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ЧЕВСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ОТ 
ШИЗМА

СТАНЕ ДОЛАНЦ:

Сътрудничеството между ДОСТОЙНО - С РЕДИЦА ТРУДОВИ ПОБЕДИ 

Югославия и Китай не е 

насочено срещу никого
Враня и Владичин хан.

За славните и героични дни 
на НОВ-а и участието на насе 
лението от тоя край в борба 
та, както и за обществсно-ико 
номическите постижения на 
Сурдулишка община за пери
од от 1970 до днрс говори 
председателят на ОС Йован 
Петрович. Същевременно бя
ха раздадени и петосептем- 
врийски награди и признания 
за изключетелни успехи в 
различни области 
новни организации на сдруже 
ния труд и отделни лица. Ог 
сесията бе изпратена привет 
ствена телеграма до другаря 
Тито.

★ На 4 и 5 септември бяха предадени па употреба 
здравна станция в Йелашница, ученически стол при оси. 
уч-ще „Й. Й. Змай", помпсно-акумулационния обект „Ли
сица” и хотел „Сърбия". — На тържествена сесия на ОС 
бяха раздадени петосептсмврийски награди и признания.— 
От сесията бе изпратена приветствена телеграма до другаря 
Тито. — На голям митинг пред няколко хиляди граждани 
говори Шпиро Галович, секретар на Председателството на 
ЦК на СКС.

На тържеството в Сурдулица присъствуваха в РАДО- 
ВАН ПАНТОВИЧ, подпредседател на Председателството на 
СР Сърбия, ДРАГАН МИЛОЕВИЧ, член на Председател
ството на ЦК на СКС, ЖИВОИН РАДОЙЛОВИЧ.

Заяви секретарят на Председателство
то на ЦК на СЮК и добави, че това сътру
дничество не представлявя пречка 
шите отношения с други страни, както же
лае това да представи една част от чужде
странния печат.

за па на ос

ЧЕСТВУВАНЕТО Деня на 
освобождението на Сурдулиш 
ка община от фашизма всъщ
ност започна на 3 септември 
с предаване на употреба на 
новопостроената здравна стан 
ция в с. Йелашница, за чийто 
строеж са изразходвани над 
два милиона динара. Централ
ното тържество обаче -започ
на на 4 септември с прием, 
който по повод Празника на 
свободата даде за родителите 
на загиналите бойци предсе
дателят на ОС инж. Йован Пе 
трович.

В залата на Народния уни
верситет същия ден се състоя 
тържествена сесия на Общин

ската скупщина, на която ос
вен Делегатите, присъствуваха 
АЛЕКСАНДАР ТРАЙКОВИЧ 
делегат на Обществено-поли
тическия съвет на Скупщина
та на СФРЮ,
ВИЧ, член на Републиканския 
изпълнителен съвет, генерал- 
подполковник ЙОСИФ АПО
СТОЛСКИ, ДЖОРДЖЕ МИ
ТИ Ч, председател на Между 
общинската регионална об
щност и ЙОВАН МАНАСИЕ- 
ВИЧ, председател на Между- 
общинския отбор на СУБНОР 
на Южноморавски регион, ка 
кто и представителите на об 
щинскитс скупщини от Смеде 
ревска паланка, Лесковац,

Пред паметниците и памет
ни плочи от Народоосвободи 
телната борба бяха положени 
венци и букети свежи цветя- 

След това при 
училище „Йован Йованович 
Змай" бе открит ученически 
стол, за чийто строеж са из 
разходвани над два милиона 
динара. В следобедните часо-

Доланц припомни, че СЮК но 
държа контакти практически 
с всички комунистически пар 
тии в света и с много социа
листически, социалдемократи
чески и други демократи-

ВОЯ СТАИКО-Секретарят на Председа
телството на ЦК на СЮК Ста 
не Доланц на 31 август т. г. 
в Любляна говори пред поли 
тическия актив на Словения 
за резултатите на посещение
то на питайския ръководител 
Хуа Го-фън в Югославия и за 
разговорите му с президента 
Тито.

