ИСТИНСКИ 1ВОЙ1НИ-

.ци”, в живота на тозимла

Попитахме три от тях: защо рошихте Д« 
стенете войници? „И на жените отбраната на 
страната е най-свещен дълг, и за нас има много 
задачи във всенародната отбрана. В ЮНА 
ще имаме най-хубави възможности да се под
готвим за успешно изпълнение на тези задачи” 
— отговарят Гордана, Ясмина и Бона

обшин*

ко републиканско признание — 
вомайска повеля от общинския синдикален съ
вет и Септемврийска награда — изтъква Си
меон Костов, секретар на общински# отоор на 
Червения кръст в Димитровград. През изтекла
та година при план от 340 кръводарители 
имахме 830! Или — повече от 200 на сто — из-

Д'И девойки ще започне 
тримесечен период, който 
|г,с остане записан в лето
писа па нашата всенарод
на отбрана', като нова стра 
ница -на равноправието ме
жду жената и мъ-жа.

След като жените в со:« вление са нашата найтоля 
цмалистичеока само«упра- ма ценност, но и трън в 
вмтелна Югославия пол у- окото на много реакцион- 
чиха законната възмож- «ц сили. Затова всички 
ност доброволно да отби- «не трябва да бъдем го- 
ват военна повинност в (тоеи за отбрана на стра- 
ЮНА, в живота на някоя- «пата. Във всенародната

ние

тъква Костов.
И тази година кръводаряването 

твърде успешно. В няколко акции, които са про 
цедени — отзивът е бил повече от отличен.

Заслужава отделно да се подчертае голе-
сдружения

върви

К. Георгиев
организациите намият отклик в 

труд.Ишш 1
V

сдруженияорганизация наОсновната
гРУД „Тигър" е сред първите тРУД'°ви организа
ции в републиката по брой на кръводарители 
(според броя на заетите). В нея планът по кръ* 

143 на сто. В ,,ТигъР 
20 и

Еодаряване е осъществен 
има мнозина кръводарители, които и по
повече пъти са давали кръв. В това отношение 
по нищо на ,,Тигър” не отстъпва и гостилничар- 
ската трудова организация „Балкан—Компас , 
където всеки втори зает е и кръводарител. За- 
служава да се отбележи и факта, че в конфек- 

„Свобода" напоследък над 30 на сто от кръ
водарителите са нови хора.

► — Не остават назад и останалите органи
училищата, местни

ция

зации на сдружения труд, 
те общности — изтъква Костов.

До края на годината остава да се прове
дат още две акции по кръводаряване и сигурно, 
че димитРовградчани, както и винаги досега до
стойно ще изпълнят тази хуманна и доолестна

М. А.

Гордана Смилкова Ясмина Стоименова
Бона Иванова

ко десетици момичета 
■ Босилеградска община на
стъпиха вълнуващи момен
ти. За високото им патри
отично чувство тази възмо 
ж!Ност беше голямо преди 
звикателство. И не им тря 
бваше много време да взе 
мат решението: те станем 
войници! В изтеклия пери-ф км решеност да постъпят 
ад общинското отделение в редовете на Титовата 
за народна отбрана извър
ши всички подготовки и 
вече през юли в Югослав- 

армия ще

3 отбрана има много задачи 
и за нас, жените, а в 
ЮНА ще имаме най-хуба
ви възможности да се под
готвим за успешното им 
изпълнение.

задача.

Още две асфалтнн улициБОСИЛЕГРАД

През миналата седмица Ц 
Босилеград

асфалтирането на улица- ж 
та „Добри дол" в дължина Шр 
от 400 метара. Става ду- >, 
ма за улицата, намираща 
сс ст лявата страна на До 
бридолския поток, от м°с — 
та до цеха на Горската сс

Сериозността на тези де- 3 
войки пленява, а здравата'

приключи Е

I
армия свидетелствува, че 
те са високосъзнател ни мо 
минета, които обмислено 
и самостоятелно опреде
лят целите в живота си.

ската народна 
замине първата група де
войки.

: >\4-'4 4" '■~'' *'х-44' ч

труд „Услуга".
В ход е и асфалтиране

„Георги Дими- фонда за комунално изгра 
ждане и самооблагане на 

квар населението от този квар
тал.

кция.
• ■ -• Яули-Асфалтирането на 

цата извт.рши строителна
та организация на одруже
умя труд „Изградня” от Бо
силеград. Стойността 
целокупната рабс.та възли 

5 милиона динара, а

Но всяка от тях «има т 
много лични мотиви да 
замине в ЮНА.

