
БратстВо С указ на ирезждеигта на 
СФРЮ Йосип Враз Тит* и 
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 графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА 
В БОСИЛЕГРАД

ВЕРНИ
ТИГОВОТО ДЕ/1

И тази година, като и 
винаги, 25 май — Деня на 
младостта и рождения ден 
на другаря ТИХО — най-ве 
ЛИК1ИЯ син на всички югос 
лавоки народи и народнос
ти, в БооилегРадска об
щина бе ознаменуван тър
жествено и с редица спор 
тни и други манифестации.

Чествуването започна 
на няколко дена ггреди, със 
спортни състезания по фу
тбол и волейбол, в които 
участвуваха отбори от Бо 
силеград, граничното поде 
лени е, няколко села и от
бори от трудовите органи 
зацим. В навечерието на 
празника по улиците 
града се проведе надбяг
ване и колоездачен пробег, 
в които участвуваха пионе 
ри, ученици и младежи, а 
след-това в рамките на 
чествуването през улици 
те на града мина традици 
онното факелно шествие, 
което поиключи с лагерен 
огъч. песни и хора, в дво- 
па на основното училище.

надпия химн, за значение
то на празника на младо
стта, за неразривната свър
заност на младежта с Ти
тов ото дело, говори Геор
ги Тодоров, председател 
на ОК на СОМ в Босилег
рад. като между другото 
изтъкна:

— През изтеклите чети 
пи години, след смъртта на 
Тито. разуверихме всички, 
които мислеха, че Югос
лавия ще изчезне заедно 
с Тито. Днес на всички е 
ясно,, че Югославия спло
тена общност на равнопра 
гни народи и народности и 
че няма пространство и мя 
сто за тези които по един 
или друг начин подкопват 
боатството и единство на 
нашите народи и народнос
ти и вършат атака срещу 
гамоуправителната и соци
алистическа ни система. А 
гпед това добави: — Днес 
гогато чествуваме празни
ка на младежта, наш за
вет е че и занапред остава 
ме последователи на Тито

МЛАДШЕ МОГАТ И НЕВЪЗМОЖНОТО ма

Към 5 500 изпълнители участвуваха 
в заключителното тържество на стади
она на ЮНА в Белград на 25 май. То
ва бяха младежи и девойки от Битоля, 
Марибор, Любляна, Светозарево, Бйело- 
вар, Прийедср. Косовска Каменица, Мо- 
йковац. Титов Върбас и Белград. Освен 
тях в прегледа участвуваха и числящите 
се от Югославската народна армия- сред 
които за пръв път имаше и 50 девойки.

ността и свободата, изказаха готовност 
да поемат на -плещите си бремето на. 
отговорността за настоящето и бъдеще
то на нашата общност на братски на
реди и народности.

Заключителното тържество по по
вод Деня на младостта и този пъ.т под
черта безграничната любов и верност 
на всички югославяни към непрходното 
дело на другаря Тито. Физкултурният 
преглед на Стадиона на ЮНА имаше 
название „Прамалетйе, що си ми зеле
на" — а за основна идея имаше проле
тта, като символ на вечно раждаме на 
нещо ново, по-хубаво и по-съвършенно.

Този път със своите поръчения мла
дите освен готовността си да продл- 
жат изграждането и развитието на со
циализма, самоуправлението, необвърза-

ОТ ГОЛЕМИЯ НАРОДЕН МИТИНГ В ТИТОВ ДЪРВАР

Така се борят и загиват патриотите
Преди 40 години малкото босненско градче Дървар показа на света как 

патриотите се борят и загиват за свободата на отечеството. На 25 май 1944 го 
дина германските фашисти вършат десант с намерение да унищожат Върхов 
ния щаб на НОВ и ПОЮ и да заловят другар" Тито, без да могат и да си пред 
ставят, че всеки жител ще бъде боец, всяка кхща — крепост. На този иегори 
чесии ден загиват 388 дръварчани, 19 от които са провт,згласени за народни 
герои, и 390 бойци, но никой не казва пътя към Тиловата пещера

Младост, красота.
Сутринта, на 25

движение...
вото дело и -ще продължим 
по Тнтовия защитавай 
ни придобнвнките на револю 
ЧИята и всичко, което 
Тито остави.

май,
улиците на града осъмна
ха в празнична премяна. 
Най-живо 1и нащиесело бе ниНа 27 май в Титов Дър 

вар се състоя голямо тър
жество, посветено на 
годишнината от славната 
победа на дърварчани и 
Титовите партизани в де
санта на Дървар. Гости от 
всички краища на страна
та, делегации на съюзни и 
републ ик а ноки организа
ции и органи, делегации 
на градовете с Титовото 
име, представители на съ 
юзническите миши, кои 
т° на 25 май 1944 годен а са 
били в Дървар, дойдоха да 
възкреснат спомени за с®ъ

Нине Дане Чуич, член на 
ЦК на СЮК, и Хамдия По- 
здерац, председател на 
ЦК на СК в Босна и Хер
цеговина.

в училищния двор, кадете 
едни след други дохождаха 
учениците от подеедомст- 
вените основни училища, 
прудещ1ите се от органи 
защните н-а сдружения 
труд всички също със зна

След това 
биегьрското 
л-ище 
тичеакото

40- ■ В рамките на май- 
ските тържества в 
Титов Дървар, с кои
то бяха ознаменувани 
великите юбилеи на 

революцията — 40 го 
дини от разгрома на 
фашисткия десант на 
Дървар, 40-години от 
формирането на от
делението за защита 
на народа и 40 години 
от Второто заседание 
на УСАОЮ 
изпълнена програма, 
в първата част на ко 
ято бе реконструиран 
ходът на вражеския 
десант на Дървар.

учениците от 
оонехвно учи- 

гммнас- 
упражнение под 

название' Т.ито— това сме 
ние , а учениците от босш- 
л ©градското основно учи
лище „Нищо не бива 
ни изненада”.
От Образователния 
„ИвачI Караиванов1 ’ 
Дстав-иха с 
упражнение ..Радост", д 
учениците от останала пч?
110Д|Вед омствон и 
училища 
различни рецитации за Тиг

изпълниха

— Епопеята на Дървар 
не е изолиран епизод от 
величавата борба на наши
те народи, водени от 
Югославсната 
ческа партия и Тито, 
свобода, за национални и 
социални правдини, за по- 
добро и по-щастливо бъде 
ще- Тя е не само легенда, 
нз само спомен за минало 
уо. с което поддържаме 
живи връзки. Тя е и част

мен а,
Ренти |И пр. Оттук в 9 ча
са, в стройна редица

различни тран спа

даТРЪ"
тържествения «парад, 

който след като мива през 
улиците на «града приключи 
на стадиона нъдето бе ус- 
троеиа тържествена трибу 
на м къдетр се

Ученицитегнакомунисти-
Центцо 
се пре 

Г1 ш>н астичеек©

за

бе проведе 
централиото тържество. 

Тук пред около 200
основни

участвуваха срхчовешния героизъм на 
борещи" ое за свободата 
си народ. На митинга го
вориха

зри
телм, слсд като учениците 
от основното училище „Г«е 
орпи Димитров" от Боси
леград изпълниха

то и младежта, пеони и хорп.
(Продължава ма стр, 3)генерал—пол ков- мапио- М. я.



нас]П О и УСВЕТА
национално равноправие на 
числящите се към албан
ската народност. 

Албанската

дктив-АНТИЮГОСЛЛВСКАТАПРОДЪЛЖАВА 
ПОСТ ПА ИСР АЛБАНИЯИРАНО-ИРАКСКИЯТ КОНФЛИКТ

Напрежение в Залива пропаганда 
упорито се опитва да -рат- 
духа недоверие и национа- 
лна нетърпимост, омраза и 
ШОВИНИЗЪМ към сръбския

Териториални
към СФРЮпретенции

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СъРБИяКОН- 
СТАНТИРА, ЧЕ ОТ ТИРАНА С ИЕНАМАЛЕН ИН
ТЕНЗИТЕТ СЕ ИЗЛЪЧВА ПРОПД1АНДА С ВЕЛИ 
КОАЛБАНСКИ ИРЕДЕНТИСТКИ И НАЦИОИА1 
СТИЧЕСКИ ДЕЛИ 

Въпреки шзявлонията на 
отделни албански ръково
дители, чс не локат да се 
месят иъд вътрешните ра
боти на Югославия, въп
реки чс нашата страна шро 
дължава да е един от най-

Иран застрашава корабоплаването в Залива и из-
войнатаноса на нафта и се оиигва да „въвлече във 

трети страни’' народ.
Председателството под

черта, че нашата и свето
вната общественост и за
напред тРябва да бъдат ин- 
фе рм и рани обентиено и 
всестранно за живота в 
Албания, както и за цели
те на политиката, която во 
д-и нейното рък оводство. 
чс е необходимо да се ра
зобличава съшността на 
тази политика, която отри 
дателно вгздействува на 
11,ел екипните албанско-юго 
славен и отношения и нана
ся щети на
леЖДУ
ни, а също 
международните
ния.

„Сондитанрният ■вес,гН1И1К 
таймс" твърди, че офан- 

на 1
Американски (вестници 

твърдят, че САЩ са роши
ли да изпратят спешно на 
Саудитска Арабия 400 про
тивовъздушни ракети. При
чина за тази крачка на 
Вашингтон са цостовеРнп-

зтвада ще започне 
юни, а в не» ще участву- 

500 до 6000 хиляди иран
ски войници и офицери.

ли в дейегвуването против 
СФРЮ остават сЪ1Ди.

Чрез албанските средст- 
масова информация

ват

ва за
и по други начини се Ра3' 

нсиетили и
По иск на 6 страни от 

те американски информа- Залива Съветът за дигурио 
ции, че Иран „съсредоточа 
в а големи сили" край гра
ницата с Ирак, което оз-

просграняват 
■инсинуации за положение- 

народ
на ООН вече разглеж

да „иранската агресия и 
застрашвапето на спобод- 

корабоа шаване в 
Залива. Страните от

стт
албанскатато на

ност в нашата страна, се 
,,бащинско" отно-

иажните икономически па
ртньори на ИСР Албания 
и че настояща да развила 
сътрудничество с тази 
страна и в други области 
на живота, от Албания по 
най-груб начин сс напада 
кон с пи ту ц но н ното устрой
ство на Югославия и ней
ното ръководство и се 
проявяват
претенции къ,м нашата 
страна.

Това е констатация на 
Председателството на Со
циалистическа република 
Сърбия, което тези дни 
обсъди информация във 
връзка с антиюгославсната 
пропаганда от НСР Алба
ния. На заседанието е из
тъкнато, че от Тирана с 
ненамален интензитет се 
излъчва пропаганда с ве- ' 
ликоалбански. ирвдентист 
ки и националистически це 
ли и териториални претен
ции къ.м СФРЮ- Тази про спавските граждани, жив\ 
паганда от време на време 
изменя методите си, но 
вражеската й платформа, 
съдържание и основни це- тази страна проявили осо-

начава. че подготвя го
ляма офанзива, с която мо 
гад да бъдат сериозно за
страшени корабоплаване
то в Залива и из
насянето на нафта от тази 
част на света. Великобри-

ното изявява 
щение към тази народност 
и се правят опити да 
обезценят и 
крупните резултати, 
шествени в развитието на 
САП Косово и в осъщест
вяването на политиката за

За
това илива, а след 

Сенегал, Еквадор п Пана
ма остро осъдиха опита на 
Иран да „въвлече във вой
ната и трети страни”.

се
отношенията 

балканските стра
омаловажат

ОСЪг
така и на 

отноше-

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И ЕИО

Съвместни ангажименти в развиващите се 
страни

териториални ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 03-ЮГОСЛАВЯНИТЕ 
НАМЕНУВАХА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

Преданост към Титовото дело
Първо, да свърже делови 

Югославия и ЕИО
Около 50 представители 

на големи компании и бан
ки от Европейската иконо 
мическа общност заедно с 
представители на югослав
ското стопанство ще засе
дават на 8 и 9 
Блед, за да разгледат въз
можностите за съвместни 
ангажименти на пазарите в 
развиващите се страни.

Според думите на дирек 
тора на Дирекцията за ме
ждународни отношения на 

* Европейската комисия Жан 
Йозеф Швед, бледоката 
среща ще има две цели.

бен интерес към устроено
то по повод празника фу
тболно състезание за Ку
пата на родния край.

Съюзът на югославските 
клубове във Великобрита
ния и тази година органи- 

озна-

хора от 
■и второ, специалистите да 

отговори на някоидадат
открити въпроси ВЪВ Връ.з- 

съвместното а н га
зирал тържествено 
менуване Деня на младос
тта. Югославяните от се
верната част на Англия ус
троили тържество в Ман- 
честер. а недалече от сто

ка със 
жиране в развиващите се Най-тържествен бил мо

ментът, когато на 
кака на СФРЮ въз Вели
кобритания Драги Стамен- 
ксвич е предадена щафе
та. носена от младежи и 
девойки от всички 
клубове с обет- че ще про
дължат Титовото дело, че 
ще останат верни на ро
дината си.

юни на
посла-страни.

В ЕИО владее голям ин
терес към срещата 
Блед. Участие в нея вече 
са потвърдили „„Фиат" от 
Торино. „Ландровер" от 
Англия, френската банка 
„Асосиете женерал”. „Елек 
тробел" от Белгия и мно
го други.

на
лицата е проведено цен
трално тържество на юго-

наши
ши в Лондон, Уелс и юж
ната част на Англия. Око
ло 700 наши граждани в

ГКъм 40-годишнината от освобождението на Бабушнишка община

ЗВЕРСТВА В ЦЪРВЕИА ЯБУКАНЕВИЖДАНИ
И без каквото и да е обяснение — раз

стреляли Любюнка Кръстич, Мирко Станое- 
вич и Джордже Чирич. Като видял зрелище
то, Стайко Стоилкович, на чиято ливада 
сели косачите, 'избягал. Войниците среляли 
след него, но не го улучили. Недалеч от ли
вадата на Стайко войниците зърнали 80-годи- 
шния овчар Дино Милкович и един го попи
тали:.

щния праг- Николча Богданович и съпругата 
му. Драга, дъщеря им Добринка и брат Ста- 
ври били заловени и след тежки 
избити. Недалеч от къщата им, в една пеще
ра, в която се били скрили неколцина души, 
се намирал и синът им

ПИШЕ: Гюра ЗЛАТКОВИЧ
мъчения,

ко-В Дървена ябука полицаите 'извикали 
десетниците и с други хора ги затворили в 
една стая в училището. Там ги били и разпи
твали едно денонощие. След това отделили 
деветмина и ги завели в с- Звонци. Тогава 
запалили къщата на Душан Стоилкович в 
селото, а на минаване през Бачов дол запали
ли всички колиби в местността. Два дни по- 
късно същите полицаи пристигнали в Раков 
дол, където правили обиски по къщите.

Славко. Те гледали 
страхотното зрелище, но не могли с нищо 
да помогнат на нещастните хора. Когато ве
черта войската се оттеглила, близките по
гребали семейство Богданович в овощната 
градина зад къщата им. Добринка Богдано
вич била пъ.рво,

— Колко българи си убил през миналата
война?

разпитвана, но не казала 
нито дума, дори не писнала и когато я го
рили. Загинала геройски, както 
работела в СКОю в селото.

Фашистите убили и Стайко Стойкович в 
мазето, докато им давал ракия, а Стоян Гро7 
здансвич жив хвърлили в запалено сено. Уга 
Димич и невръстната й дъщеря Загорка били 
убити ^заедно. Старицата Джурджица Петро- 
вич убили 'Заедно със снаха й Влада 
годишната й внучка Видосава и едногодиш
ното внуче Велиеав.

— Нкто един — Отвърнал старецът.
— Лъжеш, -мамката ти сръбска! — ка- 

казал войникът и го застрелял с пушката си.
На ливадата на Стайко взели два коня 

и с тях (извършили мобилизация на неколци
на младежи. Минавайки пред Дървена ябука, 
запалили плевника на Пейчо Цветковйч и >на-4 
несли побой на една жена. След това про- 
дъжил'и към Своге.

всеотдайно
По време на юлската офанзива срещу 

Народоосвободителното движение в този 
край — наказателна фашистка българска ек
спедиция тръгнала от Пирот и наскоро заела 
позиции на линията Лесковица — Таламбас 
— Църни връх. В местността „Огреня" има
ло косачи от Дървена ябука и Раков дол. 
Към 10 часа, когато косачите били седнали- 
да обядват, при раковдолците Драголюб Ми- 
тич и Христо Ристич дошли полицаи и без 
каквото >и да било предупреждение ти разстре 
ляли. Неколцина косачи от Дървена ябука 
били седнали да обядват малко по-нататък и 
почти и незабелязали как фашистка българ- 
ока войска пи обкържагва. Войниците запо
чнали:

и пет-
КЪРВАВИЯТ МАЙ В ДЪРВЕНА ЯБУКА

Една година по-къ,оно> на 17 май бъл- ■ 
гарските фашистки войници убили 27, -а два 
дни по-късно още 13 души. Сред тях имало 
жени, деца, мъже и старци. Осем души лич
но (убил фелфебелът Ангел Петров, известен 
като „Пиздаров".

ТРАГЕДИЯ НА СЕМЕЙСТВО ЗЛАТАНОВИЧ

От семейството на ковача Любомир 
Златен0'вич загинали 6 души. Синовете му Ми
лов ан и йован, били хванати в колибата си 
на 17 май. Милован бил убит при опит Да 
избяга къ|М Църни връх, а йован жив запа
лили. Когато на 19 май войската слязла в 
селото, старият ковач Любомир със сина си

— Така, нали? Денем косите, а нощем ни 
избивате и мислите, че ние не знаем за ва
шите планове?

Раича Богданович била убита под сай
ванта, а сетне била изгорена. Съпругът й 
Пейчо бил убит един час по-късно пред къ-
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па” ДЕЙНОСТ ГО™°1^4Л?^ИНАТ0ПАНСКАКАМА,,А В НИШ ЗА СТ° Така св борят н 

загиват патриотитеСериозни затруднения, но и 

усилия да се преодолеят
В МНОГО СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРКИТЕ

НОЦЕННО, ТЪРСЯТ СЕ РЕШЕНИЯ И ИЗХОДИ В 
СИСТЕМАТА, А МАЛКО СЕ ПОЛЗУВАТ ВЪТРЕШНИ 
ТЕ РЕЗЕРВИ, НИТО ПЪК СУБЕКТИВНИЯТ ФАК 
ТОР СЪДЕЙСТВУВА ЗА ОЖИВЕНА 
ДЕЙНОСТ.