Според оценката на До
ланц, разговорите откриха нов 
етап в международните и в 
билатералните отношения и 
ведно значително допринесоха 
за укрепване на мира в све 
та. Във връзка с това той ка 
за, че Китай се отваря към 
света, както 
отваря към 
един на друг 
Стане Доланц 
ложителното 
Югославия към 
и сътрудничеството
тай с
ни и беше критичен към късо 
гледството на онези, които не 
схващат че този процес с в 
интерес на борбата за мир в 
света.

основното

(3 стр.)

34 ГОДИНИ В СВОБОДНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ

ПЕГИОА НА възход И УСПЕХ!ще и светът се 
Китай. защото 

са потребни, 
изрази по- 

становище на 
отварянето 

на Ки-

Българската народност в Босилеградска община разгърща своя творчески подем и осъ 
ществява своята пълна национална изява в братската общност на югославските народи 
и народности

Европа и други стра
През изминалите 34 годи 

ни свободно социалистическо 
развитие в необвързана Юго
славия, Босилеградска общи
на е постигнала 
успехи във всички области на 
обществено-политическия 
стопански живот. Всеки неин 
гражданин се чувствува пълно 
ценен член в социалистическа 
Югославия 
равноправни и сбратимсни на

роди и народности. Той ак
тивно решава по всички 
ществени и икономически про 
блеми. Разбира се, това 
осигурява нашето социалисти 
ческо самоуправление и делс 
гатската система.

на Босилеградска община в 
об- следвоенния период помолих

ме да се изкаже председател 
му ят на Общинската скупщина 

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ.
— До освобождението наши 

те граждани живееха твърде 
бедно, а' единственият им по 
мннък осигуряваше екстензив 
ното земеделие. Сега в Боси 
леградска община има над 

(Стр 4)

значителни
Стане ДоланцСЪБИТИЕ ОТ 

ЗНАЧЕ-
СВЕТОВНО 
ПЪРВОСТЕПЕННО 
НИЕ

и
партии, организации и 

включително и е
чии СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТдвижения, 
онези с които връзките в из 

периоди бяха прекъ 
или замразени. СЮК ви 

наги гледаше в бъдещето и 
никога само от миналото не 

за своя

между
Югославия и Китай, както ка 

Доланц, не е
срещу никого и не иде в ще 
та на нашите отношения с 
другите страни, както това 
тенденциозно и понякога ао 
сурдно желае да представи 
една част от чуждестранния 
печат.

Сътрудничеството
По отношение на най-важни 

те моменти в развойния път
общност навестни

спати
насоченоза

■ \;- -
чершаеше основите 
та политика и за своите ста 
новища към тези партии.

«1

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
СЮК И ККП СА ЗАСНОВАИИ 
ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА 
РАВНОПРАВИЕТО И НЕНА
МЕСАТА

световното офиФакт е, че 
циално и обществено мнение 

болшенство твърдев голямо 
положително оцени посещени 

Хуа Го-фън и на китай 
в Югославия-

ето на доланц на-Като пример
че СЮК днес има доската делегация 

Посещението също така поло 
оцениха и много ко 

дсмо-

веде,
бри отношения с някои нар 
тии, които по времето на кон 
фликта с Информбюро имаха 
крайно отрицателно стапови 
ще към югославските комуни 
сти и тяхната политика и то 
ва свое становище 
фициално 
При това, 
говорите 
тайска страна е споменато, чс 

п пръв

жително
мунистически и Други 
кратични партии.

Чужнестранният 
голямото си

посещението като свстов 
но събитие от първостепенно 
значение, което по своите ра 
змери и съдържание доприна 
ся на мира в света. При това 
е подчертана голямата роля 
на Югославия и специално на 

Тито в усилията за

печат в 
болшинство оце

ни никога о- Ч? ШИИ ** гЯ:ДДвнс са анулирали, 
той каза, че в раз 

няколко пъти от ки
■ ■ щш

1 ййшШкитайската партия
1956 година, а в ново 
повече пъти, открито 

които

РЩ •мМшПЪТ в 
време
е говорила за грешките, 
тогавашното китайско ръковод 

изхождайки от оценка 
Информбюро, с напра

другаря
мир, за по-справедливи отно 
шсиия между държавите 
народите и за нови междуна 
родни отношения.