4
За обществеността, свик 

нала да изпраща в армия
та само момчетата си „по 
законно право и длъжно
ст",
войници са героини на де
ня. Роднини, съседи и при
ятели ги посрещат със оим 

но и с

дане на тази част от ули
цата са обезпечени от

жеп

на на улицата 
трае", от посочения мост 
към нов оиостР оения 
тап „Магурка”. Средства
та за асфалтиране и уреж-

— От момента, когато 
научих за героичното де
ло на Титовите партизани за на 
и за отбранителния харак- същите 

-т©р на ЮНА, у мен се ро
ди голямо желание един 
ден да ст^на войник. Сега,* 
когато тази мечта ми се 
сбъдва, аз зная, че имам

девойките — бъдещи

обезпечи основна
та организация на сДРУ-

М. я.

патии и похвали, 
любопитство. Защо ре ших
те да станете войници? — 
питат мнозина, 
знаят отговора: 
младите хора се готвят за 
отбрана. Питат, 
предугаждат/ че зад реше- 

„море”

БОЖИЦА

две благоустройствени акции
«а дейност в -^Сурдулица и 
местната общност в Божи-

макар че 
в ЮНА

голяма възможност за са- До края на годината ще 
бъдат поправени4 и разши
рени пътищата до махали
те Деянова”, „Дживина” Компетентните в местната 
и „Могика”. Махала ,УРома общност подчертават 
НОВЦ1И” ще получи нов път брото снабдявзне .на насе 

1,5 км. Зап лението сър стоки от пър
ва необходимост. По ис

общ-

Благоустрояването на се 
мопотвърждевие — въоду- ло БоЖ(Ица продължава с 
шев-лена разказва Ясмина.

Гордана най-много обича 
дисциплината и е сигурна, 
че дните в армията няма 
да й бъдат трудни, а за 
Бона, бъдещия моряк, за
минаването в ЮНА е из
раз на равноправието ме
жду мъжете и жените.

защото
ца.Тазиинтензивни темпове, 

година предимство получинието им се крие До
наЗатова и ние ха реконструкцията 

е л ектр и ч е ската мрежа и 
построяването на пътища.

от чувства, 
поставихме на три от тях в дължина от 

ланувано е да бъдат попра 
вени мостове, през които

този ^излишен” въпрос: за 
да станете кане на местната

ООСТ „Звезда”Според думите на предсе 
дателя на местната общ 

Любен" Михайлов, на

що решихте 
войници?

отност, 
Сурдулица взе

минават пътища къ|м маха 
лите „Велкичева”.и „Злата 
нова" и към амбулатория- продавницата

центъра на селото. Да раоотн през целия ден. 
4 ‘ Божичани са доволни-и от

«а „Власина— 
в Бо

решение
Божйцаност

скоро ще започне рекон
струкция на електричеока- 

махалите „Ма 
, „Маричева” и „Драй 

”. Също така ще бъ- 
елаборати

в
— Защото искаме на де

ло да потвърдим патрио
тизма си — отговарят Гор 
дана Смилкова, техник, яс 
мина Стоименова, ученич- 

Бона Иванова, работ- 
— Свободата и со-

та в
За поправката на пътища

мостовете ще бъдат решението
500 000 дина- продукт" да изпраща

жица касиер,- който на
са- мястото дава парите за

продадения добитък.
С. Микич

жа вта мре
Наближава юли. Нашите кина" та и

изразходвани
ра, които ше бъдат отлус 
«ати от фондовете на 
моуправител н ата

интересите по комунал-

. чина
дат изготвени 
за реконструкция на 
таваните части на електри 
ческата мрежа в селото.

събеседнички, както и ос
таналите им „другарки по 
оръжието", очакват насро
чения ден с нетърпение, 
съзнание за високата отго

ос-ка и 
ничка.
циалистическото самоупра

общност
на
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ДИМИТРОВГРАДФизическа култура .ДЕТЕТО Е ДЕТЕ 

ДА ГО ОБИЧАТЕ 

И РАЗБИРАТЕ"

БОСИЛЕГРАД: ОЩЕ ЕДНА УСПЕШНА ИГРА НА „МЛАДОСТ”

ПОБЕДА [ ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО
„МЛАДОСТ" (Босилеград): ФК „МЛАДОСТ" (Ие лашница) 11:0, (2:0)

