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ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

*с4Яю ст 14 фии»
ри т* г. ИвастмЛЪо
„Братство" в удостоена
с Ордана братство и оди
нство със сребърен ве
нец м особени заслуги
в областта на информа
тивната и графическа да
йност н аа приноса а ра
ааитиото на братството
н единството между на
шите народи и народноОП.

Драгослав Маркович
посети младите
изследователи

ТИТО: Дълбоко съм убеден, че
необвързаните страни ще бъ
дат в състояние да отговоярт
на историческия си дълг
Министерската конференция

на необвър-

Гр*„ФТ.^™и=о ЙЙ&

вързаните и развиващите се страни. Специално при
знание бе отдадено на президента Тито и Югос
лавия. При откриване йа конференцията прези
дентът Тито поздрави участниците в конференцията със следната реч:
Господа министри,
скъпи приятели,
Искам да изразя голямото
си удоволствие, че ми се УДа
де момент да се обърна към
това важно събрание «а висо
ките представители на неоО
вързаните страни. Прави ми
да поособсна чест, че мога че
тук
соча
в Белград “преди седемнадесет
ференцИя нГТр°тководители,с
ма лъпжавите и правителства
"а ЛЪРнеобвързаните
страни
та
на
нс с дълг
Това, разбира сс Но
и стори период от време.
пеои0д
чсски гледано, в тозиР §
движението
осъществи
нашетокрупни резултати. Това
много
усилия
което със съвместни
днес прсдстав
постигнахме допотвърждението
лява ценно
принципите
на стойността на още
тогава
и целите които
ни вдъхновиха и по които и
Л"вез поетиката на необвърз
вансто днес светът сигурно би

~л„
2ГЖ-Й
би бил по беден, но и студена

та война, която по това вра
мс достигна опасни размери,
можеше да доведе до нова ка
тастрофа.
Мито една друга политиче
ска сила в следвоенния период с такава последователност
и упоритост нс сс застъпваше
и бореше за по-добри и посправедливи отношения меж
дународни, както това праве
ше движението на иеобвързакостта, Тъкмо необвързаните
страни с концепцията си за
света и за съвместните политичсски акции изнесоха на ви
дело, действителните ироблеми пред които се озова човсчсството и посочи пътищата
и възможностите за тяхното

|,СДвижеиието на нсобпързаността никна и процеса па
националното освобождение
на много народи от колониализма и създаването па голям
бпой нови независими Държа
пи в най-голямо число малки
и икономически недостатъчно
пазвити. Топа движение стана
ефикасно оръжие на тяхната
еманципация, на опазване не

зависимостта и активното им
включване в Международния
живот като равноправни членове на международната об
щност. Произтичайки, впро
чем, от антиколониалната ре
волюция то по същото време
по
бе двигател на нейния
--нататъшен успеше ход.
I

ДВИЖЕНИЕТО НА НЕОБВЪ
РЗЛНОСТТЛ Е НЕЗАВИСИМ,
ЕДИНЕН И СЛМОСТОДТЕЯ
ЕН ФАКТОР В СВЕТОВНАТА
ПОЛИТИКА
По своето естество полити
ката на исобнързаиостта е на
сочена Срещу имперзиализма,
лсоколониализма, расизма и
всички други видове па чуж
дсстрапна доминация и скснлоатация. Тя с насочена срс
щу политиката на силата, срс
щу политическата и икономи
ческа хегемония, както и срсвсички облици на чуждо
ЩУ
вмешателство и зависимост.
Такава ориентация на движението на необвързаиостта
го прави и: антиблоково. Бъдощето на света нашето движсиие не вижда в равновеси
ето на силите на блоковете
мито в супермацията на един
блок над друг. Осъществява
нето на целите към които се
стремим подразбира наше по
стоянно застъпване за преодо
ляване на блоковата подялба на света, за укрепване на
онези елементи в световните
отношения, които водят към
(СТР. 2).

Председателят на Скупщи
ната на СФРЮ Драгослав Ма
ркович на 7,8 и 9 август посе
ти Младежката изследователска акция „Южна Морава 78“,
която се организира във всичките 13 общини на Южноморавски регион и в общини
те Мерошина и Гнилане. Мар
кович най-напред посети еко
логическата група на Облачи
нското езеро край Мерошина,
след това историците в Косан
чич край Войник, археолози
те в Прекопчелица край Лебане, геолозите в Леце, геотехниците в Стубал край Вла
дичин хан и етнолозите във
Власи край Враня.
На осми август Драгослав
Маркович в Сурдулица води
разговор с комендантите на
останалите групи и членове
на щаба на „Южна Морава

но, но ще създават- условия
за още по-съдържателно тури
етическо предложение, изтъкна между другото Йован Пет
рсавич.
След това комендантите запознаха Д. Маркович с резул
татите на своя труд на терена. ГОЛЯМА ТРУДОВА И САМОУПРАВИТЕЛНА ШКОЛА

В Сурдулица в разговорите
с комендантите на програмни
те акции .другарят Драгослав
Маркович изтъкна:
„Нас, мен и някои другари
на тази територия и този път
доведе интересът и желание
то да се запознаем и тази го
дина с работата и резултати
те на труда на Младежката
изследователска акция на та
зи територия. Разбира се, за
тези два дни навсякъде, - къде
то сме били имахме възмож
ност да се срещнеме и разго
варяме с другарите и предт
ставителите на ОС и общест
вено-политическите организа
ции в общините, а и през ця
лото време с нас са другари
те от Междуобщинската об
щност на тази територия, кое
то е и разбираемо, понеже в
края на краищата акцията е
съвместно организирана, об
що се води и резултатите, за
които тук говорихте и за ко
ито имахме възможност да
разговаряме на отделни лока
ции, където се провеждат,
свидетелствуват, че са били
възможни само на базата на
общ труд и участие на всич
ки фактори, както на младе
жките организации от тази
територия, така и на ОС и
д. Маркович
всички останали общественополитически организации, по
Преди разговорите младите
край направеното от страна
изследователи с голямо внима
на Републиканската конферен
ние изслушаха изказването
на Петко Димитриевич, под ция на ССМ и РК на младите
изследователи“.
председател на Скупщината
След като изказа своя. инте
на Южноморавската регионал
рее
за акцията Д. Маркович
па общност, както и на инжи
нер Йован Пстровнч, предсе продължи:
„Обстоятелството,
че стоти
дател на Сурдулишка община,
която е и домакин на щаба ци хиляди млади участвуват
в различни облици на изпъл
на акцията. Те запознаха пре
няване на общи в организа
деедателя на Скупщината на
ционен облик определени за
СФРЮ и участниците в тази
дачи, местни проблеми, вклю
акция за състоянието и проб
чително и различни местни
Лемите по развитие' на целия
Южноморавски регион, а от акции, от младите изследова
делно на община Сурдули тели. па все до онези крупни
ца. Подпредседателят на ре общоюгославски или на отде
акцим
лните републикански
гионалната скупщина Петко
— е от огромно значение не
Димитриович между другото
само
но
отношение
на
реал
говори и за рудните богатства
ния, материалния принос, ко
в южните предели на Сърбия
йто се обезпечава с тези ак
все още недостатъчно изслед
ции, който сс прави за уско
вани.
— В настоявани ята по-от рено развитие на нашето об
ацсство,
и особено във възпи
близо да се запознаят с на
шия край. да открият непоз тателно отношение. Потвърди
сс
оня
следвоенен
опит, кой
натото, да съберат много ис
то имахме от големите младе
торически сведения, ние в ра
мките на Младежката изсле- жки акции, че трудовите ак
ции са голяма школа на дру
доветслска акция „Южна Мо
рана 78“ с договор в регио гарство, приятелство, самоуп
на, превзехме туристологичес равление, голяма школа за
братството и единството и
ка акция, която както се оча
ква ще допринесе за по-пата тора, че с нищо фактически
поне за определен период не
тъшно запознаване не само
па онова, което с красиво в
(СТР. з)
нашия край и Власина отдел

Л Фл «е смеят да позвопост, Така тя се учреди като
"който и да Оидо да рази от тази трибуна решително
лят
единствено възможната алтор
да кажем, че е крайно време
иа степента
"“‘Дснта
водни' политиката
онизи
начина па блоковете конпрон
мир. сигурност и общ обще да завърши това анахроиичзаиостта и да
с наствен напредък. Затова, дви ио състояние. Ние трябва .съ тации, иа изострянията и опа нашата ■солидарност
пасностито от нова военна ка*
вместно да направим всичко
жението на необвързването .е
които се борят за родите.
независим, единен и самосто и да со постигне това.
тастрофп. Днес това е общоДвижението на иеобвързаятелен фактор в световната
ността
също
така
постоянно
политика и такова трябва да
се застъпваше за справедливо
остане.
и трайно решаване на криза
Движението на нсобвързаността се застъпваше и сс зата в Близкия изток. За съжа1к
стъпва за активна миролюби- ление тази опасна и твърде
ва коегзистенция, което зна сериозна криза и продължа- ,
ваието на израелската агре
чи постоянна борба за мир
еЯг"* ш
и равноправие в света, а про сия и по-нататък поставят
тив налагане на свои общест под въпрос мира не само п
гч Щ
областта на този район, но
вено-политически системи или
и* в света изобщо. Затова още
идеологии на другите.
сс
Благодарение на. всичко то по-решително трябва да
ва. необвързаните страни от застъпим за такова решение
на тази криза, което оце води
самото начало бяха твърде
1<ъм оттегляне на израелски
голяма морална сила, а днес
са и реална политическа си те сили от всички окупирани
арабски територии и към осъ
ла в изменението на старите
Участници в Конференцията
и създаването на нови демо ществяване правата на палес
тинския народ на самоопредс
кратични отношения в света.
сиоя независимост, свобода и
факт,
който никой
признат
самостоятелния избор на соб
Тук с дълбоко убеждение ление и собствена държава.
може да прсисбрсгпвече
нс
В
усилията
за
спиране
на
ствснитс пътища на развитие.
можем да кажем, че всички
ва, пито оспорила.
иа надпреварата въ» въоръжава
Па иеобвързаността <; чуждо
досегашни конференции
Съществените обективни нре
нето и за общо разоръжава
всяко ссктанство. Нсприсмлинеобвързаните страни иа найпа политиката ИЛ
дпостанки
не,
движението
на
псобвърза
с;а
поделбите иа базата иа ивисоко равнище бяха' значидеологичсски, верски и други
телни крачки в тази насока.
Искам специално д аизтъкна,
критерии и мотиви, без оглед
че политиката на нсобвързазад какви лозунги се скриват.
ността и в последния период,
Днес сс засилват различнитоест от конференцията в Ко
те иатисци, насочени срещу
ломбо до днес, доживя по-на
единството на необвързаното
татъшна, значителна афирмадвижение. Свидетели сме иа
ция и постигна нови крупни
опити във витално важните
резултати. Позволете ми да
области
на
необвързания
В
преамбюлата
на
Декларацията
па
министсрилюстрирам това само с ня
свят, преди всичко на тери
ската конференция на необвързаните страни н Пол
колко примера.
торията
на
Африка
да сс осъ
град, отделно място е дадено на оценката за ролята
Нашата политика постоянщсствит нови облици на ко
на президента Тито в движението на необвързването
но беше положителен факлониалното
присъствие
или
м в развитието на международните отношения в ця
тор за надмлнаване на студе
нови облици на блокова залост както и за неговия принос за успеха на тази
Тя
решително
ната война,
писимост, чуждо влияние и
важна среща.
влияеше за отпочване на про
домииация. Ние трябва да
В Декларацията сс казва:
цеса на разведряването и упо
бъдем единни в отпора сре
„На тържественото заседание, с което бе откри
рито се застъпваше за негова
щу такива настоявания. Това
та. Конференцията имаше особено удоволствие да
та универсалност. С това Д01 I
от нас търси самата същност
изслуша вдъхновителната реч от изключително знаме
ринасяше за създаване на об
на иеобвързаността, интереси
ние на Йосип Броз Тито, президента на СФР Югос
щи условия за укрепване на
гс на всички нас заедно и на
лавия, чийто текст с единодушно решение бе зачис
мира и сигурността, за равно
всяка страна отделно.
лен като документ на Конференцията. Тази реч бе
правни отношения и общ на
Поради всичко това още по
широко приета като значителен принос в разисква
предък в света.
вече е необходимо в редове
нията и успешния изход на Конференцията.
Със своята активност ние
те
иа необвързаните страни
Конференцията подчерта историческата роля, ко
заздравихме съзнанието на
ято президентът Тито изпълнява в укрепването на
по-решително да се преодоля
международната общност за
ват поведенията и недоразу
политиката на необвързването и в неговата по-ната
необходимостта от прокарва
изгражменията, които нанасят огром
тъшна консолидация като независима сила
не на пътища към нови пона щета на тези страни какдането на нова по-равноправна и по-справедлива си
между народни
справедливи
то и на движението в цялост.
стема на международните отношения.
икономически отношения. Раз
Аз съм убеден, че това е въз
Конференцията
поздравлява
непрссъхващите
уси
бира се, нашата крайна цел
можно, а и необходимо. От
лия на президента Тито за заздравяване основите на
е създаване на нов междуна
делно националните интереси
необвързаната политика и подчертава своето уваже
роден икономически строй- И
както и проблемите наследение
към
одаността
и
активността
на
президента
Тито
колкото да е трънлив пътят ни от колониалното време не
в консолидацията и опазване единството и солидар
до него, ние в това отноше
би смели да доведат до кон
ността
на
необвързаните
страни,
които
са
краеъпьл
ние не смеем да се спрем.
фликти.
Взаимните разлики в
ния камък на силата и ефикаснотта на движението".
Защото съществуващите нес
подходите, колокото понякога
праведливи отношения са по
били и сериозни, трябва де
стоянен източник на дълбоки ността със своята инициатива
иеобвързаността мито днес не
мократически да се уважават
противоречия и опасни кон и със своето ангажиране от са
изменени. Аз съм дълбоко
Ако проблемите и споровете
фликти в съвременния свят.
кри нова страница. Благодаре
убеден, че историческата ро не могат винаги да се отбягСъацо така, на борбата ко ние на това Организацията
нат, те със съвместни усилия
ля на нашето движение нс
ято африканските страни во на обединените нации за пръв
само че не намалява, но пе могат и трябва да се решават
дят против последните остатъ път сериозно навлезе в то чели в силата си и получава
по мирен път.
ци на колониализма и расиз зи, най-тежкия проблем на
по-нататъшната афирмация.
Движението което се застъма в своя континент, движе съвременния свят. Специална
Нашето движение, следоватспва за демократизация на отнието на необвързаните стра та сесия на Общото събрание,
лно, по същността на своето
ношенията -1в световни разме
ни със своята морална и по което неотдавна се състоя, нс
дело и определение е обър ри, каквото е движението на
литическа сила даде решите прие, а и не е могло да взе нато към бъдещето. Ние сме
иеобвързаността
лен принос. Ние сме длъжни
ме конкретни мерки по спи отворени към света и с пода другите е упътено повече от
към уважа
ране на надпреварата във въ дена ръка към всички, които ване на демократичните
нороръжаването. Но същността
са готови за съвместни уси- _
ми на поведение във взаимни
и дългосрочността на прието лия за създаване на равиопра
те отношения. Ние трябва да
то се състои в ясно иразенавни и по-справедливи между съзнаваме опасността, че натта ориентация на световната
народни отношения. Това ук рапването на тесни гегоизстич
организация да остане полирепва доверирто в нашата си
ни интереси води към
КСТНИК НА БЪЛГАР
тически присъствуваща и да
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изразя своята загриженост, че
мирът отново се заплашва е
политиката на сила и с про
дължаването на застрашител
ната надпревара във въоръ
жаването. Това довежда до
изостряванс на съществуващи
те и създананс иа иови огни
ща и кризи, лък и на откри
ти военни интервенции. Вси
чко това посочва, че отново
сме се померили
, - на апасно
кръстовище на събития, кога
то повече от когато и да било с необходимо активно де#
ствуване на необвързаните
страни в международните от
ношения.
В момента особено значение има обстоятелството да
сс възобнови процесът на раз
ведряване иа напрежението
като единствен начин да сс
предотврати такова влошаване, което по-късно трудно би
могло да сс поправи.
Желая и в този момент да
посоча на характера на дстаита като универсален процес
който трябва да обхване све
та в цялост, да довежда до
демократизация на междуна
родните отношения и поне да
смекчава, а никак да заздра
вява блоковото деление в све
та. Единствено така схванат
може
и приложен дстантът
по-благоприятни
да създава
условия за афирмация и ук
на
репване независимостта
страните и народите, пък до
ри и на онези които са вклю
чени в блоковите съюзи, и
така да води към преодоля
ване на блоковата подялба на
света.
Според наше мнение, детан
тът търси активно участие на
всички страни за положител
но решаване на съществува
щите кризи и проблеми, про
дължаване усилията за иконо
мическа, културна и техноло
гическа деколонизация на све
та и за изграждане на нов
международен икономически
строй- Искал бих особено да
изтъкна, че отношенията ме
жду великите сили
върху
които лежи отделна отговор
ност са важен дял на детанта. Но детантът не е само
техен личен въпрос, но той
е интересе на всички страни
върху чиито съдби такива от
ношения влияят.
Господа министри.
Аз дълбоко вярвам, че необ
вързаните и в бъдеще както
и досега ще бъдат в състоя
ние да отговорят на своя ис
торически дълг. Нашата изтрайност в изпълняването на
крупните задачи които се на
мират пред нас е и нашия
принос за изграждането на
стабилни и демократични от
ношения в света. В подготов
ката за Шестата конференция
на ръководителите на държа
вите и правителствата на не
обвързаните страни, която
трябва да се състои през след
ващата година в Хавана, тря
бва да направим всичко което е по силити ни,! та по-нататък да афирмираме основ
ните принципи, цели и насо
ченост на движението на необвързаността, да заздравим
неговото ^единство. солидарност и акционна способност.
Разбира се това изисква и наше максимално усилие да се
смекчат и- преодрлеят антаго
низмите и конфликтите межДУ
отделните
необвързани
страни.
Убеден съм, че тази конфе
ренция в това отношение ще
осъществи значителни резултати, че ще укрепне самонадеяността и вярата в бъдеще
то у всички народи, които
пробиват пътища на своята
независимост, национална и
икономическа еманципация,
на мира
и стабилността в
света.
Аз, господа министри и скъ
пи приятели. в тези усилия
ви пржелавам плодотворна ра
бота и много успехи.
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15 ЛВГУСТ - ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ
На 15 август пазителиГге на
нашите граници чествуваха своя
празник — Деня на граничаря. На
този ден преди 34 години с наред
ба на маршал Тито бе формиран
Корпусът на народната отбрана
на Югославия (КНОЮ), предшественик на граничните части на
Югославската народна армия.