Говорейки за
между Съюза на юго

и ГД % Г ш V-
ство, 
та на

сътрудниче-
?•*ството

славските комунисти и Китай 
ската комунистическа партия,

П4 Босилеград — панорама
(Стр. 2)
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ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ75 ГОДИНИ ОТ 

д-р КРЪСТЕ БИТОСКИСътрудничества между 

Югославия и Китай не е 

насечено срещу иинего
ВЪСТАНИЧЕСКИТЕ 

ДЕЙСТВИЯ (3)
чески обстоятелства в Азия. 
Африка и Европа и при това 
двете страни нямаха съв
сем същи гледища- Все пак, 
другарски и толерантно, един 
на друг изнасяхме своите ста 
новища. Убедени сме, че та
къв начин на изнасяне на по 
гледи и опит може да оъде 
само от полза за социализма” 
— заяви Доланц.

(От 1 стр.)
не били заинтересовани за победа 
Илинденското въстание и затова не иска
ли да го помогнат. Напротив, Гърция за
станала открито на страната на султана.

въстанието бил

на
Покрай директивата на ръководство 

то на въстанието да има партизански ха- 
рактер, там където то се вдигнало (в Бм_ 
толския окръг) имало »сго

които би

Югославия- Хуа Го-вило към 
фън и останалите членове на 
делегацията, според думите 
на Доланц, в разговорите от 
крито са говорили за това, 
че по времето на Информбю 
ро истината и правдата са би 

в ръцете на другаря Тито 
и югославските комунисти.

Веднага щом започнало 
създаден турско—гръцки фронт с цел да 
се омаловажи борбата на въстаналия^ на
род в Македония пред Европа и да й се 
припишат цели, които тя никога ни е ги 

От друга страна пък в Гърция се 
митинзи против въстанието

било народно въстание,
■===:,■= 
дителното движение се намирала ма,'е 
донската интелигенция, която "Р0”?™'*" 
ла главно от редовете на дребната буржо 
азид, но ударната сила в Илинденското 
въстание били селските маси. Въстанието, 
всъщност, представлява буржоазно-дсмо- 
кратична революция.

ли
имала.

Секретарят на Председател 
ството на ЦК на СЮК Стане 

разговора с полити 
актив на Словения го 
икономическото зна- 

на посещението на ки- 
в Югосла

организирали 
и на султана се. предлагала помощ за не 

В самата Македония
Отношенията между СЮК и 

ККП са засновани върху прин 
ципите на равноправието 
намесата в избора на собствен 
път в изграждането 
ализма и върху които са за 

отношенията на СЮК

говото потушаване, 
кажи—речи. целият пропаганден апарат 
(гръцки учители, свещениците, митропо- 

й др.) застанали на страна на режи- 
изяснили против угнетения 

И тъкмо такова отношение на гръ- 
пропаганда накарало сръбския кон- 

доклад до своето

Доланц в 
ческия 
вори за 
чение
тайската делегация

По всичко личи. че чув 
и из

и не

на соци
лити
ма, с което сеОще в началото на въстанието настъп 

между тактиката на Главния 
въстаналия народ.

сновани
с другите партии и работни 
чески и революционни движе

народ, 
цката
сул в Битола в един 
правителство да напише и следните 
рактеристични думи: „Има един

Крушевския въпрос, който е сигурен и 
спомненавам с чувство на голямо 

го имам като славянин.

вия-ствително ще се увеличи 
дигнат стокообменът и техни 
ческото сътрудничество, 
което трябва още по-добре да 
се организира, а трябва по
стоянно и внимателно да про 
учва възможностите за сътру 
дничество и много по-активно 
да се включва в общите ходо
ве на задълбочаване на контак 
тите с НР Китай-

ва разцеп
щаб и стремежа на 
Именно, инициаторите на въстанието, ка 

Главния щаб считали, че въстание 
то трябва да има за цел да принуди ев
ропейските държави да интервенират и . - 
да принудат Турция да дададе автономия 

Македония- Обаче въстаналият народ не 
Той се вдигнал на борба и

ния- за ха
кто и моментИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕ

НИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА 
КИТАЙСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 
ЮГОСЛАВИЯ

в
аз го
удоволствие, че 
Именно се придружавам към удовол
ствието на тукашната славянска група, чс 
крушевските въстаници по-дълго време 
издрържаха в борбите с турската войска

на
мислел така. 
започнал сам да освобождава своята стрл 

Освободил няколко градове и форми-
„С китайските другари ние 

открито разговаряхме за мио 
гобройни конкретни и полити' на.