ра” БкпаЛеГР.пД’ П ЮНИ 1983 г' ИгРИЩе „Песка- 
ра краи Драговищица. Теренът кален
Стори^В* ЧипеГРа' ,ВпРеГТ° Аъждовно- Голмай- 
Е™ 5?'и кВ 'Д 30. 46 и 80 м. Р. Венков 
и В Тя и 0 Ия75' М' М' Цветков В 50 и 67 м. 
^атаМС Илич МИНУТа °Т Д*ЗПа’ С™» -

отново улучи целта и по
качи резултата .на 2:0. До 
края на първото полувре
ме - домакините имаха въз-

и не-
Под тО!ва название в Ди 

митровград се проведе ин
тересно представление на 
най-малките Димитровград 
чани от детската градина 
„8 септември" пред роди
телите им. Представление
то се състоя в голямата 
зала на културния център. 
Повод беше приключване-

ите родители и другари, бе 
ше и интересна, и добре' 
подготвена, а и качествено 
изпълнена.

Инак, когато става ду
ма за детската градина, 
следва да се отбележи, че 
понастоящем е пред завър 
шване строителството на 
нова детска градина в ра-

можност още един пъ,т от 
дузпа да увеличат резулта 
та, с,баче този път удара 
на Б. Тасев от бялата точ
ка вратарят Здравкович ус 
пя да спре.

През второто лолувре- ; 
ме играта напълно се про ♦ 
мени.
футболисти напълно прев
зеха играта в свои ръце. 
Гостите все повече губеха 
смисъл за колективна иг-

Ако футболистите на ФК 
„Младост" от Босилеград 
бяха играли 
на тазгодишното

след друга атака, едно 
след друго голово положе
ние. При такава игра зри
телите всеки момент очак 
ваха гол. Все

от началото
първен

ство, като през последни
те три кръга, в които 
воюваха пет 
на първенството щяха да 
дочакат не в

Бооилегр адскитепак до 
кривенето на резултата се 
чака десетина минути. В 
Ю минута след 
бро нападение на Р. Вен-

От-за-
точки, краят

едно до-
средата, а 

в горната част на таблица
та. В неделя (в последния 
кръг) те просто прегазиха 
футболистите на ФК „Мла
дост” от Йелашница. Ре
зултат от 11:0, полувреме 
2.'0 красноречиво говори 
за това. Ако към това до
бавим

ра и в резултат на това 
за петнадесет минути фут
болистите на ФК „Мла
дост” от Босилеград успя
ха още 5 пъти да улучат 
мрежата зад гърба на Здра 
•вкович, по един път В. Чи- 
пев и В. Тасев

ков, които изпревари два 
три играча, добре подаде 
на В. Чипев, който 
вкара топката 
на вратаря

лесно 
зад гърба 

Здравкович. 
След три минути съдията 
М. Илич съвсем оправда-

от дузпа. 
Тази среща, последна в 

тазгодишното
но отсъди дузпа, след ка
то В. Чипев бе съборен в 
наказателното поле на го
стуващия отбор. Обаче, 
единадесетметровият дуар 
на В. Чипев

и двете нереализи
рани дузпи, както и 4—5 
-те извънредни голови поло 
жения, 
ко те бяха по-супериорни 
от своя съперник от Йе-. 
лашница.

футболно « 
първенство и с която бо-; 
силеградоките футболисти 1 ‘ 
достойно се опростиха от;; 
своите любители на фут-; 
бола до следващото 
венство ,играха в следния ; 
състав: М. Чипев, Д. Злат: 
ков, И. Рангелов (Б. Ива-: 
нов), В. Тасев (капитан), • 
П. Стоянов, Р. Венков, В. 5 
Всинович, В. Чипев, ’ В. 
Глигоров и М. Цветков.

м. Я.

потвърждава кол
ие улучи цел-

От програмата на детската градина „8 септември”

то ма учебната година и на 
бирането на възпитаници 
з?. идущата година.

За отбелязване е, че пуб 
ликата на това предстояде 
ние бяха родители на деца 
та, които тази година бя
ха възпитаници и които до 
година ще изпратят деца
та си в детската градина.
А аяного по-удачно щеше 
да бъде, ако бяха покане
ни всички родители. Още 
повече че преди програма
та директорът на детска
та градина Йордан Андре
ев въз встъпителна реч 
изнесе много 
съвети, свързани с възпита 
ки-зто на децата.

