
БратстВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосин 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 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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МИЧЕСкТ^ТАБИЛИЗАЦ НА ДЪЛ1 ° СРОЧНАТА ПРОГРАМА ПО ИКОНО

ИЗПИТ ЗА ВСИЧКИк решително да бъдат премахнати натру 
палите се девияции в обществената ггра 
ктика и техните източници. Това е осно 
>вното, в това ,се състои същината на до
кумента — да се върнем към коренни ге 
принципи на югославското общество, на 

самоуправление, за

ъ-м края на юли т.г. в най-висши
те форуми на обществено-полити
ческите организации и в Скупщн 

ната на СФРю беше дадена пълна под
крепа на Дългосрочната програма 
икономическа стабилизация. Сега, след 
верификацията на програмата, започва 
осъществяването й, което е изпит за 
всички. Този документ, к-акто и всички 
сепарати на Комисията на съюзните об
ществени съвети определят крупни за
дачи в икономическата, социалната и 
обществено-политическата сфера, 
съществува област в стопанската сис
тема и икономическата политика, за ко 
ято да не се предлагат дълбоки про
мени.

по
социалистическото 
да не се даде пространство на волунта- 
рмзма в икономиката, за да /се осуети на 
растването на етатизма и силата на тех- 
небюрокрацията на всички равнища.

койЕ го и етичните п ресм етв а ни я, 
как ще мине в момента, без разлика

организа-Не дали става дума за трудова 
ция, община и пр. няма да помогнат 
кому. От сегашното положение Югосла 
вия, с вътрешната си система и външ
ната политика трябва да излезне по-сил 
на. Това се потвърждава на проведени 
ните вече многобройни събрания в тру 
дови колективи, общини, региони и ре 
публики. Дългосрочната програма 
икономическа стабилизация 
от състоянието и потребите, а нейното 
осъществяване ще зависи от всеки чо 

организация и

ни-

Програмата по осъществяване на те 
задачи трябва да бъде твърде ради 

кална — и по материалната си димен
нозия, и във връзка с валутната и динар- 

ока платежоспособност- Очевидно е 
че трябва да се полагат големи 'усилия 
за увеличаване «а износа на конверти
руемите пазари с 20 на сто годишно и 
да се налталяват нашите задължения, 
за да се повишава доверието на света в 
нашите делови банки и изобщо във вси 
чки наши делови субекти. Вътрешните 
и външните обстоятелства налагат ли
чното и общественото потребление .да 
бъдат съгласувани с възможностите на 

по-отговорно

изхожда

Празникът на граничарявек, самоу п р а ви те ли а 
общност, чието ангажиране трябва да 
бъде макаимал-но насочено към по-пъл
но използуване на разполагаемите Ресур 
си м способността >на трудовите 
къ.м обединяване на усилията при осъ
ществяване целите на икономическата 
стабилизация. Залогът за изход от поло 
жението е в нашите ръце, в нашата го
товност да повишаваме отговорността и 
да насочваме всички оили към увелича 
вене на производството и износа.

Денят на граничаря — 15 август беше тържес
твено чествуван във всички гранични поделения 
нашата страна. На тържествата на граничните зас
тави присъствува и населението от граничните пре
дели, което също е съставна част на безопасността 
на нашите граници.

Редица военни колективи получиха нови обек
ти, а най-добрите граничари плучиха похвални грамо
ти и признания.

На Новите гробища в Белград по този повод 
бяха положени венци на гробовете на комендантите 
на граничните поделения в Югославската народна 
армия. В алеята на заслужилите граждани и народни 
герои беше отдадена почит на видните военни ръ
ководители на нашите въоръжени сили, народните 
герои: генерал-полковниците Йован Вукотич, 
Софиянич, Рудолф Приморац и Павле Илич. От име
то на делегацията на Югославската народна армия 
цветя положи генерал-майор Иван Радованович. Пра
зника на граничарите честити началник Генералща- 
ба на ЮНА ген. -полковник Петар Грачанин.

Преди 39 години с решение на Националния ко 
митет на народното освобождение на Югославия .и 
с?.с заповед на Върховния комендант на НОВЮ Мар 
шал Тито, формиран Корпус на народната отбрана 
на Югославия, от който по-късно се създадоха гра
ничните войски на ЮНА. Почти 4 десетилетия грани 
ците с дължина 4972,4 км неуморно денонощно 
ят нашите граничари, пазейки родината и спокойстви 
ето на нейните братски народи и народности.

ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ В БОСИЛЕГРАД

хора, в

стопанството и изискват 
поведение на всички субекти, които ре 
шават по този въпрос- Най-важните Ре 
шения във връзка със стабилизацията 
както и отговорността за осъществява 
кзто им, трябва решително да допри не 
евт за укрепване на работническото са 
моуправление в организациите на сдру 
жения тРУД- Това изисква неотложно и 
решително да се преодолява състояни
ето., в което държавните органи възста 
«овяват ред в лродукционните 
ния, и да се създават условия, в които 

съгласно изострените

С дългосрочната програма по иконо 
стабилизация се определятномическа 

основните насоки на целокупното раз
витие на страната, създадена е основа 
за извличане на конкретни задачи и ак 
тивности за всеки трудов човек и гра- 

всички обществени субекти.жданин, за 
Необходимо е възможно по-скоро тези 

и активности да се конкретизп- 
всяка среда, в техните развой-

Раткоогноше
задачи
рат зъв 
ни планове и програми.

В осъществяването на Дългосрочна, 
.а програма по икономическа стабиль 

отделно място има Съюзът на ко 
своята водеща идейно-

производителите, 
обстоятелства, на пазара сами или чрез 
представителите си ов делегатската си
стема, перманентно да утвърждават ма 
термалните рамки на общественото по-

на об- зация
треблешие и предназначението 
ществените средства, с които управля

мупистите със 
политическа роля, което изисква от чле 
ковете, организациите и ръководствата 
най-висока отговорност. Затова е нсоб 
ходимо да се изхожда от конегитуцион 

на СК и от обществената му

ват.
Съществени и обемисти промени в 

стопанството и обществото досега пред 
приемахме винаги, когато бяхме изпра- 
:. ж пред „сериозна”, „сложна" или„те- 
жка” обстановка. Така схващаме и се- 

Дългосрочната * 
стабилиза- 

на Дванаде-

ната роля
отговорност за континуитета на социа 
листичеоката революция. Необходимо

паз-

е пълно ангажиране на комунистите в 
делегатските екушлини, ССТИ, Оинди- 

СУБНОР, ССМ, обществените ор-
полежение игашното

програма по икономическа 
ция се кореня в оцекисата 
сетИ1я конгрес на СЮК, не противоречи 

развитието и натрупалите се ико 
най-важните оо

ката,
ганизации и самоуправителнитс органи, 
където се изгражда и осъществява по
литиката. В осъществяването на иконо 

стабилизация не може до

Водени плодотворни разговори
На 16 т. м. председателят на републиканската 

'конференция на ССТН в Сърбия Живка Радойлович 
Боюилелрадока община. В (разговорите, които .

гта »
мичеоки трудности е

общественото възпроизводство, 
многобройните субективни ела

'/'ческата
егзистират пезасятането, опортюнизмът, 
и останалите неприемливи облици на по 
ледени е на комунистите-

ласти на поюегги
той води с представители на общинските общест
вено-политически организации, общинската скупщина 
и «на някош стопански организации, председателят на 
ОС Любен Рангелон го информира за акциите на су
бективните сили за поускорено развитие на об>ии-

Iкакто и
бости, мотат да се преодолеят само с 
дълбоки промени в съществуващите оо 

отношения,, въз ' основа па ЦК на СЮК утвърди задачите в 
програмата, а Съюз-ществени

кг»но'гитупионните определения, -в стру- провеждането на
ктурата^на стопанството и репродукци- .чата (конференция на ССТН прие стано 
<па като цяло в начин а на стопанисва- оища. При изготвянето та Дългосрочна 
«ето и в поведението на всеки общвс- та програма ое издам силно единство, 

субект- Нобходимо е да се Дай- клето е необходимо още повече в ак
циите за осъщестозкването й. Само със 
силно акционно единство Югославия те 
крачи безспорно по Твдоимя ньт- 

Борис Костадинов

ната.
В плодотворните разговори Радойлойич покрай 

другото говори за акциите и задачите, които пред- 
пол+ататъшчото ни обществено и стопанско

таен
ствува същевременно в повече посоки, 
и то с дълбоки промени, защото онитьг 
ни научи, че с ,дребни закрълки" не мо 

много. Налага се

стоят за 
развитие.

же да се постигне



Заключения на Централния комитет на Съюза на югославските комунисти за задачите иа
се в Прог* Всеки вамлор максимумОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО иа Дъл

госрочната програма по икономи
ческа стабилизация за Съюза на 
комунистите, за -всички социалис
тически сили, за обществото като 
цяло е предимствена задача, 
тяхното провеждане трябва да бъ
дем единни, решителни и способ
ни, защото няма друга алтернати
ва, приемлива за по-нататъшиото, 
развитие на социалистическите са 
моуправителни отношения, за по
нататъшното всестранно и стабил 
но -развитие на социалистическата 
федеративна общност, се казва ме 
жду другото в заключенията от 
Деветия пленум на ЦК на СЮК 
за Задачите на Съюза на комунис
тите в провеждането на този из

потения, съдържащи
СЮК, Конституциятарамата на 

на СФРЮ, Закона за сдружения 
труд -и документите на Десетия, 
Единадесетия и Дванадесетия кон
грес на СЮК и която се разра
ботва за -настоящия етап в обще-

В та -и от неговата -роля в система- «ост- Така гае се .намалява държан 
та иа социалистическата самоуп- «ата -принуда -и админисгр г 
.равител.на демокрация, за да бъде насил-ис над процесите - 

- състояние постоянно да отваря -изводство-го. Това е одноод садс 
(Ю югославското общество .перене- стесните условия в 143 
ктива и да създава -необходимото решително иа опрат автартмни-?е 
-еди-негво на всички самоугграви- тенденции, нанасящи големи' “«тм 
теши фактори в борбата за зав- -на «нашето всеобщо Р 
ладя-ванс на -нови пространства на борбата против всички тезиадле 
свободата и човешкото творчес-г- ния «а дезинтеграция л т

бото «и в обществото, регионално-
парти-

ственато .и «и кои оптическото разви 
ти е.

С Дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация са 
уточнени основните насоки на об- 
ществено-икюномическите проме
ни и общото развитие на страна
та. Дадена е и основа за разра
ботка на конкретни задачи, меро
приятия и действия за 1на*кшфо- 
•ко ангажиране на июичк1и ■членове 
на СК и на воички първични ор
ганизации и ръководства. В тази 
историческа борба за по-нататъш
но материално, социален и общо- 
културен прогрес на страната, за 
по-нататъшно развитие на социали 
етическото самоуправление всеки 
трябва да положи максимум от 
овейте еили и способности, а ко
мунистите трябва да бъдат в чел
ните редици и да дават пример с 
революдионността си, последова
телността и упоритостта си.

во.
Необходими са творчески уси то затваряне, монополите, 

лия за понататъшно усъвърше"- -куляризмът, скъсването на 
стпуване — -приспособяване на мическите връзки и други облици 

,и развойната по- на нарушаване на единния югослав
представляват

иконо-

чключително важен документ, при
ет на 26 юли т.г.

Централният комитет
икономическата
литика и стопанската система към ски пазар, които

стабилизацията, подриване на силите и единството
СК и всички

подчер
тава, че отношението към задачите 
по стабилизацията трябва да бъде 
най-важният «критерий в оценката 
на работата и действуването 
всеки комунист, 
ръководство на СК. Това трябва 
да бъде и основен критерий в а 

4 обединяване «и разграничаване в 
Съюза на колгунистите

изискванията на
за да бъдат гю-оилна опора на на .нашата страна, 
сдружените работници и иа всич- социалистически субективни сили 
ки социалистически субективни полиучиха с програмата по стаои- 
•оили за по-нататъшен динамичен лизания силна 
материален «и общ обществен лро- за действуване.

Програмата на Основна насока за разрешаване 
Дванадесе- на икономическите проблеми е в 

стопан- повишението на производителност 
необходимо ло* та на обществения и индивидуал

на подкрепа и опораорганизация и
грес, съгласно 
СЮК и решенията на 
тия конгрес на СЮК. Ви условие оката система е
бързо и по-решително да се про- ния ТРУД» в по-високото ^качество 
менят всички Решения, инструмен на стопанисване, в по-добрата ра- 

механизми, които още задър бота и залятането на
и лен човек, в по-решителното и по- 

поведе- успешното излизане на нашето 
стопанство на световния пазар, в 

на- обезпечаването на равноправни ус

ПРЕДИМСТВЕНА ЗАДАЧА
всеки отде-ти и

жат държавно-собственическо
е обществена, идейна и политическа основа за осъществяване групово-собственическо 
всестранно, динамично и стабилно обществено и икономическо 
развитие върху самоуправителни основи, а има преломно значе
ние за значението на акцията и действуването кл работническа
та класа, трудещите се, гражданите, СК, и всички социалистиче
ски субективни сили.

ДК на ск>К оценява, че реализацията на 1 Програмата п-о 
икономическа стабилизация е най-пряк и най-дълбок интерес и по
треба на работническата класа и трудещите се и условие за не
последователно и по-пълно осъществяване на техните конституци
онни права и отговорности и обезпечаването на тяхната ръководна
роля в обществото. Това е и постоянен интерес на всички наши резултат от труда, 
наооди и народности, републики и покрайнини в нашата социалис ди всичко, средствата
™^к/гамо»отавит^на общност. ширенето възпроизводство, с всич върху социалистически самоупра-
Т Осъществяването на дългосрочната програма по икон-омиче- ки обществени отношения и да вителни основи и по-сигурно бъде- 
ска стабилизация за СК, за всички социалистически субективни укрепва тяхната роля, интерес и ще на всеки наш трудещ се.

обществото като цяло е предимствена задача, за ко- отговорност за всеобщото самоуп Това значи, че трайно
мобилизация и организираност да решително и о бществен о-икон о м и - от затрудненията не може да се
акция на работническата класа, чсс-ко развитие на цялото югослав обезпечи само с ограничаване,

ско общество.

Дългогодишната програма по икономическа стабилизация

пие-
Основна и продължителна

произтичащи ловия на стопанисване на всички 
ОСТ на единния югославски па

соха на промените, 
от дългаорочната програма по ста 
Сллизация е създаването на усло- зар. Това подразбира 

организира- тема на отношения,
такава сис- 

действия, за- 
които

зия самоуправително
пата работническа класа и работ- дъ.тжения и отговорности, 
ниците в сдружения тРУД да ов- 
. зде^т с условията, средствата и стоящите затруднения, но и с по- 

дохода, а пре нататъшен стабилен и строен мз- 
от Раз- термален прогрес на обществото

допринасят към излизането от на-

излизанесили и за
ято е необходимо с политическа 
се изборим в революционната
трудещите се и гражданите. За осъществяване на тази 
трябва да бъдем единни, решителни и способни, защото 
друга алтернатива, приемлива за по-нататъшното развитие на со
циалистическите самоуправителни производствени отношения, за Развойната 
по-нататъшно всестранно и стабилно развитие на нашата социали- подиг„ка трябва да бъдат във фун- труда и средствата, общия -доход, 
етическа федеративна общнет- кция на сдружения ТРУД- Работ- в задълбочаването на самоуправи-

,,П„УНИГ ТИТЕ - В ПЪРВИТЕ «иците в основните организации телното разделение на труда и
пкпмгТм на сдружения тРУД и другите об- специализацията се съдържа наи-
1-1-ДПЦГ1 лици на самоуправително сдружа- големия резерв за ръста на про-

ЦК на СЮК затуй подчертава, ване като обществено-икономичес изводствените трудови сили, а пре
хгрез делегатската ди всичко за рационалното изпол-

!реше- зуване на производствените и дру
гите мощности, увеличението на 

и заетостта върху производителни ос

апели към саможертва, намалява
не на потреблението и подобни 
ходове.

В непрекъснатото укрепване на

задача
няма

БОРБА ПРОТИВ МОНОПОЛИТЕ
и «икономическата

за неговото идейно-политическо и 
акционно единство, се казва меж
ду другото, в 
ЦК иа СЮК.

Заключенията на
че Дългосрочната програма по ки субекти «и 
икономическа стабилизация пред- система трябва да взимат 
ставлява основа за действувай е -ния, отговарящи иа неговите ин- 
на работническата класа, труде- тереси, потреби, 
щихе се и гражданите в осъщест- отговорности. Необходимо е да ук нови и по-пълното използуване на 
юяването «а целите и задачите «а репват икономическите закономер природните -ресурси. Това трябва 
икономическата стабилизация, в пости -и икономическите критерии да о бхване поуокореното подготвя 
обезпечаването «а кс.нтинуитета в -в стопаниоването и -развитието на не на стопанството за износ, раз- 
.иконом-ическото развитие и после сам-оуправителното планиране, ка -вадието «а енергетиката, -произ- 
-дователното развитие «а социалис- то го освобождават по-бързо от водството «а храна и по-пълното 

самоуправление. И за- субективизъм, етатизъм и нереал- използуване «а природните оогаг 
туй борбата за нейното 'Осъщест
вяване трябва да бъде основа за 
.обединяване .на всички -самоупра- 
в-ителио насочени оили в общест
вото в борбата против етатистиче 
.ско-це нтралистичеоки 
тически, техноюратически, бюро 

и антИ1социалистичеС- 
СК в своите

Централният комитет е комета 
тирал, че Дългосрочната програма 
по икономическа стабилизация:

П-роизтича от оценките на Два 
надесетия конгрес «а СЮК проти
воречията в развитието и натру- 

икономически проблеми 
области

задължения

палите се навърху съществените 
общественото възпроизводство и 
множеството субективни слабости 
«е може успешно да се премах
ват без организиран прелом и дъл 
боки промени в съществуващите 
обществени отношения на 
на конституционните определения, 
з структурата «а стопанството и 
.възпроизводството изцяло, в начи
на, качеството на стопанисване, 
■поведението .на всеки обществен 
субект- и че без това .не е въз
можно да се обезпечи по.нататъш 
но успешно развитие «а социалис 
тическите самоуправителни произ 
водствеви .отношения, -нита да се 
обезпечи стабилно развитие на 
сциалистическите самоуправител- 
«и производствени .отношения, ми
то да се обезпечи успешно мате
риално .развитие и да се изхожда 
ох достигнатата степен на обще
ствено -и икономическо развитие и 
стратегия «а системата на ооциа-

самоулравителни от4

ЗА ИЗНОСА
В реализирането на Дългосрочната програма по икономи

ческа стабилизация е необходимо изцяло да се оолегнем върху 
собствени сили. Зова нещо изисква активизиране и рационално 
използуване на природните, материалните, човешките и другите 
весурси и ангажиране на всички обществени фактори в осъщес
твяването на непрекъсната връзка на ръста на производство и 
общата стопанска активност на по-качествено равнище и реши- 

■ телна насока към все по-голямо влкючване на стопанството в ме- 
ждународното разделение на труда. Върху тази основа е необ
ходимо значително да се повиши износа на произведения и ус-V 
ги особено на ковертируемите пазари и да се обезпечи РеД°вн° 
изплащане на чуждестранните заеми и кредити. Съществено зна 
чение в това нешо има укрепването на доходната мотивировка 
на работниците вЩООСТ за съвместно стпанисване самоупрапите- 
лен оборот на обществени средства, стоки, труд и знания 
единния югославски пазар, с което все повече трябва да «владя-

ва въ3^^Яе^1ЧеС1<о(>ИСфинансово1,Т11Щу.1НОч<ехническо, ^лтурио п
взаимен интерес, съгласно с наш т 

равноправие и неебвързаност-

базата
сепаратис

■кратичеокив Редицики ОИЛИ, а
трябва да -разграничи 
борба за социалистическо самоуп
равление от- опортюнистите, кари
еристите и .колебливците. Конкре 

творчески принос, последо-
и пожертвованието в

.на иегин-

иетиноката

тни-ят
вателността
тази борба са критерий 
ската .революциоиност на всеки 
член, на всяка организация « вся
ко ръководство «а СК. СЮК тряб 

тази борба да укрепва и 
по-еди.нен, трябва дава в

и да става 
ое .подготви за .изпълнение «а за- 

праизтичащи -от Програма

родно
друг вид сътрудничество от 
политика на самостоятелност,

дачите,листическите
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икономическа стабилизациякомунистите в осъществяването на Дългосрочната програма по
КОНФРОНТАЦИЯ

яхел С Г = Г=еГ„ф“о„С=^.