го, като стопански отра- 
• съл, в .незавидно положе

ние е и гумарската прюмиш 
леност, понеже ползва 80 
на сто вносни суровини, та 
ка че. заплануваните зада

ви не се реализират с же
ланите темпове.

СТОПАНСКА

На заседанието) на скуп 
щината на Регионалната 
стопанска камара в Ниш, 
състояло се на 22 май т.г., 
делегатите посветиха най- 
гол ямо внимание на сто
панската дейност в реги
она през настоящата годи 
на. Дори седем точки от 
дневния ред бяха обедине 
ни в една единствена. Де
легатите ггредпочеха за 
развитието на стопанство 
то в региона, програмата 
за износ, плановите пред 
виждания, заетостта, за сна 
бдеността на стопанството 
с възпроизводствени мате 
риали и енергийни горива, 
за акумулативната и въз- 
производствената способ
ност на стопанството, как 
то и за стопанската дей
ност през първите месеци 
настоящата година, да ра
зискват като за многостран 
ни аспекти на стопанство-

МАЛКО СЕ ПОЛЗУВАТ 
ВЪТРЕШНИТЕ РЕЗЕРВИ

са изключително сложни 
и обременени с много зат- 

. рудненпя. Въпреки, това 
през първото тримесечие . Впоследствие на редица 
общият дохот отчита уве 
личение от 41, изразходва 
ните средства 44 (с 
пункта повече от общия 
доход), а доходът 29 
сто.

ТИТОВАТА ПЕЩЕРА: На 24 май 1944 г. нито един ДъР- 
варчанин не посочи на германците пътя до

(Продължение °т стр• I)

от нашето минало, И осно 
ва на настоящето, и пъте
показател към бъдещето, 
кгпресъхващ извор на вдъх 
новение за революционна 
и творческа борба за ос
вобождаване на човека и 
неговия свят — каза меж
ду другото Поздерац.

нея

затруднения в стопанската 
дейност и броят на органи 

три .зашийте на сдружения 
труд, конто отчитат загу 

на . би през първото тримесе- 
550

свободата на всеки народ и 
народност и на всички зае 
дно, братството, единство 
го и социалистическото съ 
дружие, социалистическо 
то самоуправление и феде 
ративнсто устройство, не
обвързаната политика — 
са предпоставки за хармо
нично развитие на нашата 
общност. И с никого не 
трябва да водим по леми 
ка във връзка с братство 
то и единството, федераги 
вното устройство, необвър
заната политика, социалис
тическото развитие на са 
люуправителни основи, Съ
юза на комунистите като 
вадеща сила на общество
то. Това са неопровержи
ми истини, исторически 
потвърдени и разрешени 
от нашата рееволюция и 
само с тях и въз основа 
на тях можем да водим 
нашата революция до осъ 
ществяването на нейните 
цели.

чие се е увеличил с 
Сълътствуващите трудно __ ООСТ по отношение на ми; 

сти. .стопанската дейност .. нашата година- В много 
от миналата година не стопански организации ме
са премахнати и през нас расите на дългосрочната
тоящата- Все още недос- 
тигат суровини. и матери 
али, износът не бележи 
желания ръст и е осъщес
твен (според плана) с 35 
ка сто повече като при то 
ва на канвертиуемите 
зари е по-висок с 47, а на 
клиринговите пазари с 18 
на сто в сравнение със съ
щия период на миналата го 
дина.

програма на икономичес-: 
ката стабилизация не са," 
заживели пълноценно, тър
сят се решения и изхода 
в системата, а малко се 
ползуват вътрешните ре- 

па зерви, нито пък субектив
ният фактор съдействува 
за оживена стопанска де 
йност.

Участниците в разисква

Хамди.я Поздерац след 
теза изтъкна, че спечелени 
яг е кръ!3 и жертви опит 
ясно показва, че нито 
един наш народ не би мо 
п.п и не може да завоюва 
свободата си и да осъщес 
тви класовите си интереси 
без съвместна борба с ос 
таналите народи и народ
ности.

ьията също потвърдиха, че 
условията на стопанисване 
не са най-благоприятни, но 
чс единствено с последоаза 
телно прилагане .мерките 
на дългосрочната икономи 
ческа стабилизация могат 
и трябва да се преодоля
ват трудностите.

Липсата на материали и 
суровини неблагоприятно 
се отразява върху на товар 
ването на машините и сте 
пента на ползваемост 
р азпол агаеми те 
ти. Намалените
вложения 
зил и

то.

ИЗНОСЪТ НЕ БЕЛЕЖИ 
ЖЕЛАНИЯ РЪСТ

на
Целокупното ни следвоен 

но развитие е доказателс
тво, че основните истини 
на нашата революция —

Според уводното изло 
жение на Радиша Кръстим 
условията на стопанисва
не в началото па годината

калаците- 
капитало- 

зле са се отра- 
върху строителство- Ст. Н.

Божидар успял да избяга. Синът му Мнрко 
оил активен боец в Седма сръбска бригада, 
а дъщерите Роска и Перейда се намирали в 
съседно село. и така успели да преживеят 
катастрофата. Любината съпруга Мара, две
годишният им син Славко, дъщеря Зораот 12 
и дъщеря Видоска от 5 години, заловили в 
къщи им. Фелдфебелът Пиздаров с още два
ма войници ги извел пред къщата им. Мара 
държала в прегръдките си малкия Славно, и<ю- 
й'Ю още не знаел за страх. Зорка и Видоска 
се при ги скали до майна 
сграх. Залпът от автомата 
смъртно наранил депата, а майката била те- 

ранена с 4 куршума. Червата й 
дали от.. утробата, но болната й 
Смя а по-силна и тя бес'; смопт о ги 
как умират. Недалеч ог ']-ова

връх са се укрепили неприятелски сили, пар
тизаните започнали да ш преследват. Към 
6 часа на 19 май непрцятелските I " 
почнали да опожаряват

войски за- 
Цървена ябука и 

дим се .издигал в небесата. Седма бригада от 
Ьердуй, Радининци, Масуровац и Лалошевци 
се приближавала към Таламбас.

Втори баталон бързаше към ЦървенаТбу- 
на щ точно в 7 часа беше поорещнат от си
лен неприятелски огън. Разигра се жестока 
борба и отрядът започна да организира от
брана, докаго пристигнат и останалите части 
на бригадата. Отначало врагът успя да от
блъсне партизанските .опли назад за около 1 
милиметър. Но благодарение точната стрелба 
на 'М'Ш[ох11гьргач1Ната чета, бригада успя набър
зо да изтласка вражеските сили. Това охра- 
орч партизаните и с гръмко „ура” — те тръг-. 
на,\а ма щурм. Това нещо внесе паничеенн 
страх сред неприятелоките войници ш те в 
безпорядък започнаха да напускат унрепле- 

на Дървепоябучка чука. Междувре
менно Десета бригада се приближаваше от 
към Тумба и от прйтйвожмюжн&та страна 
застрашаваше неприятеля.^ Войската, коя* 
до преди ден-доа опожаряваше Цървена ябу- 
на отстъпваше към

си и плачели от 
на фелщфсбела

ж ко се виж
да децата 

гледала
зрелище, от 

смия злодей Сила тежко ранена Стана Слвв- 
ксоич. на която преди д-ва дни българските 
фашисти убили сина й Ваша,.. а ло-къоно и
снаха й Милица. Децата им Радуика от 11 
и Бо.р:лсав от $ години също били тежко ра
нени и набързо почитали, 'Гана зрелище наб
людавала баба Стана и плачейки, починала.

ни,ята си

Н С1 /ри я-гел снага в ой ска_ сеела ужас и
страх. Запалила 40 нъщн и 129 ду,т обекти. 
Кой знае още колцина хора биха били изби
ти, -колко сгради опожарени, ако не беше 
влязла в действие Седма партизанска брию- 
да, която тъкмо беше се завърнала от Суша 
планина.

Рътлигна. Престана
ха техните алодейства/ На Църни връх дГс- 
ча,н кладенец, Бачов дол и Сулпн гроб 
приятелят се укрепваше. -На 
Д'Оха 1И 'Няколко . 
летището в София. В 
шв неприятеля на суша
н и те. успяха 
молет-

оди а

не
ПОМОЩ му ДОЙ-

месершмит" ©т 
жестоката борба про- 

и от въздуха, партида 
да овалят един вражески

самолети

ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ЗЛОДЕИТЕ

Котато узнали, че главните 
еил1И са напуснал)И цъ!Рнот1равско-л|уж,Н1ипик1Ия 
нрай, веднага се върнали на терена. Запозна
ти, • че на Цър в оная бучка чука м на Църнн

са-
Лужиишко семейство пред опожарената ог 
български фашисти родна къща

т сприятелени
Дарнонци Г°",а паРтиоа1Н1,п,е се отеглиха към

суковскЙвмоист)РОЙ: ДИВЕРСИЯТА ПРИ
У
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ЩНОСТ В ЛЕСКОВАЦ

Р^Ш^^НА^П0Л^П'^Ч^СКАТа'**1ШЮЛА*1О>М

ОК НА СКС
НАШ ГОСТ

С ННПЦПММ НЪИ1МГРЕИ очаква много

'ШЩ.
занапред ще бъдат откри
ти за 
ции,
ши.рят дейността си.

В СЕЛСКОТО СТОПАН
СТВО ВЪЗМОЖНОСТИ
ТЕ НЕИЗПОЛЗУВАНИ

След”! мколкомесечна работа тези дни усое- 
04 шшусн на Лолитическа-

комитвт на СКС вШ)Но пршоиочм петият 
та школа нъМ Общинсшя 
Босилеград- Тази незаменима школа за идеино- 

° ^ марксическо издигане. ировеж-
основа единствената програма на 

Босилеград завършиха 24
политическо и

щината на 
Лескова д

Съвместно с обществено- 
долитичесните и самоуи- 
равптелни сили в общи
ните, ■ решона и релуоли- 
ката се предприемат мер
ки Южноморадоки реги
он да догони развитите кра 
ища. Ьранко Цанич заявя 
ва: — оа разлика °т по-ра 
но, когато винаги нямахме 
конкретни решения за из 
хода, т.е. за по-ускорено 
разшггие, сега във всич
ките 13 общини в региона 
имаме утвърдени развои 
ни програми. 1'акава раз
война политика, казал бих 
доста съдържателна, 
и на равнище на .региона. 
Считам, че с постигнатото 
досега, с това, което сега 
предприемаме и което Ще 
предприемем, регионът ще 
надмине изостаналостта.

дааца се въз 
ЦК на СКС, сета е

“Туристите от този випуск изслушаха 36 
теми от седем тематични области, преди воич- 

областта на основите на марксизма, оо- 
шестаенояикономическата система и социалис
тическото самоуправление, образованието, нау
ката и културата и международните отношения.

Да напомним че, с последните курсисти та
зи школа досега завършиха над 140 души, пре
ди воичко млади комунисти. Ьез съмнение 
с огромен идейно-политически 
успешна борба в развитието на самоуправител- 
ната и делегатска система в организациите на 
сдружения труд и в местните общности сила 
която трябва да даде принос в осъществяване 

икономическата стабилизация-

всички организа- 
които в тях да Раз-програми в стопанството, 

те не са под въпрос. От 
.1981 до 1983 година, нап
ример, бе запланувано Ре 
пубдпкансюият фонд за на

ко из

— Покрай останалите 
природни .русурои, преди 
воичко рудните 
соленото стопанство е 

шанс в развитието на ре
гиона. Въпреки тези 
можпости, досега е малко 
постигнато. Новейнаж е 
констатирано, че 
условия, но че не пи пещ 
зуваме. Вместо да се бо
рим срещу миграцията на 
населението от село в град 
и за увеличено производ
ство на храна, свидетели 

Б. ЦАКИЧ: Селското сто сме на все повече леобра- 
панство е шанс на региона ботени площи. Понастоя

щем около П хиляди ха в 
региона остават необра
ботени. Налага ое вербал 
ното изясняване за увели
чено производство на хра 
на докрай да получи пъп 
на конкретност — подчер
тава Цакич.

това
потенциал зазалежи,

въз

пелите наимаме м. я.
има

АКЦИЯ НА СОЛИДАРНОСТ ЗА ПОМОЩ НА 
СЕМЕЙСТВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ РУДАРИ 
В РЕСАВИЦА

Парична помощ 
от Сурдулицаикономически изостанали

те краища на региона да 
отпусне 7,690, а той ни ока 
за помощ със 7.740 миши ар 
да динара. Влагаме и соб
ствени средства. Сега гот 
вил! програми за допълни
телни средства от Фонда 
и считам, че същите няма 
да бъдат под въпрос.

Ф Какво предприема 
Скупщината на Междуоб- 
щинската регионална об
щност и нейните органи 
за равномерно развивие на 
всички общини, особено 
на най-неразвитите?

— Усилията в това отно 
шеиие не изостават- Тази 
скупщина с останалите су 
бекти в региона полага
обаче особени усилия за кои среди планът е надх

върлен, в някои обаче 
има трудности. С Между
народната банка за възоб
новя ен«ие и развитие се до 

неизразходвани 
те средства за един селско 
стопански отрасъл да се 
изразходват за друг. Зна-« 
чи, в общините трябва 
да се води сметка — ано 
не изпълняват плановете, 
средствата вместо -в една 
ще се изразходват в друга 
— каза накрая Цакич.

ф До коя степен се сти 
гна в досегашното разви
тие, т.е. колко предприети 
те начинания тласкаха на
пред?

— Макар че през после 
дните няколко години по 
стигнахме много, регио
нът все още е найнеразоит 
в републиката без терито 
рията на социалистически 
те автонолши покрайнини. 
От 16-те най-неразвити об 
щини в републиката осем 
са в нашия регион. Нацио
налният доход на глава от 
населението в региона е 
по-малък от 2/3 от този в 
републиката без САП. Но 
този доход не е на еднак
во равнище и общините в 
региона — в едни, иконо 
мичееки н ай-изостан алите, 
възлиза от 26 до 40 на сто 
от републиканския.

наВ рамките на общоюгославската акция 
солидарност за помощ на семействата на 
страдалите рудари и реконструкцията на забой 
„Стърмостен" на въгленната мина „Рембас” по 

Общинския синдикален съвет в Сур
дулица учениците, гражданите и трудещите се 
са се приобщили към акцията за премахаве на 
последиците от това природно бедствие.

Досега на призива на ОСВ са се откликна- 
частни лица. Власин 

помощ 50 хиляди

почин на
„Мораваф Проектът 

II" трябва да даде подтик 
в развитието на региона. 
Как се реализира той? ли редица организации и 

ските водоиентрали са дали 
динара. Съюзът на инвалидите — Ю хиляди, 
новното училище „Иован Йованович Змай над 
38 хиляди динара (ученици и преподаватели), ос
новното училище „Бошко Буха' на Власина Он- 
руглица 2837 динара, детските ясли „Наша ра
дост" към' пет хиляди, основното училище 
„Вук Караджич” над 65 хиляди и прочие.

Акцията продължава и в ОСВ считат, че 
организациите на сдружения труд. гражданите 
и други лица също ще се приобщят с парични

Ст. Н.

— Сигурно е, че той ще 
даде импулс. Да припом-. 
ним, според цените от 1979 

реализирането

ос-

година за 
му в региона бяха заплану
вани около 7 милиарда ди 
нара. Досега планът е Реа 
лизиран с 60 ,на сто. В ня-

по-уснорено развитие на 
наймзостаналите общини.
Но, особено внимание по 
свещаваме в тези общини 
да не се строят, така наре говорихме 
чените политически фаб
рики и цехове, а обекти, 
които да ползуват природ
ните ресурси в тези общи 
ни и които да дават принос 
в развитието им. С малки 
изключения, казал бих и 
незначителни, всички но 
воиастроени обеасти в об 
щините Търговище, Преше 
во. Медведжа, Буяноващ,
Босилеград, Църна трава

помощи.

С изграждането и откри 
ването на нови стопански 
обекти през последните 
пет години обаче този ■на
ционален доход в регио
на се увеличаваше по-бър 
зо от републиканския.
Всъщност в региона той 
годишно се увеличаваше 
с 27 на сто, а в републи
ката с 24,1 иа сто. В аб
солютния размер обаче, 
както казах, нашият на
ционален доход е по-ма
лък от републиканския. За 
щото, многогодишното ба
вно развитие на региона не 
може да се надделее за 
кратко време.

НЯМА „ПОЛИТИЧЕСКИ"
ФАБРИКИ

ф По-ускореното иконо 
мичесно развитие е обуе 
ловено и с по-големи ка
питаловложения. Какви са 
възможностите в това отно 
шение?

— Сигурно е обуслове
но. Засега, благодарение 
на добре разработените Но не само те. Това нап-

ДИМИТРОВГРАД

Жест на солидаоност
Ръководителите на обществено-политичес

ките организации в Димитровградска община 
се отказаха от тазгодишния си регрес за годи
шна почивка и цялата сума изпратиха на ми
ната „Рембас” в Ресавица за премахване пос
ледиците от катастрофата в забоя „Стърмостен".В. Б.

и пр. стопанисват успеш-, 
но и рентабилно —- казва’ БАБУШНИЦАЦакич.

Цакич .подчертава знаме 
вието на икономически 
по-оилните стопански ор

Сесия на Общинската скупщина
ганизации от региона ,и из 
вън него, които разширя
ват дейността си в иконо 
мически най-изостаналите 
общини. Цеховете на „Не
вена”, „Лескотекс”, „Зеле 
Велкович", „Здравйе” от 
Леоковац, ТИГ от Гърде-

На 4 юни тази година е 
насрочена съвместна сесия 
на Общинската скупщина 
в Бабушница.

Делегатите на скупщина
та ще обсъдят отчет за 
заемането в общината през

делегатите ще бъде «пла
на по заемане на работа 
през настоящата година.

В дневния ред на скУП‘ 
щината е подготовката за 
провеждането на жътвата 
и вършитбата, както. и из
купуването на пшеница. 

Между другото ще бъ- 
оред стопански изостана- дат избрани и нови члено- 
лите общини в Нишки ре- ве на Съвета на основното 
гион и че има проблеми по училище „Иво Лола Ри- 
заемането на търсещите бар” в Бабушница, а ще 
работа, то този въпрос бъдат обсъдени и редица 
предизвиква голямо внима- други информации.
■ние.

Изхсркдайки от факта 
че Бабушнишжа община е

изтенлата година, както и 
лица, на „Симпо”, Паму- информация на работата на
новия комбинат и „Коща 
на" от Враня сега в тези 
общмни създават доход.