рал своя власт в тях, изкарал аскера и 
властта в цели райони, с ед-

отколкото гръцката войска по време на 
война”(1897).органите на

дума показал инициатива и стремеж, 
и неочаквани от по-висшею

турско—гръцкапоследната
Това ми е дотолкова по-мило, щото гър
ците са по-отвратителни с измикярските

ОТ 5 ДО 7 СЕПТЕМВРИ Т. Г. на
непланирани
ръководство.Йосип Върховец 

посети Швейцария
си услуги на турците..."

Основни причини за поражението на 
въстанието сигурно е имало повече, 
не било достатъчно подготвено и 
не обхваналр цялата или поне по-голямз 
та част от Македония- Дори и в Битол- 
ския окръг, който бил относително по-до
бре подготвен имало малко, оръжие, а к 
това с което се разполагало повече било 
крайно примитивно. Не било необходимо 
да мине по-дълго време от началото 
въстанието и Портата да разбере че гла 
вната въстаническа сила се намира в Би- 
толския окръг и тамо изпратила главните 
си сили, щото сигурно това не би мог
ла да направи ако интензитетът . на въс
танието в цд-ла Македония е бил подобен 
на оня в Битолския окръг. От друга стра
на, македонският народ бил доведен в по
ложение да се бори сам срещу турската 
империя- Известно е, че сърбският, гръ
цкият и българският народ, борейки се 
срещу османското господство се освобо
дили благодарение и на обстоятелството, 
че ползвали военна и дипломатическа по

Такава балканска констелация на ин
тересите и стремежите също така 
свой начин допринесла за неуспеха на въ
станието.

То позатова

Илинденската революция представля
ва повратна точка в историческия процес 
на развитието на македонската нация. 
Прогласявайки автономният принцип ка
то собствена цел, възпитавайки

туалните въпроси в междуна 
родните отношения: политиче 
ската ситуация и процесите в

Съюзният секретар на вън 
- работи Йосип Върховец 

от 5 до 7 септември т. г. офи 
циално посети ШвейЦ*"” 
покана на министъра 
шните работи на тази 
Пйер Обер. След 1966 
това е първото посецц' 
един шеф 
дипломация

Външните министри 
йцария и Югославия 
разговори за по-ната 
развитие и издигане 1 
ните отношения във 
области от общ инте]

Йосип Върховец и 
бер обмениха мнения

шните

на масите
в името на този принцип, развивайки и 
бранейки автономността на движението, 
често и със силата на своето оръжие, на
кратко казано водейки битка на всички 

неприятели,

на
в

фронтове, срещу всички 
особено срещу великобългарския върхо-
визъм, повдигайки масите във въоръже
но въстание за извоюване на собствена
държавност. Македонската революционна 
организация в чиито артерии течеше и 
благородната кръв на македонските соци
алисти, обективно допринасяше за по-ус- 
кореното развитие и заздравяване на ма
кедонското национално съзнание.

мощ на някои 
всичко, от царска Русия- Когато македон
ците се вдигнали на въстание царска Ру
си и другите велики сили застанали 
пълно на страната на Турция и я съвет
вали с всички средства да установи „ред” 
в Македония, морално окуражен от пра
вителствата на великите сили

от великите сили, преди» Илинден с цялата си трагичност и по
ръка ще залегне дълбоко в душата 
македонския народ, та по-късно след под 
ялбата на тяхната 
тежките изкушения.

ВМЯНИК НА на
на-

земя, през дните нЗ
страдания и борби 

да зрачи върху новите поколения, върху 
идните македонски революционери. А 
ложението в което се

султанът
можал да мобилизира огромна армия с 
която преплавил Македония и отделно Би

по-
намери македонски 

ят народ, като и всичко хуманно и про 
гресивноП втолския окръг и потушил въстанието в 

кърви.
националноосвободителната .