ока война говори и фактът, че ча
стите на КНОЮ в това време леквидираха 25 хиляди вражески вой
ници, раниха 3 хиляди и плениха
над 83 хиляди. През (този период
нашите граничари издържаха и
бремето на информбюровския на
тиск срещу Югославия. И тогава
завинаги те показаха, че граници
те на нашата страна са отпорни
Мирът за тогавашните грани* срещу всяка сила. За отбрана на
чари означаваше започване на во победата през тези пет години да
йна. Докато надлъж и нашир из доха животите ои 1046 пазители
страната продължаваше веселието на нашите граници.
поради освобождението от фашиз
Тази геройска традиция се та
ма и домашните предатели, на на чи във всички застави. Нашите
шите граници се водеше огорчена граничари с постоянна бдителност
воина с подмолните предателскн и самоотверженост пазят всяка
отряди и останките на вражески стъпка от 4972 километра дългата
те войски. Че това е била същин- гранична линия на нашата страна.
ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРЯ ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН ВЪВ ВСИЧКИ ГРАНИЧНИ ЗА
СТАВИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Централно тържество в Бребевница
Заставата получи името на народния герой Сретен Младенович-Мика.
От тържеството бе изпратена приветствена телеграма до другаря Тито
Денят на граничаря 15 ав
густ и 34-годишнината от съз
даването на граничните части
на Югославската народна ар
мия по тържествен начин бе
ознаменуван във всички гра
нични застави в Димитровгрл
дека община. Централното тъ
ржество за граничните части
за Нишка армейска област се
състоя на заставата край село Бребевница, която бе пре
именувана в застава „Сретен
народен
Младенович-Мика
герой и пръв военен секретар
за Нишки военен окръг.
Освен гостите от Димитровград и околните села на тър
жеството в Бребевница присъ
ствуваха и Воислав БайовичВук, член на Съвета на Феде
рацията, началник Щаба при
команданта на Нишка армей
ска област, генерал-майор
Еуген Лебарич, сестрата
на
народния герой С. Младено
вич-Мика — другарката Нада
Благоевич и множество пред
ставители на обществсно-поли
тическите общности от общините Ниш, Крагуевац. Пирот
и Димитровград, както и де
легация на покровителя на за
ставата — основната организа
ция на сдружения труд „Универсални магазини Белград
— клон Ниш.
Тържеството откри и приве
тствува гостите офицерът от

ЮНА Добросав Атанаскович,
който говори за значението
на граничните части.
За жизнения и революцио
нен път на народния герой
Сретен Младенович-Мика го
вори Воислав Байович-Вук, а
от името на родния град на
героя Крагуевац, реч произне
се секретарят на ОК на СКС
в Крагуевац Любиша Дамянович.
От името на града-домакин
Димитровград гостите привет
ствува Венко Димитров, сек
ретар на ОК на СКС в Димит
ровград и член на Централ
ния комитет на Съюза на ко
мунистите на Сърбия.
Граничарите привсствува и
Сърбиянка Вучкович, предсе
дател на Работническия съвет
на универсалните магазини
клон Ниш, а ди
„Белград
ректорът на този трудов ко
лектив Милутин Арнаутович
откри на сградата на застава
та възпоменателна плоча с
лика на народния герой Сре
тен Младенович-Мика.
Покровителят на гранична
та застава, както и представи
телите на другите основни ор
ганизации на сдружения труд
връчиха на граничарите скро
мни подаръци.
От тържеството бе изратена
привествсна телеграма до дру

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА
ОБЩИНА

Подготовка за изготвяне на
планове и програма
Председателите на псички
комисии на Общинската кон
ференция и Общинския коми
тет на Съюза на комунистите
в Димитровград проведоха^
отдавна консултативно
данис, във връзка с нодготовкитс на плановете за работа
на Конференцията, Комитета
и комисиите, за период от
една година.
С оглед, йе комисиите са
имали изготвени планове за
работа въз основа на тях бяха обсъдени въпросите, които трябва да разгледат Конференцията и Комитета, а в
светлината на документите от
конгрес на
Единадесетия
СЮК и Осмия конгрес на
СКС. Бе прието в духа на те
зи документи да се допълнят
и плановете на комисиите.
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В изготвяне на плановете
ще вземат участие и нървичнитс организации на Съюза
на комунистите. Те трвбва да
предложат въпроси от техни
те среди, а във връзка е актуалната политическа пробле
матика в общината.
През втората половина на
този месец Общинския коми
тет въз основа на предложе
нията от първичните организации и плановете на комисиитс ще изготви проектопро
грама за работа от август па
тази до август на 1978 година. Тази програма за прсдсто
ящата дейност на Комитета
и Конференцията ще приеме
Общинската конференция на
Съюза на комунистите в Ди
митровград.
А. Д.

гаря Тито, в която се изтък
ва безгранична вярност и лю
бов към него и изразява пъл
на готовност за охрана на ро
дината от всеки похитител.
Граничарите, младежта от
село Бребевница и . членовете
на културно-художественото
дружество „Г. Димитров“ от
Димитровград изпълниха ре
цитал и песни с тематика от
Народоосвободителната бор
ба, а след това тържеството
продължи с народно увесе
ление.
А. Димитров

Дрогосаов Норкович посети
младите изследователи
(От 1 стр.)
може да се заместят: Факт е,
разбира се, че младите като
живеят в нашето самоуправи
телно социалистическо обще
ство решаващо се развиват
под влияние на това самоупсоциалистическо
равително
съзнание и основното социасамоуправително
листическо
общество, икономически само
управително и продукционно
отношение. Обаче действуваието на това влияние без до
пълнително по-силно насочва
що действие може младите
хора, младежта, да изложи на
по-голямо въздействие на ра
злични външни, отрицателни
фактори и отрицателни тенденции, които обективно съществуват в нашето общест
во. Никаква стихия тук не
може да има ....
В този смисъл и тази ак
ция на младите, както и всич
ки трудови акции, имат свое
безспорно голямо възпитател
но значение, представлява един специфичен принос за
стимулиране на онези положи
телни особености на младите,
които развиват чрез творчест
во с увеличена любопитност
и т.н. С това искам да под
чертая необходимостта цяло
то общество всички фактори
в обществото, особено органи
зацията на социалистическата
младеж, без оглед че самите
наши отношения в общество
то действуват решаващо вър
ху социалистическото възпита
ние на младежта, трябва да
схванат, че тяхна постоянна
задача е цостоянно социалис
тическо насочване на възпи
танието и развитието на мла
дото поколение. В това отно
шение младежките организа
ции могат да разчитат на вси

чки фактори, на Съюза на
комунистите преди всичко.
Второ, искам да кажа и по
въпроса на организирането на
младите. Имаме младежка ор
ганизация като обща органи;
зация и имаме така нарече
ните специализирани органи
зации на младите, които се
формират въз основа на афи
нитета на младите и обектив
но съществуващия интерес на
младите хора. Младите имат
един широк спектър на ин
тереси. Именно на различни
те интереси да се даде възсъюз, горанската организация,
литературната младеж... Вси
чко това спада в облици, с
които, от една страна обектив
но се задоволяват съществува
щите потребности на млади
те, а от друга страна, обезпе
чава организирано участие на
всички млади в различни об
можност в организационен
вид, в организационен облик
да се задоволят тези реално
съществуващи потребности,
този интерес при младите хо
ра — аз мисля, че е една от
съществените
предпоставки
чрез организационни облици
на работа и живот да се об
хване цялата младеж.
Това
може да се направи чрез раз
лични спортни организации,
организации, които задоволя
ват потребностите за техниче
ско образование, например
радио-аматьори, авто-клубове,
фото-дружества, Фериалния
лици на обществен живот и
труд и обществени активнос
ти, което е твърде важно и
което е твърде полезно. В та
зи насока и Организацията
на младите изследователи без
спорно има свое важно мяс
то, има своя важна^ роля.
С. Микич — Ст. Н.
' т^

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНАТА РАЗВОЙНА ПРОГРАМА И РАБОТАТА НА
ОРГАНИЗАЦИИ В НИШКИ РЕГИОН ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕСТОПАНСКИТЕ
ЧИЕ

Продължение на поло
жителните тенденции
Заместник-секретарят в Междуобщинската конференция
на СКС в Ниш д-р Живота
Живкович и члена на Секре
тариата Живота Маркович в
разговор с журналистите в на
вечерието на Конференцията
през септември, на която ще
се разисква по осъществява
нето на срсдносрочиата про
грама на обществсно-икономи
ческото развитие в Нишки ре
гион и за стопанските резултати в първото полугодие, изтъкнаха. чс тогава ще се утвъРДИ как се осъществяват за
плануваните цели и задачи,
дали и в кои сектори има
застой и какви мероприятия
и действия трябва да сс пред
приемат, за да сс изпълнят
програмираните задачи. Отде
лно пииманис ще сс посвети
на укрепването на качествени
те фактори на стопанисвапсто и на иовишсписто па про
изводителността ма труда.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА
Според думите иа д-р Живота Живкович и Живота Мар
кович в предстоящия период
също така голямо внимание
ще сс посвети иа иивестицио
ината политика, в която досега не е имало отстъпвания,
особено в областта иа селско
то стопанство, търговията, съ
общенията и строителството.
Говорейки за по-ускорсното
развитие иа изостаналите об
щини Живота Маркович под
черта, че са постигнати заос
лежителии резултати, отделно
през последното време, през

последните две години и че
само пет месеца в изостанали
те общини са вложени 735 ми
лпона динара.
На заседанието на Междуобщинската конференция 1;
септември ще се водят разго
вори за самоуправитслното ор
ганизиране и доходно свърз
ване на основните организа
ции на сдружения труд в ра
мките на трудовите и слож
ните организации и както бе
изтъкнато в разговора с жур
налиститс, без единение в плл
нирапето на развитието няма
ни успешно развитие на целии регион и че тежшцето
ще бъдс насочено към това
комунистите и трудещите се
от основните организации на
сдружения труд сами да опос делят своите планове и да
бъдат отговорни за осъщсствявансто на така приетите
програми.
— В такива условия и реша
ването за процеса па разширс
но възпроизводство в едине
ние с другите ще се намали
стопена на нерационално вла
гане и дублиране на мощно
стите.
Разискванията в общините
по осъществяването на срсдпосрочпата развойна програма. както се очаква, ще на
сърчи по-бързо и по-качсстве
но да се изработват развойните планове на ООСТ от ко
ито трябва да потекат и про
грамитс на общините, а от
тях развойната програма иа
Нишки регион до 1985 годи
иа.

ПОЛОЖИТЕЛНО
СТОПАНИСВАНЕ
В разговора с журналисти
те функционерите на Междуобщинската конференция на
СКС в Ниш положително оцениха дейността на стопан
ските организации в първите
шест месеца на годината. Те
подчертаха, че са продълже
ни положителните стремежи
в стопанисването и че първата половина на деловата година е донесла динамичен
стопански растеж. Физически
ят обем на производството е
повишен с 15,2 процента, про
изводителността на труда с
11.7 процента, заетостта с 6.9
процента, общият доход с
31,2, доходът с 37 процента
и тн. В този период загубите
са намалени с 45 процента,
Обаче, както бе изтъкнато в
разговорите,
външно-търгов
ската размяна не задоволява,
защото в този период изно
сът е увеличен с 5.3 на сто,
а вносът с 20 на сто.
В първото полугодие 75
ООСТ са работили със загу
ба. В някои среди те са ре
зултат на субективни слабо
сти. До края на август ще се
водят разговори в тези ООСТ
с цел да се посочат причини
те и изнамерят мероприятия
за надделяване на положение
то. И тези разговори ще бъ
дат в рамките на подготовка
та на, предстоящата сесия на
Мсждуобщинската конферен
ция на СКС.
С. Кръстим
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БОСИЛЕГРАДСКА
II ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИЛ СКС В
ОБЩИНА.