та.
пър-

След това 
минути се води равноправ
на игра с известен тере- 
нов превес на домашния 
отбор. В 30 минута В. Чи
пев след триково премина 
ване на

йена на жилищния квар
тал „Казармен район”. 
След построяването на 
сградата

двадесетина
Още с първия съдийски 

сигнал
футболисти заиграха

босилеградските
сил- един твърде 

съвременен обект за тези 
цели — 120

но и просто натикаха гос
тите в своята половина на 
терена. Редеха се

деца от квар
талите „Казармен райоц” 
и „Сателитит” ще бъдат 
настанени тук, което до 
голяма степен ще улесни 
родителите, тъй като обек 
тът е в непосредствена бли 
зост на домовете им.

една няколко играча,

ДИМИТРОВГРАД: РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИ ИГРИ 
ПРИКЛЮЧИХА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ВОЛЕЙБОЛ

ООСТ „УСЛУГА" ПЪРВЕНЕЦ Стойността на обекта е 
20 милиона динара, а ще 
бъде обзаведен с най-съв
ременни помагала и съоръ 
жения. Средствата обезпе 
чи Републиканската общ- 
нс.ст за детска защита.

След състезанията по 
футбол на малки врата, 
приключиха и състезания
та по волейбол в рамките 
на работническо-спортни
те игри, в Димитровград.

интересниВъв финалните борби се 
срещнаха следните отбо
ри: „Орган на управле
ние”, „Свобода”, „Тигър" 
и „Услуга". Най-много,ус
пехи постигна отборът на

,,Услуга". Ето и постипна
тите резултати във финал
ната група: „Свобода" — 
„Орган на \
2:0, „Тигър" —

управление" 
„Услуга" 

1:2, „Тигър” - „Свобода” 
1:2, „Орган на

Самата програма, която 
децата изпълниха пред ово А. Т.

'управле
ние" — „Свобода’ 2:0, „Ор
ган на управление" — „Ти 
гър” 2:0 и „Услуга” — 
„Свобода" 2:1.

БАБУШНИЦА

ФУТБОЛ Най-добри 

„Тигър" и „Лисна"Отсрочена
среща

В равноправна •конкурен
ция най-добри резултати 
постипна „Услуга", която 
по традиция винат пости
га висок успех в състеза
нията по волейбол. В тези 
състезания 
ненада „Тигър” с 
слаби 'резултати, въпреки 
че има голям брой добри 
волейболисти, 
при чИтгите трябва

неприятно нз- 
доста Ло повод деня на граж

данска защита на 13 юни 
в Бабушница се проведе 
състезание, в .което учас
твуваха 15 Отбори със 120 
състезатели от организаци 
пте на сдружения труд и 
местните общности.

По пъ|5ва медицинска По 
мощ на най-добри резул
тати показа отборът на 
,.Тм1П»р"—Вътрешна аюто- 
гума, а от отборите с об
що 'предназначение на пър 
во място се класира „Лнс

ца”. Най-добра пожарни
кар ок а екипа е екипата &\ 
„Тигър".Срещата в 24-ия кръг на групата Север 

между „Асен Балкански" и „Рудар" от Алекси 
нашките рудници, която трябваше да се съСтои 
на 12 юни т-г. в Димитровград е отсрочена за 
по-късно. Причината е неотдавнашната 
лука в Алексинашките рудници, която 
най-нови данни взе 28 човешки живота.

Председателството на ,Л. Балкански" на 
заседанието си от 10 юни т.г. единодушно прие

Безспорно.
Преглед на отбо/рите из 

върши Петар йончич, ко
мендант на общинския щаб 
по гражданска защита, а 
от името на обществено- 
политичеоките организа
ции състезателите привет- 
ствува Славолюб Мпладино 
аич,

да се
търсят «в лошата организа
ция и подхода към игра
та на този отбор.

ЗЛ0П0-
според

Инак състезанията пре
минаха без проблеми и об
що е задоволството, че съ
стезанията п рии< л ч и<х а
твърде успешно.

отсрочването на мача и «от тази среща изпрати 
до „Рудар" телеграма с най-дълбоки съболезно 
вания за сполетялото ги природно бедствие. председател на об

щинската конференция на 
Социалистическия 
Бабушница.

д. с.
СЪЮЗ в

Д. С. М. А.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Невлянсни билет
— Вижте какво другарю. Щс ви 

дам билет до Париж, а там с)и взе
мете билет за Чикаго.

Ие.пля'Ноц'ьт сторил, исакто му би
ло казано — и по сухо и вода — 
някак оп пристигнал -в Чикаго.