чески отношения и ненужни административни интеРвенц и
възпроизводство и още повече изостря крупн д

сили и способности
а з

°тва на базата на доходността и 
рационалното производство, 
нещо предпоставя и 
развитие на дребното 
изобщо, а отделно на базата 
тРУда и средствата в -собственост 
на гражданите 
на съпротивата

щественото 
икономически и социални проблеми.ниците към творчество, за непре- 

ТЬва ‘Къ.онати нови усилия.
Пред СК се поставят крупни трябва да бъдат найнважният кри- 

задължения и отговорности в раз- терий за оцеика «а дейността на 
движ-ването -и идейното изясняване всеки комунист, организация ръ 

Съюзът «а комунистите ще се ,на ВОички съществени похвати в -ководство «а СК. Тоша тряова да 
при преодоляване ангажира решения за дългосрочна- борбата за икономическа стабитш- бъде и основен критерии за е 

и догматичните та Пр:играма по икономическа зация в мобилизирането на работ д-иняван-е и разграничаване в съю- 
Г*“ 'въ,в 'вРъзка с това раз- стабилизация колкото се може по- ^цчеоката -класа и на всички тРУ' за на -комунистите и условие за 
витие. върху тази осно-ва е възмо- ОК!0р0-да се конкретизират в-и-ко-но дещИ се и в тяхното идейно-поли неговото -идейно-политическо и 
жно да се осъществи общ възход мичеоката -и развойната политика тИчеСко насочване при разработка икономическо единство.

а производствените сили, да се и -в си-стемните -реше-ния, планове та я -реализацията па техните соб От -изключително 
спре по-нататъшното намаляване и прОТра-м-и на работа и развитие, стВени -програми и задачи. НеоЬхо действ^ването на -комунистите в

^ами°*,пЗПеЧИ рЪСт 'на ЖИЗНе' обществените догово-ри, самоупра- ма е к,ОЛ1Кохо се може по-добре ССТН, синдикатите, -в Съюза на
Р~6 Ла трудещИте се и вителните споразумения и самоуп- ,и пснпълно да се -изяонят -и най- младежта и другите обществено- 

гражданите. раЬител-н-ите общи актове на орга- дълбоко да се -разработят воички политически организации за моби-
трудът ДА БЪДЕ НА ЦЕНА -низациите -на сдружения труд и те0ретичн-и и практич-н-и въпроси, лизрането на работническата

другите самоуправителии органи- коит0 са открити, или ще се от- са, трудещите се -и гражданите в 
Най-широката -изява -на труда зации -и общности. Значителни за- юрият ,в процеса н-а осъществяваг осъществяването -на програмата, 

и творчеството предста-влява въз- дължания -и голяма отговорност в 1Не иа дЪгПГоорачната програма по Чрез -разни облици -н-а тяхното Деп 
лово условие за осъществяване -непосредственото осъществяване ИКО!НОМИческа стабилизация. ствува-не, преди всичко_ чрез ло
на политиката на -облягаме върху иа дългосрочната програ-ма поико пппплтд ефикасно -действуване на целокуп
собствени сили, включвайки отдел номичеока стабилизация -имат вси ЗА КРИТЕРИИТЕ В КАДРОВА1А |Н1Ия делегатски механизъм, трябва

ПОЛИТИКА |да -Се обезпечи -демократическо ут
осъщес^я- -върждаване -и осъществяване на 

задачите на дълго- -самоуправителните интереси чрез

по-ус-юорено
стопанство ОТГОВОРНОСТ НА СУБЕКТИВ

НИТЕ СИЛИна

значение е

кла-

науката и из- чки носители на решаване за раз-. 
технологичес- витието -и общественото възп-роиз- 

-кия прогрес, съвременната органи водство в оСТ, местните общно- ване |целите и
зация -на труда и под. сти, общ-ините, .републиките, по- орочната програма по и-кономиче- самоупр-авително споразумяване и

Необходимо е да се обезпечи -крайниннте -и Федерацията. Отдел даа стабИЛизация тРябва да бъде обществено договаряне- 
последователно осъществяване на на е отговорността на делегатски- 0оН0ве,н ,крихер,ий в кадровата по- ткпРЧРСКИЯТ ТРУП 
лринцаша на разпределение спо- те скупщ-ин-и и техните изпълни- л.ит,ика> включвайки -и по-уокорено м
ползването на -научните постиже- телно-политически и управителни 0дНоВяВаНе на кадровата сгРук

тура -в политичесите фо.руми.
Единство на Съюза на комунистите е условие за да може с 'ЩГшй-решител- м"Цонтр^ГГ Ж

^в^тНаотпИо^xГнПаТнТГ,ЕЬо п^ии^”т з^шенГс 2 ^"обл^ават наЦте и ските -коми^м « СК са длъжни 
осъществяването на господствуващо влияние на работническата поведението в множество ооще- редовно да анализират и насочват 
класа в системата на разширено възпроизводство и в политическо- ствени среди и форуми вместо дейността си към реализиране на 
то решаване. Комунистите, а осооено техните ръководства от сдружения тРУД, да участвува в 'утвърдените задачи м за «аправе- 
ООСТ и местната общност до ^./^дерацията, трябва да бъдат без- приемането на решения с крупни ното да ооведомяват Централния 
пощадни в бербага против всички видове държавно-собственичес- материални последици. Необходи- комитет на СЮК.

Ш ки, техкократски и др. монопол в разполагането с обществени сред мо е да се премахват и Отстраня- Централният комитет на ЬКЖ 
Щ ства. Съюзът на комунистите във всички институции на нашата ват в начина на действуване на со има за задача в програмата си да 
Щ икономическа и политическа система тРябва да надделее в об- циал.истическите субективни сили изхожда от своите задължения в 

ществото, пък и в собствените си редици, ония сили които свое- В!с,Ич1ко онова, което не е в съз- 
то влияние основават върху монопола на групи, а не върху са- 
меуправителни методи на решаване.

но развитието >на 
ния, техническия и Последователното

Ръководствата на СК постоян- 
в но ще насърчават и следят осъще-ЕДИНСТВО

осъществяването «а целите и зада
сдруже- чите от дългосрочната програма 

по икономическа стабилизация. 
Вменява се в дълг на Председа
телството на ЦК на СЮК в сътРУ 

изос- дничество с централните и покрай 
мин оките комитети на СК, какго

вучие с интересите наа 
ния тРУД и с развитието на социа 

самоуправлен1ие. да/|ИСтическото 
се изявяват институциите на сис
темата като максимално се 
тря личната и колективната огго-

органи, както и на организирани
те социалистически субективни си 
ли, за съгласуване и 
ране на общата обществена ак-
програмата ло^коно—ка ста “ Комунистите, а арио№- 
билизация се създават условия за Г“ост програма и за
конститщцюнната Рр" ф^нкция в изпълнението на -и-дейно-лолити- да информира Централния коми- 
и отговорност на -републиките и чеекмте задачи от програмата от 
т.екпяйни-ните за собственото раз- синовната организация, местната
пч^иГи зГсазвитието на сланата общност и общината, през репуб- членове -на СК и -всички трудещи питие и за развитието на странат и авт0,НОМ1Н1Ите Пакрайни- се -към творчески труд и подчер-
1.ато цяло. ^ Федерацията, тази програ- тава, че в борбата за ново каче-

ство в работата и поведението, в 
настоящия труден момент, е на 
проверка всеки член на СК и 
воички тРУДеЩИ се. Всеки кому-

ста-

ред труда- По-високото ценене на 
труда в непосредственото 
водство и при по-трудни условия, 
новаторство и рационализаторство 
трябва час по-скоро да стане най- 
широка обществена практика. Не 
може повече да се търпи лентяй- 

слаба работа и безотговор-

произ-
синхронизи-

и с органите и организациите във 
Федерацията, решително да влияе 

в изпълнението на 
това постоянно

ство,
пост в работата» недисциплина, не 
бреждо и безотговорно отношение 
при използуването на обществени 
средства, загуби, .несполуки 
капиталовложенията, слабата орга 

труда и подобни явле- 
това да

тет-
ЦК на СЮК позовава всички

с
ни,
ма успешно и последователно да 
се осъществява.

Трябва да се разрушат крупни- 
които

низация на
ния и практиката след 
се пренасят на обществото, относ
но да се погасват от дохода на 
ООСТ, -които добре -работят- все- 

трябва своята материална и 
основава

идейнонполитическа 
роля на СК изисква найголяма от
говорност на неговите членове и
гпгпмбг-чяпии а отделно на ръко- те препятствия и отпори,
? “ осъществяване на -ном-инуом-о ще про.излезнат от стре нист със своята активност,водствата, за осъмссгвяаа с “ , запази позицията на новища -и поведение трябва да си

програмата но стабил-изация^и 1 ^ ц и‘лица_ отДелн.и части на завоюва доверие сред работниците 
", нсс0011! * и .„пип от инерцията от и -народните маои. Не може пове-

вително и о&цествено развитие^РлУж®™0^'й”еР^жде- че да се -избягват стъпшовенията
бвГ да°Лсе съедават условия, при ния, схващанията, несъвместими -с малодушието и опортюнистичен 
Ова да сс сьдда: ''' „ „.,г ..шниялик-г-ическия морал и ре- кото .изчакване, с етатнзма, бюро-
които раоотни-ют препитание и с с и ковдо ,св води -к-ратазма, лшбералнзлта, технокра-
перопектива ще «иди -в своята I- в 1 . политическа борба за осъ тизаю, -национализма, ако искаме 
ганизация -на сдружения труд -и в и"еина ” 1 !^вмата по сга- целият наш самоурпавителен жи-

Гия“— о Т^О Гее^Т^ Птрур" Птедо^ща6 едХ

да и средствата върху самоупра- «ното адинства “ ‘ ' . комунистите оред работниците,
вител-ни основи -не е и не може да -нистите в 1МлДежта, селя-нвде, сред творче-
бъде ст-ихийна акция -на работни Р ' Ствпен ще зависи ската интелигенция е съвместните
ците и основните организации на з-а-ция до голяма геи стремежи -и -решимост да се осъ-
одружения ТРУД- То трябва ща ъ- от 1На“а1^л ^ еС1и 0 , способ- шествяват и осъществят ре-волда. 
де стимулирано със съответни оим сь,с^ сл_Оос1 г тш,решк. - цшнн-игге задачи на -настоящето и
мерки на текущата и-коном-ическа ВРХИа премахедме. Це™рв"ни- откриват пеРспадтши на нашето
политика и да има подкрепа от I и ,че атношенивю самоупршително социалнстичес-
%&^лГ”ЧеСКИТС спрямо зад™ по сГбп^зацпя ко общество.

Водещата

ки
обществена позиция ДЦ 
върху труда и -резултатите от те- 
кутия и миналия ТРУД* своята 
работа и резултатите от труда все 

трябва да носи пълна иконом и- 
обществена отговорност-

зултатит® от

ки
чеока и

Политиката на облягане върху 
собствени сили подразбира овеж- 
дане на всички видове потреоле- 
ние в разполагаемите материални 
-възможности, в рамките -на ръста 
на производителността на тРУДа и 
реалния доход, -но и -искането, че 
е -необходимо самошжертвование 
и -най-висока степен -на мобил-ност, 
организираност и отговорност-

сфера е необхо-В социалната
се надделяват социалнитедимо да

разлики, които -не са в съзвучие 
със социалистическите принципи, 
отделно с разпределението според 
резултатите от текущия и мина
лия тРУД. да се ®°да «ай-решител 
на борба против уравниловката и 
постоянно да ук-репва доходната 

и интерес на -работ-мотивировка

СТРАНИЦА 3
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС ВОТ РАЗШИРЕНОТО 
ВАНУШНИЦА

ОТ ЧЕСТВУПАНКТО НА ДЕНЯ ИЛ ГРАНИЧАРЯ В ВОСИЛЕГРДДОКА ОП 
ЩИНА

Нашата сила е в съпружието ни Отдуми-към дела
изцяло за- 

износ, като по
осъществяваме
планирания 
такъв начйн създаваме по- 
изгодни условия за размах 

производството. Нала
га се като

Провеждането на дългос
рочната програма по икон 
омическа стабилизация бе
ше основна тема на състоя

И тази година, Денят на 
граничаря 15 август, в Бо- 
силеградска община е че- 
ствуван с тържествени сре
щи на граничарите с нас
елението. На всички гра
нични застави на щгослав 
ско - българската граница 
в общината, в присъст
вие на жителите от край
граничните села и предста 
вителю на трудовите и об

укрепването на всенарод
ната отбрана.

От името на населението 
в Босилеградска община и 

. от името на обществено- 
политическите , и трудови 
организации, празника на 
граничарите честити пред 
ссдателят на общинския- 
комитет на Съюза на ком 

Босилеград 
Между дру 

гото той изтъкна, че грани 
чарите съвместно с населе | 
нието ст общината освен, 
че успешно изпълняват св 
оите обществени задачи1, 
с взаимно сътрудничество та 
чат светлите придобивки 
от НОБ и революцията, Ср 
атството и енинството и 
съдружието между нашите 
народи и народности, кое
то ни нрави по-силни и ко 
ето вдъхновява вяра в на
ши я трудов народ.

По повод празника за из 
вънредни резултати в па: 
зене на границата. както 
и за успешно сътрудниче 
ство с населението, грани- 

застава „Станимир 
Зеле” и коман 

Властимир Ивков- 
ич получиха специална 
грамота от коменданта на 
Нишката армейска област 
Еуген Лебарич. Също та
ка за извънредни резул
тати в опазването на гра
ницата и други активнос
ти 21 войник бяха издигна
ти в по-висок чин, Ю вой
ника получиха по Ю дни 
награден отпуск, 11 по 7 дена 
и 11 по 5 дена. При това еди 
надесет войника получиха 
най-голямото войнишко пр 
изнание - „Значка на прил- 
жен войник” а 21 войник 
получиха писмени грамоти.

Тържеството по повод 
Деня на граничаря прикл
ючи, вечерта в голямата 
зала на културния дом в 
Босилеград с подбрана кул
турно - забавна програма,

репването на концепцията 
по всенародна отбрана го
вори Борнслав Павкович, 
командир на граничното 
поделение.

Като напомни, че празни 
ка на пазачите на нашите 
граници чествуваме в годи
ната когато ознаменувам 
40 години от Второто засед 
ание на АВНОЮ и славни 
те епопеи в Народноосво-

лото се неотдавна разши- * на 
рено заседание на Общин
ския комитет на Съюза 
на комунистите в Бабушни 
шка община. Пред членове
те на Общинския комитет, 
представители на останали 
те обществено 
ски организации и комис 
ията за провеждане на за 
дачите по 
стабилизация
на програмата направи Ста 
нимир Стамснкович, пред 
седател на Междуобщи- 
нската конференция 
Социалистическия съю3 
Ниш.

необходимо в
повишим су 

оборотни средс- 
амортизацията и съз- 

повече за основни 
областта на ра

най-скоро да 
мата на
тва, 
даваме 
средства. В

политиче определението - трябва да 
прекъснем решително с пр 
актиката на „преливане”

унистите 
Цонс Тодоров.

в

производс- 
непроизводствен-

икономическа на средства от 
обаснование твения в

Ия труд — изтъкана между 
другото Велкович.

След това той се спря и 
големите неизпол- 
възможности в сел

на върху 
зувани 
ското стопанство.

— Обсъждайки този зак 
лючителен документ от дъ
лгосрочната програма 
икономическа 
ция - 
гото 
ведно
задача за неговото претво
ряване в дело. Именно, пр 
еди всичко, ше трябва 
скъсаме с десегашното 
ведение в много отношен-

ДА СЕ ДЕЙСТВУВА ЕНЕР
по гичностабилиза-

изтъкна между дру- 
Стаменкович 
поемаме сериозната

Джорджевпч,
Междуобщинс

Велимир 
секретар на
ския съвет на синдикатите 
в Нишки регион, изнесе, че 
комисиите, които ще бъд- 

да ат създадени трябва вед- 
по нага да утвърдят „диаг

ноза” на положението. а 
сетне енергично на се дей 
ствува. Джорджевич посо
чи, че комисиите в никакъв 
случай няма да отнемат са 
моуправитслите права на тр 
УДСщите се, но само тряб-

ние

чната 
Велкович 
дирът

ия-
Сега е момент — продължи 
Стаменкович в пълна ст 
епен да започнат да дейст-
уват всички звена на наша 

политическа система на 
социалистическо 
ление. Трябва на се поло
жат

та
самоуправ ва да подпомагат за по- 

бързо и по-ефикасно дей- 
ствуване.всички

усилия, щето час по- ско
ро във всяка организация 
на сдружения труд да се 
изучи положението и да 
се набележат конкретни 
мерки за преодоляване на 
изникналите слабости и за
труднения. Срещу матрап 
ази и други вредители инс 
лекционните служби ще 
трябва да действуват по- 
енергично, отколкото до- но 
сега. Само със съчетано 
действуване на всички час 
ти на нашата система мож 
ем по-лесно на преололява 
ме трудностите, — подчерта 
между другото С. Стаменко 
вич.

— Сега е момент 
коа Джорджевич 
калните организации да 
разгърнат най-широка и пл 
одовита дейност. Централен 
въпрос е 
производството и подобрен 
ие на качеството му. На 
този фронт трябва да се 
потвърждаваме всекиднев- 

каза той-

- изтъ
синди

Награди и признания за отличните резултати: Пър 
ва честитка от командира

повишение на

бодителната борба на Сут
ерена и Неретва, Павков
ич напомни, че граничните 
поделения успешно изпъ
лняват своите обществени

ществено - политически ор 
ганизации от общината и
Южномюравски регион — 
патронати на заставите, бя
ха орган изарани традици 
они сърдечни срещи и тъ
ржества. На най 
граничари, бяха връчени 
признания, грамоти и пох 
вали, а след това в^в весе 

тържествена обста
новка, тържествата про
дължиха с увеселение. ч ‘ 

Граничарите 
присъствуващите с

ЗА ОТГОВОРНОСТТА 
КОНКРЕТНОдобрите
Новица Любич, председа 

тел на ОК на СКС, между 
другото в изказването си 
сложи ударение върху по
вишението на отговорнос
тта, преди всичко за чле
новете на Съюза на кому
нистите. Те 
чи Любич — трябва с при 
мера си да служат на оста 
налите във всяко отноше
ние. В борбата за претвор 
яване в дело на задачите от 
дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация 
ще вършим и разграничава 
не в редовете на Съюза на 
комунистите 
Н. Любич. "

ла и
ЗА ПО - СТАБИЛНО РАЗ 
БИТИЕ ЗАНАПРЕД

запознаха
живота 

изпълнени
Взимайки думата в рази 

скванидта Станко Велко 
вич, председател на общи
нската скупщина и пред-

както посо-на границата с 
ето на граничарските за 

а гостите останаха 
доволни не само от 

но и от

дачи,
седател на комисията по 
провеждане на дългосроч
ната програма по иконом 
кческа стабилизация в об
щината подчерта, че в ня
кои трудови организации 
в първите шест месеца на 
годината са направени за
губи („Тигър”, 
ац” и др.) и че пред труде
щите се, пред комунистите 
стои сериозната задача да 
положат усилия да се пре

трудностите там. то изтъкна, че трябва на
вел- време да се подсичат .кор-

твъРДе 
радушния прием,

чутото, тук на 
бразда.

видяното и 
самата гранична

Тазгодишното чествува 
не, всъщност започна ня 
колко дни преди празника 
с различни спортни състез
ания- Именно, по повод Ден 
я на граничаря в Босилег
рад се състоя трурир 
футбол на малки врата, ша
хмат и волейбол, на който 
взеха участие отбори на 
граничните поделения, мла
дежите от Босилеград и 
Райчиловци1 и отбора на 
ФК „Младост”, а младеж
ката трудова бригада 
чест на празника проведе 
еднодневна трудова акция.