НЗ ДЕЙНОСТТА ПА ССРН В ЕОСИЛЕГРАДСКАТА ОБЩИНА

КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТ
* Изхождайки от задачите, определени в докумен
тите на партийните конгреси, кайте» и от програмата
за работа на Общинската конференция на СССРИ,
Председателството на ОК на ССРН в Босилеград
прие заключения за предстоящата си дейност
ОСНОВНОТО определение
в заключенията на Председа
телството на ОК на ССРН е
организациите, форумите и
органите на ССРН в Босиле
градска община непосредстве
но да се ангажират в разре
шаването на ежедневните жи
знени въпроси на трудещите
се и гражданите. Това преди
всичко са комунално-битовите
въпроси, снибдявансто. всена
родната отбрана, самозащита
и сигурност и др.
Една от превъзходните за
дачи на ССРН ще бъде по-на
татъшното ангажиране и мо*
билизиранс на всички субек
тивни фактори върху ускоря
ване обществено-икономичес
кото развитие на общината.
По-специално тази организа
ция ще настоява за задълбочване и омасовяване процеса
на сдружването на земедел
ските производители.
На заседанието на Предсе
дателството бе изтъкнато, че
в реализирането на тези зада

чн, които са доминиращи и
за другите обществено-полити
чески структури в общината,
трябва по конкретен начин
да се мени сегашното състояние. С Други думи. нужно е
да сс направи крачка напред
в активизирането на стопан
ската дейност, която да изпо
лзва редица благоприятни об
за
ществсни възможности
споя развойОрганизациите на ССРН имат пълна отговорност за по
нататъшното усъвършсиству• пане и развитие на делегатскатл система. При това най*
важната задача с непрекъсна
тото да сс подготвят делега
циите и делегатите, за по-ус
пешно изпълняване на своята
обществена роля.
В ио-нататъшиото оргаиизи
ранс и практическо действува
не на ССРН п Босилеградска
община, като фронт на всич
ки организирани сили, важно
място ще имат дружествата и
сдруженията, действуващи в

рамките на тази организация.
Също така бройни важни за
дачи трябва да сс изпълниват посредством новосформи
раните секции, комитети ..и ко
мисии, които са съставени от
делегирани членове па всичобществено-политически 1
ки
членове в общината.
В изпълняване на договореиитс задачи важно прсдусловие е по-пататъшиото идейно-политичсско образование
и осиособяване на членовете
на ССРН за по-нататънпюто
самоуправитслното социалис-*
тичсско изграждане на на та
та страна. Ето защо занапред
върху топа образованието ще
се наблегне много по-органи*
зирапо атколокото досега.
Ог значение е да сс изтъкне, че в прсдстоящата дейПОСТ всички акции ще бъдат

непосредствено организирани
и провеждани и местните ор-

па ССРН. Но та
гаиизации I...
към начин чцс сс премахва
форум пата работа, която не
дава практически резултати
бе заключено на заседа
нието на Председателството
на ОК на СРИ в Босилеград.
В. в.

БОСИЛЕГРАД
В ОСНОВНИТЕ И ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Правилниците на проверка!
Наскоро Общинският син
дикален съвет в Босилеград
ще изготви анализ по въпро
са на доходните и самоуправителните отношения във вси
чки основни и трудови орга
низации в общината.
Основната цел на тази об-

ществено-самоуправителна ак
ция е обективно да сс уста
новят съществуващите слабо
сти в системата на разпреде
лението на дохода и на лич
ните доходи и на взаимните
отношения на трудещите сс в
сдружения труд. След това

БЕЛЕЖКА

Пазарище или
улица?

членовете на всички ларвични синдикални организа
ции по непосредствен начин
ще разговарят и предлагат рс
тения за усъвършенствувапс
на нормативните правилници,
регулиращи тези най-важни
въпроси в областта на сдру
жения труд. При това непре
къснато ще сс изхожда от по
следователното разчитане и
прилагане на решенията оп
ределени със Закона за сдру
жен труд.

в. в.

СЪБИРАТ СЕ СРЕД
СТВА ЗА КУМРОВЕЦ
I) първичните партийни ор
гаиизации и Босилеградска оО
щипа п. ход с акцията :за д броволно прибиране на сред
ства за изграждането на рова
сграда за политическо учили
ще в Кумровец.
Засега тази акция намира
широк отзвук всред партиини
те членове в Босилеградска
община, доброволните влоговс възлизат средно на 100 ди
нара. Членовете на лървична
та партийна организация при
местната общност в Босилеград между пърлите сс отзова
бдбушница

Социалистическият съюз се
занимава с животрептящите
проблеми

циалистическият съюз постоя
нно съдействува да сс поста
вят на дневен ред най-актуллите проблеми като по такъв
начин се подпомага на труде
щитс се и гражданите за съз
даване на по-добри комунал
но-битови условия.
В Бабушнишка община е в
ход акция по водоснябдяване.
ДЕЙСТВУВАНЕТО НА ССРН ' Строят се четири районни во
допровода като по такъв на
В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
чин ще се разреши един от
водата. В това отношение за
Една от главните прицелни
сега
най-напред се отишли се
точки, върху които съсредото
лата Студена, Стол, Провалечава вниманието си ССРН е
ник.
Велико Бонинци, Камбе— местната общност.
Комунално-битовите въпро левац, местната общност в
Бабушнйца и др.
си, подобрението на здравна
та и , социална защита, внед
ССРН активно съдействува
ряването и развитието на все
и за развитие на самоуправи
народната отбрана и общесттелните отношения в местна
това са
ствена самозащита
та общност.
неизчерпаеми теми на ежед
невна активност. В 53 делега
ССРН
И ВСЕНАРОДНАТА
ции в местните общности Со
ОТБРАНА

Социалистическият съюз в
Бабушнишка община, това бе
подчертано и на проведената
конференотчетно-изборна
ции на ССРН — все повече
става фокус, в който сс пре
чупват живототрептящите въ
проси на гражданите и тру
дещите сс. Тази най-масова

АКО СЕ МОЖЕ ■ ■■

На снимката е паза
рището в с. Звонци. На
улицата, единствената в
селото, която се разви
ва силно движение на
моторни превозни сред
минаства, постоянно
ват хора, ето се прода
ват и хранителни про
дукти.
А само малко по-на
зад се намират тезгяхи
те, които си стоят пра
зни, а около тях са во
зила.
рната инспекция не пре
взема мерки,
зема мерки.
Първо, стеснена е улицата и трудно се ми
нава и пеш, а друго,
при преминаване на мо
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торни превозни средст
ва, облаци от прах дъл
го се вият над изнесе
ните за продажба сто
ки.
Малко по-друго щеше
да бъде ако имаше во
да, та поне малко ули
цата да се залива. При
такъв случай поне ще
.се намали вдигането на
прах.
Нито в местната общ
ност, нито пък другите компетентни се трево
жат от положението.
Би било нужно да из
лезе на място санитар
ният инспектор за да
доведе в ред тази неред
ност.
М. А.

ха и тази акция и ще дадат
към 90 хиляди динара.
Както е известно тази акции, която сс провежда в па])
тийнитс организации в цялата
страна, ще приключи до 31
декември тази година. Дотога
ва доброволно трябва да се
съберат 145 милиона динара,
необходими за изграждането’
на нова сграда за политическо училище в Кумровец. Това щс бъде голяма сграда, с
която ще сс удоволи на всич
ки, които желаят да посеща
ват Политическото училище
в Кумровец.
В. В.

ТАЗГОДИШНИТЕ природни бедствия
нанесоха големи щети в Бабушнишка общи
на. В селата Горчинци, Стрелъц, Г. Стрижевац и др. имаше свличания на землище. Съ
борени са няколко десетина къщи, плевници и др. обекти. Повредени са пътища, мо
,стове ...
Общинската скупщина предприе мерки
за саниране на положението. На последната
сесия гя прие отчета на специална комисия,
преценявала щетите от бедствията. Именно
този отчет е. повод за тези редове. И в отчета «а комисията, а и в разискванията на
сесията на 'трите съвета на Общинската скуп
щина, делегатите изнесоха редица забележ
ки за поведението на някои стопани Имен
но, имало опити да се подействува върху
комисията тя да приеме и внесе в списъка
на ощетените и лица, които почти с нищо
не са засегнати от природни бедствия
Естествено, такива опити са осуетени
но трябва да се помислим: дали трябва ля
се постъпва така в неволя. Тези несъвестни
я?а та ССРНЛУЖаВаТ критика « на събрани'
ята на ССРН в своите местни общности за
проявената несъстоятелност и лоши намере
Помощ ще гсе даде на ония, които
преггърпели щети.

са

В областта на всенародна
та отбрана и обществена са
мозащита е постигнато много, но трябва още да се на
прави за тяхното обобществя
ване и още по:пълно внедря
ване. В основите на тази ак
тивност са залегнали решени
ята партийните конгреси за
ролята на гражданите и тру
дещите се в развитието им.
Разновидни са активностите в
тълкуването същността на самоуправителното организира
не в тази област. От ден на
ден ССРН става все по-активен фактор в борбата срещу
всеки вид вражеска дейност,
като на първо място си е заволювал мястото на правилен
тълкувател и носител на по
литиката на СЮК.
Съвместно с останалите ор
гани и организации, занима
ващи се с всенародна отбра
на ССРН съдействува за внед
ряването на светлите тради
ции от Народоосвободителната борба всред младото поко
ление. Подобрява се и инфор
мираността на трудещите се 4
и гражданите- по въпроси от .
всенародната отбрана, а с об
ществени договори и регули
рано финансирането й- Поето
янното кадрово оспособяване
на съветите по всенародна от
брана също допринася за не
йното по-ефикасно действува
не. Почти не съществува' на
селено място в общината, в
което да не са проведени кур
сове по всенародна отбрана и
самозащита, а в повечето от
тях са вършени и проверки
на наученото, които са дали
задоволителни резултати.
М. А.
БРАТСТВО * 18 АВГУСТ 1978

БОСИЛЕГРАДСКИ МИННИ

ПЕРСПЕКТИВИ

КВАРЦОВИТЕ РУДИ
ПЪРВОКАЧЕСТВЕНИ
организира
залежи, а
и
програма
за
полуфинална
преработка на този ми нерал
Босилеградският кварц, кой
то засега се експлоатира в
скромно количество наскоро
ще_ бъде главна суровинна на
най-големите фабрики в наша
та страна, които преработват
този минерал. Засега Горска
та секция в Босилеград вър
ши дневна експлоатация от
около 100 тона и това КОЛИчество се преработва във фаб
бриката
„Електробосна"
В
Яйце.
— Тази наша водеща фаб
рика за преработка на кварц
занапред изключително
ще
се снабдява с нашия кварц.
който засега е най-качествен
в нашата страна
изтъква
инж. Драган Мицов, директор
на Горската секция.
С цел да се удоволят нара
стващите потребности от този
минерал, който нашата стра-.
на все още внася. Горската
секция върши ускорени подго
товки да продължат минно-ге
ологическите изследвания на
нови залежи. За целта тези
дни от Републиканския фонд
за развитие на недостатъчно
развитите краища са обезпе
чени 350 хиляди динара, - от
Републиканската самоуправителна общност за геологичес
ки изследвания 200 хиляди ди
нара и от собствени източни-

ци на Горската секция 150 хи
ляди динара. От първи август тази година аце продъл-.
жат геологическите изследва
ния, които са доверени на спе
циализираната белградска тру
дова организация „Геозавод".
Инак утвърдените досега ква
рцови залежи в Еосилеградска община възлизат на 15
милиона тона.
От Републиканският фонд
за развитие на недостатъчно
развитите краища са обезпе
чени и 150 хиляди динара за
изготвяне на програма за по
луфинална преработка на ква
рца в Босилеград. Това е но
ва перспективна възможност,
която има Босилеградска об
щина в областта на минното
дело.
— Върху по-нататъшната ек
сплоатация на кварца Горска
та секция и „Електробосна"
ще се ангажират съвместно.
Тези дни ще сключиме самоуправителен договор за трай
но делово-техническо сътруд
ничество в тази област. Това
ще бъде решено на предстоящото съвместно заседание на
работническите съвети на две
те организации, което тези
дни ще се състои в Босилег
рад— заяви' Мицов.
В. В.

И БОЙЦИ ИА ТРАСЕТО
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Във втора смяна, коя
то започна да работи на
2 август, работят около
200 младежи и девойки
от Лесковац, Битоля, Су
ботица и др. градове у
нас, калето и бригада, съ
ставена от бойци от
Южноморавския регион.
Бригадата „Коста Стаменкович”, съставена от.
членове на Съюза на бой
ците о'г Народооовободи
телцата борба в Южноморавски регион е раз
пределена в четири чети. Всичките носят имена на народни герои:
„Сима
Погачаревич“,
„Зеле Велкович”,
„Зейнел Айдини“. и „Милош
Диманич”.
Бригадирите залесяват
ерозивни терени в Църна трава и около Власин
ско езеро. Засаждат че
рен и бял бор и смрика.
И резултатите са повече
от задоволяващи..
Надхвърлят нормата и
с над 60 на ото, въпреки
че работят при трудни
условия. До месторабо
тата пътуват пеша по
час-два, а често са при
нудени и фиданките да

носят, поради лошия те
рен.
Но нито . за миг това
нещо не поколебава бой
ците. Рамо до рамо с
младите бригадири изпь
лняват задачите си.
Йован Манасиевич, ге
нерад-майор в пенсия, е
комендаит на бригадата,
Винаги е на трасето,
всред бригадирите,

Ние сме на акция
61 боец. Щом се съобщи, че Съюзът на бойци
те от Южноморавски ре
гион ще създаде трудова
бригада, просто стана ед
на надпревара кой понапред да се запише. За
два-три дни се записаха
165 души! Все пак, нала
гаше се да намалим този
състав и да приемем са
мо 61-. Мнозина от ,;неетите” в бригадата
бойците

че, тук няма нито един под
реден плаж, пък и водите са
все повече замърсени. Найсмелите отиват на плаж в езерото в Лисина, което може
да бъде твърде опасно за оне
зи. които не знаят да плу
ват.
Босилеградското лято е „су
хо" и по много други неща.
Например културно-забавна
дейност въобще не съществу
ва, нито се пък някой грижи по този въпрос. Освен сед
мично прожектиране на два
филми в импровизирана кино зала — друга забава няма. Изчакванията, че най-сет

нс културния Дом ще бъде
довършен и предаден на употреба и през това лято ос
танаха празни.
Съацо така липсва и по-богата спортна активност. Освен за футбол, новопострое
ните спортни игрища на Спор
тно-рекреационния център в
Босилеград, за друго не се
ползват.
Всичко това създава бездей
ствие при младежтта, която
не знае как най-рДЦионално
да ползва свободното си време.
В. в.

Но нямаше как, налага
ше се да дойдем в помалък състав. Тук наис
тина много се работи —
изтъква Манасиевич.
Бойците изтъкват, че
искат да работят също
като младите. Не искат
никакви привилегии.
Те са между първите
когато се работи, между
първите в обществено-по
литическата дейност, пъ
рви са и в „Козарашкото хоро”... Не искат
привилегии и в спални
те. Получават и „етаж
ни” кревати.
Зарад хубавата другар
ска атмосфера, която
владее на трасето и в
младежкия бригадирски
стан „Милентие
Попович” в Църна трава бой
ците доживяват втората
си младост.
М. Микич

се разсърдиха.

БАБУШНИЦА

Програма за експлоата
ция иа барита във Ветрен

Аетни проблеми но Босилепмд
ТЕЗИ ДНИ, когато в Боси
леградска община все още
владее сухо време с големи
горещини, жителите се сре
щат с редица летни пробле
ми, повечето от които са ста
ри. Така например жителите
в Босилеград могат да мечта
ят за басейн, в който да се
разхлаждат през тези горещи
дни. Идеята за изграждане
на басейн е стара най-малко
десет години, но вероятно ще
минат още толкова, за да се
реализира.
При такова положение за
щита от горещините се тър
си в река Драговищица. Оба-

ТРУ-

РАЗГОВОР С БОЙЦИТЕ-БРИГАДИРИ НА
ДОБАТА АКЦИЯ „ВЛАС ИНА 78”

* Същата трябва да започне да се осъществява от
април идната година '■
В заключителна фаза е под
готовката на програма за екс
плоатация на барита във Вет
рен при село Звонци. Както
ни уведоми Йован Джокич,
завеждащ стопанство и фи
нанси при Общинската скуп
щина в Бабушница, наскоро
ще бъде заключен и финансо
вият цикъл за обезпечаване
на средства от 1 660 000 дина
ра, колкото ще бъдат необ
ходими за начална ексилоата
ция на тази руда.
Експлоатацията на барита
ще стане в сътрудничество
със заводите „Зорка*' от Шабац.
Досега средствата за изпъл
нението на програмата по експлотация на барита са обез

•V

Републиканската
печили
общност по геологически из
следвания в Белград 560 00 ди
нара. Фондът за насърчение
развитието в изостаналите
краища 660 000 динара и „Зор
Шабац — юоооо ди
ка
нара. Сумата от 240 000 дина
ра, както изтъкна Джокич.
ще се потърси от регионални
източници.
Изследванията на барита
във Ветрен се вършат почти
непрекъснато две три години
и получените . резултати дават
основание за организирана
експлоатация, която би тряб
вало да започне в началото
на април 1979 година.
М. А.