На завръщаме на гарата в Чикаго 
почукал на гишето:

— Един билет до Метля — казал.
— До Долна шш Горна Метля — 

попитал * служещият—

Сред невлянцп напоследък се раз
казва и следната псторипка.

Тръгнал един невлянец 1на гости 
при роднина! в Чикаго, Съединените 
американски щати. Отишъл на гара
та в Димитровград и поискал билет 
до Чикаго.

— Ще ви дам билет до Белград, 
а там поискайте билет за Чикаго.

Невлянецът си взел билет до Бел
град. Котата пристигнал на белград
ската гара, на гишето поискал билет 
до Чикаго.

Много пути досъга писамо за пущането на 
хотелат у Звонску баню: те за едън празник, 
те за друг; те за тия сезон, те за ония, па се 
принуди опия дни да питам и еднога звончан- 
ца, да видим кикво он че ми каже кико стар 
човек, койи дълго живее там и познава тия 
край-

А. Ташков

— Слушай Манчо, хотелах че буде на Ку- 
кои-о лето ... или — никой не знае кига.

„НАЙЕДАНПУТ” : СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕПИГРАМИбрайковчанин *Отишъл 
да отбие военната си по
винност. В един разговор 
с босненец, пследният го 
попитал:

Има право човекът- Узе после телефонат 
и пита одговорно лице у „Църни вър''.

МЕХАНИЗАЦИЯ
— Манчо, право да ти кажем — и я не 

знам ка че буде ... Истина, нийе толкова пути 
определямо срокове — и све се изялови. Са и 
я не знам. Доскоро немаше вода — и се ка
жеше: хотелат не може без воду. Са вода сти- 
же. До сезонат има още малко време а йош 
нейе вършен технички прием ...

Поразмисли — поразмисли -

Дядото коси, бабата пласти, 
а внукът дири резервни части... :— Можеш ли да изпиеш 

жешко кафе „найедан- 
пут”?

— Мога! 
брайковчанинът, взел ка
фето и седнал насред пъ
тя и започнал да сърба ...

А. Т.

♦ЛОЗУНГ ;
♦„Първо задачата — 

после погачата!”
♦

каже он.отговорил
рБЯВА

Търсим електронни пастири. 
Или от нашите някакви дири...

има право
човек.

Залуду смо се досъга радували толкова на 
хотелат. Па он док се предаде на употребу че 
коща два пути повече, отколко беше предви
дено ...

ЕСТРАДНА

Не е море морето, 
кога е без вълни... 
Не е поле полето 
кога е ...без жени!

:
♦:Докторе,

че сте ми предписали 
грешни хормонни препара 
ти — оплаква се една же
на на лекаря-

^изглежда, ♦
Ка овия дни чу дека имало и кражбе на 

материял за 6—7 милиона динара, ка се сетим 
дека нещо меняше у проектат, преправляше, 
докаруваше... съга ми йе и на мене ясно, дека 
много и много че чекамо док се отворе вра
тата на хотелат-

Кво да се прави? Ка се починя хотелат — 
сви се радувамо. Добре ама, съга тая радост 
малко ни загорча: хотелат се зида кико Скадар 
на Бояну... — те променува се нещо, те до
дава, хе едно хе друго — све обективне окол
ности — кико имаю обичай одговорните за 
изграждането на хотелат да кажу — и оно се 
одължи. По планат — хотелат требаше да поч
не да работи още преди две године...

Ка че буде — и я да кажем кико ония дру- 
гар оди „Църни вър’' — знам. Ка буде — че 
видимо.

по- I ?

— Как така?
— Лесна. Съпругът ми 

плете пуловер, а аз 
принудена всеки ден да се 
бръсна. _______

1
МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕсъм

Мъдростта се крие само в истината.
ГЬОТЕ

Времето е най-скъпото от всички средства.
ТЕОФАСТ

*
— Вие сигурно снощи 

сте гледали телевизия? — Всичко е хубаво на времето ©и.: АНГЛИЙСКА
:— Да. А откъде знаете? От спомена за меда в устата ти няма да стане 

сладко.:— Ами изглеждате ми та 
ка отпочинали и спокой
ни...

♦ ЛЕЗГИНОКА
На най-важните житейски кръстопътища няма 
никакви пътни знаци.

♦
♦

Ч. ЧАПЛИН
Най-полезното, в живота е собственият опит-

У СКОТ

♦

\швт ♦
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