основната общност по за
емане ■ на работа през из
теклата година. Също та
ка предмет на внимание на М. А.
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БгодинаРАДСКОТО стопанство СЛВД три месеца НА НАСТОЯЩАТА БАБУШНИЦА: ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ

Трудностите продължават 

дефицитът расте
За по-конкретно 

оействувзне
възлизания личен доход 

на 12 308 сРещу 9110 
миналата година през съ-

ф На изборното заседание на Общинския съвет 
синдикатите за нов председател е избран 
ДИМИТРИЕВИЧ, работнин във Ветеринарната стан
ция
ф Приет отчета за работата на Обшинсния синдика
лен съвет и неговите органи и тела през изтеклите две 
години

на
През първите три месеца 
четири от деветте стопански 
силеградска община отчетоха загуба от 8 862 599 
динара. В повече организации 
номическата стабилизация се не осъществяват

нана настоящата година 
организации в Бо

ИВАН

1г,ия период.
мерките по ико- Естествено, с постигна

тите финансови резултати 
в стопанските организа
ции в Босилеградсна общи 
на не можем да бъдем до 
волни. Още повече, че обе 
ктнвните обстоятелства 
са били до голяма степен 
известни оте в края на 
миналата година. Поставя ( р 
се въпрос обаче как се 
прилагат мерките за прео
доляване на субективните 
слабости. А тъкмо тези ела 
бости забавят провеждане
то на икономическата ста 
билизация.

И през настоящата де
лова година стопанските 
организации в Босилеград- 
ска община, още в самото 
начало, се обремениха с 
редица проблеми, продъл 
жаващи от миналата годи 
на- Преди всично, чувст
вува се недостиг на разли 
чни видове възпроизводст 
веки материали, прекомер
но повишение на цените, 
изострените условия на 
кр©ди т и раи ето. н амаляване 
акумулативната способ- 

. ност на организациите, 
повишение на запас от 
различни стоки и пр. Има 
обаче и редица субектив
ни причини и пропуски — 
слаба трудова дисципли
на в някои организации, 
неуплътняване на работно
то време, все по-често при 
свояване на обществено 
иммшество, неспазване на 
мерките по икономическа 
та стабилизация и др. Вси 
чко това зле со отразило в 
повечето стопански орга 
низации в общината. Че
тири от деветте отчетоха 
и загуба в 
8 862 599 динара:
Слога" — 1 748 499 дин., 

ООСТ „Услуга” — 830 213, 
ООСТ „Напредък” — 5 441 
815 и „Автотранспорта”— 
— 842 071 динара, 
щ.овото тримесечие мина
лата година нищ една ор 
ганизация в обшината 
отчитеше загуба.

Обшия доход през пър
вите три месеца, според 
изготвения анализ на фи
нансовите резултати въз
лиза на 239 800 хиляди ди 
нара и в сравнение със 
същия период на минала
та година е увеличен с 
58 на сто. Но за сметка 
на общия доход, изразход 
ваните средства бележат 
Ръст от 77 на сто и възли 
зат па 194 933 хиляди ди
нара. Това недву смислено 
потвърждава, че все още 
недостатъчно се икономис 
ва, което неблагоприятно 
се отразява и върху осъще 
ствяването на дохода и чи 
стия доход и въобще на 
ггосизвстителността. Дохо
дът през първите три ме
сеца на настоящата делова 
година възлиза на 46 150 
хиляди динара (увеличение 
10 на сто), а чистият доход 
в согвнение с миналото гиш 
ния е \'величен с 9 на сто 
и възлиза на 34 824 хиля 
ди динара.

ват своята конституционна 
роля, кащ истинска о:рга 
низация на работническа 
та класа.

През изтеклите две го
дини в рамките на синди
калните организации е про 
вадена акцията „Чрез 
производителност и пеете 
не къ.м целите не стаби 
лизацията”, но е нгебходи 
мо занапред да се дава 
още по-широко прсстран 
ство на новатС-Рството. и 
рационализаторство, на тво 
рческия труд. - .........

щщ
:-» I^

Да кажем -и това, че те
зи дни деловите резулта
ти на стопанските резул
тати ше бъдат предмет ма 
обсъждане на заседание на 
ИзпълнитеЛ'НИя съвет, на 
ОС и обществено-полнти- 
чч е ок ите орган иза ц ии в
гби"ината, като при това 
се изготвят съответни зак 
пючения за преодоляване 
^ посоченото състояние, 
гър и сега накто и повече 
пъти досега ше подчерта 
ем. че съдбата на стопанс 
к*"гй организации е в ръ
цете на заетите в тях. 
Само с обши уоилия. с 
повишен качествен тРУД. 
с цялостно реализиране 
на заплануваните задачи, 
с далеч по-гол ям о икономи 
сване може да се компен- 
?ира поопуснатото. Инак, 
състоянието може да бъде 
пс-загрижавашо.

Доклад за актуалните 
задачите на синдикалните 
организации в предстоящия 
период , изнесе досегаш
ният председател на Об
щинския синдикален с>вет 
в Бабушница Видойно Пе- 
трович. Той между.друго
то подчерта, че поради 
чувствителното намалява
не на физическия обем. на 
производството и произво
дителността на труда. :Най- 
голдамо задължение на син 
дикатите ще бъде в центъ 
ра на дейността си Да пое 
тавят въпросите от пксно- 
мичеоката стабилизация. 
Петрович между другото 
подчерта, че доени трудещ 
се трябва най-деййо да 
се бори за повече и по-ка
чествено производство, за 
развитие на самоуправле
нието, за по-ггьлно разпола 
гане с дохода. В изпълне
нието на тези задачи, елчч 
дикалните организации 

Днес държат зрелостен- из
пит. Затова ще е необхо
дима и конкретна самоу- 
правителна и обществен < 
отговорност-

Р• -
Иван Димитриевич

В отчега за досегашната 
работа на Общинския оин 
дикален съвет в Бабушни 
ца бе изтъкнато, че през 
изтеклите две години син
дикалните организации са 
се срещали с редица проб 
леми и трудности, много 
от които са преодолея-ни. 
Подчертава се. че в този 
период е постигната висо
ка степен на мобилност и 
дееспособност, а това е ва
жна предпоставка за още 
ио-успешна дейност зана 
пред. Също така се отбел 
язва, че занапред синдика 
дните организации ' още 
повече трябва да изпълня

За лични доходи 728-те 
стойност от заети (четири повече от 

ООСТ миналата голина) в бооиле 
гоалското стопанство са 
отделили 37 484 хиляоги ди 
наоч. (увеличение 36 на 
сто), за съвместно и общо 

През поттзебление 308 хиляди ди
чзоа, а за разширяване на 
материалната основа на 

не т.суца и оез^ови 2087 хиля 
гл динара. При това сред- М. Я.

т ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В СУРДУЛИЦА

Изпълнителен, но и креативен орган
щината. Обсъжда почти 
всички въпроси, пряко за
сягащи ежедневния бит -на 
населението в общината-

жения за подобряване на 
тяхната работа. Комунал
но-битовото и 
строителство, изпълняване 
го на местното самообла
гане и други въпроси съ
що са обект на интереоо- 
вание на Изпълнителния 
съвет.

— С една дума. Изпъл
нителният съвет не е са
мо изпълнителен 
тук се оформят решения, 
Разглеждат анализи и пре
длагат решения, така че 
той с основание може 
се каже, че е и 'креативен 
орган, чмято ° 
незаменима в системата на 
соци а л исти ч еокото 
правление и особено :в де
легатската система — зая
ви председателят на Из
пълнителния съвет при ОС 
в Сурдулиида Душан Кос
тов.

Изпълнителният съвет 
при ОС в Сурд улица, като 
колективен, изпълнителен 
орган и носител на изпъ.л 
нителните функции, със 
съвкупната си работа и 
ангажиране обезпечава ус- 

за по-нататъшното 
са-моуправи- 

отношения и осъ-

В разискванията беше нз 
тикнато, че е необходимо 
да се напуска форуми ата 
работа, а повече да се рр?' 
нива и укрепва дейността 
на първичните синдикални 
организации.

жилищно

Между по-важни ге въп
роси безспорно е редовно
то обсъждане на стопан
ската дейност на всички 
ООСТ в обшината (перио
дично и годишно). Изпъл
нителният съвет утвърди 
предложението на плана 
за провеждане на Дълго
срочната икономическа ста 
билизация, «като 
следи нейното изпълнение.

Селското стопанство съ
що е обент на обсъждане.
В тази насока особено ®ни 
маши е се отделя на проек
та „Морава Н”. Снабдява
нето на населението с хра- 
нител н о-вк у сови изделия и 
изобвео снабдяването на 
пазара също е обсъждано 
повечеч пъти, Об/цествени- давани конкретни предло-

ловия
развитие из

Велимир Джорджевич,
секретар на Междуобшин 
ския съвет на синдикатите 
в Ниш между другото

телнИте 
ществяване на делегатска
та система, допринасяйки 

законност-
орган,

за спазване на
особено за ефикаоно- из-та, а

то и законно осъществява- 
интересите 

на трудещите се и граж
даните. организациите на 
сдружения ТРУД и 
самоурпавител ни 
ции и обвгности.

хъкна, че занапред е не^ 
бходимо от Ден на ден оин 
дикатите да стават по-дей 
егвени. За нов председател 
на Общинския съвет 
синдикатите в Бабушншп- 
ка община беше избран 
Иван Димитриевич, рабо
ГНИК ВЪВ
отанция.

редовно Душан Костовне правата и да
те дейности.? тяхната ра
бота и развитие, както и 
проблемите 
срещат, 
съвет редовно следи.

Не по-малко внимание е 
отделено на работата на 
държавните и останали ор 
гани, каро при това са

дейност е
други 

организа нас които се 
зпълнителният'и самюу-

Този орган в досегашна- 
дейност се афирми- 

главвн и основен 
многостранни

та си
Ветеринарнатара като

пре,тла/аш 
решения по всички жизне- 

проблеми в об Ст. И. М. Античнотрет#1Ци
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ДИМИТРОВГРАДПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ИЛ ТЕКУ
I ШНкачг

СУРДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 
ЩАТА ГОДИНА I . няма покачване 

на цените
ИмаВЪПРЕКИ ТРУПНОСТИТЕ—ДОБРО НЕШО

Това неминуемо ще се от
рази и върху 
югсвите произведения на 
конфекцията. А това озна
чава, че покрай желание
то на заетите тук да не 
покачват цените, те ще 
бтдат значително увеличе-

След размразяване пени
те компетентните в дими- 
тренпрадските трудови °Р- 

,на конкретния

цената наПрез първите месеци на 
настоящата година прквдьд 
жиха неблагоприятните тен 
денции в стопанските про
цеси, особено изострени 
през последните две годи
ни, Плановете на промиш
леното производство не оси 
чни организации на сдру
жения тРУД осъществяват, 
а и заплануваният износ не 
е реализиран. Въпреки то
ва благодарение на покач
ване на цените (а по-мал
ко на оживена стопанска 
дейност) през първите три 
месеца се отчитат добри 
финансови резултати.

18н ганизации 
въпрос: покачили ли са Пе- 

или отговарят в уви- 
гаремълча-ните,

та форма или
отговора. Все пак ие- 

или те бъдат Уве

ви
&§ 2 ват2 НИ.•нитс са 

личния. Характерно за вси 
чюи с. чс увеличението е 
продиктувано от повишени 
те Дени на суровините.

В най-гол ямата промиш
лена трудова организация 
„Тигър — Димитровград" 

изчисляват с ной п-ро-

В мебелната фабрика „Ва 
сил Иванов Циле", също 
избягват да кажат че Ще 
покачат пените- Предстоя
щото увеличение тук на
ричат съгласуване на цени 
те на ниво на групацията: 
И тук цените на суровини 
те и възпроизводствения 
материал значително са 
увеличени.
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II
вече
цент Ще бъдат увеличени 
цени „гумарцитс" те са в 
състояние да издържат по
качването на пените насУ 
равините. И докато в „Ти
гър" вече изчисляват, в 
конфекция „Свобода” каз
ват- че те няма да увели
чават цените на вложения

на дохода при определен 
брой стопански организа
ции, но и все още недей- 
ствуващи мерки на дълго
срочната 
стабилизация. В тази насо
ка са вече предприети оп
ределени мерки, така че 
се очаква на полугодието 
загубите да бъдат погаса- 
нени. Това особено се от- 

про-
Галеника”, ко

да се изтъкне още, че по
ради високия ръст на раз
ходите на живота (58,2 на 
сто), реалните лични дохо
ди са намалени с 7,9 на

Съвкупният доход на 
ООСТ в общината бележа! 
увеличение с 53,9 на 
сто в сравнение със съг 
щИя период на миналата 
година и възлиза на обща 
сума
Общо изразходваните сред
ства през същия период са 
достигнали сума *от 
770 644 000 динара и отчи
тат увеличение с 
сто по отношение на срав- „5 септембар”, а през пър-

Въпреки че всички се 
ебявязаг срещу покачване 

изказванията 
най-убедителни.

и консмическа
цените, 

им не се >
Защото и доставчиците на 
сУрсв/.ни имат оправдание 
в повишената цена на енер

насто.
През отчетния период 

броят на организациите на 
сдружения тРУД, стопанис
ващи със загуби се е уве
личил. През същия период 
на миналата година само 
две организации са отчели

744 5440 000 динара.
труд вграден в своите про
изведения. Обаче, сурови
ните, които 
че имат увеличени 
и ^ 40 на сто, а се очак
ва тяхното ново покачване-

Вги ята и други услуги, 
козен случай „сметката" 
пак ще платят потребите
лите.

ползуват, ве- 
цени

нася до химическата
мишленост 
ято вече е договорила про
изводството, като 50 на 
сто от продукцията пласи
ра на чуждестранни паза-

53,8 на загуба: Горската секция и А. Т.
нителння период, коет° е 
почти на равнището »на 
увеличение на общия до
ход. За пръв път след пет- 
шест години изразходвани
те средства са по-малки тембар". Горската секция, 
от общия доход и това е 
допринело доходът да за
бележи ръст от 53,9 на 
сто.

вотО тримесечие на година ДИМИТРОВГРАД
та дори пет: химическата 

„Галеника” Временна упромеине за „Циле“?промишленост 
— ООСТ „25 май", »5 сеп- ри.

Обша оценка е, че усло
вията на стопанисване 
доста трудни, редица неща 
неблагсприятствУват. но с 
пълно ангажиране на всич 
ки субекти стопанството в 
общината може да постиг
не още по-добри резулта-

гостилничарството и туриз 
мъ.т „Власина” и туристиче 
ската организация „Власи- 

Върху ръста на изразхо- натурс"- Общ|0 загубата за 
дваните средства най-голя-

са Неотдавна Съветът на 
сдружения труд на общин
ската скупщина в Дими
тровград прие решение за 
формиране на комисия от 
специалисти, която да изу
чи положението в трудова
та организация за произво
дство на мебели „Васил 
Иванов — Циле” и да пре

дложи съответни мерки за 
разрешаване на належащи
те проблеми в тази трудо
ва организация.

Както е известно, този 
трудов колектив вече ня
колко години се намира на 
, ръба на пропастта” и по
стоянно отчита загуби, ко
ито не се намаляват- Про
ведените персонални про
мени не дадоха почти ни
какви резултати, даже мо
же да се Рече, че поло
жението се влошава. Имен 
но затова споменатата ко
мисия трябва да изследи 
положението в „Циле” 
„въз всички посоки”, за 
да може да даде отчет 
поет делегатите на Общи
нската скупщина. Окупщи 
ната е тази. която трябва 
ла реши какви мерки тря
бва да се предприемат. Яс
но е, че лошите междули
чностни отношения, неиз- 
пълняване на плана, нама
лената производителност 
на труда и лошите финан
сови резултати, са довели 
до раздвижване на споме
натата инициатива. Това 
значи, че временните мер
ки „чукат" на вратата на 
„Циле”. Да ли ще „влез
нат”, остава да се види 
след като комисията завтр 
ши работата си и скупади-

тримесечието възлиза на 
19 350 000 динара, или за 
180,6 на сто повече.

Безспорно причината за 
това е и сезонният прилив

мо влияние са оказали из
разходваните суровини и 
материали, 
ни услуги и амортизацион
ни отчисления.

През първите три месе
ца на годината стопанство
то в общината е разпола
гало с 267 781 000 динара 
чист доход или с 52,6 на 
сто повече в сравнение със 
същия период на миналата 
година. Поради сезонно и 
други влияния през триме
сечието се отчитат по-не
благоприятни 
тъй като повечето ООСТ в 
следващите месеци на го 
дината отчитат по-добри 
резултати.

Следва да се отбележи, 
че средствата за разширя
ване на материалните ооно 
ви на труда и резервите 
през този период са рас
нали по-бързо от средства
та за лични доходи и об-' 
що потребление — 146,3 :
: 181,9. В общината през 
този период е осъществен 
среден месечен личен до
ход по работник 14 320 ди
нара, „ което представлява 
увеличение с 40,3 на сто 
повече в сравнение съ,с съ
щия период на 
година. При това трябва 
да се напомни, че общият 
брой на работниците е уве 

за 1,8 на сто. а ма-

производстве-
ти.

Ст. Н.

ф ДИМИТРОВГРАД

На площ от 650 квадратни мет
ра до края на годината в Димитров
град трябва да приключи строежът 
на нова поща. която се строи до 
оградата на Общинската скупщина. 
Поместена в два етажа, пощата ще 
бъде една от най-съвременните в 
СР Сърбия. Ще бъде снабдена 'с нова 
телефонна централа с 5000 телефон
ни постове, което ще бъде достатъ
чно за нуждите на Димитровтрадска 
община за по-дълъг период. Новата 
централа е производство на „Никола 
Тесла" от Любляна и струва около 
55 милиона динара. Стойността^ на 
обекта, който се строи е 25 мили
она динара, а средствата се обезпе
чават от собствени извори й 1Фонда 
за насърчаване развитието на недо
статъчно «развитите общини. Строител
ните работи на обекта изпълнява тру
довата организация ,,Градня” от Ди-

тенденции.

митровград.
В управлението на пощата изтъ

кват, че гражданите вече могат да 
подават искове за телефонни номера, 
а ориентанионната цена за приключ
ване е около 20 хиляди динара.

ната се определи за или про 
тив времени мерки. Изве
стно е- че е крайно време 
в „Циле” да се направи се 
оиозен прелом, за да се 
разреши сегашното лошо 
положение.