Централното тържество, 
се състоя на 14 август в 
казармата в Босилеград. 
Пред войниците - гранича 
ри и гостите, за значение
то на граничните войско

подчерта
..Комунал-

Любисав Благоевич от 
с. Богдановац изтъкна, 
че е крайно време да сепо
мине от думи към дела, ка

одолвят 
Изобщо 
кович • 
ви организации трябва да 
се води борба за укрепване 
на акумулативната им спо
собност. Все още бавно се 
мени отношението към тру 
да. Но, вече няма да се 
убеждаваме и молим — из 
тъкна той - занапред ще 
търсим и конкретна отго
ворност от ония, които не 
изпълняват задачите си. 
Време за губене и разтака-

подчерта
ените на незаконните проя 
ви. Той говори за неизпол
званите

във всички трудо-

ВЪЗМОЖНОСТИ, кои
то се крият в селското сто
панство и т.н. В разисква-в

участвуваха още: 
Станкович, от Ба- 

Мирко Глишич

ния.та 
Новица 
бушниНа 
от В. Бонинци, Бранно Ди- 
митриевчч от Пресека и др. 
Изцяло беше 

.крепа на
дадена под- 

набелязаната пр 
ограма и готовност да се 
положат всички сили за из 
пълнението й.

Най съРДечна честитка: Отмладежта в крайгранични 
те села 

постигат забе 
резултати 

страната

ви части, за техния принос 
Народноосвободителната 

социалистическото
войници : не нямаме.

• Най-напред, 
М. Я- 5 Да наблегнем

която изпълниха 
те - граничари.задачи и че 

лежителни 
гурността на

ше трябва 
твърдо, та да

в в си М. Андоновборба и 
изграждане, както и за ук- и
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ДИМИТРОВГРАД В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД V

Пазят границата
СЪС зорко ОКО

СВОЕВОЛИЕ ИЛИ. БЕЗСИЛИЕ?
да се избере и че те са без
силни да решат проблема.

изпълня-
директор 

конкрс 
10 април

• ЗА БЕЗУСПЕШНИЯ ИЗХОД НА ТРИТЕ ДОСЕГА 
ПУБЛИКУВАНИ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОР НА ЦЕН
ТЪРА ЗА КУЛТУРА ВИНАТА ЕДНИ ВЪРХУ ДРУГ 
СЛАГАТ КООРДИНАЦИОННОТО ТЯЛО ПО КАДРОВИ 
ВЪПРОСИ КЪМ ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД И ТРУ 
ДОБАТА ОБЩНОСТ В ТОВА КУЛТУРНО ВЕДОМСТВО
• В ТАЗИ „ТИХА ВОЙНА” ДАНЪКА ЗАПЛАЩАТ 
ПОЛЗУВАЩИ УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТЪРА И РАЗВИТИ
ЕТО НА КУЛТУРАТА, КОЕТО В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ 
Е ВЪВ ВТОР ПЛАН

Анка Вукотич,
длъжносттаваш

казва: — „Третият 
публикувахме на 
т. г. Конкурсната комисия, 
съставена от три наши и три 
члена от обществено-полити 

общност 
молбите на 12-те ду

Тазгодишният 15 август 
— Д&ня на

нов”, която покрай 
гите посетиха м представи 
тели 'на трудовата органи
зация „Градня” от Димит 
.ровград, които на гранича 
рите връчиха подаръци. 
По повод празника на най- 
добрите от заставата бяха 
'връчени признания ,и наг
ради. Войникът Сафет Аб-

ДРУ-граничаря във 
всички гранични застави в 
Д имитровград ок а общтгна 
бе отбелязан тържествено, 
преди всичко бдително, на 
пост. Всички гранични 
тави <в тази част на стра
ната бяха пълни с гости 
— представители на мест 

общности, общест-

ческата 
обсъди
ши от които седем изпълня 
ваха общите условия. На 4 
май тя за работата си осве
доми Изпълнителния съвет 
на ОС и общинския синдика 
лен съвет и потърои да се 
водят консултации и да се 
заеме становище и предло
жи кандинат за директор. 
Едва на 18 щли Координаци 
онното тяло ни предложи 
за директор да изберем Ас
ен Василев от Г. Лисина, сре 
дношколски 
За останалите

зае Почти една година глав- акциу същата да се развива 
ната дейност на Центъра за съгласно постиженията ни 
култура в Босилеград, в ко и партийните документи, от 
гото работят единадесет ду- насящи се до тази област, 
ши, е избирането на дирек 
тор. Обществената му дей
ност и основната цел са във 
втор план - 
ления не се 

| селата, в
спазва работното време, би
блиотеката в Босилеград ра
боти само в една смяна. Под

дич е награден със знач-
СЪГЛАСУВАНЕТО ТРАЕ ДЪ 
ЛГОкинопредстав- 

организират по 
читалищата не се Имайки предвид наруше

ните самоуправителни отно 
шения в тези център, обще 
ственият прзвозащитник по 

въпрос е и усъвършенствува самоуправление през декем 
нето на самоупратителната ври миналата година от об

елва неотдавна щинската скупштина бе по 
търсил в това ведомство да

преподавател, 
кандидати 

не разисквахме, а той поне
же получи само 4 гласа 
директор не го избрахме. Сч 
итам че вината не може

система 
е формирана дисциплинарна 
комисия, 
работнически контрол не съ
ществува, 
те актове не се доизграждат, 
а приватизира се обществе
ното имущество (един работ 
ник на Центъра около една 
година почти нелегално квар 
тмрува в 1културния дом, 
макар че помещението е нео 
бходимо за цели на култура 
та).

за
самоуправителен се вт>ведат временни’ мер

ки, търсейки при това • от 
самоуправителни изпълняващ длъжността ди

ректор да се смени дотогав
ашният дк-ректор Любен Бо- 
гослогов. Без оглед на това 
да ли бе награда йли нака
зание, бившият директор 
замина за инспектор по па 
зара, а временни мерки не 
бяха въведени.

От октомври миналата го 
дина досега Центърът пуб 
ликува три конкурса за ди
ректор и всичките завъРши 
ха безуспешно. Същевреме 
нно обаче тук бяха избира
ни четирма изпълняващи 
длъжността директор. Вина 
та за безуспешността на два 
та последни конкурса в цен
търа слагат върху Коорди
национното тяло по кадро
ви въпроси към ОК на СС
ТН като подчертават, че е 
отсрочвало съгласуването и 
избирането, „налагало” кой

да
се сложи върху нас, защото 
самоуправително е право на 
работниците на се определят 
или неопределят за приема
не на един или друг работи 
ик”. Може би конкурса ще
ше да успее — .каза тя— 
ако Координационното тяло 
бе дало съгласие поне 
за още един кандинат.

Празника на граничарите ст заставата „Иван Карам 
ванов” първи честитиха пионерите

Защо това е така 
твуват повече причини, ед
ни от които твърде значител 
ни за работата на центъра. 
Тук обществено - политичес 
кото влияние като че ли не 
се чувствува. Дскато дей- 

твуването на първичната 
синдикална организация фо
рмално започна да се чувст
вува от нова година насам, 
тук все още ■ не съществува 
партийна организация, коя
то да тласка културата на
пред и да води организирана

ката ,Дрилежен войник” 
и от десешик е повишен 
в по-висш чин. С десет 
дни отпуск е награден кой 
никът Младен Концолич, 
а с по седем дни войни 
ците Винко Цвитич и Ми* 
ленко Кръстич. Парични 
награда и похвала получи

същес-вено политически и тру
дови организации, младе- 
жи, пионери и покровите
ли. След честитките не 
изостанаха и договорите 
занапред, за съвместното 
пазене на границата, за 
зоркото око на • предния 
страж — граничарите и 
населението.

Тържествено бе и на за 
ставата „Иван Караивз-

Председатеят на ОК на 
ССТН в Босилеград Иван Ла 
заров подчертава, че Коор
динаци онното тяло е предл 
ожило само един кандидат, 

конкурсната комиси# 
е трябвало повторно да об 
съди предложението, което 
не е правила. Още повече 
ако се има предвид, че тя 
въобще не е имала свое пре 
дложение. 
той, че за положителен из
ход на конкурса не е в това 
да ли Координационното тя
ло ще даде предложението 
порано или по-късно, но из
ключително в своеволието 
и нерешените отношения в 
Центъра.

но

командирът на заставата
Драган Станкович.

Считам, казва
А. Т.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

ИСТМШТЕ МЕСТА, СВИДЕТЕЛИ Ш МНИМОТО КАКВО ЗАНАПРЕД?

тази цел. Освен това бе 
взето решението да се 
отправят искове до 
НОР на Македония и САП 
Косово, които да отпус
нат средства за преустрой 
ването на паметника.

Между другото се пред
вижда изменение на над
писа на възпоменателната 
плоча, както и да се изпи
шат имената на загинали
те тук родолюбци.

планина Църноок. Именно 
според
(нието на Комисията, па
метникът на 
тук партизани трябва да 
се преустрои и да стане 
истинско сборище не са
мо на младите от Боеиле- 
градска община, но и мла
дите от региона .и други
те краища, чийто бойни 
са участвували в тази най- 
голяма битка в Босилеград 
ска община, където след
ващата година ще честву- 
ваме 
ната й-

Таченето на революционните традиции от Наро- 
борба първостепенна задача.

Понастоящем трябва да 
се публикува нов конкурс и 
на самоуправителен начин, 
в рамките на компетенции
те си, да се съгласуват мне
нията на работниците в Це 
нтъра и обществено - поли 
тическата общност в общи
ната. Разбира се без отсро
чване и с по-голям усет към 
самоуправителното4 поведен-

проектопредложедоосвободителнатД 
Раздвижена инициатива за преустройване паметника 
на местната ,,Кин-стан”.

СУБ-
загиналите

Организацията на Съюза 
на бойците в Босилеград- 

община, като обще- 
орга-

ституцията и -политиката 
на Съюза на комунистите. 
В тази насока, както се 
подчерта на проведецрто 
през миналата седмица за 
седание ма Председател
ството на Съюза >на бойци 
те, на чсоето ирисъствува- 
ха и членовете на комиси
ята за тачене и развитие 
на революционните тради
ции, както и представите
ли на обществено-полити- 
ческите организации и Об 
щинската скупщина, исто
рическите места са 
меним фактор в закръм- 
ването на младите със со 
циалистическата стойност 
на придобивките от рево
люцията ни.

ска
ствено-пол итическа 
низация, разгърща широка 
обществена активност- В 
рамките на различните си 
форми на действувай е и 
организиране, 
организация, нейните орга 
ни и тела, развиват масо-

ке.

Същевременно с публику 
ването на четвъртия конк 
урс е необходимо да се изго 
тви задълбочен анализ за 
това какво е общественото 
влияние в културата в общи 
ната, от когото да се извле
кат поуки някои грешки да 
нз се повтарят. Повечето от 
отговорите ще бъдат извест
ни когато се сведат „балан 
сите” на досегашните про
пуски, без оглед кой ги е 
направил.

В обратен случай, ако и 
новият конкурс не се реали 
зкра и избере директор, вре 
менните мерки — както посо 
чва Лазаров — колкото и 
да са нежелани могат да

М. Я
борческата

четирдесетгодин гн и :
:ва идейно-политическа Ра

бота, която винаги бе и 
бъде в унисон с насо 

ките на оОществено-поли- , 
тическото и 
ко развитие на страната. 
Преди всичко тя пренася 
и таче светлите традиции 
от Народоосвободителна-
та борба и дава 
във внедряването на соии- 

- ал и етическото самоуправ
ление, като при това съз
дава -възможност подраст- 
вавдте поколения да се 
включват в по-иатагьц^но- 
то развитие на тюлитичес* 
ката система съгласно Кон

Според приетото реше
ние а поради недостиг но 
средства преустройството
ще се провед ,в две ета
пи. До края на годината 
стойност от 100 хиляди 
■динара, ще се извърши ре 
конструкция на паметни
ка и Ще се поправи и раз
шири пътя- След топа ще 
се формира специален 
фонд, в който трудовите 
организации ще внасят 
средства предназначени за

:ще
неза-икономичес-

!принос

Изхождайки от този фа
кт Председателстоото прие 
инициативата на Комисия
та за тачене на револтщи 
онните традиции за пре
устройване паметника на 
местността „Ким-стан” на

!
I станат единствената възмо 

жност за общественото вли 
дние в Център».

\
1 В. Б.
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'V«тшано 1140 • проигяю. цклснио
ШЕСТМЕСЕЧНА СТОПЛИ СКЛ РАВНОСМЕТКАВ „АВТОТРАНСПОРТ” ОТ БОСИЛЕГРАД

,,ГРАНИ“: ЧУВСТВИТЕЛНО 

НАРАСТВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ?
Съществуват много обективни 

трудности ПОЧТИ ВоПЧНСИ От ТОЯ вид
стопански 
опо;ред мненц-ьото на Слав
чо Николов, шеф на сче
товодството в организаци
ята, се дължи поюечето 
па обективните отколко
го >на субективните причи 
ни. Така 'например, според 
думите на Николов, пора
ди недоимък па автогу.ми 
и резервни части капаци- 
тетигге >на камио.1 пите и 
■рейсовете са ползувани с 
мощност от 65 на сто. — 
Ако към това добавим •— 
казва Николов, и несъот
ветното увеличение на го
ривото, с 5 динара и 80 
пари, резервните части с 
50 до 70 :на сто, или пък 
автогарните услуги от 30 
до 100 на сто, с увеличе
нието на услугите, които 
ние оказваме, съвсем е 
ясно защо изразходваните 
средства отчитат по-голя 
мо увеличение от увеличе 
'нието на общия доход, ко 
ето естествено 'неблаго
приятно се отразява и вър 
ху общата акумулацион- 
на способност на органи
зацията ни.

Изходът от положение
то, както ни уведомиха в 
организацията тРябва да 
се търси а собствената 
среда, в постепенно но ре 
шително премахване на су 
бективните слабости. В 
ход е изготвянето на дъл
госрочен план по иконо
мическа стабилизация, къ 
дето в преден план ще се 
намерят: по-натагьшното
укрепване на самоуправи- 
телните отношения, по-ве
че отколюото досега пес
тене, заздравяване на тру 
довата дисциплина усъ въ.р- 
шенствуването на система 
та на разпределението на 
дохода спрямо резултати
те от труда и пр.

организации,
ф НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПУСКИТЕ ПО БО

ЛЕСТ И ИЗОСТРЯНЕ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИ
ПЛИНА

Строителната трудова ор 
ганизация „Градил"
Димитровград гфез изте
клото 'полугодие на сто
панска дейност отпита до
бри резултати. Финансови 
те показатели сочат, че 
280 заети (според броя на 
пресметнатите трудочасо 
вс) са осъществили общ 
■доход от 76 418 000 динара, 
което в сравнение с реа
лизацията през същия пе
риод на миналата година 
г ьре Дставл я ва увел и ч е ни е 
с 67 на сто, а според за
планувано'! о
нение с 13 на сто. Чисти
ят доход също също бе 
лежи сравнително висок 
ръст: по отношение на съ 
щия период на миналата 
година е нараснал с 36 на 
сто. Ако се има предвид, 
че тези Резултати са по
стигнати при изострени ус 
ловия на стопанска дей
ност, налице са усилията 
на строителите от Дими
тровград в практика да 
претворяват мерките на 
икономическата стабили
зация.

Въпреки преизпълнението на полугодишния 
план с няколко процента, слаба е акумулацио- 
нната способност. Общият доход увеличен с 30 
ча сто, доходът с 19, а чистият доход с 20 
сто.

ното, особено на нестопан
ски обекти, постигнатите 
финансови резултати сви
детел ству ват за положи
телни усилия на колекти
ва на димитровградските 
строителите да съобразят 
стопанската дейност в но
восъздадени те условия и 
да се обърнат с лице към 
собствените вътрешни ре
зерви. В резултат на това 
средствата, заплатени са 
отпуски по болест в срав 
пение със същия период 
на миналата година отчи
тат намаление с 18 наето. 
Личните пък доходи за то
зи период са нараснали с 
23 на сто, така че сред
ният личен доход въдлиза 
8314 динара срещу 6764 ди 
нара, колкото е възлизал

на в

Стопанисването в Авто
транспортната 
ция от Босилеград продъл 
жава с досегашните труд
ности: голямата цсонкурен- 
ция от другите автотран
спортни организации, ви
соките обществени облага 
ния, лошите пътища в об
щината, голямото увеличе 
ние цената на горивото и 
маслата, резервните части 
и други материали, висо- 
кггте автогарни услуги, не 
цялостно ползуване мощ
ностите на камионите и 
рейсовете, слабата трудо-

общ доод От 71 952 622 ди 
нара, 'който е по-голям от 
миналогодишния през съ
щия период с 30 >на сто. 
В осъществяването на тоя 
доход 1както и досега, 
най-голямо участие, около 
41 на сто има пътният 
транспорт. С рейсовете са 
превезени над 391 хиляди 
пътника и изминати над 
милион километра. Обаче 
за сметка на това, тук са 
направни ц на й-гол еми раз 
ходи. Изразходваните сре
дства, за т.рвнте шесгме 
сеца на настоящата по от- 
кошкие на тези през ми
налата година са увеличе
ни с три процента (33 на 
сто) повече от увеличение 
ТО на общия доход и въз
лизат на 
ра. При това доходът от
чита увеличение с 19,4 на 
сто и възлиза на 15 966 868 
динара, а чпстият доход 
възлиза на 11 950 111 дина 
ра, или с 20 на сто пове
че от същия пред изтек
лата година.

Средният месечен личен 
доход в хази стопанска ор 
ганизация през настоящо
то шестмесечие «възлиза 
на 7889 
6631 през тоя период на 
1982

орган и за -

преизпъл-

ва дисциплина, недостать 
чно и неефикасно Дей
ствувай е на самоупра ви
то лнито органи и пр. Вси
чко това. както и другите 
възникващи проблеми, не 
благоприятно се отразява 
върху
та мощ на единствената 
от тоя вид стопанска ор
ганизация в бщмната.

Наистина според шест
месечния финансов баланс 
на текущата делова годи
на ,Двтотранспорта” от 
Босилеград «е отчете за
губа, но и със символич
ните 6100 динара във фон
довете не обещават много 
— само толкова колкото 
да не се готви санационен 
пла!н.
ФИНАНСОВОТО
ПОЛОЖЕНИЕ

През първото полугодие 
на настоящата година 170- 
те трудещи се, заети в 
Автотранспортни ата орга 
низация, са осъществили

през първото полугодие 
на 1982 година.

Въпреки посочените гю 
ложителни

55 985 753 цина-
резултати 

трудовата организация по
сочват, че място за само
успокоение няма и че

в
въпроизводствена-

не
напълно могат да бъдат до 
волни от постигнатото. Ос 
новната задача занапред 
остава укрепване на трудо 
вата дисциплина, подобря
ване организацията на тру 
да на всеки обект и по- 
рационално ползуване на 
наличната
Основен критерий при то
ва следва да бъде срочно 
то приключване на всеки 
строителен обект, както 
и по-рационално ползуване 
и пестене на материали, 
жив труд и средства. Име 
Ино, това са и насоките 
за цялостно изпълнение на 
програмата по икономиче
ска стабилизация, която 
все повече заживява в 
трудовия колектив и заля
га в съзнанието на дими
тровградските строители.

Такива стопански резул 
тати са дали възможност 
трудовата организация да 
отдели значително повече 
средства за 
НаГ-рязко увеличение е в 
деловия фонд, за който са 
отделени над 4.3 милиона 
динара. В сравнение със^ 
същия период на минала
та година това е увеличе 
ние с 426 на сто, а според 
плана за полугодието пре
изпълнение с 54 ,на сто. 
Във фонда общо потребле 
ние са отделени 67 на сто 
повече средства от лани.а 
в резервния фонд с 56 на 
сто повече средства.

В условията на нахмале- 
ни капиталовложения и ог 
раничаване на строитолст-

фондоветоч .механизация-Динара, срещу

година (увеличение 
от 19 на сто).

ГЛАВНИТЕ ПРИЧИНИ 
ЗА СЪСТОЯНИЕТО

Незавидното делово по
ложение в което се нах\ш- 
ра, не само „Автортан- 
спорто" От Босилеград, но М. я.

ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ЦЕХА ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД

ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА 

ЦЕНТРАЛНО ЗВЕНО ст. н.
СУРДУЛИЦА

и по-качествено. Възмож
ностите на 'Колектива за

Този млад колектив има възможност да даде 
голям принос за стабилизацията в общината: трудо
вите условия са извънредни, а работниците — млади 
и школувани

Цехът за чорапи е един 
от първите колективи 
Босилегредака община ко
йто пристъпи към реали
зация «а заключенията на 
■изпълиителните органи на 
обществено-политически - 
те организации и общин; 
оката скупщина във връз
ка със задачите -от Дълго 
срочната програма по ико 
но.М1Ическа стабилизация.
На общо събрание, състо 
яло се на 10 август, кол ек 
тивът оказа
подкрепа на документа и 
сформира стабилизацион
на комисия, която до края 
на месеца трябва да изго 
тви обстоен анализ на до

Власнна-продукт" и ПКЬ заеднопТО(ва юа ма истина големи: 
средствата за производст
во сД 1НОВ1И 1И виоокопроду 

при

Около боо-те работници па производите
лно-оборотната трудова организация „оласциа- 
иродукГ от Сурдулица се «изярниха за сдружа
ване със У>еЛ'01состопансК!Ия комоинат „.оеог- 
рад". От ооо-те раоотника, колкото гласуваха 
сам:о осем се изясниха против сдружаването, 
но този начин от 1 юли ,,цлаоиначтрод укт' сто
панисва като трудова организация в .рамките 
на сложната организация от Белград.

ь проекта за икономическата оправда 
емост на сдружаването се изтъква, че значи
телно Що о.е увеличат деловите резултати, не 
по-добре ще се ползуват преработвателните и 
оборотни хмоццносто и че производителности 
и .рентабилността на стопа нишан етю ще бъдат

1КТИВНИ, работи се 
.извънредни условия, а ра
ботниците са млади и шко 
лувани. При такива мател 
риални и кадрови пред по 
ставки, изтъкнаха участни
ците в. разискванията, се 
повишава отговорността 
на заетите за успеха на 
стабилизацията. 'Трудовата 
дисциплина, 01рганизащ гх-
та на работата, взаимоот
ношенията и перманентно 
то професионално усъ вър

хова са

сегашната дейност на це
ха и да предложи конкре
тни задачи на колектива, 
произтичащи от Дългосро 
чната програма.

в

Трудещите се в цеха из 
ползуваха събранието да 
улеонят работата на коми

като направихасията,
критически и самокрити- 
чеоки обзор върху органи 
зацията «на работата и от
ношенията в 
Макар че почти 
работници са 1начина1ющи, 
събранието показа, че все

много по-големи .отколкто досега.
Инак, оообеН1И резултати се очакват в по

нататъшното развитие на Властна, както това в 
селското стопанство и туризма така и в разви
тието и а животновъдството, защото на Власи на 
съществува ферма с около 5 хиляди авци, п 
запланувано е до 1985 година това число двой-

С. М._____

колектива.
(ВСИЧКИ шенствуванебезрезервна

пунктовете, на които ко- 
•на цеха трябвалективът 

и може да .спечели стаби
лизационната битка.

(км от тях знае основната 
стабилизационна задача: 
да се произвежда повече

но да се увеличи.К. Г.
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■чрчр» в,,,,,.Комунист
Пролетарии от всички страни, съединявайте се

Всички пътища към производството 1

^ топаноките процеси в първото полуго
дие, особено стагнацията на производ
ството, най-сериозно предупреждават, 

че 'Увеличението на продукцията е първото дината би 
условие за излизане от твърде

Т ези дни <в Стопанската камара на Юго
славия бе оценено, че с увеличени уси-

фичност^и и затова е необходимо да се даде 
действителна диагноза на производствената 
анемия за да може да се утвърди ефикасна 
терапия. Ако се призоваваме само на общите 
условия на стопанисването, а занемаряваме 
мнкро-причините и влиянията върху процеои- 
те в производството, това би означавало, 
най-меко казано, риск от по-нататъшно про
дължаване на статус >кво в сферата на про
изводството, поне в онази част кодто зас
трашава прокламираните цели на нашето об 
щество. С разчистването на този терен, ра
збира се заедно със системните мероприятия, 
възможно е да се разчита на по-значителни 
производствени пробиви. В противен случаи 
твърде трудно е да се различават причините 
за лошото стопанисване в по-широки разме
ри и да се отбягват положенията, които не 
допринасят на конструктивното решаване на 
икономическите трудности.

|У| оже да се очаква че наскоро ще се 
1 знае каква е „специфичната тежина" 

на Дългосрочната програма по иконо 
мическата стабилизация, въз основа на ко
ято творците на икономическата политика 
утвърждават оперативни решения. Послед
ните, така да се каже, вече се вграждат в 
Резолюцията за предстоящата година. Ако 
се съди според някои предвестия, касае се 
за широк спектър на мерки, като се почне 
от по-доброто използуване на мощностите в 
повече смени, оживяването на жилищното 
строителство, провеждането на обществени 
работи, по-доброто ползуван е на изгодните 
шансове, които предлага текстилната ин
дустрия, индустрията за кожи и обувки, ка- 
кто и в някои други отрасли, и все до реди 
ца практически мерки за насърчаване анга
жирането на средствата в дребното стопан
ство и останалите области. Касае се за Ре
шения. с които се държи своеобразен изпит 
по способностите да се трасират истинските 
пътища за излизане от положението, в. кое
то се намираме и откриване на по-добра пер 
спектива. По-инаквите варианти не може да 
се приемат от становището на обществото, 
което вече по-дълго време се опитва да ус
танови стабилно равновесие. И ако е трва 
вече така, тогава и почвата, на която трябва 
да никнат плодовете на тези начинания тряб 
ва да бъде напълно подготвена. Производст
вените /колективи също така са пред задача
та: синхронизирано със сферата на идеите 
да понесат начинанието със съдобвно значе
ние — оживяване на производството.

Слободан Куюнджич

лия нашето стопанство до края на то- 
могло да излезне от сегашната 

определеннезавидното стагнация, дори и да постигне 
положение, в което нашето стопанство вече ръст. Тъй като тази оценка идва от меро- 
псндълш време се намира. Всички други пъ- давна институция, която вероятно най-добре 
тища да се живее 1и „живурка" са овоеобра- познава „маната” на стопанските процеси, 
зен вид на неговото протакане, а и задълбо- тРябва до известна степен да се очаква пред 
чаване. Не съществува никаква причина то вестеш-ят обрат, обаче същевременно да бъ- 
то вече сега, следователно без никакво отла- дем и крайно реални, ако не поради друго, 
гане, да не се разкъсват обръчите на иконо- а поради опита с такива и подобни оценки, 
мическата криза и тогава с оръжието което Псчти по правило винаги бяхме по-големи оп 
е най-ефикасно — с увеличението на проп- тимисти отколкото фактите ни даваха пра- 
зводството и възпоставянето на всички ка- во за това. Много по-полезно би било да се 
чествени фактори на стопанисването. говори за конкретните програми, които от

криват перспективата, да се залагаме за 
Мнозина доскоро мислеха, че натрупа- , реализацията им борейки се против всички 

ните стопански проблеми може да се обяс- баласти, обременяващи стопанството, защо- 
няват с лошото поведение на актьорите на то само това е известна гаранция за нейните 
стопанския живот, не виждайки, че воички пробиви в сферите на успешното 
поведения са израз на дадените условия и ване и хващане на хода със света, за който, 

промяната на тези усло- както тези дни бе изтъкнато в Скупщината

стопанис-

че преди всичко с
вия може да се променят и поведенията. С на СФРЮ, сме доста изостанали. Дългосроч 
приемането на Дългосрочната програма но. ната програма по икономическата стабили- 
икономическд стабилизация сигурно са раз- зация е единствената платформа, върху ко- 
бити и последните илюзии за доброволната ято е възможно да се намалява този разрез,

обаче тя все още не е гаранция, че без огрог-икономика, за самодостатьчността в стопан
ския живот, за философията за „справянето” мни усилия и творческа работа ще постигнем 
и подобните особености на нашите стопан- тази цел.

• ски процеси. Тава, обаче, не означава, че ще Да се идентифицират бариерите към
обаче тази цел и да имаме яона програма на тяхно

то премахване вече и само тю себе предпос
тавя крачка от седем мили. Неотдавна ко
мунистите в СР Хърватско точно нещо тако 
ва направиха. Изхождайки от това, че в та
зи (република вече десет месеца производст-

върви лесно с тяхното премахване, 
факт е, че в последно време никога като 
днес не сме имали по-изгоден момент за ра
зчистване с практиката ,която ни доведе до 
състоянието „да бъдем или не бъдем”.

Първата и най-важна задача е да се >еото константно намалява и търси отговор 
обърнем решително къ.м задачите на произ- на въпроса как това да се спре, егзактно е 
водството и само тази задача е достатъчна установено, че производствените работници, 

заемат всички структури от базата до според квалификациите и уплътнеността на 
преките производители до твор- работното, време всъщност са най-силното зве

Обаче
да се
върха, ст
ците на икономическата политика и до орга- но в стопанството на Хърватско, 
ните, ксито трябва да бъдат решителни и професионалните 
ефикасни в откриването на пътеката на 
Дългосрочната програма по икономическа 
стабилизация, преди всичко на всички отсе
чки, от ксито зависи динасмизирането на 
производството,.
е занемарено отношението към труда, 
качествените фактори на стопанисването и 
пазара, както и влиянието им върху стоко
вите обращения и икономиката, толкова под
чертава въпроса за отговорността, не не мо-

служби са използувани 
само с 40 ,на сто. Оттам идва и решителното
искане прецизно да се установи кой какво 
с в структурата на труда и да се освободят

Това дето в голяма степен от всички онези, които с погрешното планп-
към ране и избора ма производствената програма, 

с лошата организация на труда и по различ
ни други начини намаляват ефектите на труда.

[~] римерът е твърде поучителен и трябва 
1 да се последва. Разбира се, всяка наша 

среда, всяка организация, имат свои спеии-
же и дума да става за отлагане на акцията, 
а още по-малко за изхода й. .УV

работи с пълен капацитет годиш от Белград, „Раде Кончар” от Заг. 
но шде дала 140 милиона .киловат Реб, Машинната индустрия в Ниш, 
часа енергия. По времето ва исе „Прогрес” от Пирот >и тш Тези 
по-скъпия ток и все ло-гопямата трудови организации (досега) ■ спаз 
енергийна криза много бърво ше ват всички срокове «а строенето, 
се отплати. така че в Пирот се надяват, че

Този обект, който -интензивно няма да се стигне до закъснение 
почна да се строи през 1982 годи- със завършаването на обекта, 
на съвместно финансират сдруже 
ното слектросч-опансч-БО, репуб
ликанските .и регионалните само условия, допринесе да не се про 
управителни общности по водо- биват и финансовите планове, 
стопанство, сдруженото стопапст- Изграждането на хидроцентра 
.во на Пирот 'И .водопроводната лата „Завой”, следователно, ясно 
организация в Ниш. показва, че .и у нас с добра орга

низания, планиране на работите и

Може и според плана
АКО ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА СПАЗВАТ СРОКО 
ВЕТЕ ПЪРВИТЕ КИЛОВАТИ ТОК ОТ ХИДРОЦЕНТРАЛАТА 
„ЗАВОЙ" ЩЕ ПОТЕКАТ В НАЧАЛОТО НА 1987 ГОДИНА

Според програмата па строене
то,, всички работи трябва да бъ
дат завършени до края па 1986 
година.

Касае се за твърде голяма инве 
етили*. Досегашната стойност на 
.работите достигна цифра от 6,7 
милиарда динара, която получи 
всички одобрения .и воички тгредим 
ства .в региона и републиката. Ко 
гето водоцентраяата започне да

Едно такова отношение на стро 
тегелите, .необикновено за нашитеО адроцентралата „Завой”^ е 

° първият обект в СР Сърби* 
предназначения: 

на електро 
язовир

повече
освен производството 
енергия, .новопостроеният 
и езерото имат и защитна функ
ция — “Де защитават пиротока ко 
тловина от наводнели* и снабдя
ват с вода за пиене около мили
он жители, ще наноя/ват полетата

с
/

Що се касае до строителите на сдружаването 
обектите и доставчиците на съоръ кмва окъпи и големи обекти мо- 
жениятв — това са известни дома же да се изграждат според пред 
шии колективи, потвърдили се вадената динамика н без (по-голе- 
.вече на такива и подобни обекти: м.и) финансови „пробиви”. 
„Хидротехтика” и „Термоелоктро” В. Филипович

на средствата га-

и тласнат .развитието на туризма 
в този край.



Д Комунист
годишнини^

миро/леда на момента лосоч 
ло. който трябва да се 

в върни по-нататък» 'към нови възмо 
развитие. Времето пот- 

вал идностга на
Закон^на
историята

на над 
за <ваше пътя

тическата власт и с помощта 
•нея да пренесе средствата 
производство от частни ръце 
обществена собственост и да из- 
1въ-рши организация на ново обше- върши 
етво”. Защото „крайна цел на со- възгледи.
ц машата демокрация" е ,;у1нищо- Не говореше^ ясновидец, у 
ж-анонс ма (класовото владеене из- реше човек, който имаше пре ^ 
общо »и освобождаване на проле- себе си ясна цел, за ясоято Ое г 
торната". Той изтиква: „Не същ е- тов да се бори. Живееше ® тази 
ствува идеал, /който може да се борба, в постоянния бурен акти-

мобилизирайки и другите 
не е на борба. Не се раждат хора с та- 

Такива качества

тация и пропаганда па марчесичос 
•ктгге ‘идом и социализма относно 
на целите и ролята, които в тях 
има работническата класа.

Тъй като работническото дви
жените ,в Сърбия е нараснало, а 
политическата -обстановка още не 
е позволявала да се създаде ле
гална социалдемократическа пар-

жнссти на
(Неговите

ИЕйЗЗ
Този месец преди 80 години в 

Белград се е състоял Учредител
ният конгрес на Сръбската соци
алдемократическа партия

тия, като организирана партия па 
работническата класа, по инициа
тива ма Радован Драговпч през 
май 1^02 година в Белград о ос- 

- нован нелегален Централен отбор
Ръбоката социалдемократ!пе- 1Н,а движението, в /който са 'влезли 

ска лартия е основана на 2 август Радован Драгович (секретар), Ди- 
1903 година (на 20 юли по стария ,ДИ1тра1йв Туцович, Хриша Кацлеро 
-календар), на учредителния кон- вич> Коста йованоюич, Драгата 
трес -в Белград. Ооаче и преди то- Лапчевпч, Йован Окерлпч, 'Лука 
ва са правени опити да се -основе Паиичешч, Веля Стовдооич, Люба 
Социалдемократическа партия в йовичич ,и Люба Сош.ч. Централ- 
Съ-рбия и те са свързани с името ,НПят отбор е имал за задача да 
на Светозар Маркович. Подобни ,насоч,ва „ ^со.оадини.ра дейността 
намерения са проявили и мегойй- на .работническите дружества. Син
ГраП^=чПИас^^лаЦгичИ Д а'- ™ « «-.ата; да разработва 

» “у* Л1СЛС,1”ъ принципите и тактиката на класо-
гиша Лапчевпч, Мнлорад Попович 1В0Г0 дс,ижени,е; ,и да утвърждава
н друпи. основните организационни ггрщнци-

Тези опити не са били успеш- № ,ко,чю ще се 1аонСшаВа рабо- 
«и. защото -в Сърбия не е имало ата на бъдещата партнл. 
организирано работничество в лго- Създаването на Сръбската со- 
дерния смисъл на думата. По ю- циаЛде\гак;ратИчеока партия е би
ва време Сърбия не е имала пс- ло подровено -и от „Радничке ис
тинска промишленост. вине”, които 1902 година писали:

■Но постепенното проникване всеки наш другар е длъжен да 
на -капиталистическите елементи е работи за подгаговката на Сръб- 
предизвикало нови ооществени оъ- оката социалдемократическа пар- 
тресения, водело е към обеднява- която в нашето -движение Ще
-не и пропадане на селяните и оказва наЛ<што ,вл.ИяН.ие. Тя ще 
към общо незадоволство на наро- има ВЪЗМОЖНОСт по-интензивно и 
-да. По този начин е създавана пси>лределено да действува за 
благоприятна почва за идеите на политическото -издигане на оръб- 
социализма. От друга страна,^ де- ,ски е работници. V нас вече се 
мо-кратическите и свободолюопви 
традиции -на сръбския народ, за
воювани и дълготрайните му бор- 
би — най-напред за национално 
освобождение, а след това и за 
(Вътрешни свободи и демократиче
ско развитие — са подготвили бла

ораилнюДО с идеала ма социалната визъ.м, 
демокрация. А този идеал
празен блян. Той с историческа кива качества.
(Нужмос'г за пролетариата /в целия се придобиват от живота, ^всред 
опят. цел, към която стреми це- хората, с ТРУД» учение и оороа 
лакунпото човешко /развитие. За- за свобода 
доволство о да Се живее /и бори Тогава, преди три десетилетия 
за него". там на улица „Васо Стаич", както

Макар че чТе е непосредствено и много пъти по-късно, твърде че 
участвувал в работата на Учреди- сто всред 
телмия конгрес ша Сръбската со- не говореше от позициите на ав 
циалдемократическа партия (бил торитвта, а инак -както работник 
е изгонен в Австроунгария, а след разговаря с човека, който се бо- 
гова се върнал е Ужице, откъде* ри за същи цели. При това пречи- 
то пристигнал (В Белград два дни зно и свърхцелизходно се ползу- 
след Конгреса), безсъмнена е за- ваше със средството на конструк 
слуга ма Димитрине Туцович, че тивнатз критика. Така допираше 
се е тгзборил, заемно с Радован до самите корени на явленията. Ра 
Драгович, за конкретно приложе- зоткриваше тяхната същност 
ние на Марксовото становище, че взаимовръзка. Винаги посочваше 
пролетариатът — ако мека да осъ- на това какво сине би трябвало да 
ществиг целта си — трябва да ор- се направи.

С
и човешки живот-

журналистите, никога

и

Често се срещаше с журналисти
ка партия, която в програмата си те итези срещи независимо по кон 
ще има «идеал — освобождаване повод се провеждаха, винаги бяха 
на работническата класа от екс- много по-дълги стколкото е пред

видено. Щото, имаше много да се 
д-р Вичентие Джорджевич каже, а с обикновени и непосред

ствени думи говореше за много 
важни въпроси на нашето общес
тво, социализма и самоуправле-

ганизира самостоятелна политпчес

плоатацията.

нието.
Към края на петдесетте годи

ни, в скролгните помещения на ре
дакцията „7 нап" спед едно интер 
вю, остана при нас до след полу
нощ. След този разговор в Редак
цията останаха много идеи за то
ва, как печата може още по-дело 
творно да допринесе за разширява 
нето на сдружаването на селско
стопанските производители. В на 
чалото на шестдесетте години в 
клуба „Форум", в шумно разполо
жение, течеше отбелязването на 
някой юбилей- А другарят Стеио, 
след като се оттъгли на страна, 
търпеливо отговаряше на въпроси 
на журналистите, които го обкрь 
жа/ваха.

Преди няколко години на едно 
пътуване с параход по канала Ду
нав—Тиса—Дунав, между пътници 
те се разговаряше за това по кой 
начин биха могли да се използу
ват възможностите на нашето во 
достопанство — Другарят Стево 
ни йзкритикува. Водата ни е тук, 
пригшЦомена между бреговете, ре 
гулирана, подходяща за ползуваме, 
а все пак не я използуваме дос- 
татъчно... Защо ме пишете за 

година. Клубът на жур- това въ!в вестниците? За водата, 
/налистите в Нови Сад която отвинащ тровеше живота 
се намираше, на улица на човека във Войводина... Защо- 

„Васо Стаич”. Сградата «не бе осо ме пишете срещу тъпото само- 
бено пространна, но в нея все доволство, за неактивността която 
пак можаха да се поместят ,»не- се оправдава с празни изговори... 
посредствените производители" на
1ВЮ'й'В|Одянок1И(я печат. Тук «идваше пламтящ гняв говореше за печата 
и другарят Стево за да (разговаря в организациите на сдружения 
с журналистите за актуалните те труд, който, вместо добре да ин- 
ми От живота. По това време ре- формира работниците 
организацията на селските тру- ра своята организация и шефове- 
дови кооперации бе най-актуална- те. Не можеше другарят Стево да

се /съгласи с такива явления, нито 
Времето, което отмина съедик- с хората, които са ги възприели. 

я>ваше дези събития в къси и сто- Бариери, съпротиви? Тях трябва 
рмчески съдово. Тогава, в закипс да преодолеем. Това /не може са-

се направц. Не се 
през стена. Нужно

създадоха условия за такава ра- 
бота и сега зависи от нашите Дру
гари, от тяхната жива реч и не
уморна агитация, тя да се претво
ри в дело".