борба, 
„МакедонияСТОвГсТАЕ водеха към един втор Илинден, 

има свой първи Илинден, 
следен от кървави дни на поражение и 
на тежки страдания в течение 
дини. Тя ще има и свой втори Илинден, 
но вече при идната нова

Й. Върховец
НИКОЛОВ И държанието на съседните балкан

ски държави към Илинденското въстание 
било неприятелско. Заинтересовани 
юиочително за завладяването и подялба
та на Македония, господствуващите кръ
гове на Гърция, България и Сърбия бор
бата на Македонската революционна 
ганизация за създаване на автономна ма
кедонска държава считали като действие 
насочено срещу тяхните изкуствено съз
дадени интереси в Македония. Затова те

48-454, Редакция 52-751 
“ ЮИТ

Европа след Белградската кон 
ференция на съвещанието за 
европейската сигурност и съ 
трудничество, подготовката, за 
предстоящото 
Съвещанието в Мадрид през 
1980 година, проблема за ра
зоръжаването, 
редовна сесия на ООН, актив 
ностите на необвързаните стра 
ни, проблемите на икономиче 
ското развитие на недостатъч 
но развитите райони в света 
и други международни въпро

на 25 го-
из-

и сигурна епо
ха на близките победи и освобождението. 
Този втори Илинден е близко, той ид- 
ва...”

М
заседание на

62500-603-9525 самоотвержено говори Димо Хаджи 
Димов шестнадесет години

ортазгодишната
пред идването

на втория Илинден 1941—1945.рЛ 0«. йу
М " -7,‘ Преведе от македонски език: 

Д. Рангеловш •
си. У
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■ а Рударско-геоложкия факултет към 
■I Белградския университет неотдавна 
■■ бе формирана лаборатория-иле- 

мамикросонда, която представлява спе
цифична единица на сдружаване на ин
тересите в сдружения труд между 
„Бор", „Трепча", „Магнохром", 
ститута, Геозавода, Технологическия, Ру
дарско-геоложкия факултет и други. Чрез 
сдружаване са обезпечени 
средства, съответни кадри и 
ползване на мощностите, съгласно дълго
срочните потреби на сдружения труд.

РТБ
Геоин-

значителни
оптимално

СДРУЖЕНИТЕ РАБОТНИЦИМОЩ НА
ства за тяхното удовлетворяване. От друга стра- > 
на, самоуправителното свързване на науката на 
равнището на федерацията е още само идея- 
А съгласуването 
програми,
алните средства, размяната на опит, са преду- 
словие за специализация, разделение на труда, 
преодоляване на удребнеността и затвореността.

Това става толкова по-важно, когато се на
блюдава от гледна точка на създаване на соб
ствена технология, на което и на Конгреса бе 
посветено отделно внимание. Фактът, че в 
ключовите технологии по-лесно се свързваме с 
международните компании отколкото помежду 
си и цифрата, че около 55 на сто на различ
ните интеграции се вършат в рамките на ре
публиканските граници, води към извода, че 
въпросът за технологията, който поражда 
собразни твърде сложни идейни проблеми, не 
е само технологически. Това. в нашите конкретт 

условияне значи, че СК. посочвайки на про
блема . за технологическия интегритет на стра- 

внимание отколкото досега тряб-

развитието на стопанството и обществото.
са много и една и от тях, можеридесетото заседание на ЦК на СЮК и 

конгресната подготовка и в рамките на 
същата отделно разговорите с ака 

демците комунисти в Изпълнителния комитет 
силно подтикнаха откритата, критическа и пре 
цизна реч за това, 
на, какво търсим

израз и на Единадесетия конгрес на

та вт Причините
да се каже, е ненаучната организация на на- 

Илюстративно е състоянието в техни- 
науки: тук са удреб- 
и финансовите сред

на научноизследователските 
оптималното насочване на матери-уката.