миналата

Новата поща ще има централа 
с 3000 телефонни поста

личен А. Т.сата на чистите лични до- 
41,2 на сто. Следва А. Т.ходи с
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Пролетарии от вснчки страни, съединявайте се
Брой 14П

ЧИНН ЩШШ Година ХМ
Белград, 1 юни 19831РМУНИСТ

Г Л

Как да се осъществява водещата роля
р авангардът може да се бо.ри само ако мо

билизира целия Съюз на комунистите върху 
ясна програма, а това може едвам, когато из
върши необходимите подобрения в начина на 
осъществяване партийната политина.

Членовете на СК( пък и най-отговорните 
му функционери сега впрочем вместо да бъ,- 
аг организатори и водачи в реализацията на 
своята политика, често остават в роляТа «а 
„обяснители”. Водещата, революционна роля, 
сигурно не може да се запази, а камо ли 
да се издига с попуснане, пасивност или пък 
с „укрепване” на съществуващите решения.

става, следователно, наличната необхо
димост на всички членове да се даде шанс 
да кажат какво в СК е добро, а какво му 
не струва и какви промени йон ат. Всичко 
това с цел теоретически да се осветли битие
то на СК и сегашната му действителна роля 
в развитието на обществото и тогава по- 
ясно да се дефинира неговата роля в бъдеще
то. Участвувайки въ© формулирането на по
литиката, членовете на СК и работническата 
класа сигурно ще се идентифицират с нея. 
в разискванията непременно ще се афирми- 
Рат нови, творчески, революционни сили, а 
ще отпада това, което не струва, което спи
ра цо-нататъшното революционно развитие 
на обществото и се изпречва на пътя на ра
ботническо-класовите интереси.

Единственият начин своите становища и 
практически крачки СК да защити от влия
нието на чуждите идеи е да осигури прело
мно влияние на работническо-класовите ста
новища върху своята политика, в публични
те разиоквания и под влиянието на същшге 
да изгражда мощна, единствена акционна ор
ганизация, която от всяка битка излиза ук
репнала с работническо-класовите интереси 
и с демократичните отношения в обществото.

Съ.юзът на комунистите и воички демократи
чни институции, предлагат се комплектни 
„проекти” за разрушаване на порядъка. Реа
лно, тези отделни хора и групи нямат шанс 

за да излъжат по-широките обществени слоеве; 
народът е много скъпо платил това, което 
има, плаща и днес. обаче не би се играл с 

и бтдещето. Това обаче не значи, че пред .ан-

азискванията на заседанието на ЦК «а 
СЮК за осъществяване водещата роля на СК 
и укрепването на идейната му и акционна 
способност, което заседание е насрочено 
12 юни. биха морли да бъдат потвърждение 
за по-инаква практика на СЮК, съРтветству- 
ваща на сегашните потреби и изисквания 
на потребите на югославското общество. За ти соц и алт етическите сили тРябва и по-ната- 
това съществуват условия, а потребата е тък да отстъпваме, а особено да не толери

раме тяхното контра р евол ю и йон н о действу- 
Нереално е да се очаква, че на самото ване. Най-важнот0 всъщност е да се разоб- 

заседание ще стане нещо с „историческо зна- личат действителните мм намерения, от де- 
чение”, обаче когато даде сигнал и назначи магожките фрази и обланди да се 
насоките за широки публични, демократични

много очевидна.

отдели
главното — неутолимата жажда за власт, в 
която сигурно не би имало място нито за ин- 

ще бъде голяма тересите на работническата класа, нито 
демокрацията, която сега уж призовават.

разисквания за състоянието и актуалните за
дачи на партията 
крачка напред. Логична последица на едно 
такава общонародно обсъждане била би евен
туално конференция на СЮК, през чиято 
критическа призма би се изострила картина
та за Съюза на комунистите и по-прецизно 
дефинирали задълженията на всички членове.

Вече в хода на

затова

Обективно, по-голяма опасност за прог
рамно очертаното развитие на СК и на об
ществото представлява собствената бюрокра
ция и технокрация, която Марлс бе означил 
като най-погубна за всяка социалистическа 

една такава, обстойна революция- Понеже, вдигайки глас срещу за- 
„подготезка” най-вероятно би започнала и по- гезерниците на вече споменатите идеи, бю- 
острата идейна диференцияция в СК (раз- рскрзтическо-догматичните сили искат да се 
лъ.чило би се, във всеки случай, кой вър- отъждествят със СК. Поради неблагоприят- 
ху какви идейни позиции се намира), което ко:о състояние в обществото и мнозина до- 
е и условие за продължаване на югославска- бронамерни хора в един момент биват по

насяни от приказките за потребата на „твър
да ркъа” и „окончателно завеждане на ред”, 

ъстоянието в СК характеризира сега не- На бюрократично-догматичното съзнание от
говаря запазването на статус кво. Заради со
бствените си позиции някои биха искали да 
сирят революцията, а и крачката назад не 
би им пречила.

та революция-
С

достигът на идейно и акционно единство, ня
ма го достатъчно и в най-висшите ор 
СЮК, а части от партийната „база” е захва
нала апатия. В идейно отношение, СК е в 
известна дефанзива, *а нерядко от видното и 
делово поле „губи” работническо-класовите 
интереси. Едно такова състояние използуват 
заговорниците на „левите’' и „десните” и 
всички други идеи. Вдигат глас дори 
които биха искали от „улицата” да се реша
ват проблемите- Открито вече се порицават

гани на

П оради всичко това СК се намира в из
ключително сложно положение, от което си
гурно не може да излезе само със засилена 
активност на форумите. Срещу такива проце
си и против множеството частични и егоиз- 
тични интереси, които СК разяждат отвътре,

и ония,

М. Томашевич

АКЦЕНТИ: ДОБРИВОЕ ВИДИЧ

Целта: Единство на мислите и акцията
жоазна система. Пренебрсгава се, 
че ние с волята на работническата 
класа и всички трудещи сс, с 'во
лята на пашите народи и народ
ности. вече отдавна и завинаги го 
отхвърлихме, надминахме . ..

ябва да дава своя незаменима, при 
нп.миен и акционещ принос 

Трябва реално да 
колко успешно сме развили СЮК, 
като единна организации на кому
нистите в СФРТО, и при историче
ската необходимост

— Не е вярно, както някои 
говорят и пишат у нас и в света, 
че се намираме в положение па

рийте на СЮК и водачите на на
шата НОВ 
волюция, чувствува се- тук-таме 
подценяване на съвкупната способ
ност на СЮК в сегашните условия 
и в бъдещето да осъществява 
зи-пгс на тези велики хора на на
шата история, които визии са зале
гнали в Програмата на СЮК и в 
Конституцията на СФРЮ. Обаче, 
не може така да се третира роля
та на полишчеокия център. В на- 
с гоящите условия трябва възмож
но по-добре да обединявахте и ор
ганизираме огромните сили , които 
имаме па да правим тава, което 
трябва да прави този голям колен- 
1И-в и за сегашното време, като 
СЮК. да очертаваме визии и во
дим акции, конто са ни потребни. 
Нека оставим на майката — 
рия да ражда хора с изключител
ни способности, както това и досе
га, и без нашата грижа, правеше.

и социалистическа ре-се оцени
някакви големи преразглеждане на 
курса, който трябва да следим. 
Критика и самокритика, разбира 

потребни и неизбежни, оба- ви-за съществу
ването и ио-иатагм питото развитие
то на СК в социалистическите Ре
публики и

се, са
че в рамките на намерението 
се осъществяват поставените стра- 

задачи по най-добър на--

... В разискванията, които ще 
се кадят на заседанието на ЦК на 
СЮК на 12 юни, трябва да се 
оцени степента на бюрократизаци- 
ята на СЮК, което го има особе
но в с^юза между партийните стРУ 
кгури и бюрократичните и техно- 
бюрократичните структури в обще 
с'1'вото. Считам, че ом е в положе

ла

социалистмческигге ав
тономни покрайнини, като 
тоятелни орган и за ципи в рамките «а 
единния СЮК. Зачцото 
трябва да бъде и занапред да раз
виваме н усъвршопетвуваме феде
ралния п риин I Д|1М1 и соци I аЛ1И етичес
кото съдържание .на СФРЮ, 
същевременно значи и да укрепва
ме всички аспекти на съвкупното 
единство па мислите и акцията в 
пелия СЮК. Това в ник,ой случай, 
разбира се, не трябва да 
един ^питаристичеоки разбран Съ
юз на комунистите.

Сл е; I, замитн ав аието 
рите Ти 14), Кардел и

тегически 
чин и в рамките на живия орга- 

СЮК, който се бори и
самос-

низъ.м на 
работи. Но, други хора, погълнати 

поглади на харак-
нел.та ни

от гго-и-на кви
соци ал исти ческотера на нашето 

общество и неговото бъдеще, ра
душно твърдят- злоупотребявайки 
трудностите, с които се борим, 

икономи че ок ата сфе- 
социалисгги-

ние, когато с решителна акция на 
ЦК на СЮК и с целокупната ра
бота на СК това положение мо
жем

а това

специално в 
ра, че социализмът и 
ческот° самоуправление, У нас ка
то основни придобивки на^ нашата 
Народооовободитслна боров и 
циалистическа революция, не пред 
ставлявйт добра система и че гя е 
виновна за определени трудност^/у> 
развитието, че таз и система тряб- 

някой лиц бур-

и ч-рябва да променим. Това 
укрепне връзките на СЮК с 

работническата класа и трудовите 
хора, ще засили всичко, което тря
бва и да представлява характери - 

роля на

ше ПСТХ)-
нодц КЪМ

со-

стините на :решаващата 
работническата класа и трудещите 

развитие
на друга- 

опце сдцн
брой наши твърде изтъкнати 
л юпионери от поколението на тво-

(Иа заседанието на Общинснин 
комитет и Актива на СК в 
Раноница)

се в социалистическото
страна. В топа С1СЖ'пр- рсно-

на нашатава да се замени с
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работя. В Школата разиск- 
всички въпроси. Тук, в

която 
вахме по 
нашата първична организация съще 
сгвуват мнозина ноито мълчат. Ня
кои за девет години, откакго съм 
тук, не са проговорили нито дума, 
така че и не знаем какво мислят 
за онова, което работим и за 
какво се определят. Ще разгърнем 
акция да „проговорят" всички, за

ЛИКЪТ НА ЧЛЕНА НА СК

КРИТЕРИИ НА РАЗПОЗНАВАНЕТО
отговорността към овоята органи
зация.
МЪЛЧАЛИВЦИТЕ

„Поведението на членовете на на СК, поради валутни престъпле
ния е бия 15 дни в предварителен 
арест, а комунистите за това въоб
ще не са разисквали. Загрижватме

СК често пъти не може да послу
жи като пример на останалите 
трудови хора и граждани, и защо- 
то тяхното отношение към приви- тези разлики по отношение на от
летим те, протекционизма, кариери- говорността. 
ама и подобните явления е твърде

Това обосноваване предизвика 
различни реакции у нашите събе
седници. Докато някои смятат, че 
за члена на Партията е по-чесно 
да напусне нейните редове, докато 
не е нарушил законите и морал
ните норми. Милош 
изтъкна, че „в такива случаи тря
бва да се реагира с 
похвати". Той казва, че би трябва 
ло да се преразгледа дали партий
ната организация е направила гре
шка, когат° е избрала за секретар.

да чуем защо мълчат-
Че това не е усамотена слу

чка, потвърждават думите на Во. 
йимир Милошевич, председатед на 
Комисията за уставни въпроси в 
МОК на СК:

— В известно число първични 
организации на СК имаме пасивни 
членове, които с мълчанието, опор- 
тюнистическото си поведение и 
безучастността си затрадняват ра
ботата и отслабват и акционната 
способност на първичните органи
зации на СК. С лошия си пример 
те отрицателно влияят върху ак; 
гивността на останалите членове. 
ПОСТОЯННА ПРАКТИКА

Това, че работниците са по- 
паеивно, а понякъде и самите те последовател ни в прилагането на 
така се отнасят, което довежда До установните разпоредби за отговор 
отслабване авторитета на СК като ността потвърждава фактът, че ме 
водеща идейно-политическа сила жду изключените от СК дрез из- 
на работническата класа и вончки миналите десет години в ШумаДия 
трудови хора". и Поморавие бяха 70 аа сто ра-

Тази оценнка от анализа на ботници и селяни, въпреки че те 
осъществяването на уставните «а- още не съчиняват ни половината 
чала за отговорността в СК и за от съвкупното число членове. До
изграждането на моралния лик на добно е и участието на работни- 
члена на Съюза на комунистите е цвгте между членовете на СК, на 
направена в МОК на СК в Шума- . които са произнесени предупреж- 
дия и Поморавие въз основа на дение или пооледно предупрежде- 
разискванията, водени -в петдесет ние. 
първични организации и в 
сиите за уставни въцроси към об
щинските комитети. В разисквани- зи, които своеволно напускат СК.

В изминалите Десет' години в Шу- 
мадия и Поморавие СК са напус
нали 560 членове, от които 298 ра
ботници и 60 селскостопански про.

иевремович

ло-обстойни

такъв член.
— Ние наказваме за счупен 

винт, а за милиарди, похарчени в 
несполучливи инвестиции или уни
щожени по друг начин — никой 
не отговаря — казва Милан Иова- 
нович, секретар на първичната ор
ганизация на СК в ООСТ „Илан". 
— Множеството от тези голе_ми 
пропусни са направили членове на 
СК (и във „Фени”, и във фабрика-

Непосредствените производи
тели са най-многобройни сред оне-

коми- Някои хора, с влизането си 
в Съюза на комунистите, желаях 
да решат някой свой проблем, да 
обезпечат кариера, да станат при
вилегировани — изтъква Драгослав 
Новакович, председател на Посто
янната конференция на СК в инду
стрията „Филип Кляич". — А един
ствената „привилегия” за един 
член на СК е да е най-добър във 
всичко. Обаче ние грешихме в по
литиката на приемането. Искахме 
по-масова Партия, а новоприетите 
не оспособявахме да осъзнават за
дълженията, произтичащи от чле
нуването в СК. 
жанали
мунистите в по-шляма степен би 
залазил революционността и мора
ла ои. Отношението на ръководст
вото и на носителите на най-отго- 
ворните функции има изключител
но влияние върху моралния лик и 
отговорността на членовете на СК, 
и всички трудови хора. Нашите съ
беседници смятат, че някои връз
ки между членовете и ръководст
вото на СК са скъсани- Ръководи
телите, по мнението на събеседни
ците ни, рядко идват в базата. И 
когато делегации и ръководители 
посещават фабриките, а това пре
дварително се знае: обличат се чи
сти работнически манта, нагласят 
се машините, слагат се вратовръз-

ята участвуваха около хиляда чле
нове и несъмнено с потвърдено
присъстващото от дълго време 
убеждание, че поради безотговор
ното отношение на членовете на 
СК към основните уставни заДъл- ТИТО: А аз ви казвам, че младежта понянога решава задачите 
женид и програмни определения много по-добре от по-стаРи:е. С това не мисля да кажа, че старите 
довежда под въпрос авторитета на 
Партията. Не става, значи, дума 
за необходимостта от .^пристроява 
нето" на моралния лик на члена на 
СК, а за формирането на начала
та, които в практика не се уважа-

не са способни. Напротив, те и още как са способни, но към известни 
неща често пристъпват някак си рутинно и не ги работят от сърце и 
с въодушевление както младежта. А в тази трудна задача на изграж
дането на социализма не е достатъчен само ум, но е необходимо и 
сърце, потребно е въодушевление. Тун нашата младеж може най-много
да допринесе.

(От речта на Шестия конгрес на Народната младеж на Югославия, 
състоял се от 27 до 29 януари 1958 година в Белград)

Ако бяхме 
критериите, Съюзът на ко

ува-ват.
Какво за моралния лик на чле

новете на СК мислят работниците 
— комунисти?
СТРОГИ към СЕБЕ СИ извсвдитеЛ1И. Увеличено самоот- та за вланна в Кралево и Двори- 

лъчване особено е забелязано през ще. и другаде), но нито банките, 
— Водим сметка за работата 1982 и 1983 година. В този пери- 

на членовете на нашата първична од от СК са се самотлъчили 160 
организация, колко са активни на членове, от които 95 работника,

■ партийните събрания, «адс действу които заедно със селяните правят 
ват в делегациите, самоуправихал- около 67 на сто от онези, които 
ните органи — казва Милош Лев- своеволно напускат Партията, Мно- 
ремович, секретар в една първична зинство ох .тях най-много не са 
организация на СК в индустрията доволни от съществуващото поло- 
„Филип Кляич” в Крагуевац. — жение в собствената среда и (не)
Така създаваме представа за вое- активността на Съюза на комуни- 
ки член и имаме възможност да 
действуваме навреме. Когато това

които са отпускали парите, нито 
директорите, които са ръководели 
изграждането, нито компетентните 
органи, не са подведени под отго
ворност.

— Няма ясни кретерии по ка- 
нъв начин някого да възнаградим, 
а някого да накажем 
Слободан Йефтич, председател на 
постоянната акционна конференция 
на СК в „Илан”. — Имаме члено
ве на СК на постове с над 50 го
дишна възраст или 40 години тру 
лов опит, които изпълняват усло
вия за пенсия. Те могат- по мое 
мнение, да бъдат на някои функ- 
цкии, но не могат да бъдат на 
работното място. С такива приме
ри се губи доверие.

Не всичко наред е обаче и 
в Работническите среди. Вера Гво- 
зденович. секретар на първичната 
организация на СК в ООСТ „Мо- 
лан”, работничка, която неотдавна 
е завършила Политическа шнола 
на ОК на СК в Крагуевац, във връ
зка с това казва:

— След завършването на Шно 
лата стълкнових се съ,с средата, в

казва

стите. Обаче има и други причини, 
които също така са във връзка с 

не -дава резултати, прилагаме иде- принизяваното на морала в обще- 
йно-политически мерки. Неотдав- ството.