Работническото движение, осо
бено през 1902 и 1903 година, до 
основаването на Партията, е пол у 
чггало «все по-ясен класов харак
тер. Още тогава е подчертана не
обходимостта, че същевременно 
трябва да се води /и икономичес
ка, и политическа борба.

На Радован Драгович и Дими
трине Туцович се пада заслугата, 
че първите работнически органи
зации в Сърбия, създадени в пе
риода от 1901 до 1903 година, са

. имали подчертан класов характер класа твърде предпазливо /насочен ^ и , -гкъм либералистичен реформцзъм, « социаддемакратичеоки цвят. Те 
се е обуславял главно от уокоре-

обществено-икономическо

■гоприятни условия 'напредничави
те идеологии и движения от Ев
ропа, олицетворени в марксическа 
та мисъл, да получат силен отзвук 
и на Балканите-

Макар че в този период е за
силен полицейският терор и 
силственото потушване на прогре
сивната мисъл, все пак може За 
се каже, че се е забелязвало из
вестно отслабване на режима. То
зи нов курс ’ на управляващата

на-

СПОМЕНИ ЗА СТЕФАН ДОРОП 
СКИ

се настоявали да се запази и укре 
пне
сръбското работническо движение, 
а Сръбската социалдемократичес
ка партия да намира здрава опо
ра в съществуващите работничес
ки организации ... Още по време 
на основаването й. те са създали 
крепки гаръзюи между Партията и 
Синдиката. Върху тези връзси Ди
митрине Туцович е развивал те
зата за единство на 
Той се е 'Изтъкнал с теоретична и 
организационно политическа рабо
та и ангажиране. По време на за
силената реакция 
>на 23 март (5 април) 1903 година 
известните мартовоки рабо.тяичес- 
кснстудентоки демонстрации, кон

та класа. са задщИЖИЛя не само работни-
С основаване на общосоциалис- )и студантите, но и линото сво

тичеоки работнически дружества олюбти граждани. Режимът 
е продължило формирането на мо на Апвксандар Обренович ги е къР 
дермо работническо движение в потушил —.имало е и мрътви
Сърбия. За това особено е благо- б01,ници — а Туцович е бил 
лрияТствувала уокоренота проле- поинуд0Н ,да избяга от страната, 
таризация .на селяните м все по- ^ _
честото свръзване на социализма Обаче идеите «а Туцович оста- 
с работническата класа и работни- ват е движението. Определяйки со 
ците които стават главни носите- циалната демокрация като „
Г на социалистическите идеи и телна борба «а пролетариата 
борци за тяхното осъществяване. той говори в статиите си за на- 

В тези процеси марксически- стоящите и дългосрочни задачи в 
ят печат („Социалдемократ”, „Рад борбата: „Необходимо е пролета-
«ячке новнне", „Раднички лист и риатьт да пР0ВЗб^о” Ха поли! 
други) става силен фактор за аги- щата класа, от буржоазията, поли

определение накласовото
'НОтО
развитие на Сърбия .към края на 
деветнадесетия век, а също така 
и от непосредствените политичес
ки цели, с които да се защити и 
укрепи положението .на династия 
та и владствуващите кръгове-

При условията ,на икономичес
ката 'Изостаналост, с малочислена 
работническа класа, 
промишленост 'и -натурално дребно 
селдческо про.изводство, в начало 
то ма двадесетия век група хора, 
начело с Радован Драгович и Ди
митрине Туцович, създават идей
ни и политически предпоставки 
за организираме ма работническа-

журналистите
1953неразвита движението.

е организирал В една зала за заседания с

Реклами-

та тема.

лию живот, тези овъдроои остро се мо отделно да 
задаваха. Имаше много открити 
сблъс1ован/И|Я /на /интереси, ттдамтя
ха страсти. Особено около раздч- трудов.ите хора. Работата на 
лата на кооперативния „инвентар". та е да издига съзнанието на тру 
Другарят Стево за тези противо- доеите хора, да посочва техните 

/оитуации /и явления интереси, истински самоуправите 
твърде обикновени лни интереси и да мобилизира...

(/На 3-га 1стр.)

може с глава 
е в акция да 'се върви заедно е

печа-„съзна-

речиви 
говореше с 
думи, разбираемо. Извисявайки се



Комунист 3
НА ДНЕВЕН РЕД

Какво показа спеджетвшта сеитба Само по списъкажът на рибарник в Уздин, но и 
това решение трудно може да се 
освободи от контекста на малоду 
шието „животновъдството води

букви- товарят3 "а„четири шните схващания за развитието и към загуби", което е много раз- Здравните организации в
шка община след жетвар „ ачи' -стопанисването ,на селскостопан- пространен^ За жал, когато се Ниш тези дни приемат на работа
слънчоглед -на обществени Сеяха ските организации — не е тежко «ма предвид дългогодишното пове около 200 медицински работници
ТИ „Покрок” (50 хектаоа^ ТПпШ0" Да се докаже- Д'°статъ,чно е да дйние -рибарникът може да прили без работа. Това бе сигнал за
привред-ник” (14) йеднп"1”*'° Се разашсли над съдбата на раз- ча и на „сдружаване :на средства" някои колективи да се опитат да
„Дебеляча” (па 10) С п е 40 ■ ™ вс,ЙНИте ™а-нове «а трудовата ор като алиби за 0тла,га1не на живот да приемат „свои кандидати’’ 
ктара пол шпш» . °Ще Х6’ ганизация ..Братство’’ и нейните ос -новъдните работи „в полза на ооб

селскостопанските Т" °Рганизации на сдружения стаената щета”... р идейки по всичко, този ме-
произ-водители в Црела» ™ - тРуд' Имвнн'°’ и Аа днес’ две и Ет0 заШ° -неизползуваните въз ъ сец ,ОКОЛ(0 200 лекари -и други 
та бе сложена — точка Ичлимшп ПОЛ0ВИНа тодигаи °т приемането на можности ;на следжетвената сеит- медицински работници .в Ниш ще
е да се сравняват плотитг ™ плановете, -вито на един от ключо ба поставят поне два въпроса. получат работнически к-ниж-ки. По
биха могли да падат » „ ™ ®Ите обеКтИ за животновъдно про. Кой е този, ,който трябва да прои Т03И ,начин Ще се реализира едно
(а няма да дадат) на всички гтп ИЗВОДста° не е сложн крайъгълен звежда месо? И защо въпреки вси 0т заключенията на общинския
тина хектара Поправо не е т„,я ък' Същ0 е положението и с чии резолюции и заключения (пък комитет на СК за настаняването 
някаква си тукашна ’ епе,естициите останали след мина и тези от конгресите и Конферен ,на работа «а виоокопрофесионал- 
ност Повече ./специфич- логодишиите изменения и допъл цията на СК) и самия Закон за

33 камънче в пения на споменатите планове, мозайката на оплакванията, които Своевременно 
като ехо на несъществените 
пристигнаха от много общини и 
комбинати

0 паднала

© нивите на

ните (кадри, които с години чакат
сдружения труд, не се използу- работа, 

глаоно предвестие ват -възможностите за изхвърляне 
за изграждането на половина сис- на загубите от животновъдството

Ег.1Г"—лмагягдо: ,=* -жьггггь-- г гаяягг«аг
„„ ^ 1 ОШ1Не- пък 'и питони заици и по- нерентаоилността на капиталовло __ «аетяняканет-л ня гпаботя

р Ите’ поради каИт0 родисти кози. Поради един или желията в производството на ме- иа незаети лекари и IЮVТ меди- редосеявтиите не са -влезнали в друг вид дефекти изоставят се со — трябвало би поне някоя дч- е е™ лекари и друг мединивите. И о<Ьиииалнп е кяяянг. ЧР „ 11 сс со тряовало ои ашне някоя ду циноки персонал. Ооществено-по-
за юва съВД^дауват н^Гммко ™ ?РУГ ароектитр; а Въп' ма да се каже за съдържанието ЛИтИчеоката общност „отвърза ке--то Ъ^лествуват най-малко росът за „рентаоилността като на самоуправителното планиране, гИята- обета .ня -нгякя зправна
две причини: е условията на сухо .меч виси, може да се каже, над чийто продукт е сегашната дълго Щ здравна
то земеделие, неизоежен е рис- цялата идея за по-интензивно про- срочна проекция на хартия. Само, 
къ,т. че посевите -няма да дадат изводство. Погграво тези дни най- 
зърно изгодно за търговия, а зе-

Преди НЯ1КОЛКО месеца нишки- 
ят общински комитет, впрочем,цели

за

организация, която приема безра
ботни медицински работници впо този начин заминахме във води

Л. Николин следващата година допълнително 
да доплаща половината от личния 
доход за всеки новприет работ
ник. Казано бе и това, че всички 
конкурси трябва обезателно да се 
публикуват при същите условия, 
а критериите за приемането да бъ

после е Решено да почне строе- те на абсурда...лената маса просто няма кой да 
изяде! Това е наистина точно. За- 
ЩО70 напоителни системи няма, а 
много от основните организации 
нямат добитък- Така кръгът на 
размишленията за „изтървания 
шанс” се затваря поне в дадения 
момент. Убедително... Само на

Занаятчиите ката допълнение
статъчно майстори за поправка на

|”| ерспективата на дребното Сто- домакински уреди, прецизни меха 
панство в Смедеревска общи- нищи, шивачи, обущари, бръснари, 

на става все по-известна. Тук е фризьори, книгоподвъ.рзвачи и т-н. 
приет План по развитието на За да може да се ускори открива- 
занаятчийството и дребното сто- нето на работилници за тези зана- приемат „свои -кандидати”. Огдел- 
лансгво до 1985 родина. На този яти договорено е да се даде въз- на комисия, формирана в община

та задължена да следи приемане
то на безработните лекари, енер
гично реагира и редът е устано-

дат единствени.
Обаче, някои здравни заведе

ния видяха в това възможност да 
вземат средства, а на работа дапръв поглед.

Тезисът, че тазгодишната след 
жетвена сеитба само отразява по- 
дългосрочните пропуски и погре стопански отрасъл е дадено пре- можност за данъчни облекчения и 

димство. Възможностите за разви да се упрости процедурата за по- 
тието на същото са в свързване лучаване на локация и позволение 
на всички заинтересовани занаят- са работа. Договорено е също та- ®ен — анулирани са 14 конкурса.

Договорено е главните крите-
(От 2-ра стр.)

Често ползуваше примерите от 
практиката. Подкрепа на чии в занаятчийската кооперация ка да се предприемат по-ефикас-

своите „Дом”, която вече се потвърди в ,ни мерки в осуетяването и наказ- (Ри-и въ1в всички заведения да бъ-
твърдения винаги взимаше от жи- стопанството на общината и меж- ването за безправ(н'ата занаятчии- дат времетраенето на чакане на
вота. Затова неговите изложения ду гражданите, а в облягането вър ска дейност, която -в някои облас работа, социалното състояние на
влияеха така силно и уоедително. Ху наличните промишлени мощно- ти, като например в строител-
Работниците в печата, радиою и СтИ> кат0 допълнение на техните ството, електро1И1нсталатерството ме на школуването,
телевизията считаше за войници в производствени програми: трудови и някои други работи, взима сери в началото «а август се прове-
идейно-лолитическата борба. Ви- те организации „Фаграм”, „Велур” озен замах, с което се нанася вре Д°ха няколко съвместни засеца- 
наги твърдеше — последен път на и „Змай” са заинтересовани чрез да не само на дребното стопан- ния на воички комисии към основ 
пример, в Редакцията на „Кому- сдружаване на труда и средства- стсо, но и на гражданите. ните организации на сдружения
нист" в Белград — че няма борба та със занаятчиите да обезпечат Ако се -осъществят програмите т1>УД за приемане, на които засе- 
без риск и че в борбата могат да някои от малките но твърде по- по развитието на дребното стопан дзния бяха предлагани и съгласу- 
се пол’/чат и повреди. Съзнавай- гребни серии произведения. Колек ство — а в по всичко личи, че ще ®а'Ш1 ранг-листите «а кандидатите 
ки това, все пак трябва да прие- тивът на индустрията за кожа и се осъ[ществят. тъй като са съз- във всяко заведение, така че въз- 
мем борбата за делото на работ- модерна конфекция „Велур” неот дадени благоприятни условия за -иежностите за (повторно) изи- 
ничеоката класа. Да, това е същи давна разписа конкурс за сдружа- това — ползата ще бъде много- грвване на конкурса са сведени

ване на труд и средства със соб- кратна. В този стопански отрасъл 'на минимум. Освен това, работни
ческите съвети в сложните -и тру
довите организации в областта на

кандидатите и — успехът по вре-

ната.
С името на другаря Стево се ствениците ша валутни средства, работа може да намерят веднага 

връзват (названията на борческите които икат да влагат в ироизвод- по-голямо число нови дори м при- 
-вестници. В Народоосвободителма- стаените мочвности на 'гази тру- учени работници. Големи възмож- здравното дел:о в Нищ са длъжни 
та борба, на различни отговорни

подтиквал е или уча- •
На да анулират приелшнето в основ

на сдружени»
ности за работа и откриване
занаятчийски работилници, особе- ните организации 

Че със сдружаването се обез- но в дефицитните занаяти, тук труд без допълнително обжалване
на (някой от недоволните кандида-

дова организация.
ДЛЪЖНОСТИ,
ствувал в основаването на вестни
ци, които станаха част от истори печава бързо разв/итие на дребно- имат работниците па 'временна ра- 
ята на нашата Революция. След то стопанство най-добре потвърж- бога в чужбина, а между тях и 
освобождението не бе малък него дава примерът с изграждането на онези, които нямат по-големи спе на единствения конкурс, 
вия принос в развитието на войво- занаятчийския център па зеления стяпания* 0*г едно таисова разви- Считам^ заяви тези дни
динскш печат на сърбохърватски, пазар в Смедерево. Със сдружени ти е на дребното стопанство полза ВоРан Койович, директор 
унгарски, словашки, румънски и средства на частните занаятчии, ще има и сдруженият труд, • а Сложната организация на сдруже- 
руоински езици. на занаятчийската кооперация най-вече колективите, които са го- Л1Ия ТР^Д ;На клиниките, 'институти-

Обичаше и ценеше журналис- „Дом”, трудовата организация то ви чрез суфужаване на труда и те и заводите в (Ниш — че сме 
тическата работа. В журналистика „Прехрана” в Смедерево и на люб средствата да дойдат до малки се създали условия щото в 59 ООС1 
та той не виждаше само профе- лянска „Семенарна” тук се строи рши произведения и по този начин Да се ;извърши приемане на безра

ботни лекари и друг медицински 
персонал съгласно законопредписа

ти» ако не са зачитани условията

на

сия- Още по-малко позив ;в граж- занаятчийски център, в който ос- да разширят и допълнят своите
данекмя смисъл на думата. В тази вен помещенията на споменатите проатзводствени програми. И на
работа, както и във всички други колективи ще се (намират И за- края, за по-голямо число занаятчии-
видове на публична работа, дру- паятчийскц работилници. Строите- оки работилници най-дечв са заин
гарят С/гело Доронски виждаше лят, занаятчийската кооперация тересовани гражданите. Освен то- т0ва» °т успеха на този —■емз-

об^цествено-политиче даде обезцени е да завърши обекта ва, казват >в Смедерево, трябвало местен конкурс за приемането на
безработните лекари до голяма сте

нията. .
На крал трябва да се каже и

ангажирана 
ска активност, възможност за из
разяване на волята на трудовите 
маси, борбено сродство за афирми 
ране ш тази водя—

би вшчосо да се шпроаи за да сев октомври тази година.
пей ще зависи успехът на пред 
стоящите акции в общината по

върнат на село замаятчицгге, къде- 
В Смедеревска община в мо- то липсват или са все по-малко, 

мента има много добри и прека- Вт,в «воя-ко от 27-те села .в Смеде- приемането на работа на остана- 
Отговорна е работата на тв явно много евтопревознит^и (152), ревска община те са твърде мно- високюпрофесионаогни кщри,
журналистика, но това е съ- такси (58) и гостиЛ!ничарск1и обе го потребни. които чакат работа.

Калмаи Петкович кти (50). От друга страна нямадо-
кава 
щинското. В. Бойчич В. Ф
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ВМЕСТО ДНЕВНИК
представители 

които вършат надзор 
на поръчаните

нанякоисатвл:
компаниите, 
при «изграждането 
кораби, остават тук. до края. иа 
живота си. Те се запознаят и 
сприятелят с местното 
След многогодишно

хубаво вино и «с хляб и с печено 
месо нахрани, «и с топни думи из
прати, говорейки със сълзи в очи
те за нещастния ден (17 август 
1982) «югато през прозорец от за- 

на този обект

Стихове и история
население, 

службуване 
тук, мнозина о-г тях вече не искат 

вирнат в страната си.
Ластово, и на Вие.

РАДОСЛАВ ЗЛАТАНОВИ1!

е =Ш§“ 2™=—
признава че се е измерил и не «то вдъхновяват ВД>авия мъшки обрия дом'штн> селянина Стеван 
.размисля да се откаже от него, свят. Дратичеийч, от Ислам Грации, ко-
пралпено и изпълнено с вино, сол Доюатр в рейса слушахме при- йто след обиколката на кулата 
и хляб, риби и безсънни нощи, газката на големия познавател на на Стоян Д'Ниссшич «в това място, 
люоов, приятелство, братство, но- тези краища Раде Матияш от любезно ни повика в дома си и 
ви съзнания, радости и открития, а Книн, един от организаторите на ни послужи с «най-хубаво домашно 
преди всичко със съвременна юго манифестацията „На посещение в шипо, със здравицата: Поздравете 
славска поезия и с желанието по- Далмация”, на ум «неизбежно ни мм Сърбия, също както и Македо 
ече да се познаваме и обичаме, прииждаха такива мисли «и корди- ния, Косово както и Волврдина,

в «пи, които тъчем в тези редове: Хърватско както и Словения, Ьсс- 
и ред история, ред песни; ред кре* на и Херцеговина също както Сло- 

пости, ред хора, «същин-юки и сия- вения или Черна Гора. Знайте, Л; 
ь ни: «Ред гробове «на паднали герои не зная много да благословя: нека 
и в Клин и на всякъдс другаде в живее тази Югославия! А децата 

Далмация, ред обелисци за тях, и ми тръгнаха навсякъде в света,
на в разни «краища на тази страна, и 

деца в безгрижна шра; ред ри- нека бъдат щастливи! Още тбзи 
барски -мрежи на слънцето «и нако иай-<малкия, тракторист, да си иа 
раби от които са взети и ред без
бройни фабрики и училища, ггъл- те, братя! 
ни с врява на млади; ред море
плаватели със силни мускули, ко- Владан Десница, пазач на този ис 
ито отиват на «морето и ред вол- торичеоки обект, който по жела- 
ници от всички редове, които па

са

да се
Бяхме и на

Корчула. За коя хубавица да 
по-напред! На Ластово 

има толкова прекрасни заливи с 
богата флора «и много видове риои, 
които, свободно могат да се ловят, 
че човек ложалае да 
до края на живота си, за да се 
налюбува на хубавите пейсажи и 
«надиша чист въздух, разбира се 
край някоя хубава далматинка 
Но хората се сепнат, когато раз 
берат, че още е в сила закон от 
1310 година, според който никой 
не може да бъде ластовчанин ако 
«не е «роден тук, нито пък може 
да купи земя и да построи къща 
ако не е ластовчанин. Решението 
е: да се ожени с ластовчанка.

— Ама, хайде, намери я! ' — 
«каза ни един млад офицер.

Именно, узнахме, че в по-дъ
лъг период от Ластово, едно от 
най-хубавите острови у нас, хора
та се преселват в Сплит и други 
места. Някогашно събиралщце на 
.младежи и девойки, място на де-

и на
разкажем

остане тук

започна преди няколко година! 
Книн, и, за щастие ето трае 
от година на година става тради
ционна културна манифестация, 
единствена по съдържанието 
формата на изказването си. Касае 
се за поетичната -манифестация 
под название „На посещение в Дал 
мация", където се събират извест
ни поети от всички краища на 
страната и която, с по-мощта на 
музиканти и театрални дейци, пре 
нася и увеличава красотата 
югославсата съвременна поетична 
реч, а още паовече от то«ва, брат 
ството и единството на нашите 
народи и народности.