1

$

*

Славата на соло Власи ще се прочуе още по-далеч когато
тук стигне асфалтното шосе ...
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ШпаН(УГК01ЯН)ЙИ5К0А0ТВ» »
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СИНДИКАТИТЕ В
ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

Стопанското развитие
най-важна задача
* За председател на Мсждуобщинскйя синдика
лен съвет преизбран Богдан Трифунович
НА ВТОРАТА изборна ску
пщина на Междуобщинската
организация на Съюза на син
дикатите в Южноморавския
регион бе приета акционна
програма за предстояща дей
ност и избрани нови органи
и тела.
За председател на Междуоб
щинския синдикален съвет,_
наброяващ 65 члена, е избран
БОГДАН ТРИФУНОВИЧ, за
заместник-председател СВЕТИСЛАВ ПОПОВИЧ и за сек
ретар МИОДРАГ ИВАНОВИЧ.
От заседанието бе изпрате
но поздравително писмо до
другаря Тито.
В доклада за предстоящите
задачи на синдикатите, който
произнесе Трифунович, и в
разискванията бе изтъкнато,
• че главната дейност на тази
организация ще бъде преди
всичко насочена върху по-ускореното обществено-иконо
мическо развитие на все още
неразвития Южноморавски ре
гион.
В 13 общини вчтози регион
живеят 500 хиляди жители, от
които 70 хиляди работят в
обществения сектор. Тук сто
панското развитие бележи
ръст. Също така се задълбо
чава и процеса на сдружава
нето на труда и средствата.
През изтеклите три години
за изграждане на нови проми
шлени обекти са вложени по
вече от 3 милиарда динара.
Годишно доходът се увелича
ва с 26 на сто, а личните до
ходи с 20 на сто.
Въпреки тези положителни
факти, развойните резултати
в Южноморавския регион са
все още недостатъчни. Напри
мер осъщественият доход по*
един работник е средно понизък с 20 хиляди динара по
отношения на осъществения
в СР Сърбия.
Един от наболелите пробле
ми в региона е масовата не
заетост. В момента 25 хиляди
лица търсят работа. Решава
нето на този проблем непос
редствено зависи от осъщест
вяването на средсрочната раз
война програма. Все още се
бави изграждането на фосфатовата мина в Лисина, с хими
ческа промишленост в Лесковац и с още няколко други
планирани промишлени обек-

ти. На заседанието обаче бе
изтъкнато, че редица трудови
организации не са използва
ли всички възможности за по
стигане на по-добри резулта
ти. Такива бавно реализират
собствените си развойни про
грами. Поради тези причини
планираните капитовложения
в региона досега са осъщест
вени само с 50 на сто.
Липсата на професионално
подготвени и креативни кад
ри с също сериозен проблем,
спъваац по-ускорсното разви
тие на Южноморавския ре
гион.
Една от най-важните зада
чи на синдикалните организа
ции е да се грижат за обем
но и качествено производство
и за по-добра производител
ност на труда. За да се успее
в това основен въпрос с въз
становяването на правилните
отношения в областта на раз
пределението на дохода и из
граждането на такива самоуп
равителни отношения, в кои
то доминираща роля ще има
трудещия се. С други думи
първичните синдикални орга
низации трябва да бъдат "ос
новен креатор на всички самоуправителни решения в ос
новните и трудови организа
ции.
Като най-масова организа
ция на работническата класа
Съюза на синдикатите и за
напред ще се грижи за подо
бряване на трудовите и жиз
нени условия на трудещите
се. В Южноморавския регион
жилищният проблем е твърде
изострен във всички общини,
а често пъти солидарно пост
роените жилища не се дават
на работниците.
Много по-големи ефекти от
дейността на синдикатите за-напред се очаква и в област
та на идейно-политическото
образование на трудещите се,
за което е необходимо пълно
ангажиране на Съюза на ко
мунистите.
В предстояща дейност на
тази организация непрекъсна
то в центъра на вниманието
ще бъде и осъществяването
на всенародната отбрана, об
ществената самозащита и си
гурност
бе заключено на
проведеното заседание.
В. В.

БОСИЛЕГРАДСКИ

СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

ООСТ «УСЛУГА" ЩЕ
ПОЛУЧИ НОВА ХАЛА
• т, изгопжланс ч оборудване на нов услужно-производствсн център ще
бъдат
„зразходва.шД „ад 5 мнлшша динара, конта ще бъдат обезпечени чрез кредити
В по-нататъшното развитие
па така нареченото „дребно”
стопанство, за Босилеградска
обшина главна опора прелета
влява основната организация
Услуга” Това е единствената засега организация в обще
стаения сектор, която се запи
мава с услужио-производствсно занаятчийство и с комуна
лно-битова дейност.

*

_ Трябва да се отбеЛсжи,
чо още от момента на форми
райето тази организация винаш е била изправена и пред
редица обективни трудности!
липсва на квалифицирани кадри, на техническа оборудепост н на оборотни финансови сродства. Ето защо тя не
с успяла да разгърне по-обем
на дейност, а от време на
време е изказвала и дефицити — изтъква ИВАН СТОЙНЕВ, генерален директор на
предприятието за производство, оборот и битови услуги
„Босилеград", в чийто състав
работи тази основна организа
ция.
В момента в ООСТ „Услуга” работят около 30 души,
повече от които са нсквали-

ЗАПОЧНА

фицирани и полуквалифицирани, През последните две < о
дини тази организация с изказала дефицит, които с погасмаи от повече източници.
Главните причини за дефици
та са били в иезадоволяващата квалификационна структура, поради която произволигслиостта на труда е била ни
зка, в липсата на по-добра ор
ганизация на работа и др.
Изхождайки от това положснис трудовият колектив с
констатирал, че с необходимо
да се предприемат сериозни
мероприятия, тази организация най-носле да стъпи //а
здрави карка. И не само топа, но занапред да разширява своите производствени и
услужии възможности, които
за главен фактор за развитие
на дребното стопанство в об«ципата.
— Основното е да създадемс условия за работа на тази организация. За целта гот
вим твърде амбициозна, но
реална програма. За потребите на ООСТ „Услуга” ще бъде
построена хала от 1000 квадратни метра. Този обект, кой

то ще бъде ВД””*"”0 овоРУД<-и. ще препетавмва техно
"О™™"“ ? ваз^чни пш,из
организират различни производствени и
™™я™Някои до сега в Босилеград
не са съществували, а са кра
Ин« необходими. Между дру.
гитс тук ще има отдел за поправка на електроуреди, водо
инсталатери, шлосери, ковачи,
бравари и други — казва Сто
й,гевЗа из/раждане на
новата
хала и за оборудването й
ще бъдат изразходвани над
5 милиона динара, които ще
бъдат обезпечени от Рслубли
канския фонд за развитие //а
недостатъчно развитите кра
ища и от Основната регионална кредитна банка. Всъщност това ще бъдат кредити
въз основа на програмата за
развитие/на дребното стопанство.
Според думите на Стойнев
изграждането на новата хала
ще отпочне през есента тази
година. Когато тя бъде готова тук щС! работят 65 работника, което е два пъти повече от сегашния им брой.
в. В.

РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА „В. И. ЦИЛЕ”

СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА - ДВОЙНО
П0-Г0ЛЯМ0 ПРОИЗВОДСТВО
НЕОТДАВНА започна реконструкцията на
най-старото
предприятие в Димитровградска община — мебелната фа
брика „Васил Иванов
Циле”. Капиталовложенията за
тази реконструкция възлизат на 30 милиона динара, а сре
дства са обезпечили Републиканския фонд за насърчава
не развитието на изостаналите краища и общини и Бел
градската банка — Основна банка Пирот, по 10 милиона
динара, Самоуправителната* общност за инвалидно и пен
сионно осигуряване в Бел град 6,5 милиона динара и
трудовия колекитв „В. И. Ци-ле” 3,5 милиона динара. Ре
конструкцията трябва да при ключи за една година.
След реконструкцията про
изводството в тази фабрика
трябва да се увеличи двойно,
от сегашните 40 на 80 милио
на динара за една година. Увеличената стойност на произ
водството трябва да се осъ
ществи без увеличение на
броя на работниците (в мо
мента в тази организация има около 240 заети).
Очаква се, че след рекон
струкцията годишната печал
ба ще възлиза около 6 мили
она динара. Най-добър при
мер какво значение тази пе-

В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН:

Единствен договор за
заемане на безработни
Самоуправйтелната общност междуобщински общественоза заемане на работна ръка
политически организации, как
в Южноморавския регион е
то и от скупщината в Южно
дала инициатива за изготвяне
моравския регион. Също така
и сключване на единствен Ре участниците в този документ
гионален обществен договор ще бъдат и всички общински
за заемане на работна ръка.
скупщини и обществено-полиТози документ по единстве тически организации в комуни и взаимно съгласувани" наните.
чала ще регулира всички въп
Изпълнителният отбор на
роси отнасящи се до услови- 'Самоуправителната общност
ята и предимствата на заема- за заемане на работна ръка
чето на работна ръка в 13 об ще се грижи за провеждане
щини в този регион.
.
и задачите на този общестСамоуправителният договор вен документ. Също така ще
ще бъде подписан от всички
се грижи за бомяна на мнени

ш.

ята и съгласуване на станови
щата между основните общно
сти за заемане на работна ръ
ка в общините.
Очаква се, че след донася
нето на този документ ще се
внесе пълен ред и по-успешно
ще се разрешават всички въпроси, отнасящи се до заема
нето на нова работна ръка в
основните и трудови организа
ции в общините на Южномо
равски регион.

в. в.

чалба ще има за трудещите
се в организацията е ако ка
жем, че през първите шест
месеца на тази година печал
ба в „Циле” е възлизала 650
хиляди динара.
Кои са работите, които са
запланувани чрез реконструк
цията? С предстоящата дейност в това отношение ни ос
ведоми директорът на фабри
ката Георги Нацков.
— Първата част са обекти
те. Предвидено е да изградим
магазин и помещания за об
ществен стандарт. С изграж
дането на този обект, както
и с ползването на някои от
сегашните помещения за -про
изводствени цели, производ
ствените .помещения ще се увеличат за 600 квадратни ме
тра, или с една четвърта част
от в момента разполагаемите производствени помещения.
Втората част на реконструк
цията се отнася до/адаптаци
ята на съществуващите поме
щения и уреждането им за
нови производствени машини
Третата част на реконструкцията, ако може така да се
каже, каза Нацков, се отнася
до оборудването за технически-технологйческо обслужваТ0ва се пРеДРазбира
изграждане на трафопост за
обслужване с технологическа
вода и въздух.
На края е предвидено и
оборудването с нови произ
водствени машини, с гтова се
обезпечава комплектна нова
технологическа линия на про

изводството. а от съществу
ващите производствени машини се формира втора техно
логическа линия в производ
ството.
Не трябва да .забравим, из
тъкна Нацков, че съвместно
с реконструкцията решаваме
и останалите въпроси. В тази
насока ще обезпечим три но
ви специални камиони за пре
воз на мебели, с което разрешаваме досегашните транспортни проблеми.
Също и разширяването на
собствената търговска мрежа
е превидено в течение на та
зи година, с което се обезпе
чава и увеличен пласмент на
стоките.
С въвеждане на новата
~
про
изводствена програма ще се
борим да обезпечим и износ
на нашите стоки, в това отношение досегашното деловотехническо сътрудничество
със сродните предприятия в
региона трябва да се продъл
жи и разшири, което в изве
стен смисъл -гарантира по-успешна работа в предстоящия
период
подчерта на края
Нацков.
А. Д.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 18 АВГУСТ

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Комунист

★ А*

Бр. 1119
Година XXXVI
18 август 1978
Белград

Ор ан на Съюза на югославските комунисти и на Сью^АЩШшмунистите на Сърбия

ш

'А'-:

#1

М :5 ■ ■

<1

г

РйЗй 1ЩЙ1

аА

.1Д*3
Ц
м*

**йИР

Рш
.е

- ■ •■ х*»-*.}

*>’ «*- .**.-/ *.~сч

Ш':Т* :ш&яштл
^ШвЯай
ЧК-*».

№Я»

!ЩР1

1

Ф':лШШг-

гкй

;

[Ш

а

Iч

V'

: $'

I '

:

~'-т

■%т.

■■■

-

Чшгг, • •

ч*

ад?®

I
Щ .

?■'

ьЗ?

,81

8»

4*6

• ..*?»*

■•

$йг -

* ЩМ-

*

к

■?№$

•д«Ш

щ
шг »% л *;

Я^

шМ
(Шг
ф

:

^7/

' Ш
4,
Щ

- -.- ■??!

>*5

0}У-

■ чезя®ч?

ШКЕ

-'7-

№

К2
ЗрЙ&Й?
1

|—Ч реди по-малко от три години,
I I в ноевмри 1975, секретарят
и
на Председателството на Ц К
на СЮК Стане Доланц. на съвещанисто за задачите на комунистите
в снабдяването, изнесе една полити
с нищо
ческа мисъл, която и днесПпп,е
мп
не е по-малко актуална. Дори мое
и
ло-актуална.
же да
_ Изпълнителният комитст сс
И
определи за такова ‘ съвещание
иа това равнище (е участници от
всички републики и области), пора
ли това че сме силно убедени, че
проблемът на снабдяване “® "а“*
то население не само в градовегс
„ „ промишлените центрове, но
населението изобщо, в същност
та си е един от основните пробледнешната икономическа и
ми

жда-тНЕ

на част на нашата класова политика ...
Този наш човек, чисто положе
ще бъде основ
ние винаги беше и
на политическа преокупация на СъК,за на комунистите, изложен е през
по-силните вълтова лято на нещоснабдяването. От
ни на стихията в
стигат
пазара навред в стРа1ШТЛ
„иогобройии предупреждения, че
изборът на овощната и зеленчуц
те не е задоволителен и чс це!
са високи. АКО към това се ЩйО*
„еотдавиешните поскъпвапия на
вят
хранителни артикули
някои други

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТ ПАЗАРА
(олиото, захарта, месото ...), ще се
види, че семейните бюджети йенадейно станаха напрегнати, и че то
ва тъкмо <ще се почувствува и - пъл
ната си мрика през есента, косато
инак се свеждат сметките след по
чивката и когато трябва да сс обоз
печи зимнина.
Причините за по-лошотр сиабдяванс и високите цени па пазара
изглежда — съдейки но онова косто се чува в обществеността — ниподробно изникълс. "частично'по-слабата реколта
тапи.
селскостопанските
култури порана
ди пролетошнитс мразове почти е
забравена като последица на „писшата сила“ и цялото внимание е
мат
съсредоточено на търговците
рапази, като най-голямо зло в тоя
ецят на нашия пазар. Общия вик
и потрея по търговците — матра1 пази не смекчават нито срамежлилите мънкалия, че без тях цените
иа пазара би били още по-високи
(Чачак), мито убедителните, макар
твърде редки информации от друг
вид, като онази от Задар, в която

се казва, че там „няма място за
спекулантите" защото организации
те на сдружения труд в селското
стопанство и в търговията така са
сс договорили и организирали, чс
са абсолютни господари на пазара
и диктуват цените, които в този
град, въпреки неочакваното нахлуванс на туристите, отдавна не са
били по-благоприятни.

дничеството и организацията в об
ществения сектор — толкова по-голя ма с глобата за потребителите и
„печалбата“ за спекулантите..
Такова състояние се обяснява
с всевъзможни „причини“, но дей
ствителните причини обикновено се
заобикалят. Например, твърди се,
че търговските организации „нямат
смятка“ да договарят, купуват и
превозват стоката от производстве
ните райони в потребителските цен
тровс, понеже тази стока е „чувст
вителна“ и „лесно се разваля" (зе
ленчук. овощие), макар че матрапазите успешно правят това.