—• Неотдавна към мен се отне, например .имахме стълкнове
ние на работно място — работник несоха двама работника с жела- 
ударил бригадир. С работника раз- ние да напуснат СК — казва Ми

рослав Пупавица, секретар в пър- 
СК в

км.
Въпросът за отговорността и 

моралния лик на члена на СК оче
вадно не е академичен въпрос. 
Особено при днешните условия то
ва е въпросът на бъдещето и пер
спективата и за Съюзът на кому
нистите и за обществото като ця
ло, Затова СК трябва по-брзо и по- 
последователно да се освобажда 
от пасивните ои членове, а редо
вете ои да възобоновява с работ-

говаряхме повече пъти, но той не
призна ярешката ои. Формирахме вичната организация 
другарски съвет и го наказахме с ООСТ „Тик” във „Филип Клаяин". 
последно предупреждение. — Един от тях неотдавна бе сек-

— Следователно, строги оме ретар в първичната организация. 
Към себе си. имаме сили едни на Казва, че не е доволен ох отноше- 
други да посочим пропуските и нията в колектива, но че много не- 
неприличното поведение. Обаче — ща в обществото могат да се ре- 
продължава Йдремеавич — щом шат с „шашмм”, та и той по този 
малко ’ се отдалечите от маши^те начин би искал да „уреди" нещо 
— това не е така. В нашата ТРУ- за себе си, но т°ва не може да 
дова общност един работник, член направи като член на СК поради

на

ници, ноито имат голям авторитет 
в своята ореда. А 
много.

такива ги има
Миодраг Стонилкович
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СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ И МЛАДЕЖТА та организация само по себе ще 

промени нещата. Грижата за мдаа- 
дото поколение не бива да прера- 

Л оне в периодичен дълг на Съюза
Л 1/Х11/> ■ ■ л на комунистите. Когато се касае
Ц И I УН ;1н1|| I IIН за цк иа сюк трябва да се ка-
ПIII у и ф 111У I/ | II и же, че за младежта отдавна не

/ е разговаряно. Трябва да се под-
чертае н това, че и сега, поне ко- 

I _ _ _ _ _ _ _ гато става дума за най-гаисшия па
I М III лЛ I 1Л ртиен форум, най-прясно действу-
I 11 I Ц О II | I/ ват зажлченията на Третата конфе

ренция на ОЮК от далечната 1972 
година. Само, малцина се връщат 

ППА шипплм / п/41111#* КЪ|М тях- За съжаление! ЗащотоШ/11/11ПР м4 / I Р и и и тук между другото прецизно . се
11I, / I у | | II П\ 11ПП П #1 казва, че „е нужно по-бирзо и по-

|^ • ■ I щ “ енергично да се превъзмогват се-
на комУнис- риозните слабости в действуван.е-

143 Д?Ща ВД^ино-полити- т0 на 0^ сред младежта и в ра-
ческа сила в ооществото. Затосва, богата на
"Г"™ ™ваше На сдабостите, нов социалистически човек? Мо- че голямо число млади хора са ции”, относно че младежкия въц-

л те нелепи явления сред же ли да ни бъДе все едно, кой извън конкретните обществени и рос същевременно е и обществен
т „ ши _СТ'\!1ет0 На кРИТИКата ои ще наследи и носи нататък разви- политически акции. И че Съюзът въпрос-
1ито винаги насочваше към кому- тиего на социализма..." А на 
кистите, разбира се, не пренебре- Втория конгрес на СЮК Титопод- 
гавайки и отговорността на младо- чертава: „Младежта не обича ста- '

гнация в обществото, тя 
търси нещо ново, къдсто би тряб
вало да изяви

• Ако СК не разширява влия
нието си върху младите хора, ще 
го разширява някой друг, от други 
идейни позиции ф За слабостите 
между младежта Т ито преди- 
всичко обвиняваше комунистите # 
Всички Открити въпроси в обще
ството, са въпроси и на младото 
поколение /
3 а Тито отношението към мла
дежта винари бе отношение към 
бъдещето и континуитетз на рево
люцията. А за това бъдеще най- 
отговорен е Съюзът

младежките организа-

на комунистите с въпросите на 
младежта се занимава нередовно. ДОВЕРИЕТО В МЛАДИТЕ, НЕ И 

ВЪВ ВСИЧКИ МЛАДЕЖКИ РЪ
КОВОДСТВААктуалната политическа обста

новка у нас реафнрмира исканията 
на Тито, че комунистите трябва 
всекидневно да се занимават 
младежта. Наистина, не е достатъ
чно един път годишно на заседа
ние на ЦК или някой Друг важен 
партиен форум на дневен ред да 
се поставя въпросът за младежта 
или младото поколение и да 
мисли, че с това работата е завър
шена. Всички слабости на Съюза 
на комунистите, след това и на _
фронта — Социалистическия съюз, младежта. Дори, някои младежки 
мултиплицирано се отразяват 
младежката организация. Сега е ДРУ™те 
и специално подчертана потребата структури, по своя мярка и през

своя призма.

то поколение за осъществяване на 
Революционните цели. Обаче, в 
Съюза на комунистите той винаги 
търсеше оная сила, която Ще ори
ентира младите хора в прогресивна

•винаги

своя ентусиазъм. 
Ние би трябвало повече да разис
кваме с младежта и да направля
ваме нейния ентусиазъм в конст- 

едно с тях да действува. Защото руктивна насока. Съюзът на кому- 
със самия факт, че някой е роден

с 1Це цитираме на края още ед- 
но и днес твърде актуално стано
вище на Тито. Касае се за ръко
водствата на ССМ. нъдето главно 
са млади комунисти. А ССМ до го
ляма степен е копия на другите 

се обществено-политически организа
ции, с което се превръща в орга
низация за младежта, а не се по
твърждава като организация на

насока, ще влияе върху тях и за-

нистите трябва да се организира 
така щото комунистите да действу 
ват непосредствено сред младежта 
в нейните организации. Само в не- 

Тито казваше повече пъти, в раз- посредствена политическа работа в 
лични варианти и обстоятелства. И

в социалистическа страна, не зна
чи че и автоматически е социали
стически ориентиран. Тази мисъл

равноправно отношение с членове
те на младежките организации, ко
мунистите ще могат да се борят 
за осъществяване на програмните 
цели и политиката на Съюза на 
комунистите, а това преди всичко, 
чрез колкото е възможно по-масо
во привличане на младежта в ак-

тя като критика и припомняне на 
дълга им на първо място бе насо
чена към комунистите-

За Съюза на комунистите като 
цяло, за ръководствата му и отдел
но. отношението към младежта, 
обществената й позиция, жизнено
то й положение, идейното й опре-

на кадри не излъчва младежта, но 
обществ ен о-политически

от критическо преизпитване 
собствените представи за младеж
та — и на комунистите и на ръко
водствата на СК. Не само в на
стоящия момент, но постоянно 
актуално обсъждането в СК, зае
дно с младежта, на нейните жиз
нени проблеми. Тези проблеми не 
са малки, защото и проблемите на 
обществото не са малки. А това 
нещо липсва...

на
Тито и за това в последното 

си интервю за „Младост”, на 24 
ноември 1979 година в Бугойно, 

е изнесе своето мнение:
циите за реализация на тези за
дачи ..."деление

рос- Впрочем, определението на 
Съюза на комунистите се знае, то НЕОБХОДИМОСТ ОТ КРИТИЧЕ- 
е потвърдено въз всички основни СКО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА СОБ 
документи: от Програмата на СЮК ОТВЕНИТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА МЛА
ДО резолюциите, приети на партии- ДЕЖТА 

Практиката, обаче.

не е. второстепен въп-
„Аз и т°я път изтиквам, че 

имаме прекрасна младеж: аз съм 
доволен от младежта. Обаче, не 
бих можал да кажа, че съм напъ
лно доволен и с работата на мла- 
дежката организация. ССЮ-М, сь- 

В тези с трудности бременни що както и останалите общестее- 
подчертаваше задачите на комуни- времена, бездарно е, че като ре- но-политически организации и об
етите в работата с младежта. До- ална възможност съществува и щесгвените организации трябва да 
оре е по-често да се връщаме към несоциалистическо, както и анти- бъде пов че обърнат към рег 
тези Титови поръки. Защото, всич- социалистическо определение «а шаването на текущите и дълто- 
ки днешни анализи говорят за то- части от младежта. И това преди срочните задачи в развитието на 
ва, че ролята на младежта и ней- всично не„е резултат на влияние- социалистическото - самоупоавле-

3° на .Т*™ ВРаГ’ 1КМ< СС ЧЕСТО ™е, 8 осъществяването на поли- 
каава- ио последица на пиката по стабилизацията, усъвър 

конфликтите и трудностите в само шенствуването на системата по 
то общество, което обезателно се разпределението според труда Ре- 
опростено казва, но последица на формата на образованието 
младите поколения. А това полове- бряването 
ни е, заедно с изострянето на об
ществените* проблеми, в последни
те годиш се влошава. Може би 
като што едно подрастващ© по
коление след войната, сегашното 
има мношбройни трудности. То се 
чувствува като все почюнфериорна 
сила в обществото, 
оните места — това преди всичко 
трябва да каже Одозът 
пистите.

ните конгреси, 
е нещо по-инаква. Младите все по- 
често са в периферията на обще
ствените събития.

Впрочем, не един път Тито

КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ДЕ
ЙСТВУВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНО 
СРЕД МЛАДЕЖТА

ната организация, е по-малка 
колкото я прокламира

от-Узряваха поколенията на мла
дите, обаче актУалн°стта на Тито- 
вите предупреждения не губеше 
нищо от значимостта си. На Шес
тия пленум на ЦК на СЮК на 
13 март 1956 Тито изтъкваше, че 
„най-тежка, а ведно и най-благо- 
дарна задача на всеки комунист и 
на нашия съюз като цяло се със
тои в това да дъ.ржим кълкото е 
възможно повече младежта орга
низирана, да й даваме правилно со
циалистическо възпитание, да се 
борим за нея, Да я осовободим от 
ръцете на разните реакционни ос
татъци ..За слабостите в рабо- 

младежта казваше: „Смя
там, че в това отношение не мо
жем да обвиняваме младежта, но 
прал,и всичко самите нас 
Осмия конгрес ,на СЮК'- ,,Мое ли
чно впечатление е. че досегашна
та работа на комунистите сред 
младежта беше слаба •. • Ако се 
гледа обективно, никой не 
да порицава, че нашата младеж в 
огромното си мнозинство е дейст
вително наша, 
младеж, че диша с новия социали
стически дух, и че доволното 
нейната среда има отрицателни яв
ления, това не е само нейна ниша, 
но вина иа всички ни, а на първо 
място на нас комунистите- • • Как
во за нас комунистите може Да 
бъде по-пажио от съ'»Д®в8Негг0 Иа

системата,

подо-
на трудовите условия и 

живота на трудещите се и гражда
ните, а това значи и на младежта, 
както и в решаването на специфи
чните въпроси и проблееш на мла
дежта днес. Само по този 
младежта ще бвде в средището на 
живота. Салто така може да ее Из
бегнат опасностите щото

начин

Къде са те- младеж-
ката организация, и отделно ней
ните органаг, да бъдат посредници 
между младежта и обществото, 

Празно го пространство днес е както и евентуалните тенденции в 
очевидно: форумите на СК

на ному-
тата с

от вре- Решаването за полмтината, 
ме на време поставят на дневен се ®°Ди в обществото,'евместо мла- 
Ред въпроса за младежта, по този дежта да участвуват нейните пред 
въпрос най-често се разисква при ставители — главно функционери- 
участието на представители на* те в органите на ССМ". 
младежката организация от съот
ветна среда — биват приети 
лючения с такова или инакво 
чоство и с това работата е завър- младежката организация да преря- 
шена. Най-често

която
на

Пряко и косвено и Тито се 
противопоставяше на?ак-може

практикатака-
се оставя намла- ст®а в йерархична и бюрократшч-

- =^Т~ =;
та, и топа оевкидневни контакти РИтелн° дадените схеми 
по иъпрооите, засягащи младежта. значИтолни °т наквото я да 
Без

социалистичесна

в

стават по-
е съ-

Държание, което Налагат ннициа.ВДна такава жива всекиднев1на 
активност на комунистите 
може Да се очаква, че младсж1ка-

•пишите на младежта.'1РУД1НО
Драган Барголош«ч
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ФЕСТИВАЛИ НА ТРУДА НА ЮГОСЛАВСКАТА МЛАДЕЖ

около милион и '(триста

— |у”|1-ля п^ ' това а и била причина номер едно_ аз опичам да юБаггято**.а са рс,„анали на бъдещия си
работата е чиста. и< '^‘км нен При мнозина е повлияла 
н училището не е тру№ • ..)1КМО някаква известност, че бър-

който се изучава *^<мо раб0т8. Сигурно
с А мн- пппяаи това и мнозина, иато чю 

втори клас, аз започнах да с мякайте автоматизъм, са избрали
тересувам за тази с"бДиалн ст - на родителите си, ко-
всчето отнолкото за ос( < ■ ито самостоятелно изпълняват та-

?и дейност, по-точно имат собсгве- 
локал. Един от

Нямаше бракувани 

произведения
когато

жиз-

риалът 
оно се възприема.

В рамките на майските младежки манифестации, през последните 
по-миналата седмица в Лозница се проведе Фестивал на тРУДВ

младеж. Участвуваха около хиляда и петстотин сред- ПРАКТИКА И МАИСШ1
страна. Всичките те дой-

дни на
на югославската
ношколци — точно 117 отбора — °т цялата 
доха да покажат какво в рамките на професионалната праитика са 
научили в училищните работилници или в трудовите организации

Нинша казва, че 
за товаразмислял

бОТ01к«оТдТе: Обичам ра- 
ще мага

КС 13 ци.
— Уча за месар, в трети съм 

нлас. Стария месар някои трябва 
да замести. Имаме сооствена раоо- 
"1илница.

Ахмед Спахичнерми от Сара
ево, пак,’ има свеи причини за„ю 

сс пгколува за елек-

те бяха видими ма всяха крачна. 
Срещата с'1'С средношколците 

на от повечето училища в Югославия 
за разговор за нефе- 

събития.
|Н| 1ТО

ОТ'Младежкият фестивал на тру- 
наломним, традиционен

ботата, а вероятно 
н,.я и да живея. След 
клас мисля да отбия военната си 
повинност и веднага след това Да 
потърся работа и, ако мога, Д
^КГГ&Гдам.кин е рошил да

Станоевич, ученичка в тро.монть Р- „редприяти-
ивономичеоко учили ^ вУ"^“СТ" отпуска стилен-

' мечтаех да с;/:л. От тях получавам по двеста
, което е съвсем 

дребни разноски, 
че живея с роди

четвъртица е. ДВ
трудово-състезателен преглед, 
който младите, бъдещи лроизво- 
дители поназват знанията и у.мени- с(н.валски,
ята които са спечелили в учили- Не тешахме на минутите, 
шето Първият фестивал се про- пък сьби-рахлю точните, но разю- 
веде преТАдел, години. Начало- варяхме за всичко онова ноето ™
то бе твърде скромно: ученици от е трудност шш вече УТРе ще им
тогавашните училища за .квалчгфи- създаде грижи. Питахме ги 
цирани работници се състезаваха защо са сс определили за схециа- 
поР20 състезателски специалности, дноеш, за които се готвят, какво 
Във всяка специалност се състеза- са получили, а какво очакваха 

двама състезатели. Но. ста- от училището, дали напълно под
готвени ще дойдат на бъдещото 
си работно място? Дали вече са^ 
се интересували каква ще им бъ
де заработката?

Причини за тези въпроси 
доста. Първо, че неумолимо изти- 

мнозина

използувахме
всекидневни

бе Зо-рииа
,и ту каненото 

ще-
нак Да чуем и

— Оше като дете ^
канцелария, в нея да раоо- хиляди на месец 

Наистина, обичам такива спе- достатъчно за
най-много сто иконо- имайки предвид

трябва да телите си. А. което е много по-ва

бща в

ваха по
на ясно. че броят на състезатели
те трябва да се увеличи — пора
ди твърде големия интерес за уча
стие на този фестивал.

За това убедително свидетелст 
всва и броят на участниците в до
сегашните фестивали — до тази чат времената, ноито на

. V». 5,.:.”^.
ц а| ' ^ надявам се че някак ще успея

,, отличен съм ученик. Ье- 
;] това нещо значи.

От. може би, бъдещия иконо- 
сигхфно, до бъдещ

циалности, а 
мическата. Мисля че

факултет, зашото със оре- жно, те
въобше нямам шанс Мисля че и 

вече На края. азОсемнадесетгодишната девой-
и ка от Биело поле Миряна Нишо- 

гич се х/чи за шлосер-
— Татко ми е работник, май- 

тсмакиня- Лз обичах да се

ми гарантират
заплатите са добри 

обичам тази работа
завърша
дно училище

работа. Разбира се, 
факултет е тРУДн°,
.. Зная. че сега е трудно 

запиша на факултет, че все 
необходими силни връ- 

за да се получи 
книжка. Но, 

. На

да намеряима но псеи с 
пак.