песни за тях, и звънлив глас

мери работа. А вие, поетите, пей-

Така покрай Стоян Янкович ина

ние в него е и погребан, завинаги 
в спомен ни остана «винарят Дра* 

и с искрели аплодисменти привет гичевич. Пожелахме още дълги го
дани да прави така хубаво вино 
и да се изнамерят средства за ре- 
конструкция «на историческата ку
ла Стоян Янкович.

зят нашите граници, нашето море,

ствуват поетите*КРЕПОСТИ И ХОРА нонощни машкари, песни, танцови 
и други забави, Ластово сега за
мира. Две трети от сградите са 
напуснати. Останали са деди и 
баби. Край старата черква среща 
ме йожа и Ката Шантич (Ката 
изговаря фамилното си име като 
Шонтич):

— Сами сме — казват. — След 
«нас ще запустее и нашият дом. 
Децата отидоха. Кое къде видя. 
Така се налага! Получаваме от 
тях по една картичка годишно от 
всички пет континента. Този свят 
се смесва, клокоти и отива, като 
морето, като водата. Нов свят 
пристига. И ако!

На Ластово работи един хотел, 
военен: за военни лица и граждан
ството. Недалече от него, в зали
ва е построен великолепният хо
тел „Солитудо". Казват, че точно 
на това .място при последното си 
посещение е седял другарят Тито 
и говорил за Ластово като за ед
но от най-хубавите острови, кои
то е видял. На него може да му 
се вярва, защото по време на мно 
гобройните си пътешествия ,на ми 
ра е видял много прекрасни ме
ста. След «изграждането «на този 
хотел и други подобни обекти мо 
же да се очаква хората да се 
завършат на Ластово. Макар и па 
то туристи, за начало. А след то
ва поне «някой ще пожелае да 
живее тук. Условие за това е да 
се ожени с ластовчанка ,за да 
може да построи «къща. Хубави и 
здрави ергени ще «намерят ластов- 
чанки, които засега живеят в 
Сплит, Задар, Шибеник, Загреб.. 
Белград и на други «места по све
та, и ще ги върнат «в родното им 
-място.

ФРЕСКИ И ВИНОЗная «и не зная какво е всич
ко видял на безройните си пъте
шествия Растко Петрович, голям 
поет и скитник, в Македония, Ис
пания, Сърбия, Италия, Турция, 
Либия, Африка и на други места, 
но съм убеден че сигурно ще ни 
завиди на нас, които видяхме Дал 
мация. Ние видяхме Далмация

Време е да представила ,и пое
тите, които по този повод пъту- ЗАКОНИ И ДЕВОЙКИ 
ваха по Далмация «и техните коле- В Сплит ни прие «капитанът на 

военен кораб Блажо Мичунович, 
който ни подари книга за наши
те военноморски сили и значки. В 
един -момент, когато тръгнахме от 
приема, той положи ръка на ра
мото ми и каза:

— Имаме добри войници от

ги художници от останалите худо- 
жнически области; Любивое Ръшу 
мович (Београд), Горан Бабич (За- 

“ греб), Джордже Сударски Ред 
(Нови Сад), Хасан Гуджевич (Го- 

друш очи и по-инак от онази, ко- лия)1 Драган Радулович (Тито- 
ято той представи в своя пътепис град), Иван Кордич (Сараево), Ми- 
„Чуден и див пеисаж на Дал ма- Лена Матич (Марибор), Алайтинн 
ция . В едно друго време, той 
най-новите проучвания, «и личзно

всички краища на страната, и от 
твоето Косово! И албанците, и 
сърбите, и черногорците, и турци- 
те, «и «ромите от Косово са добри 
моряци, пехотинци,
Когато се «върнат в къщи, изпра
щат ни топли, сърдечни писма, с 

Трудно е да се отделят мамен- «които «изразяват радостта ои, че 
и тите от това пътешествие, които запознаха тези краища и свързаха 
, ще представляват този репортаж: приятелства с хората от Далма- 

да ли хващан ето за глава «на Ра ДИя, Казват, че «нашата Армия им
беше голяма школа!

е Тахири (Скопие), артиоката Радми 
ла Живкович, постановчика Зоран 

видял, както самият казва, гладка Попович, китариста Урош Дойчи- 
Далмация- На нас личеше на чу нович «и «най-после автора иа този 
десен предел, изпълнен със слън- репортаж, представител от Косо- 
це и плодове, и с хора «и жени, во. 
които пълни със сила и бодрост, 
умеят да работят и целуват и 
пеят «и обичат- В своите «нови

инженерни.

стари къщи от камъни далматин
ците ни посрещаха като стари при
ятели и, малко тъжни, както и Ае Матияш когато за кораба за- 
ние самите че трябва да продъл «късняваха Горан Бабич «и Синан А кисело хубави моменти «имах- 
жиме пътя ’ пълнеха ни торбите с Гуджевич, които «в търсенето на ме при срещата ни с Работниците 
риби и С други дарове и подава- книги по оплитоките антикварни- от Силитокия корабостроителен за 
ха ни своите велики, топли човеш- Ц« забравяха на времето; как да вод. Директорът Иооип Етерович

не си спом«|Им майора Баижч, на- ни се похвали, че тук работят 
чалиик на Дома на ЮНА в Ши- над 6000 работници от всички кра 
беник, при когато, с песен на не- и:ца на Югославия 'и че сплитскн-

те кораби са на цена в света. По

ми ръце, приветствувайки познати
те и непознатите хора «в краища
та откъдето сме дошли. говите войници и момчета от ши- 

Така, от Книн, ирез Бенковац, бешпиката група „Вилица” се чув- строен е и ко:раб от 120 000 тона
Задъ,р, Дърниш, Шибевик, Сплит, ствувахме като у дома; кой мо- (за Индия). Тук поръчат кораби
Обровац до Вие, Ластово, Корчу- же да забрави исиолинската чове- почти вс-ички страни в света. Оба- 

Карделево, Син и други градо- шка фигура на отец Павле, Стар- че. държи се сметка и за бъдеще-
ве и места .малки и големи, сре- шина 1на манастира Крупа, носи то: приета е насока тук да се
щнахме подобни пейсажи, хора и тел на Партизанска спомевица и произвеждат и други материали,''

земя. вече няколко десетилетия сигурен съоръжения и машини. Ьранко 
е пазач на фреските, иконите, ста- Дружи ял и ч ни .разказа за успешна

та работа на КХД „Бродо-Сплит , 
стойност както и за съдбите «а много хора

ла

съдби. Целокупната тази 
край морето и на самата вода 
изпълнена е история и със сегаш
ното .всекидневие, със 
ръчения и днешни звукове, крепо
сти край които са водени жесто-

р«те ръкописи и книги и яа дру-
стари по- ги предмети от голяма

от този прочут еърбоки манастир и кораби .от този град, което е
с материал за перото на прочут пи-Далмация, който .ни .напоив

Комунист Адреси на редакциите на всички издания на 
Комунист: Площад „Маркс и Енглес” 11, те
лефонна централа 335-069 Белград • Адрес 
.на редакцията на изданията за СР Сърбия: 
Нови Белград, Булевард „Ленин” 6, телефон 
627-793.
Издава Издателска трудова организация 
„Комунист”.

редактор В лаико Кривояоапич, главни и отго
ворни редактори на републиканските и по- 
крайниноките издания: Дубравко Цурач (СР 
Босна и Херцеговина), д-р Жииодар _ Джор- 
джевич (СР Сърбия), Редже-п Хайрулаху 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо
ния), Яиез Корошец (СР Словения), Мирко 
Ми.халевич (СР Хърватско), Магия Новосел 
(СР Черна гора), Калман Петноович (САП 
Войводин-а) и Алберт Души (редактор 
дани ето за ЮНА).
Председател на Издателския съвет на „Кому
нист” изданието за СР Сърбия ДпР Богдан 
Трифунович, заместник-председател Драгиша 
Павлогаич.

С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с указ от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство сьо( златен венец.
Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Велко Мила-

на сърбохърватски,Печата се в четвъртък 
относно хърватско-сРъбски (кирилица и лати
ница), словеноки, македонски и албански 
езици, а в съкратени издания на български 

румънски и русински

на из-

динович.
Урежда единна редакционна колегия: дирек-

Веяко
главен и отговорен

унгароки, словашки, 
езици.главен и отговорен редакторто«р и

Миладиноиич, заместник
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из дейността НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ГРУИНЦИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНАПроблемите но време се разрешават Още две здравни станцииВъпреки 

мунално -
че много . от по
битовите разрешаваме навреме 

ма да осъществим целта - 
да следим подема на наше
то социалистическо разви 
тие.

»я- това отношние голяма по 
мощ им дават граничари
те от граничната застава. 
ПОДОБРЯВАНЕТО НА СЕ 
ЛСКОТО СТОПАНСТВО 
ПОСТОЯННА ЗАДАЧА 
В село Груинци значи

телно място се отделя на 
селското стопанство, пре
ди всичко на животновъ
дството. В селото има най- 
го ля м брой мини-фермери,

пробле 
разрешихме, 

полета за дей- 
ствуване. Обикновено 
ки дискутант 
започваше

ми навреме 
все пак има Наскоро трябва да започне строежа на 

здравни станции в селата Поганово и Долна 
Невля

все-
с тези думи

своята дискусия 
на едно заседание на изби- 
рателите

През настоящата година 
бяхме запланували изгра 
ждането на централния път 
от Босилеград до центъра 
на селото през местността 
„Рамни - дел. С намерени
ята запознахме общинска-

добряване на здравеопаз
ването на специализация 
моментално се намират 4 
лекара >и то: по интерна 
медицина, гинекология, де 
•цока стоматология и нев- 
ропсихиатрия. От септем
ври тази родина още два
ма лекари отиват да спе
циализират еридемиол огия 
и обща медицина. За сега 
тези специализирани ме
дицински услуги се осъще 
ствяват с помощта на спе 
циалисти от медицинския 
център , в Пирот.

Освен Здравния дом в 
Димитровград за здравео
пазването на населението 
се стараят две здравни 
станции в селата Смилов- 
ци и Трън ски Одоровци и 
три амбулатории -в Иза- 
товци, Поганово и Долна 
Невля- Последната момен 
тално не работи поради 
липса на подходящи поме
щения. С изграждане
то на споменатите Стан
ции в Поганово и Долна 
Невля и завърщането на 
специалистите безспорно 
е, че здравеопазванезр 
Димитровградска 
па ще се издигне на по-ви 
соко ниво.

Според средносрочния 
план на Здравния дом в 
Димитровград, общинска
та скупщина и републи-

в местната общ
ност в село Груинци, 
ето
С тези

на кои ние присъствувахме. 
думи неотдавна 

разговора
дателят на местната об 
ст Иван Тасев, 
тта, както и* за

за- канският 
сквет предвидена е рекон 
струкция на старата част 
на Здравния дом и изгра
ждане на две здравни стан 
ции в селата Поганово и 
Долна Невля.

Кактс. ни осведоми ди
ректорът на Здравния дом 
Борисов Ч/ирич, за подо
бряване ла здравеопазва
нето 'В общината предпрк 
ети са редица мероприя
тия. Тази година, както е 
известно, Здравният дом е 
разширен с доизграждане 
то /на нови 840 м2 където 
са поместени детски дис
пансер, медицина на тру
да и диспансер за жени. 
Със заплануваната рекон
струкция на старата част 
от Здравния дом създават 
се условия за оказв^ие на 
много по-качествени здра
вни услути.

Същ ©времево приети са 
на работа но/ви лекари та
ка, че в момента работят 
осем лекара по обща ме
дицина. С това са обезпе
чени условия за пълна 
здравна защита на терена, 
а също и <в самия град се 
работи в две смени. За по-

изпълнител енпочна предсе- 
. зщно 

за дейнос- 
предстоящ- 

ите задачи с които трябва 
да справи местната общ
ност в селото. И наистина 
много въпроси и 

комунално 
характер в тази местна об
щност преди всичко 
ди сговорността и 
та решимост на селяните, как 
то и усърдната помощ 
общината и широката об
щност в това село са поч-

пробле- 
- битовми от

пора-
твърда

от

Почти БСя- 
добра

ти разрешени, 
ко домакинство има 
питейна вода, газените лам
пи отдавна вече не се упот
ребяват, радиоапарати, те
левизори, хладилници и др 
уги електрически уреди и 
апарати са все по-чести в 
домовете на груинчани. По 
добен е случаят и със съв- 
ремените мебели. С една ду 
ма, вълните на общия под
ем на социалистическото об 
щество отдавна са зацару 
вали в това десетина кило 
метра отдалечено село от 
Босилеград.
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ

С постигнатото местната 
общност в село Груинци не 
се задоволява. Съветът на 
местната общност, съвме
стно с останалите общес
твено - политически орга
низации, насърчавани от 
първичната партийна орга
низация правят нови пла
нове за действуване. — 
Защото, както казва преде 
едателят на местната 
щност Иван Тасев, - еже
дневно възникват нови и 
нови проблеми и ако не ги

а и най-много тази година 
е изорано и засето с раз
лични житни растения. Са 
мото местоположение на 
селото, хубавите и слън
чеви ниви дават възмож
ност за това.

— Отдавна разбрахме, 
че животновъдството е наш 
шанс и преспектива, зато
ва започнахме и да устано
вяваме доходни отношения 
със селскостопанската ор 
ганизация „Напредък” от 
Босилеград. Обаче те : все 
още не изпълняват свои
те към нас. Ето сега сецод- 
сбивът е слаб, па би тряб
вало те да ни притекат на 
помощ не само на мини-фе 
рмерите, но и на останалите 
животновъди1. По тоя начин 
пряко би участвували в 

животновъд
ният фонд да се не нама- 

каза накрая председ
ателят на местната общн
ост Иван Тасев, който съ
що така е един от мини- 
фермерите в селото. М. Я

та скупщина и гарнизона 
в Босилеград, като ги по
молихме за съответна по
мощ. Ние в местната об
щност обезпечихме пари 
за търби на долините, а 
разширяването поеха вой
ниците и същият вече 
към края - със задоволст- 
вие каза Тасев.

В плана и програмата 
на местната общност е и 
изграждането и разширя
ването на махленските пъ 
тища. Така например црез 
настоящата година трябва 
да се разшири и почисти 
пътя от центъра на селото 
до махалите Милкашйе в 
дължина от 2 км, махала 
Мечит и Пърлюш също по 
2 км.

Освен това в плана за 
работа са набелязани 
други активности преди вс 
ичко укрепването на всена 
родната отбрана, къдетс тя 
и досега е на завидна висо 
та. Тук почти всеки жител 
на селото е и граничар. В

е

в
сющи-

А. Т.

Милиони за гъби
целтаи Дъждовете, които валяха 

юли ^действуваха за поникването на големи ко- 
-личества гъби.

В Димитровградска община освен коопе
рация „Сточар” имаше и неколцина частни от
купувани на тези горски плодове, които както 
и по-ра)но, се наддаваха. Това нещо пак отиде 
въ.в вреда на селскостопанските 
тели. които очаквайки нови частни откупчнци, 
не предадоха навреме всички гъби на /коопера
цията, и съвсем естествено, сетне загубиха, за- 
•п.зто частниците не дойдоха повторно.

/Но .и покрай тази 'Неуредица, вече поря
дъчна при изкупуването на горски, плодове в 
нашите краища, /мнозина хора взеха и по някол-

в началото на

ли
об-

ПИСМА произвол и-

Неискат да прибират зърното
повече тази нива няма 
засея с пшеница, а 
от 30 години е засявана. Ка 
'кво ще правят останалите 
селскостопански 
тели не зная. Едно е сигу
рно, хората са огорчени. На 
истина ли никой не е отго 
ворен за жетвата?

Да напомня и това, че на 
една друга нива от 6 дека
ра, поради 
мбацн житото 
остана на нивата. И

даНе зная какви са догово 
рите на 
перация 
но те просто не искат да 
жънат. Не 
оплакванията, нито 
те, нито 
Димитровградските 
йнери не искат да прибир
ат реколтата, а замеделс 
ката кооперация 
глуха към изискванията на 
хората.

Нещо
орните спокойно си седят 
и не предприемат нищо. За 
дължените за прибиране 
на реколтата се возят 
кола от един блок до друг, 
но като че ли са безпомощ 
ни нещо конкретно да пре 
дприемат. А зърното про
пада неприбрано. Това ме 
принуди да дам1 нивата да 
се окоси с коса.

Поставям въпроса: нима 
с такова отношение земе 
делеката кооперация счи
та, че ще развива селскос 

производство? 
За себе си зная, че никога

Ежедневно четем по вест- 
слушаме по радио повечезамеделската коо 

и комба,йнерите,ници и 
то -и телевизията, че да се 

страте 
Категорич-

прибере зърното е 
гическа задача, 
но се търси от всички, осо-

помогнаха нито 
молби

произволи

ко милиона стари1 динара.
(В Бурела и Дере кула тази година най- 

бяха манатарката и лиоичар-

преклинанията.
комбаселскостопанските

да по
бено от 
организации всичко 
дчинят на това. разпростиран ени 

кога.по-коЗа Димитровград, 
нкретно 
кооперация 
каш това не важи.

прибират зърно

остава М. А.за замеделската 
„Сточар” ся- 

Те не
неизправен ко 

половината
повече: там отгов това

МАЛИНОБЕРЪТ В ПОГАНОВОискат да 
то! С такова отношение пре 

огорче
никого не тревожи, въпре 
ки че осведомих ръковод 
иите хора в земеделската 
кооперация. А баща ми е 
един от най-старите коопе 
ранти в „Сточар”. Сега по 
ради болест не може нищо 
да предприеме... Аз също 
не съм в състодние решем 
ие да намеря. Ето защо 

веднаж подчертавам:

Средни добиви
Тазгодишният малинобер в район Погано- 
среден. Едно поради остарелостт» на ма-

дизвикват истинско 
ние сред хората. сконкрет- 

нива от
Че е така ето

ен пример: имам 
3 декара, засета с ечемик. 
Няколко Пъти 
мбацн да прибере реколта 
та. Вместо да се откликнат 
веднага,

во с
ликовите насаждания, а друго поради продължи 
телния засух, добивите са по-слаби от лапи. Но 
и покрай това Спасен Василев, Тренча Петков 
и Петър Мнтов от село Поганово са предали 
на кооперация ,,Сточар” от 2000—3000 килогра*

ТЪРСИМ ко-

започнаха да ме 
от един до друг 

при Ми 
при Саво..” Не

още
има ли кой Да потърси от 
говорност от отговорните за 
жетвата и вършитбата в 
„Сточар”?!

препращат 
комбацнер: „Иди
лутин, иди 
жалих крака и отивах от 
един до _друг.

Никакви молби не по

ма малини.
Малините се изкупуваха по 40 динара заки

М. А.Но те отказ- Венста Петрова, 
Димитровград

топанство лограм.ваха. 
могнаха...
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Щкуатура ^ ПР□ СВЕТА^-изкьаство
ПРЕДИ ВТОРИЯ СРОК ИЛ ЗАПИСВАНЕ В ОБ
РАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВА
НОВ” В БОСИЛЕГРАД

ИНИЦИАТИВИ

ХУДОЖЕСТВЕНА КОЛОНИЯ 

В ПЪРТОПОПИНЦН? Има още свободни 

местаГрупа художници-ентузиасти от Ди лно. Отдавна е нараснала необходимо
стта от създаване на подобна художест
вена колония. Художниците от Димит
ровградския край не само са най-чис- 
лени между останалите творци на изку 
ството, но с постиженията си са спе
челили всеобщо уважение в средите, 
където творят и на изложбите, в кои
то участвуват- С други думи, техните 
постижения са наистина доста високи, 
а това е гаранция, че художествената» 
колония ще работи с успех.

митровград са раздвижили инициатива 
за създаване на художествена колония 
в с. Пърхопопинци край Димитровград. 
При това са изтъкнали иск да им се 
отстъпи сградата на някогашното учили 
ще в селото, което след съответна по
правка ще се ползва за целта. Тазн 
сграда сега е собственост 

. училище „Моша ПияДе”

13 Средношколския образователен център 
„Ипан Караиванов" в Босилеград, след първия 
срок на записване има още 130 свободни места*

на основното 
в Днмитров- и в селскостопанската 17 

ученика. В четвърти клас 
също така ще има три 
паралелки (правна, химиче 
ска и машинна) има сво
бодни още 38 места: в 
правната и химическата 
по 13, а в .машинната 12.