И така нататък. Могат да сс
наведат още такива и подобни
„причини“.’ Но къде води това? По
всичко личи. че политическите фак
Посочваме този задарски при- тори в обществото. преди всичко
за
съСъюзът
на комунистите, Синдикамер поради това, чс той -1
тът. Социалистическият съюз. нас
жаление рядък, може би и един
коро аце трябва отново да се позае същински практически резултат
нимаят с политическите причини и
иа заключенията на югославското
последици на посочените слабости
партийно съвещание по снабдяване
и неизпълняването на заключения
то. Инак, много чести са противо110
та на партийното съвещание
положните примери. При липсата * снабдяването. Тази година е изгод
договор и сътрудничество между
на за това. Пито много лоша. нито
ИЛ
производствените организации (коо- особено берекетиа. А снабдяването
очевидно е лошо. .
перациите, комбинатитс) и търговипроизводителите
и
потребите
Този път, когато в политически
ята, и
те организации и ръководствата аце
лите са предоставени сами на себе
се говори за снабдяването, вероят*
си и на стихията на пазара. Тази
НО няма да се харчат много думи и
празнина, разбира се, попълват матвреме за това какво и как трябва
рапазитс, които постоянно изнудват
да сс работи, но преди всичко заи глобяват и производителите и пот
що решеното не с изпълнено.
ребителитс. Колко по-слабо е сьтру

,1

2 Комунист
КОНГРЕСНИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

СТАНОВИЩА В ПРАКТИКАТА

НЕВОЛЯ ПОРАДИ УМУВАНЕ

Времето но
нови акции

Бршисяав Милошевич

диа анкета или някакъв
друг вид изследване па
-1 мнението и настроението
непосредствено участупана
|щитс 'в реформата на средно
то образование — преди ней
чко на учениците и техните
ще.покаже
преподаватели
кости. 13 животновъдството
ървичнитс организации
най-вероятно, че между тях
на Съюза на комунис при големи природни условия
владее
много
малко
въодуше
и традиция за отглеждане па
тите в община Батовление с хода на реформата,
норбдистп говеда, още не се
чина приеха програми, в кои
отколкото между онези, кои
то се предвижда непосредст произвеждат количествата мс
то за нейното провеждане да
вена акция по осъществяване со според действителните въз
ват главно оптимистични изяна резолюциите на Единаде можностн. Нестабилните це пленим. Тпкава поляризация
сетия конгрес на СКЖ и на ни съществено влияят на ин на настроението трае един
тензитета на животновъдното
Осмия конгрес на СКС.
продължителен период пъ>»
производство.
всички среди, в които происж
В краткотрайната почмвкл
даисто ил реформата па сред
Анализът на работата па
между усиления труд в поле
мото образование е в ход и
11.1
то или в късни вечери се съ- първичните организации
полека става съвсем, така да
бират първичните организа- Съюза на комунистите, пока се каже, неизбежен придружи
ции на Съюза на комунисти за че в тази община е осъаце
тел на този революционен по
те в селата в община Баточи ствено работническо болшин хват в същината па пашата
ство, защото от 1700 членове
на само с по една точка на
образователна система.
на Съюза на комунистите, 55
дневния ред: утвърждаване
на задачите по реализация на
на сто са работници от пря
срещу реформата
кото производство. В органи паОтпорите
конгресните резолюции.
средното образование про
Касае се за анализи на чс- зациите на сдружения труд в
изтичат
от
най-различни но-тиригодишната работа и изБаточина и Лапово, в по-гобуди: веднаж „в игра“ са пре
вличанс на поуки за нови ак лемнте кооперации и селско дубеждсиията
на родителите,
ции. Организациите тръгнаха стопански организации, прие друг път несхващанс
същност
от своята работа и способемането на нови членове с ста
та на „новото училище“, треност, имайки предвид досеганало постоянна дейност. В сс
жилаво
наследство
на
ти
. шния опит. Показа се, че сел лата, обаче, приемането сери
гражданския манталитет, по
ските организации започнат
ознц изостава. Случва сс в
мотиви
някога
всички
тези
редица села и по една годи заедно. Но колкото и да са
много по-оживено да работят
когато са обърнати с лице
на да не се приеме нито сдин селскостопански труже упорити и жестоки такива от
КЪМ селското стопанство, но
пори трябва да се схванат и
така да насърчават онези, ко
ник в Съюза на комунистисистематически да се надделя
ито имат задача да работят те.
ват с упорито и последовател
Това
за неговото издигане,
но осъществяване на целите
Общинският
комитет
поис
доведе до масово сдружаване
на реформата.
ка точно да утвърди за как
Съществуват обаче един тип
на селскостопанските тружени во се касае и основно анали
недоволство
и недоволници,
ци. Дълго се чакаше. Хората зира състоянието във всяка
които
не биха се появили кои
по селата критикуваха, но не
първична организация. Изле
се отиваше по-далеч от нача зе, че причините лежат в су
лото. Едвам когато първични бективните слабости, пренеб
те организации на дневен ред
регването на приемането и от
сложиха дейността на коопе делно в недостатъчно органи
рациите и на комунистите в
зираната идейна работа и по
тях и поставиха въпроса за дготовка. В някои села не се
Шестмесечното
покачване
отговорност, състрянието запо получава нито един брой на
на цепите се движи в плани
чна да се мени и по-бърза
вестници, липсва и марксист раните граници. Обаче неот
отколкото се очакваше. В пър ка литература, а слаба е и
давнашните покачвания на ня
вичните организации се изтък дейността на просветните ра кои произведения и услуги за
ва, че това е разбираемо, за ботници.
плашват да нарушат догово
рените размери.
щото се е касаело до субек
тивни слабости, погрешна оКритическият анализ в ор
През първите шест месеца
риентация към търговията и
ганизациите помага да се съз на текущата година движени
ето
на цените бе до голяма
към всичко друго, само про ре истинското състояние на
степен мирно. Обаче в края
изводството е пренебрегвано.
нещата. Затова в първичните
на юли едно след друго „ва
Понастоящем в селскостопан организации новите програми
ляха“ решенията на държав
ските организации се върви
за реализация на конгресните
ни и самоуправителни органи
за увеличение на цените, ка
по-ускорено и по-отговорно.
резолюции се и наричат аксе започне от цимента и
ционни програми. Те всъщ тохранително-вкусовите
изде
Но комунистите знаят, че
ност са това.
лия
до бензина и автомоби
не са използвани многобройлите. Много наистина се оните и доста големи възмож
т. й.
чакваха и само се чакаше де

Е

п

кретно да с провеждана ре
формата, а особено образложсиието на отделни мерки и
пропуски ако е по-благовреме
ино и по обективно: този тип
недоволници могат да сс на
рекат провокирани, а за тях
ната .поява сякаш най-отговор
ни са тъкмо онези „отговор
ни“ за провеждане па рефор
мата, следователно онези, на
които такъв партньор^ или
противник би бил най-малко
необходим.
За какво сс касае?
Относителната скорост, с ко
ято сс случваха промените в
средното образование, време
нната привързаност в нейно
то провеждане, недостатъчна
та кадрова и материална обо
рудсиост и редица други т.п.
обективни трудности и субек
тивни слабости, които придру
жанат процеса на преобразо
ванието па образователната
система, предизвикаха недоу
мение или дори и леко него
дуваме дори и между „убеде
ните“ поборници на „новото
училище“. Такова становище
е съвсем естествено и то тру
дно може да се ©квалифици
ра като „антиреформеко“ на
строение или като някакъв
вид организиран отпор, но по
вече като стремеж с обектив
еи и (само)критически ана
лиз на постигнатите резулта
ти да сс ускори хода на запо
чналия процес.
Официални „тълкувания“
на такива критически интер
венции нерядко за всеки опит
на критично коментираме на

отдслни слабости в коикретнитс реформии акции сс про
«7,згласяват за отпор на ре
формата, противопоставяйки
неприятните факти някаква идеализирана картина на
бъдещото състояние, Такава
нссластичиост, самохарссване
и покритичност на официалнитс интерпретатори на актуалното състояние и проблеми
те в средното образование, ра
збира се, естествено предизви
кват вълна на нови протести
и негодувания и от истинските или иотенциалните побор
ници на реформата да нанравят пай-малко пасивни наб
людатели па събития, Еидн,
л основата си бюрократичен
ум, който вместо смисъл за
реалност и готовност трудно
стите и слабостите да се по
срещат и предупреждават с
обективен и критически ана
лиз, упорито проповядва „све
тло бъдеще“ и по тоя начин
директно засилва недоволство
от сегашното състояние
то
без оглед дали е мотивирано
с добри или лоши причини,
все едно. Този същ Ум* следователно релродуктирайки обективно само неволя, трудно
може да бъде добър тълку
вател и гюпуляризатор цели
те и идеите на реформата.
Лекото пренебрегване
на
мнението и настроението на
онези, които реформата на
средното образование непос
редствено носят и чувствуват
на своите плещи, не може да
бъде нито доказателство на
политическа трезвост, а оше
по-малко гаранция, че целите
на реформата могат да се
се осъществяват така, както
са (а добре са) замислени.

Увеличението не е единствено решение

Комунист
Председател на Издателския съвет за
всички издания на вестник „Комунист”: д-р
Антон Вратуша.
На Издателския съвет на „Комунист"
за Сърбия: Д-р Жарко Папич.
Изпълняващ длъжноста директор и
главен и отговорен редактор на всички из
дания на Комунист: д-р ..Здравко Ленович.

Редакция на изданието на „Комунист“
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и
отговорен редактор), Живорад Джорджевич, Велимир Филипович, . Растко Йоветич, Слободан Клякич, Михайло Ковач,
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранислав
Милошевич и Милентийе Вуксанович.
Секретцр на редакцията Бояна Антуновим.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД. Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: центра
ла 335-061 секретариат 330-184. НОВИ БЕЛ
ГРАД Булевард Ленин 6, телефон 627-793.
Издава:, Издателска трудова организа
ция „Комунист .
Печата се на сърбохърватски, относно
на хърватсносръбски (кирилица и' латиница), на словенски, македонски и албански
и в съкратени издания на български, ун
гарски. словашки, румънски и
русински

език.

Излиза в петък.
С указ на, президента на Републиката
от 22 декември 1964 година, „Комунист"
е отличен с Орден народно освобождение,
а с указ от 22 декември 1974 с
Орден
братство и единство със златен венец.

нят, кога ще осъмнат новите
цени. Такъв е случаят напри
мер с цимента и автомобили
те, за които се знаеше, че щс
бъдат покачени цените, но не
се знаеше процентът на това
покачване. Изненада бе, че
по-евтините автомобили, кои
то поради това най-вече се
търсят и купуват, най-много
поскъпват и че отделни лук
созни автомобили поевтиняха.
Когато се касае за покачва
нето на цените на хранител
но-вкусовите изделия налага
се въпросът, па и дилемата,
въпреки че обясненията на
тези решения са пълни с до
казателства, които трудно мо
гат да се оспорят. Обаче не
така отдавна захарта и някои
други селскостопански
произведения са провъзгласени за „първостепенна грижа“
разбира се резултатите не изостанаха, па захар има доста
тъчно, така че дори бяхме в
положение да я изнасяме. Ло
ги ката на икономията
води
към заключение, че в такива
обстоятелства цените мируват,
Обаче, ето. те са покачени.
Или друг пример. Месото
поскъпна, а това трябваше да
се случи, понеже всички доб
ре знаем в какво положение
се намира кланичната промишлеиост. Обаче чудно е, че
това се случва тъкмо в момент, когато цените на отдеАни видове месо при изкупуването намаляват, в някои ме
ста в Сърбия например кило
грам месо на прасета живо
тегло е по-евтин от килограм
домати.

С посочването на тези и по
добни примери не желаехме
по всеки начин да доведем
под въпрос
неотдавнашното
покачване на цените. Да се
приеме решение за увеличе
ние на цените не е лека II
проста работа. Но факт е даповторим известната формули
ровка, която затова придоби
ва призвук на фраза, че един
ствено с,покачването на цени
те не могат да се решават
много проблеми и трудности.
Изпълнителните държавни ор
гани често са изравени пред
свършен чин, пред неумоли
ми цифри, които говорят, че
икономическите трудности на
отделни колективи са стигнали дотам, че без покачване
на цените няма по-нататъщно
стопанисване. Разбира се, то
ва не намалява тяхната отговорност, но този факт не мо
же да се отрече. Обаче тряб
ва съацо да се има предвид,
че цените все повече се уреж
дат административно, па за
това явление напоследък чес
то се предупреждава. При та
кива обстоятелства сдружени
ят труд повече е обърнат към
администрацията, а не
към
самоуправителното договаряне и споразумяване с партньо
рите. с които чрез дохода е
свързан. А така ще бъде все
докато решенията за цените
се приемат зад „зелената маса“ в администрацията, а не
между онези, които създават
общия доход.
Д. Дж.
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новини от звонски

РАЙОН

НЕСПИРНА КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ
ЗА НАСЕЛЕНИЕТО от звон
ски район летните месеци са
удобен случай за разгръщане
на комунално-битова дейност.
Надошлите на почивка работ
ници по строежите във вътрешността на страната, учащи

те се и всички други трудоспо
собни хора се залавят на ра
бота. Полската работа тук
не е голяма. За няколко дни
се прибира реколтата и — ос
тава време и за друга актив
ност.

БУЧИ ДВЛ-. АРМЕЙЦИТЕ И ВУЧИГТЕЛПТ/1 СТРОЯТ ПЪТ
Тази година вучиделци и
армейците съвместно изгради
ха път в дължина от 5 КИЛОметра от Ракита до Вучи дел.
По такъв начин се разреши
един отдавна висящ въпрос
— съобщенията от селото до
Ракита и Звонци. Армейците
-строители и този път на де
ло доказаха голямата си при
вързаност към населението от
ЯСЕНОВ ДЕЛ:

този край, с юч-*> го свърз
ва общата зада ;а пазенето
на родината.
За успешно сътрудничество
с населението свидетелствуват
и тези изградени километри
път, изградени със съвместни
сили.
За деня на граничаря .— Л5
август построеният път беше
общо дело и обща радост.

ЗАСТОЙ ПОРАДИ НЕСЪГЛАСИЕ

Изграждането на пътя от
Звонци до центъра на Ясенов
дел е в застой- Неколцина
гоаждани от махала Шутулица не само че не искаха да
издължат местното си само
облагане, но открито започна
ха да спъват акцията. Това
ни уведоми председателят на
местната общност в Ясенов
дел Станой Савов.
— Просто не зная защо дру
гарите от Шутулица и други
някои махали дават отпор. И
на тях добре им е известно,
че след привършването
на
този главен път от центъра
на селото до Звонци са на
ред махленските пътища. Ве
че сме приели решение за
въвеждане на ново местно са
мооблагане в селото за изгра
ждане на пътища от центъра

на сслотр до деветте по-отда
лечени махали.
Тези дни имахме общо съб
рание, на. което присъствуваха и председателят на Общип
ската скупщина и ръководите
лите на всички общественополитически организации в
Бабушница и се надявам ра
ботата отново да тръгне как
то трябва
каза Савов. Инак Съветът на местната общ
ност тези дни ще проведе заседание, на което ще обсъди
хода на акцията и ще набележи нови мероприятия
за
успешното й приключване —
изтъкна Станой Савов,
Сигурно е, че ясеновделци
отново ще обединят сили и
ще тръгнат заедно в нови тру
дови победи.

ЗВОНЦИ: РЕГУЛАЦИЯ НА БЛАТЪШНИЦА
Тези дни се върши подго
товка и за регулация на кори
тото на река Блатъшница в
дължина от 2 километра през
Звонци. От републикански из
точници са обезпечени сред
ства от 6 милиона динара и
вече се готви проект за обе
кта. Блатъшница дотам е за
пълнила коритото си с нано
си, че всяко нейно приижда
не угрозява селото.