ката
запиша в тази специалност и до
волна съм. Никаква стипендия

взимах това

и точно 
получиха 
зови медали, които неприсъди
Председателството на Съюзната изтича онова време когато нерядко 
конференция на югоолавската мла- можеше да се чуе „имам хуоава 1-ЛеД
АеЖ' «Кет ?атГ1НееГля^ч Хо'слаедъГсе

Фестивала. Преходната сре- Е СЛВД ^
ЙТО приживе бе покровител «а зи, които седейки в канцелариите, кла ^ ; г.руич се готви Да ста- А Джуро Матиевич, Ученик
този фестивал, досега спечелиха си очакват някои друг и за тях да ^е“^цАнР р7кт0р: гостилкичарска специалност от Со-
V отбора а тази година им се заработи заплатата. нс водач “ ™ бо”а ми „лежи”- мбе? вече е взел решение:
щиобщи и отборът на лознишкм- Дали спластнаха по;рано често Получа някое Работ- - Ше продължа да се шнолу-
те средношколски центрове, които изтъкваните недоволствия. Дали Миелче не ДРуГо тогава в вам. Желая да завърша туристи-
шке.туват бъдещи производители, младите се помириха с фабри . СОпераиията мога да бъда трак- ческа специалност, макар че вече 

квалифицирани та съдов? размислям 33 сега ме чака раоота.
работници вече не съществуват. Миряна Зец, ученичка в тРетн но ШКОлуване. Не раз Сигурна работа очаква и Боян
но вместо ТЯХ са открити училища клас на средно училище от Пр колко ще зара- Мцркович, бъдещ келнер от МаРн-
и центове за насочено образова- бой се готви да стане' оксиженн- дшелях 1 " н“ стичайто бор За работа се надява и Лойзе

Тжровителството, пак. пое ст. Или, да бъдем напълно прециз- одавм защото в никои ^^ „ел„ер от Целйе .. -
Р Югос- ни - гасен окоиженист. До преди вв « Т мо уча Когато жпрналист подреди

някоя година ое съвсем рядко да то за ка^ ^це У впечатленията си от това друже-
ГеделиъеоРИзаМ0Гзиеж= п^ Ш, ни з^лежки зГсметка на учили- не със средношколци от щяла Юго 
очевидно времената се меняват. ше-о, но не пропуска да каже, че славия личи че преломът към про-

— в МОЯ клас има десет дево- не би било за отхвърляне ако има извсдствените специалности е вече
ЙКИ и 26 младежи - казва Миря- повече практическо обучение,-„за- направен. В'това дружене охраоря

неен професор който също шото без съш.инска парктика няма за изказаната люоов на
ЛозГца добавя че то^шо и дсбъР майстор”. хора къд. бъдещите си жизнени

Неговият връстник от Скопие пътища. Младите състезатели на
школува дело показаха, че наистина много

можат и умеят. Някои работи за

1ИМ
ме навлече когат° 
решение. Засега все още не зная 
дали ше продължаЛКИ и школуването
С!1.от в^к

тор на 
бърна купа на другаря в

Училищата за

ние. а
Съюзът на синдикатите на 
лавия. Фестивалът, това никкой не 

оспорва, дава особен гхри- 
и необхо-може да

нос на толкова търсената 
дима афирмадия на работнически
те професии, а ценна е и ролята 

сближаването на младите от младитему в
цялата страна, в укрепването 
братството и единството. През из
миналите години често се повтаря- 

ФеСтивала „Кове се

на на, а
дошел в
Миряна' в целия клас е най-добра
в практическото обучение, че ра- Веле Митров, който се 
боти систематично, прецизно, как- за водопроводчик, мисли ооаче че

училището му дава всички възмо- 
се подготви

ше девизът на
има^победители ^Гне^и^обеде- го това само женско умее. 
ил.а пооедител . Миряна добре знае, че неот

давнашните проучвания, проведени 
тъкмо в При бой, са показалм ч^ 

Хроникьори на фестивала са шито един окоиженист не е «оча-
„съ.щинска пенсия” — или е за-

които нормите са твърде висежи. 
да кажем и по двадесетина мину
ти, те завършаваха за четири-пет 
минути. Значи, повечекратно над- 

■|| в хвт.Рляха нормите. На очите на

жнс.сти успешно да 
за б|.тешата работа:

— Убеден съм. че тази раоо- 
работя добре, ззвгото

ни”.
НОВИ ДРУГАРСТВА

та ше
уччлмшето нтI добре учат: получа- чле,нозете на жирито се чувствува- 
валае достатъчно практически зна
ния. За тази специалност се опре
делих понеже се Д°ста търси и г.

че бтпзо те намеРя Ра-

прецизно записали, че на тазгодиш- къл 
ния, средношколците са се състе- 

35 специалности. На лис-
ше, че им харесва тази невероят- 
нест, много значеше да се чуят 
техните въпроси: дали е възможно 
този човек вече някъде да не ра
боти?

минал като инвалид, или е почи
нал. Знае. че и иепаренията при ок 

прецизно оиженисването са твъше опасни, 
но — няма да се иродомпели. За-

завали в
тите след състезанието 
са записани точните, заетото мя
сто. Процентът на навоовързаните 
познанства не е прецизиран,

надявам
специалност обича т-шчо млСто. Понрай това и за

платата на един водопроводчик в„(ОТО, тя тази 
но далеч повече от други. Биляна Грозданич

ворен редактор Влайко Кривокапич, глав- тел Драпгша Павлович.
ни и отговорни редактори на републикан- в Адреси на реданциите: за всички издания 
ските и понрайнинскнте издания — Доб- на „Комунист”: Площад ,.Маркс и Енгелс”
ривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина), 11 Белград, телефонна централа 335-061; ад-
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), рее на реданцията на изданието за СР Сър-
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Петър бия: Нови Белград, Булевард , Ленин" 6,
Караянов (СР Македония), Янез КорошеЦ телефон 627-793.
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър- • Издава Издателска трудова 
ватено), Матия Новосел (СР Черна гора), „Комунист”.
Калман Пегкович (САП Войводина), и Ал- 9 Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на „Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия Д-Р 
Богдан Трифунович, заместник председа-

Комунист
• С уназ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист” е 
отличен с Орден братство и единство със 
златен венец.

• Директор и главен и отговорен редактор на 
на „Комунист” Велно Ми-

организация

относно хърватско-схрбсни (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бъл
гарски, унгарски, словашки, румънски и

всички издания 
ладинович.

• Урежда единна редакционна колегия: ди
ректор к главен и отговорен редактор Ве
лко Миладинович. заместнин главен и отго- русински езици.



В агрокомплекса ш
!>:

>■ .1 1условия за развитие иуУЗ

Штщшж ввВ рамките на провежда
нето на Дългосрочната про 
грама тю икономическа 
стабилизация в нишки 
гион се води акция за съз
даване на единен агроком- 
плекс в рамките на „*Агро- 
комбината". Тези дни тря
бва да бъдат предприети 
и първите крачки в тази 
насека.

пия „Видлич” във Всички 
Одсровцп.

сив поле. кравеферма за 
500 бройки, ферма за уго
яване на юнци от 100 брой
ки и пр.

В рамките 
..Кооперант" се предвиж
да изграждане на няколко 
аг/миферми в частния сек
тор: 10 мини ферми за уго
яване на юнци, 5 свинефе- 
рмги за разплод, 5 ферми 

на свине. 16

ЩШ!ГшЖВ рамките на агрюком- 
плекса би трябвало и тя 
да намери своето място, 
защото обединява значите 
лен брой селскостопански 
производители от селата 
В. Одоровии и Туленовци 
в район Забърдие. иначе 
д с брн дгл е копр о и зводи те 
ли и производители на 
пшеница и царевица и ме-

IРе- :
•на ООСТ ЩШт1ШЩШкШт.

По старата вада отново пстсче вода
ш
КРАТКИ ВЕСТИ

Основна цел на сдружа
ването е — 
ползване на 
максимално използване на 
механизацията.

По такъв начин биха се 
създавали условия за про
изводство на повече хра-

за угояване 
ферми за овце и кози, ед
на птицеФ©Рмз за произ
водство на яйца и 3 фер- 

за производство на 
пи томи зайци.

Значителна роля в реалп 
з ира.не го на запланираните 
обекти се очаква да юка- 

п Репубди ка н окият
фонд' за насърчение раз- 
тието на изостаналите кра 
ч*ша, а ще участвуват съС 
собствени средства и бъде-

На 3 юни в се
ло Въл новия тъ;ржесх 
вено ще бъде открит 
нов водопровод. Водо 
провсдът е построен 
със съвместни уси
лия на местната об
щност, 
тели а та 
комунални дейности 
и числящите се към 
ЮНА. Дължината на 
всдспрс-зода е 
метра, а стойността 
възлиза на 
динара.

В Димитровград е 
раздвижена инициа
тива за да се утвър
ди лонация за изгра
ждане на жилищна 
сграда със сдружени 
средства на гражда
ните. Именно, заин
тересовани за апарта 
дгенти граждани мо
гат да сдружат сред- 
стза за да им бъдат 
построени апартамен
ти в една сграда, ко
ято би трябвало да 
се строи на мястото 
на. кцдето се нами
ра селскостопанската 
аптека. Досега са се 
явили 14 заинтересо
вани лица.

по пълно из- 
зелтята при со.

Може би създаването на 
регионалния агрокомплекс 
те даде най-реална основа 
за осъществяване ’ на набе
лязаните райзвойни плано
ве в селското стопанство 
в Димитровградска общи
на до 1985 година. А теза 
са: ООСТ ..Нишава” тряб
ва да завърши доизгражда 
не ферма в Бачевско по
ле- неза ферма в Боров-

ми

самоупра1Ви- 
общност зана.

же
Освен сложната органи

зация на сдружения труд 
по селско стопанство „Сто 
чар” в Димитровград, съ
ществува и една частна се 

организа-

1200
ц-иге притежатели на ми- 
нифермите. 2 100 000М. А.лскостопанска

т
БАБУШНИЦА По старата водени

чна вада в Димитро
вград пак потече во
да. Както е известно, 
вадата вече няколко 
П7 ли почистват бри
гадирите и войници
те за да може да се 
ггелзува за нуждите 
на бъдещата ляини-хи 
дрецентрала, . която 
трябва да се построи 
на мястото на няко
гашната първа водо- 
централа в Димитров 
гргд. Ведата е пус
ната временно, защо
то предстои фина ре
гулация на вадата и 
изграждане на уреди 
за затваряне същата 
на входа.

Навременна подготовка за прибира 

нето на реколтата 9
Тези дни е сложе

на последната асфал
тов? настилка на но- . 
гкя пазар. Заетите в 
„Комуналац” 
среда, а изработват 
се и навеси за про
дажба. Тъй като по- 
”)Г';о са поставени во 
- "трезеддч тръби оча 
5 /' се новия пазар 
яасколо да започне 
дг се ползува. Досе
га за пазар? са израз- 

ок оло

приемат съответни мерки.
Акцията по подготовка 

за прибиране на реколтата 
ше се намери тези дни и 
на дневен ред на сесията 
на Общинската скупщина. 
Съвсе.м оправдателно, ако 
се има предвид, че през 
последните две години. Ба 
бушнишка община изоста
ваше в прибирането па ре 
колгата и изпълнението 
на плана но изкупуване 

М. А.

Макар че До жътвата и ли и във връзка съ.с замя 
ната на меркантилна пше
ница за семе.

Обществено-политичес-

вършитбата остават поне слагат
още месец и половина, в 
Бабушнишка обшина се 
върши подготовка за ус
пешното иаг привършване: 
Изхождайки от изключи
телното значение на тази- 
задача. в нейното изпълне 
ние трябва да се включат

организации в местките
ните общности в съдейст
вие с шабовете по приби
ране на зърното Ст.що тряб

зава да направят ттлан 
жътва и вършитба. С въз 

обшествено-поли- никващиге проблеми 
субекти в оощи-

всички 
тически 
ната, които ^рябва да изи 
граят главна роля в акци-

нав
реме трябва да осведомя ха два ни 

2 500 000 динара.ват общинския щаб и реги 
оналния щаб, за да се пред л. т.на пшеница.ята.
С В ЖДРЕЛОТО МА РЕКА ЕРМАПреди всичко, в най-ско 

ро време трябва да бъдат 
поправени и доведени

селскнестопански ма Минава се, но с голяма опасноств
ред 
шини
чки и комбайни. Тъй като 
тези машини предимно се 
намират в частния сектор, 
щабовете за прибиране на

жътварки. върша

Тези дни минаха първите пътници по до
лината на р. Ерма от Погановски манастир за 
Трън око Одо-ровци, но разбира се, с голям риск, 
защото пътят още не е свободен, а и без то
ва минаването ще бъде опасно все докато се 
шострои тунел под Гребен планина и се обезпе
чи безопасно движение на пътници и моторни 
превозиш средства.

във всички ме 
общности трябва

реколтата 
стни
еще сега да видят какво 
е положението и състояни 

на машиннйя парк, наето
време да се обезпечат Рд 
зервни части, гориво и с-ма 
зочни масла. Да не се слу 

ло-рано, в раз

Както ши уведомиха в Регионалната само- 
■общност за пътища в Ниш, вече 

изкуствено
управи гелна 
се изпуска водата от създаденото 
езеро в ждрелото на Ерма.

чва, както 
гара на жътвата и вършит 
бата да се търсят резерв 

тогава и
Работниците от трудовата ерганизаца 1Я 

за пътища ,,Ниш” би трябвало за месец и по
ловина да оспюбодят ждрелото от срутената ска
лна маса и земя и да поправят пътеката за пе
шеходци.

Както изтъкват в Регионалната самоук нрави 
теЛ1на общност за пътища в Ниш във фаза па 
изработка е проект за построяване на тунела 
под Гребен, с който отново да се открие изход 
за населението от Трън ски Одю.ровцЦ, Куса 
врана, П стачници, Искровци и др. села и Дере- 
кула.

ни части които 
трудно могат да се иамер,
я-г.

на койтоДруг въпрос
е нужно да се посвети дъ,д 

внимание е нав-жимото 
речениата подготовка и за 
откупуването 
и обезпечаването на поме 
тения за складиране на 
зърното» да се водят навре 
ме разговори с’ьс 
стопанските ироизводитс-

но пшеница,

М. А.селсио-

СТРАНИЦА 7Братство * ^ юни 1984



#КУЛТ У РА
ДИМИТРОВГРАД

Н й-сетне 

и премиера
НА УСПЕХА

на ФилософскияМладите химици, асистенти
Ниш Гордана Милетич и 1одор Ие- 

и докторски дисерта-
1945 го-

факултет в
ден неотдавна защитиха

Гордана Милегич е родена през 
дина в Нови Сад, а Тодор Пенев е родей през 
1943 година в Димитровград. Запознават се още 
като студенти. Огромна любов към химията им 

В илим Вайганд на Белград-

Ц|ИИ.

След поозече от една то 
дина чакане- най-верните
любители на театралното 
изкуство в Димитровград 
имаха възможност Аа (ви
дят пиесата „Хора" от Ве 
лнмигр Суботич, в изпъкне 
ние на самодейния театър 
„Христо Ботев" от Диммт 
ровград.

Публиката имаше възмо 
жност да следи съдбата 
на едно семейство през 
първите години на война 
та, което укрива една ев
рейка и съдбата на едини
ят син и неговия добър дру 
гар а! приятел, озовали се 
на противоположни стРани. 
Приемчивият текст и за 
трогващото съдържание 
на пиесата плениха в ким а 
нието на публиката мно
го повече, отколкото из
пълненията на артистите, 
някои от които по-често 
търсеха помощ от суфльо 
ра вмест0 да са научили 
текста. Това само по се
бе си говори, че въпреки 
година и повече между 
две приемиери, не бива ,,иа 
бърза ръка" да се подют 
вят пиеси.

Честите отсъствия на от
делни артисти от репети* 
циите също не са оправ
дание за това, а отразяват 
несериозност в подхода 
към пиесата и са задавали 
непреодолими трудности на 
постановчика Новица Па- 
нич. Все пак не можем 
да не изтъкнем играта на 
Александър Златанов, кой
то както и 
„глава" на 
доминираше на 
Николина Ранчева, 
негова съпруга 
бе също убедителна, но 
виждали сме я и в по-до 
бри изяви. Снежана Ман- 
чич като Симона, на момен

вдъхнал проф. Дф
затова наскоро след като 

аслиратура. Следсгия университет и
свършили следването. дали и

пътищата им се размитала, за известно време
— Гордана заминала за Прищина, а Тодорнали

за Димитровград.
Но не за дълго.
През 1972 година Тодор Пецев се озовава 

в Ниш и става първия асистент по химия 
Философския факултет. По-късно пристигнала и 
Гордана Милетич.

И пак продължават да работят заедно, 
давайкш се всеплло на науката, решили да за- 

докторски дисертации. Взели срод- 
ио-широка област- Пецев из-

хомогенно-иатали-

Сцсната от пиесата „Хора” на

Славна Димитров.
Имайки предвид дълго 

очакванагв премиера, пуб
ликата не изпълни залата 
на Културния дом. Над 200 
на-й-воРни любители на 
театралното изкуство

доволни напуснаха 
залата. За съжаление, мя 
кар че от премиерата 
наха доста дни. още не е 
насрочено ново представле 
ние. Също не се знае и ко
га ще б-рде премиера на 
втората пиеса „Лисица и 
дрозд’’, коядо подготвят 
друга трупа артисти на са
модейния театър в Дими 
тровград.

ти мално несериозна. Сла 
вча Антов като германс
ки офицер, преди топа бли 
зък «а семейството, дос
та успешно предаде лика на 
германците, конто с идва
нето на окулаторските 
войски веднага получа
ват униформа и висок 
пост- Приятна лгененада, 
въпреки второстепенната 
роля е Олшца Антова ка
то Цица, снаха на Митар. 
оставила мъжа си и наме 
рила „утеха" между гер
манските офицери. В оста 
налите роли се представи
ха Иван Лек ой, Мирче Во 
и-нович, Никола Андонов и

От

щита-ват и 
ни теми, от една 
следвал: „Приложение къмвсе анализ на следи на елемен-' тичните реакции при

разтвори", Г, Милетич: „Нови кинетични 
утвт.рждавгне на следи на йони и

пан ти в
методи за 
разтвори”.

Десетгодишният денонощен труд на млади
те химици излезе резултатен. Пред Д-Р проф. 
Вайганд, д-р Рангел Игов и Тсазр Тодоровски 
Гордана Милетич и Тодор Пенев с успех отбра-

ми

ниха дисертациите

А. Т.

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН
ТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД

Практическо обучение
В средношколския обра

зователен център „Иван 
Караиванов” в Босилеград, 
съгласно плана и програма
та за средно насочено об-

ции в Босилеград. Само 
машинната специалност от 
тоети и четвърти клас по 
две седмици ще бъдат на 
практическо обучение в 
„Мачкатица" в Сурдулица 
(четвърти клас вече завър
шиха практическото си 
обучение в Сурдулица). На 
стоящата и следваща сед
мица те ще бъдат на пра
ктическо обучение в „Ав
тотранспорта" и „Услуга", 
където досега бяха учени
ците от тази специалност 
от трети клас.

Учениците от химичес
кия отдел и юридическия 
отдел цялостно практичес
кото ги обучение ще про
ведат в съответни заведе
ния тг организации в Боси
леград. а ••чениците от се
лскостопанската специал
ност. практическото обуче 
ние провеждат да имотите 
на основната организация 
на сдружения тоуц „Нап- 
'рецъ1к" под контрола

от тази орга
низация.

Праитичсгкото
за което всеки учените 

е дължен ла всп,и дневни1К

разование и възпитание, се 
провежда практическото 
обучение за учениците от 

Митар кзщ четвърти и трети клас. За 
семейството, разлина от досега, тази 

сцената, учебна година, както ни 
като 

Смилька,

Гордана Милетич
— Какво е приложението на вашия труд?
— Много широко — споделя Пецев. В еле

ктрониката например, за утвърждаване чисто
тата на различни вещества, за утвърждаване ка
чеството на проводниците. С голяма точност 
може да се утвърди присъствието на манган, 
паладий, желязо, цинк или кадмий в разтвори. 
При това използувахме съществуващата в на
шата лаборатория апаратура. Методите, които 
използувахме — споделя Пецев — са нови, за- 
щото досега в тази област се използуваха по- 
сложни и скъпи методи.

— Нашият труд може да намери и широко 
приложение при защита на човешката среда 

изтъква д-р Гордана Милетич. Чрез кинетич
ни методи могат да се утвърждава съдържание
то на токсични вещества във въздуха. Могат 
да се уст©::с-зяват действуването на ензими и 
др. вещества при химичните процеси в живите 
организми — казва Г. Милетич.