Според плана и програ
мата средношколският об 
разователен център в Бо
силеград е запланувал за
писване и на задочни уче
ници: в лръви клас на об
щата основа 20 ученика 
и 91 ученик за втора, тРе 
та и четвърта степен про
фесионална 
От които
с ко-туристическата 
циалност ч6 ученика, дър- 
вообработвателната 45, ма 
шинната 25 и в строител
ната специалност 15 уче
ника.

Съгласно плана и прог
рамата на Републиканска
та самоуправителна общ
ност по средно насочено 
образование и възпитание, 
а въз основа на съвмест
ната обява, вторият срок. 
за записване на ученици 
«не се проведе на 29 и 30 
август* Както е вече из
вестно и средношколския 
образователен 
„Иван Караиванов" ъ Бо
силеград, според плана 
през настоящата учебна го 
дина ще има общо 15 па
ралел ки с около 520 уче
ника. След първия запис
вате леи срок в това учи
лище има свободни места 
още за 130 редовни и дос
татъчен брой задочни уче 
ници. В първи клас 24, 
във втори 52, в трети, къ- 
дето според плана на учи
телския колегиум трябва 
да има три специалности 
(лриродно--техническа, ма 
шинна и селскостопанска, 
която все още е под въ
прос) за още 19 ученика 
— от това в природно-те
хническата специалност 2

град.
Изборът на мястото за бъдещата 

художествена колония е продиктуван 
от повече съображения. Преди всичко 
касае се за твърде живописно селище 
с прекрасна околност, в чиято непосред 
ствена близост е създадено изкуствено 
езерце. Освен това, училищната сгра 
да е запазена доста и с малки поправ
ки наистина може да се превърне в ис 
ти нека художествена колония, която 
ще привлече мнозина наши художници, 
които понастоящем работят във вътре 
шността, а през лятото идват на почив
ка в Димитровградско.

Какво ще представлява откриване
то на художествена колония за развити 
тието на Димитровград не трябва особено 
да се изтъква. Едно е ясно: това ще бъ
де начало за бъдещата художествена га 
Лерид. за която също години наред се 
говори. Присъствието на художници в 
димитровградската среда безспорно ще 
окаже благотворно влияние и за редица 
други културни начинания, с които гра 
дът засега не е особено богат.

Имаме ли предвид, че художници
те изявяват готовност да приемат прог 
рама за работа, в която желаят да 
включат и останалите творци на народ
ността от този край, тяхната инициати
ва трябва да срещне всеобща подкре
па. Място за изява могат тук да на
мерят общинската културна общност, 
центърът за култура, както и общест
вено-политическите организации в Пър 
топопинци и в града.

Да се надяваме, че този път иници 
ативата ще се превърне в жива практи 
ка и не ще остане само неосъществено 
желание на димитровградските худож
ници.

Център

Инак от Димитровградския край 
има над тридесетина художници, завър 
шили художествена академия в различ 
ни градове на страната и чужбина, при 
това дейно занимаващи се и творящи в 
изобразителното изкуство. Някои от 
тях вече са си спечелили международ
на слава, а повечето от тях се ползват 
с високо реноме на добри художници 
в страната. Следователно, немалък брой 
от тях имат желание през летните ме
сеци тук да прекарат месец два на 
творческа работа.

Инициативата на групата художни
ци-ентузиасти безспорно трябва да бъ- 
де подкрепена — и материално,и мора-

под готов ка,
в гостил ничар- 

сле-

В случай да не се по
пълни броят след втория 
записвателен срок ще 
преведе трети, 
телен от 1 до 6 септем
ври. —

се
допълни-

Ст. Н. М. я.

СРЕЩИ С НАШИ ХУДОЖНИЦИ

Новица Младенов: интерес 

към портрета
ЦЪРНОЩИЦА

Отново ще бъде открито 

училището е „Две реки“
Това се платна със стилизи 
рана абстракция, проникна 
ти с лиризъм носещи 
себе си редица елементи, 
свидетелствуващи за 
лността.

Новица Младенов е от 
онези димитровградски ху 
дожници, чието творчество 
обхваща широк диапазон на 
творческа изява: илюстра 
ция (на книги и учебници), 
маслени бои (портрети), гр 
афика... Инак работи като 
сценограф 
Белградски#
ЪР вече 11 години. Преди 
това е бил сценограф-худо
жник в Белградски^ драм 
атичен театър и в Нишкия 
народен театър.

Отнесохме се с въпрос: 
върху какво работи сега и 
кои са творческите м'у за
мисли (и изяви) в предс- 
тояши я период.

— Работд доста интензив 
но. В момента най-много ме 
интересува и привлича по 
ртретното изкуство (мас 
лени бои). Рисувам артис
ти, пенсионери... Подгот
вям изложба, която най- 
вероятно ще бъде открива 
в Клуба на Белградския на 
роден театър. Тук . ежегод 
но организирам по една 
изложба с около 10 до 15 
платна. Това е така да се 
каже мод редовна творче
ска изява... Разбира 
работя и за , „своя душа".

ираем.
Този художник добре е 

в познат на любителите
изобразителното изкуство: в 

реа- Димитровград неведнаж е

на

участвувал на колективни 
изложби: по случай тазго 
дишни.д Празник на млад 
остта с две платна бе застъ 

общохудожествена 
димитров

градските художници. Ин 
ак, досега със самостояте 
лни изложби се е предста 
вял в Белград, Ниш, Тито 
ва Митровица и други гра 

/ дове. Член е на УЛУС (сдру 
на художниците

ПРЕЗ учебната го-дина
обучение за 7 ученика от I

ще се провежда 
и Ш клас

художник в 
народен теат- пен на 

та' изложба на По (инициатива на мест 
на общност Църнощица, 
трудовият съвет на обе
диненото основно училище 
„Георги Димитров" в Бо
силеград прие решение от 
1 селтемиври т*г. отново 
да бъде открито подведом 
стаеното училище е маха
ла „Две реки". През уче 
бната 1983/84 година тук 
ще провежда обуче

ние за 7 ученика от 1 и 
Ш клас*

В Църнощица работеха 
три четирикласови учили 
ща, в махалите „Придол’, 
„Петковци" и „Две реки", 
но поради малкия брод 
ученици преди няколко го 
дини беше закрито подве 
домственото отделение в 
„Петковци", а миналата го 

Ст. Н. дина се наложи по съща

та причина да бъде закри 
подведомственото от 

деление в „Две реки”. Три 
мата ученика от това от 
деление бяха преместени 
в Долна Любата. Тъй като 
с тазгодишните първоклас 
ници броят на учениците 
се увеличи на 7, местната 
общност 
новище, че са се създали 
условия за повторно откри 
ване на училището. Евтим 
Миленов, полющник Ди
ректора на основното учи 
лище в Долна 
ни осведоми, че тези дни 
прислужникът в това от
деление подготвя учебна
та стая и останалите по'' 
имещения за нормално про 
веждане на обучението.

К. Г.

то и

жение
в СР Сърбия) от 1972 годи 
на. Оттук и обстоятелство 
то, че редовно участвува 
на редица колективни изл 
ожби, които организират 
културни институции в Бел 
град и вътрешността на 
страната.

застана на ста

Любата,влечение
потвърж

Младен

Най-новото му 
към портрета е 
дение, че Новица

Н. Младенов

нови
творческа

подчертае, ов постоянно търси 
пространства за 
та си изява, а това е още 

доказателство за без 
творчески въ

Следва да се
че Новица Младенов оби
ча темпераментната живоп
ис със сцлен колорит, тоест 
рисунъкът му да бъде ли- 

се, рически обоснован, да бъ
де привлекателен и разб-

едно 
спорните му
зможности.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
СЛАДЖАНА ПЕЙЧИЧ 
МЛАДЕЖКИ ДЕЕЦ — МЛАДА РАБОТНИЧКА, УСПЕШНА ДЕЙНОСТ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 

БРИГАДИРИ НА СЪЮЗНАТА АКЦИЯ „ЯСЕНОВАЦ 83”

П1Р- и— Пет пъти ударна
Ге-Младежката трудова ори 

гада „БОСИЛЕГРАД" от 
Босилеград, (на кЮ-ялго 
бе петото участвуване 
на юъ:юзни младежки 

трудови акции се за- 
тазгодиЕшната 

трудова акция 
„Ясеновац 83" с извънред
ни трудови резултати и 
обществена дейност. В ре- 

| зултата на целокупната 
, бригадирска дейност бри- 
I гадата е провъзгласена 
I пет пъти за ударна, и но

сител е на повече обще
ствени призналия. От ак
цията ,,Яесновац 83", къде 
то в първата смяна участ 
вуваха още четири брига
ди: „Филип Филипови ч" от 
Чачак, „Душан Станиш- 
кс:в" от Сомбор, „Жарко 
Вучков ич" .от •Калесия (Ту 
зла) и ,,Пино Будицин” от 
Ровин,
бригада всички дейно
сти зае второ място, 
въпреки че бе най-млада
та бригада в смяната. От 
тази съюзна трудова ак
ция, която бе единадесе
та по «ред в това легвидар 
но мяСто, И души сезавър 
наха с ударнически значки:

Владимир Йовчев, Иван 
Евтимов, Стефан Чипев, 
Любен Захариев, Светлана 
Стойова, Вера Стоимено

ва, Дратан Костадинов, Пе 
не Рангелов, Александър 
Милков, Иван Здравков, 
Лесн Накев, Винко Вели
нов, Иван Борски и Сте- 
фгн Рангелов.

и основното училище 
о.рти Димитров" от 
леград.

Да посочим -и това, че 
в рамките на акцията,' в си 
чките бригади от първата

Измина над един 
откакто
АНА ПЕЙЧИЧ 
събужда, не с 
глас

Боси-месец
младата СЛАДЖ 

сутрин се
милозвучния 

на майка й> но с рез 
войнишка-ките тоново на 

та търба. Толкова 
измина и откакто тя 
ти дънките, 
зите си с 
ферма. Младата 
ка и дейна 
жана Пейчич от

върна от 
Съюзна

време 
замес 

полите и блу 
войнишка уни- 

работнич 
девойка Слад- 

Радошев 
Бабушница е пъ- 

лужничанка, която 
Югославската

ац край 
рЕата
замина в 
народна армия-

Във въоръжените сили 
на СФРЮ Сладжана пост 
ъпи с желанието да разши 
ри знанията си за система 
та на всенародната отбра
на на страната и да се под 
готви за успешно изпълн
яване на отбранителни за 
дачи. По този начин тя пр 
одължи светлите традиции 
на много жени от този кр 
ай, които по време на На- 
родоосвебодителната борба 
бяха в партизанските еди 
ници, както например Дра 
гида Жаркович, Добринка 
Богданозич, Нада Стоянов 
ич и други.

С. Пейчич

С труд заслужиха признаниятаСладжана Пейчич е пъР 
вата, но сигурно не и един 
ствената девойка - войник 
от Бабушнишка община, 
понеже още няколко десет 
ици девойки' също така же 
лаят да заминат в ЮНА. 
Сладжана беше най-гцае 
тливата и първа получи 
призовка.

бооилеградската

, 14 са похвалени, до- 
като петима са предложе 
ни за приемане в редове
те на Съюза на комунис
тите.

смяна, а естествено и от 
останалите две, последния 
ден са работели за семей 
ствата на пострадалите ми 
ньори в Алексинашките 
мини, с което и тук на 
практика потвърдиха го
товността си да окажат

От 45 бригадири 8 души 
бяха от организациите на 
сдружения труд, 6 пионе
ра, 9 момичета, а остана
лите младежи от средно
школския 
център ,>Иван Караиванов”

Тома Андреевич

помощ, там където тя е 
най- н еобходима.образователенЗВОНЦИ: АКТИВНА МЛАДЕЖ — ОТЛИЧНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ М. Я.

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ БРИГАДИРИ В НАЧАЛО
ТО НА АКЦИЯТА „ПАРАЧИН 83”мемориал

Солидни резултатита оказа и местната общ
ност в Звонци, 
организаторите на турнира 
позволи да ползуват, без-

В края па юли и нача
лото на август тг* в Звон
ци бе игран петнощен тур 
пир по „малък футбол", 
под 1назва!ние Джефов ме 
мориал. Турнирът, който 
в бъдеще ще лрерастне л 

организира

която на

платно, ток за осветление 
на терена.

Преходната купа и па
ричната награда от 10 хи
ляди динара завоюва от
борът на село Нашушко-

на .в младежкото общежи 
тис „7 юли", което пред
ставлява спортно-рекреа- 
цисмен център, построен 
още през 1979 година при 
зап очван е изгражданехо
на автопт.тя. Тук са поме 
стени още 10 бригади от 
•различни градове на стра 
мата: „Будо Томович" от 
Титоград, „Първи 
: ически съвет" от Сплит, 
„йооип Броз Тито" от 
Белград, „Братя Лолич” 
-от Травнигк, „Мехо Сулье- 
тович” от Тузла, „Влади
мир
„Ш©ст пламъка" от 
бор и Шибеник, „Братст
во и единство” от Исток, 
•младежката бригада от Че 
тя. Тук са и няколко бри 
гадири от Палстина.

Домакин на димитров
градската бригада е мест
ната общност на1 Долна 
Мутаница. Вече са осъще
ствени първите контакти 
и запланувано 
сътрудничество, 
тр овврадските 
са добре приети от дома- 
!К1И11:ите, а те за сравннтел

но кра-рък срок им се от- 
дължиха с добри резулта
ти както на трасето така 
и в обществените активно 
сти. Знамето на бригада
та красят почти всички 
бригадирски признания. За 
това димитров градските 
младежи и девойки и то
зи път се стараят да не 
останат без признания. 
Голям брой от димитров
градските бригадири са ан 
гажирани ;в различни ко
мисии за идеологическо и 
по. оптическо образование, 
всенародна отбрана, инфор 
миране, култура, спорт 
•и пр.

Първите сведени-я полу
чени по телефона от мла- 

акциядежката трудова 
„Парачин 83" където учас 

димитровградската

традиционен,
ОО на ССМ в Звонци, а в 

Драган Милевспомен на 
— Джеф, трудолюбив и 

Звон

тва
бригада „Братство и един
ство", говорят за солидни-

вица, а втората награда и 
парична сума от 50 хиля
ди динара завоюваха фут | те рзултати. които брига- 
болистите от село Раки- \ дирите осъществяват в на- 
та, а следват отборите на челото на акцията. Норма 
селата Тръноки Одоровци, та ежедневно се гтреизпъл 
Звонци и други. нява със НО до

Т. Петров сто. Бригадата е иастане-

активен младеж от 
ци, мил 'Другар и добър 
спортист, който неотдав
на, почти пред самото ои 

ЮНА тра- работ-завръщане от 
гично загуби живота си.

Турнирът предизвика ог 
ромеи интерес сред

ют Бабушнишка и

140 па

мла
дите
Димитровградска общини. 
Заявки за същия бяха по
дали над 30 отбора, а в 

на турнира

НА ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА „СУШИЦА"
Го1ртан” от Пула, 

СомВ8 елхи в спомен за другаря Титоподготовките 
участвуваха абсолютно вси 
чки девойки 
от селото. За сравнително 
кратък период бяха напра 
вени рефлектори (туряи- 

продължи 5 .нощи —

Младежката трудова бригада „Босиле 
град” и войниците от граничното поделение в 
Босилеград, в събота на гграиичната застава 
,,Сушица”, проведоха еднодневна трудова акция. 
Тук между другото те засадиха 88 млади елхо
ви фиданки, които ще символизират годините 
на Върховния комендант и първият войник на 
нова самоуправителна Югославия.

Акцията приключи с песни и хора, с ко
ето още ведиаж както много пъти досега сс 
потвърди, че войниците и младежта следят Ти- 
говия път и че тяхното сътрудничество е не
разривно.

и младежи
С една дума димитров

градските бригадири за се 
га успшно са се включили 
във всички пори 'на тази 
трудова акция, а добрите 
резултати .които са пости 
гнали в началото са гаран 
цпя. че на 28 август ще 
се завърнат с нави прп> 
напия.

рът
започвайки От 20 па до 
24 часа и по-късно), нов 
терен, който от едната 
страна бе ограден с висо
ка телеиа ограда, .изплете
ни бяха мрежи за зад вра

съвместно 
. Дими- 

бригадиритата...
Трябва да се каже, 

голяма помощ на младеж-
че

А. Т.М. Я.
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ

Димитровградски петни впечатпенип Сенокошани получиха 

водопроводАко през ла (ГГ'Ь1Р'л'Оп01 гинци и Сми 
ловци), засега главните го 
сти !са блатните птици. 
Прекрасната околност, шу 
маци с 
'ГИ .дубици 
лоност на ' 
родата да се любуват на 
истинска красота и при 
това да се «окъпят и чи 
стата езерна вода.

Доколисото обаче вси
чко дърви според плана 
пече през идущата годи
на чтокрай самото езерце 
ще изниюне художестве
на колония. За този про
ект ще послужи 'изоста
вената училищна сгра
да, за 'чието разхубавява 
не и поправка но трябват 
особено големи парични 
средства. По-гол,яма ча
ст от работата ще зав/р- 
шат самите гости на коло 
нията: художници, скулп
тори и други с помощта 
на младежта от Пъртопо-
Г1И1НЦ1И.
Иннциатшвата на ентусиаз- 

тите-художнйци трябва да 
се подкрепи, за да се об 
л а го-род и и стимулира це 
лсасупния културен живот 
в града.

летните
ви нанесе път и дойдете в 
Димитровград 
ко недей да .ви изненада, 
ако не намерите л1ясто за 
нощуване в 
хотел в града. Тук има и 
един мотел, но положени 
ето е същото: всичко 
попълнено, „лребукяграмо”. 
Но не се страхувайте: лю 
безните домакини оде

дни люриеггична програма.
Димитров град преди го 

преди веич- дини 1имаше това! Днес за 
съжаление всичко е сРУте 
но и 'изоставено. С малко 

единствения по-добра воля всичко от 
ново може да заживее в 
красивото градче, коото 

е Наистина може да възкре

високи и кичес- 
"1", дават еъзмо 

обичащите
най-очдалечените села отСенокос е едно от 

Димитровград, центъра на общината* Населението -щ 
водопровод, от здрава питейна вода.

при-
се нуждаеше от 
Но, почти всичките 65 домакинства са предимно 

Освен 'войниците, друга помощ в работен някогашната си стара 
ром анти чн а физион оми я.

Единственото място, къ 
дето може да прекарате 
приятна вечер е частната 
ч'а кръчма, популярно на 
речена „Долина мира”, са 

12 .км ат Димитров 
край
Ще ви посрещне 

домакин,

старчески.
на ръка нямаха. Тази помощ неизостана...ви

препоръчат частни жили 
ща, някак си ще намери 
те уютен покрив. Защо то 
Димитровград през летни
те дни е пълен с гости:
«има чужденци, но наД-чи 
слени са гости от вътреш 
ността.

Наши хора — ,дошли
от белия свят" да прека
рат тук годишните си по 
чивки, и ученици на лятна 
та ваканция, са вдъхнали 
особено оживление на тра 
да. Чаршията, е пълна с 

'На пръв поглед:
наистина доб- но увеличение на цената.

ако случайно попитате за 
причината, сами не ще 
знаят да ви обяснят- Най 
стина малко е чудно, но 

>ки в действителност е така: 
близко, приятно място, с 
жив паун, изкуствени цве 
тя по саксиите, ще слуша 
те песента „Мали мрав” 
и натрапника „Джемс”, за 
когото са „резервирани” 
всички музикални поръч-

мо на 
град, 
мост. 
любезен 
музика, истински жив па 
ун на покрива и високи 
цени. Ако след 
дни отново се отбиете лю 
безните сервитьори за съ
щата поръчка ще ви нап- 
латят 20 хиляди стари ди 
нара повече. Това вълтеб

Суковския

лоша

няколко

хора. 
очаквате 
ра забава. Набързо обаче 
ще забележите: в Димит
ровград (нищо не се случ
ва, няма никаква забава, 
а култури о-забавн и ят

На снимката: полагане на тръбите

Войниците от единицата на Младен Димитрие- 
вич с командир Желько Чучуз са изкопали водопро
водна мрежа в дължина от 2530 .метра, или лочти 1,5 
милиона м3 земя, осъществили над 9000 тРУДО часа, 
а стойността на тяхната работа надминава 170 .мили
она динара.