Както ни уведоми Никола
Йосифов, председател на Об
ществено-политически я съвет
при ОС в Бабушница и ра
ботник в кооперация „Ерма“
в скоро време може да се
очаква и раздвижване на вече спрялата акция по изграж
дане на водопровод в Звонци. Републиканската общност

по пенсионно и инвалидно осмгуряване е отпуснала 1 ми
лион и 600 хиляди динара за
тази цел. В заключителна фа
за с изработката на слабората за довеждане -на водата —
подчерта Йосифов. Очаква се
още думата на специалистите
относно качеството на водата

от изворите, които трябва да

щ

М. Андонов

шшт.

Шт

бъдат каптирани.

ШМ Щ
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КомбайниРането в район Смиловци

т

В Димитровградска община
жътвата е пълен разгар
В началото на този ме
еец започна жътвата в
Димитровградска общи
па. Жътвата в Димитров
град и околността вече
приключи, а в момента
е в пълен разгар в Забъ
рдието, където работят
седем комабйна.
За отбелязване е, че
през тази година на об
ществения сектор са би
ли
засети минимални
площи с пшеница, овес
и ечемик. В район Ди
митровград са били за
сети
14 хектара с ече
мик, 8 хектара пшеница
и 15 хектара овес; в ра
йон Смиловци 26 хекпгара овес; а във Висок 26
хектара с ечемик и 79
хектара с овес.
В земеделската коопе-

рация са доволни от таз
годишните добиви, кои
то възлизат на 3 700 ки
лограма от хектар за ечемика, относно на 3 000
за пшеницата и 2 000 за
овеса. С оглед на небла
гоприятното време в се
итбата тези добиви се
оценяват като относите
лно добри.
Както на обществения
така и на частния сек
тор, с оглед на преори
ентацията и ползване на
площите за други цели,
предимно за треви, от ня
когашните три хиляди
хектара с пролетните ку
лтури не е засета шито
една трета част. Съвме
стно с комбайнирането
на обществения върви и
комбайнирането на част

ния сектор.
Когато се касае за до
бивите на частния сек
тор може да се каже,
че те са 30 до 40 на сто
по-ниски от добивите на
обществения сектор.
Миналата седмица за
почна и вършитбата. За
отбелязване е обаче, че
за вършитба има твърде
малко, понеже, болшин
ството работа ще завър
шат комбайните.
Към края на тази сед
мица трябва да приклю
чи комбайнирането в ра
йон Смиловци и да запо
чие във Висок, а очаква
нията са комбайниране
то и вършитбата в общината да завършат до
края на този месец.

А. д.

Местно самооблагане в Доггница н Белут
Макар и със закъснение те
зи дни местните общности в
Босилеградските села Догани
ца и Белут въведоха местно
самооблагане, котсо ще полз
ват за разрешаване на брой
ните си комунално-битови въ
проси.

Работноспособните мъже в
село Доганица ще дадат по
пет трудодни, а жените по един за изграждането на пъ
тя от селото им до Бистър.
Също така всяко домакинство
ще даде по 100 динара, кои
то местната общност ще пол

зва за разрешаване и на дру
ги проблеми.
Жителите от село Белут са
изгласували по 4 трудодни за
мъже и по 2 за жени. Тук
местното самооблагане ще се
ползва за електрификация на
В. В.
селото.

БЕЛЕЖКА

Заявление срещу нолега...
Звоиска баня
н очаквано
на но-голямо
комунално
строителство

Сега е в пълен раз
гар вършитбата. В бабушшпнка община това
вече е известно, пора
ди лошото време и на
водненията, тази годи
на добивите са значите
лно по-ниски от лапи.
Но и при топа някои
агрономи в земеделска
та кооперация „Будучност" като чо ли нс се
тревожат.
За жалост налага се
да давам заявление за
нсдисциплина срещу ко
лега — ни се оплака те
зи дни зам.-директора
на кооперацията агро
ном А. Виданович. Взел,
че се разхожда в работно време и да си вър-

шн частни работи, а ко
гаго го попитах къде
е бил, той казва, че
бил на вършитбата при
някой си стопанин. Иапрзвих проверка и ви
дях, че с нс е вярно.
Позторно го питах, той
ми оггоиори същото.
Наложи се да питаме и
стопанина и той каза,
чо но го е виждал този
ден...
Нс остава нищо друказа Виданович,
го
освен да го дам на от
говорност ... А това си
гурно нс е най-добрият
път. Защото как утре
Ще сътрудничим с не
го, как що работим?
Нали ще си развалим

отношенията. Но друг
изход няма, защото ма
лцина от селскостопан
ските специалисти днес
в сезона на вършитбата
искат да отидат па ни
вата, при стопаните, да
им помогнат, да им да
дат по някой съвет, за
щото тази година и без
това излезе лоша... —
казва тойС небрежното си от
ношение тези другари
плош н»ат положени :то,
вместо да се намерят
там, където им ’е място
то, като още сега запо
чнат подготовка за ид
ната сеитба.
М. А.
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МЛАДЕЖКО - ИЗСЛЕДОПЛТЕЛИЛТЛ АКЦИЯ „ЮЖНА МОРАВА 78"

УЧЕБНИ ПРОБЛЕМИ

СЕЛО МИЕ НЯМА
УЧИЛИЩНА СГРАДА
Ако не се предприемат и на иесолидиа изработ
мерки, инспекторите по ка на стените. Собствестроителство и учебно ници на тази сграда са:
дело в Босилеградска об ООСТ за търговия „Сло
щина, ще забранят за у га" и Местната общност
потреба училищната сг в с. Гложне.
Ако не се използва вре
рада в село Гложне. За
сега това е най-дотраяла мето до края на вакан
училищна постройка в цията понеже за някое
цялата община, в която краткосрочно решение,
се обучават повече от 30 съвсем е сигурно, че в
деца в първоначалните новата учебна година учениците от това село
класове.
Всъщност Гложне ня няма къде да учат.
Проблемът с училищ
ма отделна училищна
сграда. За целта се пол ната сграда в с. Гложне
зват помещения в сел тези дни бе подробно изучен н от Изпълнител
ския кооперативен дом,
чиято покривна констру ния съвет на Общинска
та скупщина в Босилег
кция е рухнала. Също в
тази сграда има много рад.
пукнатини, които са по
в. в.
следица на земетресения

с ЕНТУСИАЗЪМ ДО
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ
* Тазгодишната Републиканска младежка изслсдоватслиа
„Южна Морава 78", ще приключи на 20 август
За реализиране на твърде
важни научно-изследователни
задачи, повече от 1000 младсжи и девойки от 150 градо
ве от цялата страна на пъРпи август тръгнаха в 13 общи
ни в Южноморавския регион,
както и в общините Мерошииа, Гаджин Хан и Ллсксинац
— (Нишки регион) и в ГпиСАП Косово.
ланс
Тази втора поредна акция,
организирана от Републикан
ската младежка конференция,
Републиканската
конферен
ция па младите изслсдватсли
и на младежтта от Южномо
равския регион, представлява
важен принос в ознаменувано
на годината на партийните и
младежки конгреси.
Общо ице бъдат реализиран
17 самостоятелни програми.
Мсдицинпи изследвания
се
пършат в Прешсво, археоло
гически в Лебапс, туристичсс
кя на Власина, геологически
в мината Лецс, геотехнически
в Йовац край Владичин Хан,
астрономно - метеорологичес
ки в Църна трава, историчес
ки в Войник, стоматоложки

Художествено изложба но Иван
Йоден и Велчо Велчев
КУЛТУРНИЯТ център в Ди
митровград направи опит за
освежение на инак
„сухото
културно лято“ в града с ед
на интересна художествена
изложба на димитровградския
художник Иван Колев и сту
дента Велчо Велчев. Излож
бата наистина бе приятно ос
вежение, както за димитровградчани, живущи във вът
решността на страната, а до
шли през лятото на почивка
в родния град, така и за димитровградчани. За отбеляз-

ване е, че между посетители
те най-голямо число
бяха
млади.
В. Велчев
студент по изобразително в София - се
представи за втори път на
димитровградската публика с
15 творби, повечето от които
е работил в академията. За
белязва се виден напредък в
портретите, работени академи
чно, добре обагрени и със
стремеж към психологическа
изява.

Вече известният наш худож
ник Иван Колев се представи
главно с вече познатите плат
на на геометрическа абстрак
ция успешно комбинирана с
реалистична фигурация. За
отбелязване е и неговия опит
на тема народна отбрана „мо
билност“ и „подготовка“, кои
то могат да се вземат като
самобитен почин в нашетб
съвременно изкуство.
Изложбата беше добре по
сетена.
М. Петров

ВЕТЕРАНИ НА БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ

С МЛАДЕЖКИ ЖАР И ЕНТУСИАЗЪМ
Д-р Слободан Василев отново участвува
на съюзната акция „Шамац—Сараево”
Обстоятелството, че един ветеран след три
десетилетия отново облича бригадирската униформа и с младежки жар и ентузиазъм се озо
вава на обект, на който веднаж вече е участвувал, е хубав повод за разговор. При това, става
дума за професор и доктор по педагогическите
науки, който за известен период оставя науката
и работи кагго обикновен бригадир.
— Другарю професор, ка
жете ни нещо за себе си като ветеран на младежките
трудови акции.
— Многократно съм участ
вувал на съюзни трудови ак
ции и няколкократен съм ударник. Трябва да кажа, че
и тази година станах ударник
и както казаха бях „за при
мер на трасето, в бригадир
ския стан и в поведението".
— Вие сте участвували в ак
ции непосредствено след войната.44 Може ли да направите
паралел?
— На трудовите акции вед
нага след войната условията
бяха по-инакви. Работа без опит, без достатъчно механи
зация, материални, културни
и други условия, но с елан на
младите час по-скоро да въз

обновят и изградят разруше
ната страна. Сега.- извънредни
условия за работа, живот, за
бава и развлечения, но също
невиждан ентусиазъм на мла
дото поколение. Според мен
сега повече се работи отколкото преди. Може това мне
ние идва оттам, че преди бях
млад, но настоявах да не изо
стана зад другите бригадири.
— Кажете ни кой е именно
мотива в тези години да отип?
дете на трудова акция?
— Преди всичко носталгия
та за труд и колективен жи
вот от такъв вид. Второ, чпонеже чувствувам, че все още
мога да работя и физическа
работа, пожелах на тоя начин
още веднаж да дам принос в
изграждането на нашата стра
на. И най-сетне — вече над
две десетилетия работя с ос
новна, средношколска и студентска младеж, която твърде
обичам. Пожелах по такъв
„неслужебен“ начин още по
добре да я запозная и да подействувам за тяхното сбли
жаване. А тук има младежи
и девойки от всички краища
на страната, от всички наро
ди и народности. Следовател-'
но, първенствено действувах
във възпитателно отношение
като специалист и учен.

в Босилеград и други.
Ето няколко данни за акци
ята, която се провежда в Бо
силеградска община.
Екипажът на тази научноизследоватслна акция наброя
ва 40 души, между които оспсциалисссм са лекари
ти доктори, а останалите са
млади изследователи — абсол
венти от белградският Стома
имат
толожки факултет. Те
за задача да установят здрав
лото състояние, от стоматоло
гичсска гледна точка и причи
нитс предизвикващи зъбните
заболявалия на населението в
Босилеградска община. За це
лта ще бъде извършено ком
плектно преглеждане на зъби
те на жителите от района на
Любата, както и от други се
ла.
Разбира се, чрез тази ак
ция се изследва разнообрази
ето и качеството на храната,
състоянието на водата за до
машна употреба, здравното
просвещаване на населението
и др.
Акцията се провежда в три
етапи. В първата се събират
данни, във втората се върши
изследване, а в третата лабо
раторни анализи с изготвяне
на съответни елаборати.
— Нашите анализи, които
до края на годината ще бъ
дат извършени в института
„Борис Кидрич" във Винча
ще имат голямо практическо
приложение. Те ще бъдат от
полза на Здравния дом в Босилеград, на Съюзния секретариат за опазване на човеш
ката среда, на Белградския
университет и на други —
заяви д-р МИЛАН СТОЙЧЕ
ВИ Ч, председател на програм
ния съвет на тази акция.
Според думите на Стоичевич
акцията е добре организира
на и за успешното й провеж
дане най-много са заслужили
обществено-политическите ор
ганизации и Здравния дом в
Босилеград. Като резултат на
— Доколкото се вижда. Вие
сте въодушевени от трудовата
акция. Бихте ли и догодина
участвували?
— Да, ако бъда здрав. Пау
за правих, когато следвах и
отбивах военната си повин
ност. Сетне ме погълна про
фесията и науката, години на
ред подготвях, писах и печа
тах научни трудове у нас и
в чужбина, за да дойда накрая на факултет и да докторирам. Сега съм далеч посвободен, имам повече -време
и за обществена дейност.'
— Кажете какво Ви остана
в спомена най-силно от бри
гадата
— Първо, уважението на
всички бригадири към мен,
особено на участниците _ в
„Трета сръбска пролетарска“
от Ниш, в чийто състав рабо
тих. Сетне провъзгласяването
за ударник и връчването на
диплом и официалната покана да присъствувам на търже
ството по повод предаването
на железопътната линия на
употреба. Освен това и пока
ната, която отправиха пред
седателят на ОС Завидовичи
и секретарят на ОК на СКС
със семейството си да прекарам годишна почивка в тях
ното туристическо място. Съ
що така и младежкия дух на
жената-първа ударничка в
Югославия. Въодушеви ме и
икономическия и културния,
напредак на Босна и отноше
нието на босненци към брига
дирите.