— Не беше леонО —казва Г. Милетич. На- 
се с колегата Пецев да оставаме да 

работим и до късно вечер и не веднаж се слу
чваше и чистачката да ни предупреждава да 
оставим лабораторията.

— Сега, когато всичко свърши 
• трудностите се забравят — казва д-р Пецев.

Имахме Щастие — изтикват д-р Пецев 
и д-р Милетич, че и този „изпит" Държахме пред 
нашия известен химик д-р професор 
Вайганд, който още 
у нас голям интерес към химията.

Тук почти е излишен въпроса какво е фо
рмулата на успеха. Това, естествено е 
упоритият и системен труд. Примерът 
диге химици д-р Г. Милетич и д-р Пецев са 
само още едно потвърждение на тази максима.

М. Андонов

Тодор Пецев

уведоми директора на учи 
лището Асен Стоев, по-го- 
лям брой ученици практи
ческото си обучение ще 
проведат в трудовите и 
пр о изводствени орган и за-

Г
„Поетична антология' 84“

ЧО,ЕК И ЖЕНА
Очите , ми тайните 
на мълчанието разкриват.
В душата ми щастие 
и неспокойствие се сменяват.
Моето съществование е моята гордост. 
Човек съ,м на л аташе
и мога да имам тайни...
Жена съм и имам право да обичам... обуче-

Деница ИЛИЕВА
някак* * * за всеки ден, слели задъл

жено лице-специалист от 
тази специалност. 
тпвя. организацията

Приятелство с Теб бих могъл 
да овържа,

но приятел да ти бъда — 
не мога.

Пороят От моите чувства
не се удържа:

всяка среща с Теб е сигнал 
за тревога.

след 
дава

ггигмен отчет за в^еки уче 
ник и накрая л^чвникът 
П1;тхжй1 заключителен из-

Вилим
от студентски дни създаде

пит .ггоед тричленна. коми
сия. двама

само 
на мла-пр ©подаватели 

ш еи'/.н специалист от оо- 
га1низаци.ит!е. ю пето 
^©нигк е бил на практиче
ско обучение. М. я.

Ванче БОЙКОВ този
у

___у
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ОТ 25-МАЙСКИТЕ ТЪРЖЕСТВА В НАШИТЕ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ССМ В 

ГРАНИЧНОТО ПОДЕЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД
КРАИЩА

СУРДУЛИЦА

Бдителни пазачи 

и|дейни1младежи
Внушителен младежки преглед

Своя празник младите на Сурдулишка общи
на ознаменуваха с редица акции и манифестации и с рожденият ден на другаря 
тържествено заседание на Общинската конферен- Тито бяха ознаменувани и 
ция на ъюза на социалистическата младеж. Най-тъР в образователния център 
жествено бе на 25 май на градския 
пред няколко хиляди зрители младежта 

- диционен Преглед на младостта-

Денят на младостта и

Дейността на Конферен- готови да отбраним роди- 
ццята на Съюза на социа
листическата младеж в дра 
ничното поделение в Боси
леград, към която дейст®у 
ват повече първични орга
низации на ССМ, нераари- 
вно е свързана с дейност
та на организацията на Съ 
юза на комунистите и 'изо
бщо с живота и свещения 
дълг на граничарите-

ната си от евентуалния аг
ресор.

— Спортната дейност е 
■незаменима съставка на об 
щата физическа подготов
ка на граничарите — каз
ва Коленович. —■ Ние има
ме наистина богат спортен 
живот и свободно мога да 
кажа, че това е дело на 
младеж/ката организация. 
Веднага искам да подчер
тая отличното ни сътруд
ничество «а спортното по
ле с младежта от града и 
крайграничните села. Съща 
оценка заслужава и сътру 
дничеството ни с младеж 
та и местното население в 
културно-забавния живот 
и опазването на околната 
среда.

Младежката организа
ция на граничарите очеви
дно постига отлични резул 
тати в дейността си. Успе
хите й най-много се дъл
жат на силния кадров по
тенциал 
граничарските

,,Йосип Броз Тито" и в ос
новно училище ,.25 май" 
в Божица. С тържествено

стадион, където 
изпълни тра-

На тържественото Съб- Ц 
рание на ОК на ССМ, със- 1 
тояло се на 24 май за зна- Ц 
чението «а майските тър- Ц 
жества и за все по-важни Щ 
те и по-гол еми задължения Я 
на младите в социалистиче Ц 
окото сзмоуправително об * 
щество говори Бранислав Щ 
Антич, председател на ОК Ц 
на ССМ, в Сурдулица. По й 
време на Народоосвободи Ц 
тел ната борба и в следвоен Щ 
ното развитие, каза Ан- ^ 
тич. младежта ясно пока- Ц 
за, че е за социализъм. И Ц 
днес младежта върви не Ш
ОТКЛОННО ПО ТитОВИЯ ПЪТ 
и така ще бъде и в бъде

—• Безупречно осигурява
не на държавната граница, 
назва председателят на Ко 
нференцията Етем Колено 
вич, е нашата най-важна 
военна и морална длъжно- 

произтичат 
младежката

ст, от която 
задачите на 
организация в поделението- 
Централно място в дейно-

Най-вълнуващият момент: Титов портрет на върха на 
,,жива пирамида"

стта ни заемат повишава
нето на боеготовността на 
граничните части и служ
би и идейно-политическото 
издигане на граничарите 
но има още редица други 
също така важни задачи 
Например борбата за ико 
номическа

ще.
— Младите трябва да приети в Съюза на социали 

знаят, че обществото е етическата младеж, а на
тяхно, че им предлага ху
бава перспектива- Но и 
младежите и девойките в 
органите на самоуправлени 
ето и на всички обществе 
ни пунктове трябва по-ре- 
шително да се борят за на 
предъка и интересите на 
нашата социалистическа 
общност, за своите интере

събрание на трудещите се 
на ООСТ за производство 
на минерална 
май" беше ознаменуван де 
<нят на тази стопанска орга 
низация-

„25заслужили младежки дей
ци и трудови колективи бя 
ха връчени благодарстве
ни грамоти.

На 25 май на градския 
стадион почти се бе пре 
сеяил пелият град, за да 
види Прегледа на младост
та- Около 1000 ученика от 
основните и сродните учи
лища и деца от детската 
градина „Наша радост” из 
пълниха гимнастическо уп 
ражнение.

вълна

момчетата в 
униформистабилизация,

С. Микич

БАБУШНИЦА

Участвувахаси — изтъкна между дру
гото Антич.

След това 40 пионери бя 
ха по тържествен начин

Съобщение
НА ЖУРИТО ЗА МЛАДЕЖКИЯ ТВОРЧЕСКИ 
НАГРАДЕН КОНКУРС НА СП. „МОСТ”

млади
По повод Деня на мла- 

младостта — 25 май — в 
Бабушница .на стадиона на 
„Лужница" в следобедните 
часове на 25 май беше из
пълнена подбрана култУ.' 
но-художествопа и спортна 
програма, в коя то участву
ваха над 500 млади.

Първи се представиха мз 
видниците с твърде хуба
ви упражнения. След тях 
пред зрителите се пред
ставиха учениците °т ос
новното училище „Иво До
ла Рибар", а сетне — уче
ниците ог Образователния 
Центъ.р „Вун Карадж1И1ч", 
които изпълниха народни 
пести и танци на народи
те и народностите в Юго
славия-

Общо впечатление бе
ше, че и покрай съствува- 
щото известно н©координи
ране между известни точ
ки от програмата, и лошо
то време до известна сте
пен попречи на най-уопеш-

ГРАНИЧАРИ НА ПОСТ: Зоркото им око забелязва 
всяко движение в граничния пояс

таченето на братството и 
единството и другарските 
отношения в нашите реди
ци. Тези задачи вазнмно 
се проникват и те са. съ
щност на нашия свещен 
дълг — винаги да бъдем

Журито за Младежкия творчески награ
ден. конкурс на сп. „Мост" в състав Момир То 
доров, Зденна Тодорова и Стефан Николов 
(председател) разгледа младежките творби, из 
пратени за награда и прие следното решение:

— Първа награда за стихотворение 
съжда на стихотворението „Марина” от ВЛАДИ 
МИР АЛЕКСАНДРОВ, обозначено с шифър 
„Лон Волф".

— Втора награда не се присъжда.
— Трета награда се присъжда на стихо

творението „Не" от ВАНЧЕ БОЙКОВ, обозна
чено с шифър „Младост"-

За разказ първа и втора награди не се

изпълняват своя Дълг към 
родината с висока отговор 
пост и над 50 на сто от 
обмеи.я им брой веч© стана
ха членове на Съюза 
югославските комунисти.

М. Янев

се

ПО ПОВОД 25 МАЙ — ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

Димитровградчани на 
централното тържествоприсъждат.

— Трета награда се присъжда на разказа 
,,Висони»г зид” от Новица Иванов, обозначено 
с шифър „Защо не съм”.

Награди за новела и статия не се присъ-
Лрупа от 100 младежи и девойки и рабо

тници от Димитровград се намериха между 
зрителите на централното тържество, състояло 
сс по повод Деня на младостта .на стадиона 'на 
ЮНА в Белград.

Именно,
от Димитровград, заедно с 50 заети в 

ООСТ „Тигър—Димитровград”, направиха едно
дневна екскурзия до Белград на 25 май. Те по
дсетиха „Цветния дом” и останалите обекти от 
мемориал«и,я комплекс. а вечерта 
.ваха на централното 
май на стадиона на Ю.НА. Заедно с тях бяха 
и 25 младежи и девойки, които щ> време на 
„Майските орощи" в Димитровград бяха дома- 
ЮИ1НИ на отделни групи гости и се грижеха за 
тях по дреме на орящите. Това им бе своеобра
зна .награда за ангажирането им по време на 
майските тържества в Димитровград.

ждат-
За записани народни песни се присъждат

следните награди:
— Първа награда се присъжда за заниса- 

народии песни: „Седело Яне субота вечер” 
ВАНЧЕ БОЙКОВ

.курсистите на политическите
шнолииите

и .Цъвти Ружо”, записани от 
шифър „КУРИОЗ”.

— Втора награда се присъжда за записани 
те народни песни: „Промъчи се сиво стадо” и 
„Момче Данче коня игра”, записани от РАДКО 
ИВАНОВ, под шифър „Бела вода".

__ Трета награда се присъжда за записа
ните народни песни ,,Да знае моме да знае” ,и 
„Гюл девойче”, записани от ЖИВКО МИЛКОВ, 
Назьрица — Босилеградсно.

ЖУРИТО

под

присъству- 
тьржество по повод 25ното представяне на мла

дите от общината.
На 25 май районни про

грами бяха изпълнени и в 
.районните центрове — Зво 
нци, Стрелъц и Велико Бо- 
нинци.

А. Т.М. Антич
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В ДИМИТРОВГРАД ПРЕБИВАХА СПЕЦИАЛИСТИ НА РТБ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАДНеобходима по-добра снимка на екрана Четнрдесет години 

хуманна дейност
По повод 40-годиши'Ината от възобновява- 

Чорнонид кръст в СР Сърбия, приз ми-

определена на върх В«д- 
В'|,Л1ко-

визионнен нренредавател, 
с помощта на когото тези 
сола тде имат вьаможшост, 
поне частично, да гледат 
програмата на Телевизия 
Белград.

Както е известно една 
част от територията 
Димитровградска община 
«е е „покрита" с телевизи
онна програма, 
приемането на тази прог
рама в някои райони 
общината е напълно неза- 
доиолянащо, почти невъз
можно.

лич, между село
местността „Марина 

С изграждането

ша
вия и 
чешма", 
на този црепредавател с те
левизионна програма те 
бъдат „покрити" районите 
Висок и Забщрдие. Обаче, 
поради лошото местополо
жение на .селата Брайнсов 
ци, Вълкови» и Сенокос в 
района на Висок и Пет'ьр- 
лаш в Забърдиет0' тези 
села пан ще останат без 
качествена опиша на ТВ 
екраните. Но и за тях е 
намерено решение, тъй 
като на територията 
Пиротска община през 
следващата година тРяб 
ва да бъде построен теле-

пето на
налата седмица в Босилеград се проведе гьрже- 
ствено заседание на Председателството на Сну- 
годината на Общинската организация на Чсрзе- 

На заседанието присъстиуваха и от- 
— антпшисли на Червения кръст в

По-точно.

на
Що се отнася до лока

лната на втори» препреда 
ватол на територията на 
общината, чисто .изпрати
ла, не бе запланувано на 
вьрх Басара, (за .нуждите 
па. селата от района на Бу- 
Рел и Дерокула), омороД 
проучнанията тази локания 
не е най-подходяща. В ирс 
«стоящия период предстоят

ния кръст, 
делни лица
Босилеград, които със своята активност са дали 
принос в развитие-го на -гази доброволна и хуман
на организация.

На заседанието, а по повод юбилея, доклад 
във връзна с развитието и приноса на Червения 
кръст в общината, в СР Съроия и вьсоще в 
Югославия, изнесе председателят на Скупщина
та на ОО на Червения кръст в Босилеград Про- 
кс :;и Радованов.

В продължение на

Тези дни в Димитровг
рад пребиваваха група опс 
циалисти от Радио—^теле
визия Белград. Целта на 
посещението им бе да оп
ределят точните локац1И.и 
на заплануваните телеви- 

зпгонни препредавате™. 
Според .направените изс
ледвания локацията на 
първия препредавател е

. на
нови иследвания, е които 
да 1се потърси нова лола- 
ция.

заседанието, за извънре
ден принос и самоотвержен доброволен тРуд, 
за .развитие и укрепване на солидарността и ху- 

осъществяване задачите на Червения 
кръст, на понечете души бяха връчени приз
нания, Скупщината на Републиканската органи
зация на Червения кръст отличи ПРОКОПИ РА
ДОВАНОВ, ЗОРАН ТАКЕВ, ЗАХАРИ СОТИРОВ 
и МИЛКА ЗАХАРИЕВА с грамоти с позлатени 
значки, а Общинската организация на Червения 
кръст в Босилеград на САШО КОСТАДИНОВ, 
МОМИР МАКСИМОВИЧ, АНАНИ ВЕЛИНОВ, 
ВЛАДИМИР АНАСТАСОВ, ТОДОР ПЕТКОВ, 
РАШКО КИРИЛОВ КРУМ НАКЕВ, ВЕНЕ ВА
СИЛЕВ, СТОЯН МАКСИМОВ и СТОЙНЕ ИВА
НЧЕВ присъди благодарствени писма.

А. Т.
маниз.ча и

В ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ ИДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Само производствени профили
но насочено образование 
в Ниш, учениците от тре
ти нлас з този 
през идната учебна годи
на в три професионални об

В първи клас в пет па 
ралелки ще бъдат записа 
ни около 150 ученика — 
има места за всички завър 
шили основно образование

според които учениците 
в средните училища по«ве 
че да се насочват за елеци: 
алности. пряко необходими 
на стопанството. Милутин 
Ценков, директор на тази 
средношколска организа
ция сподели, че според не 
отдавнашното решение на 
делегатите на самоуправи 
телната общност по оред-

ц ентъ|о

ласти щс се подготвят за 
три специалности. В приро 
дно-техническата

М. Я.
__В образователно-възпита

телната организация „й. 
Б. Тито” в Димитровград 
намериха пълна подкрепа 
обществените изисквания.

насока
30 ученика ще се школу- 
пат за иаборантоки техни
ци г.з физика, в машинна

В БОСИЛЕГРАД И НЯКОЛКО СЕЛА

Сказки по хигиена в домакинствотота още таткова души за 
шлосери и в текгислмата 
насока 30 ученици за кон 
фекци опери. Да 
•ким, че първите две специ 
алности са с четвърта, а 
третата с трета степен про 
фесионална подготовка.

Ценгьрът по икономика 
в домакинството „Даница 
Вуксанович" от Лесковац 
в съдействие с Общинска
та конференция за обще
ствена дейност на жената 
ц Здравния дом в Босиле
град, през миналата сед
мица в Босилеград и ня
колко сола, за до.макините 
организираха сказки из об 
ластта на хигиената, прех
раната и икономика <в до
макинството.

Сказки се проведоха в 
Гсрна Лисина, Мусул, Гор
на Любата и Долна Люба- 
та. а в Босилеград в ос
новното училище, въ.з фа
бриката за сушене на ово- 
амя, зеленчук и други ви- 
дозе растения, в цеха за 
производство на чорапи и 
в Здравния дом.

В Здравния дам. за май
ки с малки деца и бре
менни жени бе преведена 
н сказка на тема — прех

рана на бременни жени, 
сукал чета и малки деца, 
където отзивът също така 
бг г°ля-м.

Сказките изнесоха спе
циалисти ог отДедните об
ласти на Центъра, с те-ма- 
т/ка от ежедневния жи
вот в домакинството. Пре
ди всичко това бяха те.ми 
от областта на прехраната 
с прак!ически упражне
ния, уреждане и поддържа 
не на кзгртирите и въоб
ще на жилището, като при 
теза бяха посочени най-по
дходящите препарати за 
поддържане • на хигиената 
в жилището и пр.

Покрай това Центърът

Човекът и жизнената среда припам -

Къде изчезнаха наш четата ?
Който не е минал край кофите за боклук, 

разхвърлени по тротоара в началото на улица 
„Христо Ботев” в Димитровград, той не се е за
питал грижи ли се някой 33 чистотата на града. 
На този въпрос почти всички и почти винаги 
отговаряме: „Тия в комуналното не ои гледат 
работата”.

Вярно е, че „комуналците” не се отнасят 
най-съвестно към работата си, но е вярно и 
друго нещо: за почистване на улиците „Комуна- 
лац” получава от Общинската скупщина само 
600 000 динара годишно и 7—8 работника не мо
гат да почистят онова, което замърсят 7000 жи 
тели на Димитровград. Чистотата на града ни
кога няма да бъде на виооко равнище, ако и 
занапред се третира единствено като задача на 
„Комуналац”, ако не Стане грижа на всички.

А именно за липсата на грижа за хигиената 
на града у димитроовгр адчани искаме да кажем 
няколко думи. Преди известно време на главна 
та улица бяха поставени кошчета за бонлук. 
Сега тези кошчета са или счупени, или са из
чезнали безследно. Тръгнем ли по улиците на 

. града, лесно ще се уверим, че почти овсяка ули
ца е станала строителна площадка: правят бе
тон, стоварят пясък, чакъл, дърва... Пред мага
зините в главната улица често пъти не може 
Да се влезе от празни картонени кутии или 
стоварени стоки.