вот почти не съществува.
Единственото развлече

ние са две — три кафене 
та, които работят до 11 
часа вечерта, а и те са 
доста мръсни и неуреде
ни. Няма музика (диско- 
муаиката е за децата 
юноши до 15—16 годишна 
възраст), няма летна гра
дина, където вечер хора
та да излязат, да поседят

Ако идущата година от 
ново дойдете в Димитров
град, недей да се изнена
дате, ако видите чисти 
кафенета и ресторанти, 
почистени тротоари и 
уредени витрини на мага
зините, брадати младежи 
— това ще бъдат худож
ниците от новата Пъртопо 
гтинска колония...

и ки.
Димитровград от мина

лата година е получил и 
своето първо изкуствено 
езерце, а може да се ка

на чист 'Въздух, да похал же и нов туристически 
нат и пийнат семейно и център. На питомото пла 
да послушат забавно ху- то .между две съседни сс- Новица Младеноп

КАК ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ПРЕКАРВАТ ГОДИШНИТЕ СИ ПОЧИВКИ?

Димитровград все още няма плаж
'.■ГТг=-

През тези летни горещи 
дни малък брой димитров 
градчани имат възмож
ност годишната си почив 
ска да прекарат на море, 
в баня или на планина. 
Повечето от тях са изпра 
тени от своите трудови 
организации организира
но, със строго предназна
чени средства. Това са на 
правили „Тигър—Димит
ровград” и ,.Свобода”. На 
прости могат да се избро
ят и тези които частно 
отиват на море или в 
баня* -Причините за това

самия Димитровград, ко
ито имат имот или вила 
в околността па града. 
Има обаче и такива, 
броят -не е малък, които

мите брегове на езерото 
не са уредели, така, че 
водата се мъти и замърс 

а яеа с кал и тиНя до така 
ва степен, че е иевъзмож 

нямат нито, една от тези но да се влезе в нея* Тези 
възможности. Къде са те които са по-омели и по- 
уФдчимдмд прена премда добри плувци влизат от са 
на почивка?

Ж ■ , ■

На снимката: войниците привършват работите 
около резервоара. Остава „Градил” да го циментира.

За да изкопаят Резервоара нужно е било да се 
употребя около 50 кг взрив за да се разбият камъ
ните. По голяма част от трасето на водопровода в 
Сенокос минава през каменист терен.

мият бент, но тук дълбо
чината 'е и до четири ме 
тра, а това може да бъде 
и опасно. За щастие 
сега не е имало нежелани 
случаи, но къпането 
деца тук 
Ако имаше разбирание от 
бреговете на езерото мо 
жеше да се насипе с ча
къл и лясък и по •този па 
чин с малко средства да

Преди години когато 
Нишава беше чиста гра
дът имаше и 
„официални” плажа (Гър- 
цииа баня, саставак, вър- 
таня, вадата, яз и други),

доняколко
на

е изключено.
където и старо и младо 
се къпеше и бягаше от 

Днес Ниша-са многостранни и разли
чни. Безспорно една 
тях е й въвеждането на 
депозит за излизането от 
страната, а също така и 
новите мерки пряко свър 
запи с 
стабилизация, 
тогава

горещината, 
ва толкова е замърсена,'От

дГвлезНеИ в°Инея. '"макар ^е уреДИ' 
че Бр<ма е на десетина ки Такива средства Самоуп- 
ламетра от Димитровград равителната общност на 
мнозина, особено мотори- интересите за отдих и по

читака е имала (и 
има), а те стоят неизпол
зувани. С уреждането на 
този плаж и някой 
града, където Нишава 
гогру—долу чиста, би 
създали условия за по при 
ятно прекарване 'на годиш 
ните почивки на тези, ко 
мто все още не са в със
тояние да отидат на море 
или в баня на свои -разно 

А. Т.

икономическата 
Къде са сегазираните, отиват и там, за 

щото Ерма все още е сра 
виително чиста. От това 
лято голям брой, особено 
младежи и девойки, 
плаж (Отиват на Пъртопо- 
пинско езеро. Тук, въпре 
ки факта, че водата е до 
ста топла и чиста все пак 
е недостъпна за всички. 
Става дума за това, 
при изграждането на та
зи микро-акумулация

димитровградчан и 
по време на годишните си 
почивки? х над

еИмайки предвид факта, 
че мнозина от граждани
те на Димитровград имат 
■родители на село, те там 
прекарват и почивката си 
помагайки им и подобря 
вайки по този начин своя 
семеен
лък брой такива са и в

на се За доброто настроение се старае Никола Ди
мов със своя кавал

Както бяха и по време на строежа на водопро
вода постоянно заедно, така и в Козарашкото коло.че

бюджет* Не ма- Текст и снимки А. Ташковса- ски.
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ДИМИТРОВГРАД: XVI 
МЛАДЕЖКИ ТУРНИР 

ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ 
ВРАТА

БОСИЛЕГРАД: ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ

Турнир по футбол, 

шахмат и волейболС НАМАЛЕН ИНТЕРЕС спечели отбоВзаимното сътрудничес
тво между граничарите и 
младежите в Босилеградс- 
ка община се осъптвствя- 
ва почти на всички полета: 
в пазене на границата, в

първо място
„Лени”, второ „Грани-рът

чар”, а трето отборът на 
„Драговищица”.

На турнира по шахмат, 
се състезаваха 4 
отбора на

Секретариата на 
работи, „Ом- 
отбора „Ветер-

• ПОБЕДИТЕЛ ОТБОРЪТ НА „СПИДО” ф УЧАСТВУВАХА 22 ОТБО 
РА С ОКОЛО 200 СПОРТИСТИ кънето 

отбора: 
отбора на 
вътрешните 
ладинац” и 
ани”. Първо 
та на

В ЮНА,края на юли т-г. се 
състоя XVI 'младежки тур 
нир ПО футбол на малки 
®рата (МФТ „Димитров
град 83”). Тази най-гол я 
ма спортна манифестация 
в града през летните' 
сеци е единственото 
влечение от този вид на 
младите I 
рад. Вече 16 години 
зи традиция не се нару
шава и това е може би 
н ай-по ложител ното. Защо 
то (за съ.жаление) през по 
следните две години турни 
рът предизвиква все по- 
малък интерес, все по-ма
лък е броят ва отборите, 
а едде по-зле е, че от Пи 
рот и пиротските села то
зи път ве участвуваха от 
бори, докато преди бяха

разрешаване на комунално 
-битовите проблеми в кул- 

забаЕния и спорт-
нмзатори са хора, които 
работят на спортното по

На тазгодишния турнир 
участвуваха 22 отбора с 
над 200 спортисти. Турни 
Рът, който продължи ежс. 
днейно осем дни с над 500 
зрители на всеки мач, спе 
чели отбора „Спидо”, кои 
то във финал1ната среща 
победи отбора на „Рапа 
Боноф” с 5:0. В борбата 
за трето място отборът 
„Черпи бисери” победи От 
бора „Тигър” с 5:2. (Отбо 
рът „Тигър” на ООСТ 
„Тигър-Дими тровград бе 
единственият представи
тел от редовете на органи 
зациите на

Би трябвало в бъдеще и 
в Димитровград да бъде 
така. Нека младежката 
организация и занапред бъ 
де организатор, нека ог 
лавява 
комитет 
но в него трябва да рабо 
тят и спортни дейци, хо 
ра, които познават футбо 
ла добре и чиято задача е 
да развиват спорта. Сле 
дователно, на турнира тРяб 
ва да участвуват повече 
отбори, по-добре да бъде 
■рекламиран и побрано да 
бъдат оповестени пропо- 
зициите 'И наградите. Са
мата организация и състе 
занието тРябва да под
помогнат и организациите 
на сдружения тРУД, кои
то винаги са проявявали

ле и .които добре 
ват този спорт-

позна
турно
ен живот. По тоя начин тетруд в града).

Н а й-д о брият го л м а й с го р 
|на турнира бе Зоран Ге 
ров от отбора „Спидо”, за 
■най-добър играч бе прозъ 
згласен Неша Кирков от 
отбора „Раца Боноф”, а 
най-добрият вратар бе Ни 
кола Гюров от отбора „Ти 
гър”.

място в игра- 
шахматовото табло 

спечели отбора „Ветерани”, 
второ отбора „Омладинац”, 
а трето отбора на ЮНА.

На Турнира по волейбол 
където се състезаваха пет 
отбора първо 
ли отборът 
отбора „Боби - флип”, а 
трето отбора на „Младост”. 
На тоя турнир освен тези 
се състезаваха и отборите 
на ЮНА и „Граничар”.

Да кажем и това, че на 
отборите които спечелиха 
пъро, второ и трето място, 
организатора им връчи скро 

М. Я

на практика потвърждав
ат революционните тради
ции — укрепавнето на бра 
тствсто и единството. По 
повод празника на грани- 
чаря 15 август, в Босилег
рад в организация на ФК 
„Младост” и граничното по 
деление в Босилеград се 
проведе трунир по футбол, 
на малки врата шахмат и 
волейбол.

На турнира по футбол 
на малки врата участвува 
ха 7 отбора: „Леони”, „Дра 
говкщица”, ,.8 септембри”, 

ЮНА” 
извънред 

но добри и интересни итри

ме
раз-

от Димитро в г-
място спече- 

„БЛАТ”, второ
та-

След приключване на 
турнира председателят на 
младежта в Димитров
град Зоран Бричкога връчи 
скромни награди ;и купи. 
Съднето като цяло бе на 
добро равнище.

„Градище”, „ХАН”, 
и „Граничар”, В

сдружения мни подаръци.
разбирателство и матерна 
лно са подпомагали 
ва спортни състезания- От 
тук п повече отбори 
трудовите 

ще се откликнат и ще уча 
Сле-

трябва да се 
воичко,

Йтаки Тъжен помен
ОсНЕОзната причина е 

слабата организация. А с 
това намалява и качесгво 
то на турнира. С излкюче 
ние на няколко по-интере 
ски мача, останалите сре
щи бяха на средно равни
ще (и под него), относно 
слаби. За сравнение ще по 
сочим, че организираните 
от съседните на Димит
ровград села подобни тУР 
нира са по-популярни. Та 
ка например, на турнира 
в Обреновац редовно уча 
ствуват над 30 отбора, ко 
ето ще рече, че е по-ма
сов, по-богат и по-добре 
организиран. Това е и ра 
збнраемо, тъй като орга

от
На 12 август 1983 година 
изминаха

40 МЪЧИТЕЛНИ И 
ТЪЖНИ ДНИ 

откакто престана да тупти 
сърнето на скъпата ни и 
.мила майка и съпруга

организации
орган изаци о.н ни я 
младежки деец, ствуват >на турнира, 

до-зателно, 
предприеме 
да се възвърне предишния 
интерес към този турнир. 
Най-важното е 
да организират хора, поз 
наващи спорта, което по
стоянно се изтъква: „Спор 
тът — ма спортистите’ . 
Накрая, нека читателите 
ни простят за този «начин 
на осведомяване за турни
ра, но време е нещо 
се измени, за да бъде вси

за

«ТАНКА
НАРАМФНОВД

турнирът

Без Теб, обичана и дълбоко 
майко и съпруго, дните са ужасно тъжни. Няма 
я Твоята прекрасна усмивка. Твоите топли ду
ми и Твоята дълбока обич, така необходими за 
всички ни. Спомените за Теб

уважавана

да
ще пазим в сърца 

та си като светъл пример за една истинска май
ка и съпруга, която ни напусна на 47-годишначко наред.

Димитър Сотиров възраст и остави голяма празнота в нашия дом.
Ти беше любезна и трудолюбива майка 

с прекрасно нежно сърце и приятен поглед с 
който пленяваше нашите сърца, обаче не до-ФК „МЛАДОСТ” ПРЕД НАЧАЛОТО НА НОВОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
живя да се радваш и гордееш с успехите и де- 
латп)на твоите мили дъщери.

Няма никога да забравим Твоята скром
ност и доброта, затова вечно ще живееш в на
шите сърца.

Без трима постоянни членове
Вечно скърбящи: 

дъщери Пегаща и Валентина, 
съпруг Ранко, семейства: Карам 
филови и Атанасови и много- 
бройни роднини и приятели.

Стойнев и други млади 
футболисти, които през 
миналото първенство и на 
турнирите показаха, че из 
растват в добри играчи.'В 
новото първенство на
стояваме носители на иг
рата да бъдат младите 
футболисти, а те трябва 
да се постараят да изпол 
зуват максимално този 
шанс за изява — подчер
та треньорът на бооиле* 
градския отбор.

С какви амбиции стар- 
туватс в новото първен
ство?

— Да играем футбол на 
равнището на нашите въз
можности. Ако осъщест
вим това любителите на 
футбола « Босилеград ще 
.наблюдават игра на „Мла
дост”, от която ще бъдат 
доволни. А нашите възмо 
жности, според мое мне
ние, са достатъчни за кла 
оиране аз средата т таб
лицата — каза накрая Ге
орги Георгиев.

“ *

ф Шгнс за изява ще получат 4—5 млади футболисти

пър- тите на „Младост” влез-Новото футболно 
-венство на Между общин
ската футболна 
Враня — група 
се състои от

каха в състава на няколко 
отбори.

Считате ли, че този на
чин на подготовка бе до-

ДИВИЗИя 
„А”, която 

16 отбора,
21 август бър?ще започне на 

т.г. Както е известно, 
миналото първенство на та 

ФК „Младост'”

— Резултатите в лървепв

В СПОМЕНстаените мачове ще лока 
жат дали този начин на 
подготовка е добър. Нир 
го избрахме с убеждение-

зи дивизия
се класира на осмо място, 
така че сега отново ще се 
състезава в съДИта диви- то, че на турнирите ще
зия. Към треньора «а от- имаме възможност Да
бора Георги Георгиев се проверим възможностите
обърнахме с въпроса: как на воички кандидати за

подготвиха футболисти , първия отбор и че с про 
те на „Младост” за ново- дължи-гелно играене на фу 
то първенство? тбол «а малки врата

__ Това лято подготовка футболистите ще набора-г
достатъчно сили. Мисля,

Тези дни се навършиха 40 тъжни дни от
как загуби живота си незабравимия

Драган
Милев

■се

та ни за есенната част на 
първенството беше по-раз 
лична от преди — споде
ли Георгиев. — Всъщност 
ние се подготвяхме

по малък футбол.

че постигнахме тези цели. и
Има ли много измене

ния в състава на отбора?
— Васил Тасев вече за

мина в ЮНА, а от ок-гом-

ЙЕГ:чрез
роден на 28. 01. 1962 год. 
от село Звонци, Бабуш- 

/• нишка община
•ч

турнири
През лятото в Босилеград 
бяха организирани три та- ври по съРД&та причина ня* 
кива турнира (два органи- ма да играят Блажо Вои- 
зира „Младост", а един по-вич и Звонко Младенов, 
граничното поделение по За техните места канди/ 
повод 15 август — Деня датствуват Пене Стоянов, 
на граничаря), а футболис Иван Рангелов, Небойша

ОПЕЧЕЛЕНИ: Баща Илия, майка Злата и мно
жество роднини, близки и приятели.

!>■М. Янев
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Хулцер »сатира • забава
И дребнотемието ои има 

своите големи автори.

Сезонна...
— А бе стар1гчък е ви

цът • •.
— Ала колко автори от 

него цицат! Кой да жн>е?Едни бързат — реколтата прибират, 
не познават що е1 Мързел, скук:^ 
Други в пивницата пият бира 
и не мърдат^'—гн теглиш с кука.

Лъжете се, ако мислите Манча летоска 
се оимара. Залетел съм кико .нигкига дасъ^га- Про 
летоока доодишс некакви човеци оди општину- 
ту и почеше да мс запитуйу: „Манчо, колко

шивуту у „Големаницу”. „Па 
наодил съм по две три иляди Пила"... „Е, ви
диш ли Манчо, туя гадин пак че Ьу поореш, 
требе жито за народ,, барем леб да «е увози- 
мо..." Поразмисли, па им реко: ,,Убаво, я че 
поорем, ама кой че жн,е? Децата се лъренуше, 
ватише градищата, нема кой сърп да узне у 
руНе...". Ти че Ьу поореш, а кооперацията с 
комбайну че Ьу ожи>е и овърше...

Тека оратише пролетоска. я Ьи послуша, 
а съга съм се нашъл у необрано грозйе. Оди 
кооиерациюту никой не дооди, ония оди општи- 
нуту си вадили на одмор, а житото вече се 
рони. Немой да мислите Манча се инати, па 
нече да работи. Я съм човек у године не могу 
да се свивам, кърстетината ме пресекла... За 
мене йе баня, а у „Големаницу" таквая баня 
нема... Има жито кико море.

А да речете не съм ишъл да тражим ком 
бакнери — ишъл съм. И сви се измъцаю. ,,Не 
могу, камбанната ми нема кочницу, не смейе.м 
да излезнем до „Големаницу", каже йедън ком 
байнер. „Далечко йе Манчо, нема добъ.р, пут 
до там", отговара друг... „Па и житото не йе 
много голе.мо, ду.ча трет. — „Узни та си га ож 
ши ручно, а може и да га скосиш, ако наме 
риш косача...”

Оно нема ни жетваре, ни косаче. Върти.тг 
се из канцелариюту на „Сточар" кико ударен с 
мокър чорапак, идем од йедну до другу масу, 
од йеянога до другога, удари на много врата, а 
йедна оди ши и заключена, па си мислим: „К 
деца, деца... убаву ладовинку сте си нашпи ту
ка, па не ви се мърда по жегуту, ама кой ме 
Ьавол накара да слушам мастиляре— Манча ве
че нема да се вати нату!я въдиигу...". Йзлезо у 
чаркитюту, а оди дечища не може да минеш. 
Кикви би жетваре това били, ама...

Са ако даде бог некико че окосим жи- 
того. А у йесен ка дойду ония пак да ме пита- 
йу за „Голе1маницу", че им кажем да 
павлиончето преди општинуту. Ема на комбай- 
нерите йе блиско, ем йе равно, ем нема да се 
ломатайу оди йедну до другу шиву...

Габровец «лиза в обще
ствен клозет. От гишето 
■му подвикват:

— Моля, билетче!

Настъпи ли вечер — време за лягане 
Манчо е с нормално кръвно налягана, 
но сутрин за работа, щом въпроси се повдигне 
— веднага високо той кръвното ще вдигне!...

жи
то си наодил оди

— Карта! отвръща 
той и се скрива в една 
от кабините-

ж. т.

У

Хитър Петър лекарНаполеон искал да се 
присмее на един «известен 
парижки лекар и го запи
тал пред много хора: Един селянин се просту — И при силна кашли

ца помага!
На другия ден Хитър 

Петър срещнал селянина 
и го попитал:

— Е, как ои побратиме? 
Кашляш ли?

— Не кашлям, бай Пет 
ре. Стискам се. Ако реша 
да се изкашлям, не знам 
какво би станало...

дил толкова силно, че от 
Опла— Моля ви, господин 

докторе, имайте добрина
та да ми кажете, само че 
мокрено, колко души сте 
уморили досега

кашляне посинявал, 
кал се на Хитър Петър и 
той му казал:

— Изпий чаша рицина
во масло, а след това и 
чаша топла вода със 33 
хар. Веднага ще преста
неш да кашляш.

— Аз зная. 
во масло се пие при 
пек.

Ваше величество, 
щом настоявате, ще бъда 
искрен — казал лекарят. 
— Около петстотин хиля
ди по-малко от вас ...

че рицино
за-

лМъдростта проз вековетеГражданин се изкълаа 
в банята и отишъл да се 
■облича. Той дълго търсил 
панталона си и като не 
го намерил на закачалка
та, обърнал се към при
служника:

— Другарю, не мога да 
ои намеря панталона!

Прислужникът също за
почнал да търси пантало
на, но не го намерил. То
гава се обърнал към по
сетителя и го запитал:

— Другарю, спомнете

си добре, кОгато дойдох, 
бях ли с панталон?

\
Най-хубавата наслада, най-голямата радост в
живота на човека е да се чувствуваш нужен и 
близък на хората.

М. Горки
Смехът и устроумието украсяват речта на чо
века, както цъфналите цветя — градината, как- 
то червеното вино — трапезата. както накити- 
тите жената, както грейналото слънце — деня.

Индийска
С тояга може да се нарани само тялото., а злите 
думи проникват в душата.

Китайска
Лошият език е неприятел на главата.

Украинска
Умният хвали каня си. полуумпият — жена си. 
а глупавият — себе си.

разору
Башкирска

Самонадеяни ная-чесю са посредствените хора.
П. Бауст

За услугата да говори не тоя. който я е напра
вил . а който я е получил.
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