акция

под

названието

такова взаимно сътрудиичест
во с дошло и до откриване
на здравната амбулатория в
Горна Любата, където вече
работи зъболекар.
Също така и бъдещите сто
матолози, участници в акция
та изразяват удоволствие, че
се намират между население
то от Босилеградска община,
което ги е възприело твърде
сърдечно и с голямо разбира
не.
— С босилеградската младеж
установихме разнообразно съ
трудничество. Проведохме спо
ртни срещи по футбол и вза
имно се запознахме. Също та
ка чрез практическа работа
се оспособяваме за утрешна
та си професия. Констатирах
ме, че тя може успешно да
се изпълнява и при оскъдна
материална и техническа обо
руденост, стига човекът да
бъде ентусиазист — казва
НИКОЛА РАДОШЕВИЧ, ко
мендант на Стоматоложката
акция.
Акцията ще приключи с го
ляма манифестация край Вла
синското езеро, на която ще
бъдат съобщени първите нау
чно-изследователски резулта
ти. Щабът, който се грижи
за провеждане на съвкупната
акция е поместен в Сурдулица.
На края да отбележим, че
главните цели на акцията
„Южна Морава 78" са младите изследователи да се оспособят за организиране на подобни акции и в своите среди, с цел установените проб
леми в определени области
ефикасно да се разрешават.
Не по-малко значение акция
та има за сближаване на мла
дите от нашата страна, за за
дълбочаване на братството и
единството и непосредствено
то им оспособяване за включ
ване в системата на всенарод
ната отбрана, обществената
самозащита и сигурност.
В. В.
Накрая да кажа, че много
бригадири ми се обаждат.
Бих искал да прочета някол
ко реда: „Драги докторе! Твъ
рде ви заоб ичах и ще ви пиша от всички места, през ко
ито минавам. Зная, че вие сте
твърде заети, че не ще може
те да ми отговорите, но аз
няма да ви се сърдя. Приеме
те сърдечни привети от бри
гадира Милутин Каурина —
Лакгоши“.
Ето и това ме въодушевлява, защото сред младите най
стина спечелих много, много
приятели.
Интервюто взе: Ст. Н.
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СУРДУЛИЦА: МЛАДЕЖКО БРИГАДИРСКО ЛЯТО

С УЧАСТНИЦИТЕ В АКЦИЯТА
„ДИМИТРОВГРАД 78"

Участие на
многобройни обекти

Другарството, брат
ството и единството
оеиова на акциите
ВЕ седмици след завръщането от
младежката
трудова акция „Палич 78", където димитров
градска бригада „Братство-единство“ беше пет
пъти ударна, а от 50 бригадири 17 се завърнаха като
ударници, в Димитровград се формира нова трудова
бригада от 24 души. В състава на бригадата са осем
девойки и 16 младежи, от което 6 са от редовете на
селската младеж, двама студенти и останалите уче
ници. За отбелязване е, че 4 са току завършили VIII
клас, а един от участниците е пионер. Бригадата е
настанена в село Бачево, в сградата на някогащното
основно училище, което е приспособено за младежки
стан.
— С работа започнахме на 24 юли и ще продъл
жим цял месец, осведоми ни команданта на бригада
та Младен Найденов, който миналата година е уча
ствувал в двете смени в трудовата акция „Димитров
град 77". Първата седмица работихме на районния
водопровод. Успяхме да изкопаем и уредим 250 метара водопроводни канали (каналът е дълбок 1,20, а
широк 0,80 метра). Четири дена работихме и на пътя
от югославско-българската граница към Димитров
град. За тези дни изкопахме над 120 кубически метра
пръст. Ето сега уреждаме каналите на пътя от Смиловци за Пъртопопинските воденици.
В свободните часове, продължи Найденов, брига
дирите играят шахмат, уреждат танцови забави, а за
тях бяха изнесени и две теми от областта на идео
логическо-политическото образование.
Между бригадирите е и 16-годишният Драголюб
Иванов, ученик в I клас. Срещата ни на пътя край
Смиловци не беше първа. Тази година се срещнахме
на Палич, а и миналата година на акцията „Димит
ровград 77“.
— Трудовите акции обикнах по миналата година,
когато взех участие на младежката трудова акция
Ниш 76". И ето за две години участвувам в четири
акции. Никъде толкова не е изразено другарството и
братството и единството между младите, както на тру
довите акции. Освен това на тези акции ние получазанимавам с обществено
вам навици за работа и се
полезна дейност.
Между бригадирите повечето са за първи път на
година е заакция, като Горка Ставрова, която тази
вършила курс по машинопис.
на
Желаех да използвам свободното време
най добъР начин и смятах, че това ще бъде на трупознанства,
които
дова акция. Тук се свързват нови
каза Ставрова.
се каляват в ежедневната работа, —

А

■

'

Г. Ставрова
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Попобни бяха мненията и на останалите бригаподоони ояха
владица Васов, най-мла
дири — тринадесетгодишния
Светлана Илиева
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това село),
миналата година е участвувал и
шил 15 години, а
двете смени на акцияята „Димитровград 77 , Зоран
двете сме,ш
гмитра А„донова от долна НеАдамов от
останали бригадири, участници в акцивля и всички
ята „Димитровград 78 .
обекти, те успешно изпълняват за
Тук, иас”™вайки „е само нещо ново в област
дачите си,
себе нови ната на материалното, но и създавайки в

д. Иванов

МЛАДЕЖКОТО бригадирско
движение в Сурдулишка об
щина през последните две-три
години постигна изключител
но завидни резултати. Постоя
нната младежка трудова бри
гада „Пера Мачкатовац” пос
ледователно три години уча
ствува на съюзни трудови ак
ции, като се завръща оттам
с високи постижения. На мла
дежката трудова акция „Мод
ро око 76" бива 7 пъти удар
ни и донася най-високото при
знание „Лентата на корчеланския партизански отряд". Ми
налата година на съюзната
акция „Мариово 77" бива пет
пъти ударна и спечелва също
най-високото признание „Зна
мение на непобедените" и Ем
блема на Републиканската ко
нференция на Съюза на со
циалистическата младеж на
Македония.

Предвижда ' се също така
бригадата да работи по уреж
дане кея на река Върла, учи
лищния двор на основното училшце, спортно-рекреационния център.

Тази година „Пера Мачкатовац" уачетвува в първата
смяна
на автомагистралата
„Братство-единство" край Ве
лика плана. И оттук се завърна с високи завоевания пет
пъти ударна и Грамота за об
ществена дейност. В тазгоди
шната акция участвуваха 56
младежи и девойки и само
съставът на бригада не им по
зволи да участвуват за найвисокото признание — в бри
гадата имаше само две моми
чета по-малко.

В момента бригадирите ра
ботят върху изкопни работи
на тротоарите на улица „Юго
славянска" в дължина от око
ло един киломеътр.
Дневно
което е особено постижение
нормата се изпълнява с 120%,
като се има предвид трудно
то и изключително неблаго
приятно землище.

Младежкият бригадирски
стан се намира в гарнизона
на града, .а сътрудничеството
между бригадирите и войни
ците е на наистина изключи
телно високо равнище.
Следва да се отчете още,
че младите бригадири разви
ват богат обществено-полезен
живот: редовно се провеждат
политически сказки, богат спо
ртен и културно-забавен жи
вот. С една дума — живее се
бригадирски, така както е ус
троен бригадирския живот на
републиканските и съюзните
акции.

При бригадата
действува
актив на Съюза на комунисти
те, вдхновител за много бри
гадирски начинания. След ак
цията най-добрите бригадири
ще бъдат предложени
за
прием в СК. На тази акция
също ще бъдат раздадени вси
чки признания, които се да
ват на съюзните акции: удар
ничества, дипломи,
похвали,
грамоти и пр. .

ИНТЕНЗИВНО КОМУНАЛ
НО БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО
След съюзната акция от 30
юли до 30 август младежката
трудова бригада „Пера Мач
катовац", съставена от 52 бри
гадири, работи по уреждане
на Сурдулица. Това е може
би единствената младежка
трудова бригада от селищен
тип, която вече втора година
наред работи върху строителството на комунални обекти.
Миналата година за пръв път
бе организирана местната тру
дова акция по залесяване —
„Власина 77". Обща оценка е,
акция
чс миналогодишната
постигна изключителни резул
тата.

За пръв път тази година от
учащи се от техническия об
разователен център
„Моша
Пияде" .е съставена бригада
от 48 бригадири, които участ
вуват на републиканската горанска акция в Църна трава.
Тази бригада също постигна
4 пъти е
завидни успехи

ударна.

Ето тази година към мла
дите бе проявено пълно до
верие защо и понастоящем
бригадирите работят по стро
ителството на тротоари в гра
да. Стойността на обекта ще
възлезе на около 300 хиляди
динара, а младежите-бригади
ри работят на стопанска сме
тка.

През ноември от Сурдулиш
ка община 10 бригадири ще
участвуват на съюзната трудо
ва акция Шамац — Сараево,
а трима пионери в състава
на бригадата на _пионерите
„Бошко Буха", организирана
от РК на ССМ на трудовата
акция „Ниш 78".
Ст. Н.

Хиляди мечти
Не е една мечтата в сърцето на човека,
нйго му е една мечта поробител на душата.
Хиляди мечти през живота оронват го полека
и е разноцветни нишки тъчат му съдбата.
Тодор МОМЧИЛОВ
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В ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕДНА ГРАНИЧИЛ ЗАСТАНА
I

Храбростта на
отсъствуващия
командир
НЕДАЛЕЧ от едно от наймалките и най-отдалечени се
ла в Димитровградска общи
на, скрита между борови дръ
вчета, е една от гранични за
стави, намиращи се на наши
те граници.
В навечерието на 15 август
— Деня на граничаря посети
хме тази застава. Командирът
на граничните части в Пирот
ни предложи,- „Посетете тази
застава, тя е една най-отдале
чените, но осъществява твър
де добри резултати”.
В заставата бяхме още в
ранните утринни часове. За
съжаление командира на зае
тавата отсъствуваше, но там
се намираше ДРАГАН СТАНКОВИЧ, командир на една ог
съседните застави ...
— Командирът на тази зас
тава, Веролюб Андрич, заед
но със своите граничари пос
тига твърде успешни резулта
ти. Достатъчно е ако кажа.
че тази застава има най-тру
ден район, но и покрай това
тя осъществява най-успешни
резултати.
Тези думи на Станкович
най-добре илюстрират дейно
стта на младите граничари.
Това е обаче само част
тяхното ежедневие.

Звонко Шпехар
Трябва обезателно да напи
шете, изтъкна Станкович, че
Андрич е получил Орден за
храброст от Съюзния секрета
риат за народна отбрана. Ми
налата година в селото избух
на пожар в една къща, а в
къщата се намираше една ста
рица. Била е -тъмна нощ, когато извикали граничарите.
Командирът дал пример, вли
зайки в къщата, в пламъците
на огъня, спасявайки по този .
начин старицата. Пожарът
бил потушен от командира и
останалите войници. Това обаче не е единствения пожар, *
който граничарите и коман
дира на тази застава за уга
сили.
Освен това, продължи Стан
кович, в студените зимни но
щи, когато на някого от се
лото е необходима лекарска
помощ граничарите са тези,
които по непрохидимия път,
по сняг и дъжд, тръгват към
неизвестността, с желание да
спасят един живот. Естестве
но, че сътрудничеството е съ
вместно, понеже пазители на
нашата граница не сме само
ние, но и всички, на които
оказваме помощ и които ни
помагат.
Станкович ни запозна и с
ежедневните задължения на
терена. Обиколихме околност

та на заставата. На едно мис
то изникнаха от гората два
ма граничари, които с мерно
то куче обикаляха терена. Ма
друго място, слсд като пи бс-

ЗВОИСКА ИЛИЯ

И ТОЗИ СЕЗОН-ПО СТАРОМУ
ПРЕЗ ЮНИ .100, Л ПРЕЗ
ЮЛИ — НАД 1000 ГОСТИ
И ТАЗИ година и сезона
3попска баня с изправена
пред старите проблеми: лип
са па пода и канализация,
проблеми със снабдяването и
лошите пътища.
Но тези проблеми, в скоро
време, един по един щс за
почнат да сс разрешават, м
началото па септември щс за
почне да се строи нов хотел
ресторант с над стотина лег
ла, с открцт и закрит басейн,
спег-бар, с лекарски кабинет
и пр. По такъв начин щс сс
създат условия за по-сериозно
наблюдение ма здравето на
хората но време па прекарва
пето им в банята. Щс с нуж
но обаче и да се извърши по
правка па съществуващите ви
ли, които щом сс доведе во
да в Знонска баня, щс могат
доста да сс хигиенизират.

А
В Знонска баня много гости и коли ...
— Въпреки че имаме склю
чен договор чрез „Църни
връх" да взимат гости като
сс придържат към договоре
ните цени за нощуване, има
ме вече няколко случая на

Пансионът и Зпонска баня за двукреватна стая
струна 130 динара.

Живан Караджнч
шс казано, забслязахме два
ма граничари, които наблюда
ваха околността.
В следобедните часове раз
говаряхме с някои от грани
чарите, току завърнали се от
ежедневните си задължения.
Едни играеха шахмат,, други
четеха вестници. Между тях
беше и Бруно Барулин от По
реч (СР Хърватско), който каза
— Тук на заставата всички
сме като братя, а между нас
са граничари от почти всички
краища на страната. Но цел
та ни е същата, да пазим и
да се борим за най-святата
придобивка от революцията
ни, братството и единството
на нашите народи и народно
сти. За това ще дадем и зе
ницата на окото си, и затова
можем да кажем, че нашите
граници пазят хора, които
представляват жив бент, кой
то е несломим .. .
За момент преъкснахме
„шахматния мач“ между Жи
ван Караджич от Печ и Звон
ко Шпехар от Веленье. Же
ланието ни беше да ни кажат
нещо за своето ежедневие. И

Бруно Барулин
двама казаха, че всички ми
слят едно и също и онрва,
което ни е казал Барулин на
наЙ_Д°бър начин • илюстрира
мненията на всички...
Напускайки заставата и ние
Дълго повтаряхме думите на
Барулин, че на нашите граници са млади хора, които
във всеки момент, са жив
бент...
А. Д.

Инак гости в банята идват отвсякъде. Макар че
официално нс е внесена в списъка на балисоклиматнческитс лечебни центрове у нас поради благопри
ятното въздействие върху нервната система и на др.
болести тя все пак е добре посетена. С изграждането
на хотела и на съобщителните връзки през Бабушница и Суково — то сигурно ще се увеличи няколко
кратно.
Тази година например между гостите е имало
освен от Ниш, Димитровград, Пирот, Бабушница и
околните села, гости и от другите републики. От Со
циалистическа република Босна и Херцеговина — 7,
от СР Хърватско — 5, от СР Словения 4, от СР Македония
12 от САП Косово
3 и от САП Войводина — 24.
От чужбина е имало 3 госта — от НР България,
Белгия и Швеция.
ЛЕТНИ НЕСГОДИ
Завеждащият рецепцията на
,,Църни връх", Миле Игнято
вич ежедневно е изправен
пред сериозни проблеми. Ра
боти от сутрин до мрак, все
ки ден.
— Ето така е, аз без много
опит в тази професия, се наех
с нея, но срещам големи труд
ности. Макар че в гостилничарското предприятие напра
виха много да ми помогнат
да овладея много от труднос
тите, все пак, много от тях
не могат да се предвидят.
Началото на лятото беше
неблагоприятно. Студеното и
дъждовно време просто ни ос
тави без работа. През юни имахме около 500 гости и ту
ристи, а вече през юли броят
им надмина 1000 души.
Интересуваме се какво с
положението с частните съдъ
ржатели на вили и не правят
ли им конкуренция.

нарушаване на същия. Имен
но съдържателите на частни
вили им взимат повече. Пред
приемаме мерки такива слу
чаи да се осуетяват, но' все
пак, стават и такива работи,
които нанасят голяма вреда
на туризма, на банята ...
каза Игнятович.
По въпроса за снабдяване
то с продукти и храната в
този обект на „Църни връх"
— Игнятович изтъкна .Някои по-сериозни забе
лежки във връзка с менюто
нямаме. Срещат се забележ
ки от страна на дие талиите
гости, а с тях е малко и потрудно, защото не може винаги навреме да им се излезс на среща. Но трудим се
колкото ни стигат силите.