Затова се налага да повдигнем няколко ос
новни върроса. Защо съответната общинска ин
спекция не налага наказателни мерки на про
давачите и на други, които не спазват чисто
тата? Как училището 'Изпълнява възпитателната 
си роля, ако след голямото междучасие улица
та от хлебарницата до училището се „изпъстри” 
от блажна хартия и отпадъци от бюрек, меки
ци и цр.? Каква е общата култура на младите 
хюра, които днес засадят млади дръвчета по

Учениците от четвърти 
клас в това учирпще в две 
насоки, ще се школуват 
за, две специалности — в 
пртгродн о-техническата за 
лаборантски техници по 
химия (сколо 30) и в машин
ната насока за шлосери 
(също около 30 ученика).

Цонков подчертава, 
вцв втс\ул клас в пет па
ралелки ще бъдат записа
ни около 150 ученика. Съ
що в 5 паралелки ще бъ
дат записани оноло 150 уче 
нива и в първи клас — вой 
чки, които завършат осно 
вното образование.

че

по ' :хсндимна в домакинст 
во от Лесковац прожекти
ра и филми за значението 
на млякото в прехраната, 
как да защитим здравето 
ом и Филм за 
комендант —

върховния 
другаря Ти- 

М. я.В. Б. то.

БАБУШНИЦА

Курс по противопожарна защита
За противопожарната за

щита досега обикновено 
започваше да се говори, 
когато избухне пожар, 
стане някакво друго приро 
дно бедствие, което

противопожарна защита — 
изтъкна Слободан Йовано-

— казза йованович — 
рошихме да подготвим хо 
рата и превантивно да де 
йетвуват, за да няма по
жари.

вич, секретар на противо
пожарния съюз в Бабушни 
ца. Нашите работници 
организациите на

или
в

нане
се големи щети. Само та
ка може да се обясни 'несъ
стоятелното

одруже- 
ния труд, а и изобщо и 
населението', не са доста
тъчно запознати с противо 
пожарната защита. Въп-

Почтн 80 на сто от зае
тите в ..Лужница”, „Църни 
ерЪ|Х”, „Лисца”, „Комуна- 
лац” и д-р. основни органи 
зации на сдружения тРУД 
посещават курса. За цел
та освен специалисти — 
преподаватели от Ниш, са 
обезпечени и 
филми, а предвидени са и 
показани учения.

положение с 
противопожарната защита 
в Бабушнишка 
Обаче наскоро 
то трябва да се. подобри 
значително.

тротоара на главната улица, а няколко дни след 
това съ1лите тия млади хора чупят засадените 
със собствени ръце дръвчета? Не е ли крайно 
време местната общност, младежката органи
зация. училищата, инспекциите и „Комуналац” 
да разгърнат широка акция за чист град?

община. Реки че <в някои основни 
организации на сдружения 
ТРУД се работи със запали 
тел ни вещества, 
известен брой хора там 
умее да борави с противо
пожарните

положение

едва ли
подходящи— В съдействие с лроти 

бригада в 
провеждаме курс по

вооожарната 
НишА. ТашковV. уреди. Затова М. А.
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ПОГРАНИЧНО СПОРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Шизичеека култура Гостуване на спортисти 

от СурдулнцаФУТБОЛ: МРЛ — ГРУПА „СЕВЕР”

СД-ДОБРИЯТ ЗАГУБИ ва ПЕЗ" са загубили с ми 
мимална разлика 75:81, а 
шахматистите са претърпе 
л-и загуба с 5:3.

Срещите са преминали в 
другарска атмосфера и са 
станали традиционни за 
двата съседни погранични 
градове.

На .29 май т.г- спюртис 
тите от Перник (НРБ) са

В рамките на по-грамич- 
ме-„ЕДИНСТВО” (ПИРОТ) — „А. БАЛКАНСКИ” 2:1 (1:0)

Пирот. 27 май 1984 г. Градският стадион, теренът_ 
тревист времето топло, зрители 500. Съдия на сре- 
щата Миливое Минич от Бабушница — добър.
, ”р- БАЛКАНСКИ”: Мшп раклаоирания и третоклаои 
ко околов 7, Никола Най рания се разигра качестве 
ценов 7 (Раша Тодоров) но футболно 
Зоран Христов 8, Милован кие, в което А 
Тсдорсвич 7, Златан Мар- с»и” бе за една'класа по- 
ков 8, Новица Тодоров Т, добър и напълно надигра 
Борислав Мюнолов 8, Пе- фаворизираните домаюи- 
тгр Иовано;в.йч 8, Алексан- ни. Защото Димитровград 
дъ'р Станко® Ь, Кръста ските футболисти през 
Кръстев 8 (Синиша Наков)' първото полувреме не лос- 
и Новица Алексов 8. тигнаха три—четири гола
_ По-добрият ^отбор загу — само те си знаят. . Вмес- 
ои. 1 а нова е общото закл то това получават гол от

гтзлушанс.
През второто полувреме 

домакините малко се сеп-

н-ото сътрудничество 
жду Сурдулица и Перник 
(НРБ) на 22 май т.г. група 
от 52 спортисти от Су-рду- 
лица са гостували на спор
тисти от Перник. Състояли 
са се срещи по баскетбол, 
футбол и шахмат.

Футб олистите 
и ь о/р (НРБ)
ли футболния отбор „Ра 
дн-ик" от Сурдулица с Ре
зултат 3:0, полувреме 0:0. 
Баскетболистите на ,,Заета

наха и се води равноправ 
на борба. В 65 м. „А. Бал 
кански" изравнява 
тата чрез Б. Манолов, кое-

резул-

то се приема като възтьр 
жествуване на правдата- 
И когато воички очакват 
срещата да завърши-с ра
нен Резултат, домакините 
отбелязват победния 
така

предстаазле-
Балкан- на' „Ми- 

са победи-
___ гол и 

приключи този неща- 
.А. Балкански”

направили възвратно посе
щение и гостуване на спор 
гостите от Сурдулица.стен за 

мач. Но Ст. Н.ди-митр овгр а дч а 
не бива да съжаляват: 

показаха на
ни

реномирания 
лиротски отбор, че са по
добри (през есенния 
сезон

БАСКЕТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА ,,ИЗТОК"полу-
в Димитровград ре 

зултатът бе 4:0 за „А. Бал 
кански"). До края остават 
сте 4 кръга и няма съм
нение. че ,.А. Балкански" 
високо ще се класира.

В следващия кръг футбо 
листите на „А. Балкански" 
ще се срещнат с отбора 
..Бродоремонт” от Кладово 
на 3 юни в Димитровград.

ючение на присъствуващи- 
те на градския стадион в 
П ир от. В дуела между в го 1ЕСНА ПОВЕДАФИНАЛНА СРЕЩА ЗА. ЮГОКУПАТА ЗА ТЕРИТО 
РИЯТА НА МФС ПИРОТ Ч-: -...... - ' .

Димитровград, 26 май 1984 г. Спортният център 
,,Парк”. Времето приятно за игра. Зрители 200 души. 
Рефери: 3. Стоянович и П. Кривокапич от Ниш.ИЗТЪРВАНА КУПАТА

„ПАРТИЗАН” — „ЛУЖНИЦА" (БАБУШНИЦА) 0:1 „А. БАЛКАНСКИ": Зо- 
Д. С. раи Геров 26, Иван Ле- 

ков, Драган Петрович, Го
ран Вешович, Зоран Тодо- 

Влада Сотиров 9, Иван

твото и постоянно (вадиха 
със 7—8 точки разлика. И 
когато се очакваше, че го 
стите ще се предадат

(0:0)
Димитровград, 23 май 1984 г. Спортният 

„Парк”. Зрители около 1000, голмайстор Градица Ми 
" тич в 85 м. за „Лужница". Съдия на срещата Милован 

Димитриевич от Пирот —добър.
„ПАРТИЗАН”:

център
теОБЩИНСКА ОУТБОЛНА 

ЛИГА - ПИРОТ рее,
Ошгов 8, Цветан Филипов . тази разлика до края. до
2, Драган Петров, Ивица ри и да я намалят. Дома
Стоянов, Спасен Рангелов пеният отбор въпреки от

слабен спечели двете (за

смогнаха сили да запазят

КАТАСТРОФАСава Ди 
Ки-

ков от твърде изгодни по 
ложения не успяха да при 
нудят на капитулация доб 
рия вратар на гостите.

И както обикновено, би 
ва във футбола, когато 
се изпуснат добрите шан 
сове, загуби се мача. Та
ка бе и този пъ.т. На пет 
минути пред края на сре 
щата от една контраатака 
гостите постигнаха един
ственият победен гол. Жал 
ко, наистина жалко, че не 
победи по-добрият отбор. 
Изтърван е шансът за още 
по-добра афирмация на 
клу^ба, който съществува 
само няколко месеца. Въ-. 
преки всичко класиране
то до МФС Пирот за ,,Пар 
тизан” от Желюша е гол
ям успех, а за футболисти 
те претърпяната загуба е

митре-з 6. Дерманча 
ров 5. Никола Костов 5, 
Аца Станулович 5,
Марков 6, Ранужел Тодо- 
рстич 6. Драган Дончев 6, 
Зоран Зарков 6, Мирослав 
Милсшев 5, (Йордан Ден
ко в 5), Братислав Станков 
6, Емил Иванов 6.

Купата в

II, Емил Соколов.
Тома и

КЛАСИРАНЕТО В МРЛ ГРУПА „ИЗТОК"
1. ,.Асен Балкански" 6 5 1 496:418 (+78) 10
2. „Младост-каблсви"—Зайчар 5 4 1 425:346 (+78) 8

6 4 2 436:444 (—10 8 
6 3 3 502:451 (+51) 6

„ВЛАДИМИР ДУРКОВ 
ИЧ" (БЕРИЛОВАЦ) — 
„ПАРТИЗАН" 6:0 (3:0) 3. „Бубан" — Ниш

4. „ЮГ" — Враня
5. „Партизан” — Ал. рудници 6 3 3 483:443 (+40) 6
6. ,,Омладинац" — Лесковац
7. „Леда" — Княжевац
8. „Младост—Весна" (Бела 

паланка)
9. „Трайко Райкович" —

Вучйе
10. „Партизан” — Власотинце 4 1 3 275:283 (—26) 2
11. „Гердап” -— Кладово 4 0 0 237:343 (—106) 0
12. .Майданпек” — Майданп. 6 0 0 378:504 (—126) 0

Пирот, 27 май. Помощ- 
ният терен на „Раднични". 
Жт>лти кархони: Мирослав 
Милошсв и Тома Марков 
от „Партизан". Червен кар 
тон Анджелкович от 
Дуркович". Съдия 
щата: Никола йездимиро 
вич от Пирот — слаб.

Водещият на табелката 
в общинската лига Пирот 
„Партизан" 
шретъиря най-тежкото по

състезанието 
за Югокупата на територи 
ята на МФС Пирот неза
служено спечели „Лужни- 
иа" ст Бабушница. Домаш
ните футболисти от Желю

6 3 3 514:482 (+32) 6
4 3 1 331:303 (+28) 6
5 3 2 405:410 (— 5) 6

.3- 6 3 3 485:520 (—35) 6на среша, въпреки от по-долен 
ранг, напълно надиграха 
реномирания и далеч по- 
опитен гостуващ отбор. 
Желюшани бяха надмощ
ия и през пелия мач съз
даваха голови положения- 
но стрелците изневериха. 
Истинско е чудо как Дра
ган Дончев и Зоран Зар-

Желюшаог
1тлануваш1) точки и слей 
седмия кръг се намират ‘на 
чело на класирането.

На 2 юни баскетболисти 
те на ,А. Балкански" ще 
гостуват в Зайчар, където 
ше се срещнат с отбора 
„Младост—каблови". Това 
«същност е дерби'—ореола.

Баскетболистите на „А.
уси

лия дойдоха до победата 
в срещата със отнооител- 
но слабия отбор ,,Партизан" 
о-г Власотинце. След първи 
те минути, през които

Балнански" с «многоражение в своята история. . 
На -високото 
„кумува" слабият 
Йездимирович и изключи
телно грубата игра та до
макините.

поражениеаснсп опит занапред.
Д. С. СЪДИЯ

БОСИЛЕГРАД
Всяко ОСТРО

на домакина гостите поведоха, домаки-
■докато на забе- ниге бързо поехаФутболистите на „Минвралац" от 

Вранска баня изневериха
стартуване 
толерира, 
леж-ките на гостунащигтр 
футболисти 
непряк свободен 
жълти картони.

Изненадваща бе 
та и груба
НИКИ- 
сеха’
футболисти ца „Партизан". 
Освен това трябва да се 
напомни и „гордсл-и-вото” 
поведение на желюшани, 
които вече провъзгласиха 
себе си за шампиони на

водачес
Д. С.

присъждаше 
удар пгВ неделя на 27 май, в 

Босилеград в рамките на 
пролетната част на тазго
дишното футболно пър<вен 
сто на Междуобщинската 
футболна дивизия Враня 
група „А" ' трябваше да 
гостуват футболистите на 
ФК „Минералац" от Вран
ска баня- На обща изнена- 
да на всички, 
тите от Вранска баня изне
вериха. Те не дойдоха да 
играят. Сега- резултатът 
най-вероятно ще бъде Т>е- 
шен служебно — 3:0 за бо 
силеградск ите футболисти.

Любите^ти^ге на футбола 
все пак имаха възможност 
да гледат добър, и по-д ви 
жен футбол. Това удо
волствие им доставиха

отбори на 
Босилеград

юношеските 
„Младост” От 
и „Радник" от Сурдулица, остра- ТЪЖЕН ПОМЕН

игра -на дома- 
ге, -кс-ито просто ,л<о 

младите неолитннг

които този ден на стадион 
„Пескара", по хубаво и при 
ятно време за игра, в рам 
ките на състезанието за 
купата на Маршал Тито се 
срещнаха в първия кр?,г на 
то-ва най-тгопулярно спор-

На 13 юни тази година се навършават че
тири години от смъртта на нашата най-мила и 
незабравима

Петрана Стояновафутболис- т.но със'г-еза»н<ие у нас- 
И този пъ.т юношите от 

Сурдд/лица се представиха
като по-добър, физически на първенството ш-ма

чет-ири кръга. Налага -се 
в бъдещите срещи да сс

лигата, -въпреки че до /края 
още — от Димитровград

гю-оилен отбор и съвсем Този ден ще излезем на димитровградски
те гробища да посетим вечни» й дом 
цветя. Каним близки

заслужено се. класираха в 
ол едва и щя кръ-г. Резул татът 
от 2:1, полувреме 0:0, бе 
най-точно отражение на 
силите на доата отбора.

приземят. и положим 
и познати да ни прхщру-В слодващия •кръг

5 юни „Партизан" 1110 иг
рае в Димитровград сре
щу „Нйшавац".

на
жат.

От нейните най-близки
м. я. д. с.
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Стимулация 

по нашинсАи
Знам дека смо неразвийена община и де- 

млозина стимулацийе-
Они га кажу дефицитарни додатан.
Убаво йе това што държавата сана да за

държи стручнаци на неразвийената подручйа, 
да допринесу да се развийемо и ние ко друби. 
Сне йе тона убаво замислено.

Само на се сетим по предузейата кой сее 
добива туйа стимулации) дойде ми да ойдем и 
я да тражим за мене и за бабуту, оти на село 

остапи да унапребуйемо по.ъопри-

ка примаю

ХУМОР
с пощенския разносвач!

— Простаишня! Ние ДьД- 
жим на млекоразносвача.. 
а не на пощенския разнос 
вач.

В последния момент съ
пружеска двойка излиза 
едновременно от къща, в 
която е избухнал пожар.# 

На вратата съпругата се 
обръща към съпруга:

—• Мили, вярвай ми, че 
и покрай тази трагедия

съм .много щастлива, за- 
щого това е първото наше 
излизане за 17 години 
брак...

смо саде ние 
вредуту-

вайдаОно сигурно това че йе по-голема 
йа да примам тейа паре него стручнаците из 
задругуту, защо йа сам Дън—ноч на н»ивуту» а 
они не знаю ко изгледа оран»е-

— Татко, влиях сутрин
та, как мама се прегръща

— Съжалявам, но не мо 
га да ви дам пари на за
ем. Трябва да се грижа за 
старите си родители.

— Вашите родители каз 
ват, че никога не сте им 
помогнали?

1—■ Ето, .виждате... Кога 
то не помагах! на родите
лите си, как да ви помоГ 
на на вас?!

Те например У нашуту задругу у Димит
ровград лани имаше двоица по.ъопривредни стру 
чнаци кои работеоше на терен, та од време на 
време би видейомо по по.ъето. Истина йедъни- 
ят беше сточар, ама пак беше на терен.

Ония седам—осам све се набутали по кан- 
целарийете и кой директор, кой До директора, 
не дизайу да простите задньицу оди фоте-Ьете.

Туя годину йе остал само йедън що ра
боти на терен.

Не йе лоше момчето ама и он често га 
нема на работу. Ония друбите йош су си по 
канцеларийете.

Него я сакайо друго да ви кажем.
Свити тия Щ° седу у канцеларийете при- 

майу стимулацийе, а само тия што работи на те 
рен не прима.

Па де са ми обяснете да разберем ква че 
йе вайдата оди тия стилгулисаните-

А това не йесамо у задругуту тека, него 
у друЬе наше организащше. Затова ни тека и иде 
у по.ъопривредуту.

мшшшшитшшяшхЖ
::Истински велик човек е този, който е ус

пял да овладее своето време. :
Хезиод ■

:
Мъдрото разпределение на времето е осно

ва на всяка дейност-
;::Коменсни ::Един час днес струва два часа утРе.

Фулър ::: Гост се оплаква на дире 
ктора на хотела:

— Това е недопустимо! 
На прозорците на хгоя .хо
тел няма завеси.

— Но никой отвън не 
може да види. Не сте ли 
забелязали, че прозорците 
имат дървени капаци?

•— И какво от това, че 
има?
се ядосва гостът. — А кой 
може с дървени капаци 
да ои чисти обувките!

:Времето е велик учител. :Борн !::Какво ти отнеме минутата, няма да ти даде 
вечността. ::Шилер :::Денят е скъп за този, който умее да живее.

Шпицтнер
■

::
Посредственият човек се грижи 

как да убие времето си, а талантливият се стре
ми да го използува.

за това :: продължава да
:

Шопенхауер : Ч.:

МШИ и

ПомощВЕСТНИК ПА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ
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