В ЗВОИСКА БАМЯ Е НАЙДОБРЕ
И сами се уверихме с кол
ко мъки и неволи сс справя
Игнятович. Докато разговаря
хме, на няколко пъти го пре
късваха новопристигнали гос
ти. Всеки сс чувствуваше из
морен от дългия и изтощите
лен път. Всеки искаше по въ
зможност веднага да бъде на
станен в добра вила, да полу
чи билети за храна и къпане.
А цялата администрация води
сам Игнятович.
— Аз съм Никола Нешич
от Белград, а родом съм от
Валниш. Имаш ли синовец —
обърна се той към Игнято
вич някой валнишанин, с не
го искам да бъда - - - деклами
раше като стихотворение 75годишният бивш юоркчия Не
шич. — Имам син лекар про
дължи Нешич, той ме дока
ра с колата до тук. Вчера ме
води на Басарски камик на
планинарски дом, ама там не
ми харесва ... Исках тук да
дойда, в родния край ■ - — Колко ще останеш — пи
та го Игнятович.
— Десетина дни
и ако
има подобрение — ще остана
и по-дълго, какво ще правя,
аз съм пенсионер. До преди
няколко години не бях ходил
при лекар
започна своята
история Нешич. Но големият
град. презаситен с шум и вря
ва, ми разстрои нервите.
Подобни истории Игнятович
слуша всеки ден. И заедно
със Зорица, Деса, Гюргя и ос
таналите „камериерки" се тру
дят да настанят гостите ве
днага, да им помогнат да се
чувствуват в банята по-приятН I,

Разбира се, колкото допускат настоящите обстоятелства, а когато се построи новия
хотел, тогава ще бъде друго.
М. Андонов

Поправка иа пътя от
Звонци до Ракита
Чрез местно самооблагане
жителите на Ракита постави
ха твърда настилка на пътя
Звонци—Ракита в дължина от
3,5 километра.
Пътят минава по трасето
на бившата теснолинейка, но
следствие дългогодишна упот
реба на места е повреден от

товарни превозни средства и
от наводнения или свличане '
на терена.
Ракитчани обаче се органи
зираха и го поправиха. Стойността на извършената на
пътя работа възлиза на около
60 хиляди динара.
М. А.
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•^УУОВЯН

в ДИМИТРОВГРАД СЕ СЪСТОЯ ТРАДИЦИОННИЯ
ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛ

Успешна спортна
манифестация
, Към края на юли и в началото на август в Димитров
град се състоя XI традицио
нен турнир по малък футбол
„Александър Пейчев — Аца”.
На турнира взеха участие три
десет отбора с повече от три
ста състезатели от Димитров
градска и Пиротска общини,
а мачовете ежедневно наблю
даваха от 500 до юоо зрители.
Първо място
на турнира
зае отборът „Любиша Шнай
дер” от Пирот, който във фи
налния мач се наложи
сре
щу миналогодишния победи
тел „Димитровград" с резул
тат 2-.1. На трето място се

класира отборът „Църни би
сери" от Гоин дол.
За спечелено първо място
отборът „Любиша Шнайдер"
спечели преходната купа на
Общинската конференция на
Съюза на социалистическата
младеж от Димитровград, а
всеки играч получи по ръчен
часовник.
Награди получиха
и второ и третокласираните
отбори, както и отборът „Ми
нерални извори” за спортсмсн
ското си държнаие. Голмай
сторът на този турнир, Дра
ган Йоцич от отбора на „Лю
биша Шнайдер", бе награден
със спортни обувки и художе
ствена картина, а награда по

ДВЕ ПОБЕДИ И ЕДНО ПОРАЖЕНИЕ НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКИТЕ
БАСКЕТБОЛИ СТИ

ДОБРА ИГРА В НАЧАЛО НА
ЕСЕННИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
За три дена (от И до 13
август) баскетболния
отбор
на „Своб.ода" игра три мача,
два за купата на Югославия,
а един от редовните състеза
ния в А републиканската ди
визия.
В първия мач димитровгра
бяха
дските баскетболисти
„Доледомакини на отбора
вац“ от долевац. В тази сре
ща състезателите на „Свобо
да“ показаха, че за разлика
от пролетта есенния полусезон започват подготвени. След
успешна игра те , спечелиха

първото полувреме с резултат 46:42. Във втората част
на играта те бяха още по-до
бри и на 6 минути^пред края
на мача водеха с /4:61, кога
то срещата бе прекъсната, по
ради неспортменско държание
и а един от играчите на „Долевац“. Този мач бс регистри
ран със служебен резултат —
20:0 за „Свобода“.
Два дена по-късно, на
13
август, „Свобода“ игра и вто
рата куп-среща, с отбора на
„ЕИ Младост“ в Ниш. Със си
гурна игра в течение на це
лия мач „Свобода“ осигури и

лучи и най-добрия вратар,
Владан Йованов от отбора
„Църни бисери". Картините
бяха подарък от младия ди
митровградски художник Вел
ча Велчев.
Успешен организатор на та
зи дългодишна спортна мани
фестация беше Общинската
конференция на Съюза на со
циалистическата младеж в Ди
митровград, а турнирът откри
и закри, като привстствува участниците и връчи награди
те, председателят на ОК на
ССО в Димитровград ЦАНКО
КОСТОВ.
Симеон Манов

втората победа, а резултатът
на тази среща беше 69:72
(32:46). Третия мач в тези
състезания „Свобода“ ще иг
рае с победителя от срещата
между отборите на „Студент“
(Ниш) и „Пирот“ (Пирот).
На 12 август „Свобода“ игра отсрочената среща от про
летните състезания. В мача с
първокласирания отбор на ди
визията
„Милан
Топлица“
(Прокупйе) младият Димитров
градски отбор заслужено загуби с. 105:82 (56:33). Н а 16
август „Свобода“ игра и втората отсрочена среща от пролетните състезания с отбора
на „Трайко Райкович“ от Вуч
тези две срещи бяха отсрочени понеже болшинствох0 баскетболисти на „Свобода« бяха между участниците
на младежката трудова акция
„палич 78“.

ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС
НА СП. »Ш«
За да насърчи творческата продукция в областта
на литературата, науката и публицистика на творци
те от българската народност в Югославия, списание
„МОСТ“ обявява творчески награден конкурс за 1978
година за стихотворение, разказ, новела, есе, научна
статия и публицистична статия. За посочените творби се предвиждат следните награди:
I. За стихотворение

първа награда
втора награда
трета награда

900 дин.
700 дин.
600 дин.

III. За новела
първа награда
втора награда
трета награда

2.500 дин.
2.000 ДИМ.
1.500 ,дин.

V. За научна статия
първа награда
втора награда
трета награда

2.500 дин. .
2.000 дин.
1.600 дин.

II. За разказ
първа награда
втора награда
трета награда

2.500 ДИН.
2.000 ДИН.
1.500 ДИН.

IV. За
първа
втора
трета

2.500 дин.
2.000 дин.
1.500 дин.

есе
награда
награда
награда

VI. За публицистична
тия
първа награда 1.800
1.500
втора награда
1.200
трета награда

ста
дин.
ДИН.
дин.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. Право на участие в творческия награден кон
курс на сп. „МОСТ“ имат всички граждани на СФРЮ.
2. Творбите трябва да са написани на български
език — по възможност на пишеща машина, раздел
тройка, или четливо на ръка и да бъдат означени с
шифър (обозначение). На редакцията се доставят по
три екземпляра от предложената творба за награда,
а името на автора трябва да е сложено в затворен
плик, върху който трябва да е написано обозначе
нието на творбата.
3. Изборът на темата е свободен.
4. Предложените творби за награда трябва да
притежават необходимата художествена, научна и пуб
лицистична стойност.
5. Наградените творби от специални жури, след
печатането в списанието ще получат и съответен хо
норар според съществуващата тарифа.
6. Обемът на научните и публицистичните статии
може да бъде най-много до 20 страници на пищеща
машина раздел тройка.
7. Последен срок за доставяне на творбите за
награда е 30 октомври 1978 год. Ръкописите трябва
да се изпратят на адрес на Издателство „Братство“
— за наградния конкурс на „МОСТ“.
За резултатите на наградния конкурс участниците
ще бъдат осведомени чрез в. „Братство“.
РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ“

Симсон Манов

Фотокритика

БОЖИЦА

Образование на работници и войници
училище
„25
Основното
май“ в Божица, строитслногеотехническия комбинат „Хи
дротехника“ от Белград и чи
слящите се към ЮНА от по
делението на Радомир Ри стович, вече повече от три годи
ни водят единна' акция за до
школуване на работници и
войници.
Именно, „Хидротехника от
дели значителни средства за
доизграждането на новото училище, а след това през 1975
година, , чрез договор с учили
щето, военното поделение и
„Хидротехника“ се пристъпи
към дошколуване на войници
те и работниците.
Около 100 работника и 25
войника получиха дипломи за
завършено основно училище.
Интересно е, че една част от
войниците и след отбиване
на военната повинност са се
завръщали да завършат запоРазбира
чнатото школуване.
се, другарите от заставите им
ги
приемат
през тоя период
като гости. Така отново в сво
сто поделение и на училище
са били: Ханиф Дервиши от
Тетово, Томислав Влахов от
Шибсиик, Рамо Лсмеза от Ви
шеград и други.
Любен Михайлов директор
на училището заяви, чс сега
са организирали консултативио-инструкторско обучение с
изпит,
— Наше желание е на вси
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чки войници, които не са имали условия в гражданство
то, да дадем възможност да
завършат- основно образование — казва старшина РадоОт друга
мир Ристович.
страна, нашите войници и ста
ршини (на първо място Сво
бода» Лазович) когато от мас
се потърси, провеждат обуче
ние но първа помощ и защита.
Това така да се каже, есте
ствено и твърде добро сътру
дничсство се разширява и на
културно-забавен план, особс1(о по повод па празници.
__ За всички по-важни пра
зници ние посещаваме нашите войници — заявяват пред
ставителите на „Хидротехни
ка“ Янко Облак и Драги Стаменкович.
— Изпълнят се Съвместни
им
програми, а мис винаги
подаръзанесем подходящи
г
ци За Деня на граничаря ми
палата година купихме им те
левизор, за Деня на ЮНА
книги и радио, а ДО-К7,сио
грамофон с плочи. В залата
на „Хидротехника“ се органи
зира седмично прожектиране
па филми, а посетителите сц
местното население, работииците и войниците.
Всички изтъкват, че това с
вече традиционно сътрудиичс
ство и чс занапред все повсчс ицс укрепва и ще се разМ. Гверо - С. Микич
нива.
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ВЪПРЕ^^ГсГ^Г^б,^ 'отношение към създадеои„ има стара борова гора. Вместо
па човека, свидетел
но го. В квартал "—боровете постоянно се изсичат. Никои не.тър
да бъде запазена
си отговорност за Това.
Освен това изкопаната Ч»»» ^^ЛЛиюст.'Ж*» наистина

СТРАНИЦА Н

ХУМОРЕСКА

Старостта задължава

приказка за морузат
НАБРАЛО се млого за кнкво да ви писуйем. Цел месец новиие не излаз! ние н
нищо не съм ударил на рабушат.
Са първо да ви разкажем за моят моРУ3Пролетоска некуде по Първи май Ьу по
орамо. Киква мука. Нема плуг, нема семе,
краве се разпривиле. Бео решил да не орем
царевицу туя годину.
— Та кикву ползу имамо од гьсга. Те и
— каже
лансКият си седи по кошарсте,
моят комшия Васил Куката.
Стання решила да оремо две шиве
п
Събрамо колата, туримо
мир ми не дава.
старият плуг и брануту, и оггндумо на „Голему Нзиву”. Че помним тия дъи додека съм
жив. Първо испаде чивия ма плугат. После
се разкриви Белуна. Ама пекпко свършимо
работу — поорамо гьивутуТамън одъну некою неде.ъу, ока ме Пе
ра Воденичарски на портуту.
— Бре, дедо Манчо, що не идете да ко
пате морузат, делата пита обрасла у тра-
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Нека запустее, помисли си, що ми требеше да га оремо. Кой че га копа. Стання
не
едва оди. Мене стегнуло у половпнутгу
могу да се наводим. Ама ли смо га поора
ли, да не звери свет травата из 1-ьивуту, оти
до, оскубо травуту и тук тамо копну с матикуту.
За недел>у дъна пак ме ока Пера.
— Дедо Манчо, моразут йе за загъртате . ..
Пак ядове с морузат.
Зареко се дека
више никига нема у живот да орем туя пу
сти гьу . . . Ама ли смо га поорали требе
и
да га загьрнемо.
Минуше две недел>е и йедън дън четим
у весник дека морузат станул 4 динара ки
ло и може и повече да поскупейе. Одма се
диго, отидо дома та каза на Станию, узомо
старете матиВе и право на гьивуту. Погле
даме морузат се осукал. Цело лето дъж не
капну. Желтеницата га убила. С бабуту забоваримо на болНе, узомо матиВете и по ре
довете почемо да га опрашмо. Ония струкове що смо замннували у копагье са Ви копамо и загъртамо.
— Да смо знаяли дека теквуя цену че
получи морузат, да смо поорали и ньивуту у
„Суви дол” и онова парче у „ЛиваВе", —
каже Стания и копа ли копа със старуту
матичку.
Тека морузат одйедиуш ни стану мил.
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— Знаете ли, съседке,
аз
наистина не мога да се опла
ча от мъжа си. Не играе на
карти, не пие, не пуши, не
задиря чуждите жени ..
— Наистина ли не пуши?
— пита съседката.
— Много рядко. След хубав
обяд наистина запалва по ед
на цигара, но това се случва
най-много веднаж в годината.

Отдсл за социални осигуровки.
БЕРНХАРД КЛЧ

— Проштавайтс, но колота
пи няма таксиметър.
— Таксимет ър ли? А аз за
какво съм тук-!
Вчера в парка видях мъ

жа ти с една симпатична брю
нетна.
• И какво от това? Нима
според теб човек на негова
та възраст трябва да се раз
хожда из парка с кофичка и
лопатка.

ДИМИТРОВГРАДСКО лято

С какво се занимавате? —
пита между другото един от
пътниците на влака.
— Отглеждам зайци — огговаря съседът му.
И не
мога да се оплача. А вие?
— Оставете. Ако клиентът
ми е доволен, вече никога не
стъпва при мен.
— Интересно какво работите?
— Притежавам бюро за же
иитби.
Обичал ли си някоя
рано?,
— Да, скъпа. Но една съм
обичал заради външността й.
друга заради интиликта й, а
теб — просто тъй, от чиста
любов.
— Знаеш ли какво ми се
случило днес, Анатол. Влизал!
в стаята на жена си и виж
дам там някаква непозната.
— Крадяла?
— Не, моля ти се. Оказа
се че е жена ми, само че още
не беше се гримирала ...
Пътник към яофьор на та
кси.

Зематърсение

пика или Икона, ако тръгнете след тях
Яастунчето и задъхвайки
потропвайки с
сс Или си Iспомнете опасностите, които
ви дебнат на улицата. Може ли да ка
жетс, че пресичате без усилия кръстови
1цето, на което няма светофар?
Помислете и за Вашите роднини. Не
сте ли забелязали тяхното зле прикрито
желание да наследят някоя — ДРУга маР
ка от Вашите спестявания? II кои случаи,
дълбокоуважаеми г-н Воленброд, проявя
старците, кога седят
ват внимание към
на трапезата и сърбат грозно, от супата,
този свят овреме?
или когаго напускат
Вие, уважаваният от нас пенсионер,
на живота. Струва
вече сте се насладили
ли да го проточвате ненужно? Повярвай
те ни. Иде дяволски трудно време. Вла
жен ще е онзи, който успее да завърши
да е настъпило.
обиколката, преди
то
Ето и нашият лекар категорично твърди,
че е преклонна възраст преминаването на
отсрещния Вряг става безболезнено. Има
ли нещо, което да Ви възпира да иапус
нсте нашите редици в близко време.
В заключение, ние бихме желали да
Ни изразим нашата изключителна добро
жслателност. Желаем Ви приятно пътеше
стлис, и слава на бога, ако вие вече сте
готов за него.
Искрсно Ваш

Дълбокоуважаеми г-н Иолеиброд!
Разрешете ни, след като ^си сложите
очилата, да ви поздравим най-сърдечно,
Ние принадлежите към онези от вас, на
които съдбата е подарила дълга златна
есен. Според данните на нашата картоте
ки вие сте навлезли в 89-та си година,
при това намирайки се в нелошо духов
но и физически състояние, доживее ли
човек до такава възраст, той трябва да
знае, че това е подарък на съдбата. Но
старостта, така смятаме ние, задължава.
Сигурно сте чували острия дефицит в
бюджета на отдела за социални осигуров
К11. В близко бъдеще ние просто няма да
знаем откъде да вземаме средства, които
изнолзвлт нашите пенсионери.
Бидейки далеч от мисълта да се обър
щлме към някоя конкретна личност, ние
само си позволяваме да пробудим ваше
то благоразумие. Вие може да доживее
те до стогодишна възраст. Тогава ще бъ
дсте поздравени от кмета, а по радиото
мъжки хор ще изпълни любимата ви не
сом.
По ще бъде ли това признак на бла
горазумие? Молим Ви, вслушайте се ионе ведилж в самин себе си. Вътрешният
глас не ви ли подсказва, че песента Ви
с изнеяиа? Че този свят вече не е Ваш
свят? Че за Вас нищо вече не може да
разцъфти, освен подаграта»
Кажете честно, нали младите девойки
не предизвикват в душата Ви никакви смоцип! Какво биха казали Пайнс, Веро-

-/сяс мцмя
в Ашифройг&яд >.

— Ако ие беше нивата с фасул в „Кънднна бара“
нямаше къде да почернея това лято.
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