ческо-тсхнологическите 
и изследванията

малка е ефикасността, степента на науч- 
относително ниска, и вместо да станат 

-. сила в нашето стопанско развитие, 
науки се претварят в сервиз, който ре- 

проблеми. От друга 
сто

пени
ства,
ност

каква наука ни е нотрео 
от нея. Тази реч дойде

до пълен
СЮК. За обобщените и стереотипни кометата 
ции за мястото и ролята на науката в съвре 
менния свят, от които в своята 
бе имун и Съюзът на комунистите, като че ли 
са затворени вратите, защото такива конста 
тации, колкото и точни били, не отразяват дси 
ствителните възможности и действителните по 
треби на нашето общество. И не дават отго 
вор на въпроса: как науката да заеме исто 

новата си класова позиция, как да ста 
сила в социалистическото пре

ударната 
тези
шава текущите отделни

научноизследователска работа в
недостатъчно развита, слабо орга- 

научноизследо-

активност не
страна, 
панството е

а самостоятелните 
организации са дребни, несвързани, 

Най-гол ямата част на 
между стопанството и наука- 

договори: над половина- 
сс отнасят за извършаваме

низирана, 
ватслски
комерциализираии. 
сътрудничеството 
та се реализира чрез 
та тези договори

задача, което говори за оскъдищата 
които

и сво-
чески
не двигателна 
образование. 

„Твърде
на една .
на съдържанието и броя на задачите, 
науката решава за стопанството.

Няма съмнение, че единствено самоупра- 
преобразование и свързване на из- 

обществсната

11И
важно е да се схване, че и в на 

самоуправително об 
науката като сила на сдру 

средство на пя
социалистическо пата, с повече 

ва да "мине към конкретни анализи на ефек
тите на научноизследователското 
да бъде по-активен в откриването и насърчава
нето на хуманните, освобождаващи размери на 
това развитие. Толкова повече, че стихийното 
прибавяне на чуждите технологии, покрай вси 

известни негативни последствия на опре- 
пречка в развитиста на 

самоуправителни обществс-

шето
тпсство развиваме

работници, а не като
отчуждени от тях” — това са думи 

на другаря Тито пред Конгреса на СЮК и 
отговор на въпроса каква наука искаме. „Пс 
обходно е също така и социалистическата прак
тика съзна?слно и организирано да се обръ
ща към науката Навлизаме в такъв етап на на
шето социалистическо развитие, когато тря
много по-широко и това на всички равнища 
обществото, целокупната наша обществено-п - 
литичсска активност да развиваме върху У 
чните познания" — също така каза ДРУ * Ря 
Тито в своето по-дълго критическо изложс- 
ние за науката. Тези мисли бяха основата за 
размишления на всички делегати, които *Р Д 
Конгреса говориха за науката. И не само това. 
Те са основата и за бъдещата активност на 
в по-нататъшното издигане на самоуправитслно- 
то организиране на науката, като съставка на 
сдружения труд и борбата за свобода на нау
чното творчество.

За силата

вителното развитие ижените 
кои сили,

следванията с производство и 
практика може многократно да увеличи при
носа на науката в нашето общо развитие, и 

търсене за най-адскпатии вързки 
трябва да се изборят научното 

да получи още по-голямо значение 
общество. Охрабряиа, че е приета, 

още недостатъчно интензивна, 
реализация на задачите от ре- 

конгрес на СЮК,, 
органи-

творческото 
комунистите 
творчество 
в нашето 
и макар че 
практическата
золюциите на Единадесетия 
отнасящи се до самоуправителното 
зирапе на науката. Все пак пред комунисти 
те стоят още много проблеми, които 1ьрсят 

определение и действуваме, ще 
Образуването и организирането 

общности

чкитс
делен начин става и 
социалистическите 
но-политичсски отношения-

Интеграцията на науката с всички области 
обществения живот и материалното разви

тие, търху основите на равноправието и взаим
ната отговорност, не е прагматично подчиня- 
ванс на науката на другите деятелности, но 
представлява възможност и условие за свооо- 

борбата на мнения.

на

по-коикретно 
посочим два. да на творчеството за

завоевания в теорията и практиката на 
социалистическото самоуправително развитие. 
Само с борба за единство на науката, произ
водството, образованието и практиката комуни
стите могат да се изборят за науката, която- 
както каза другарят Тито- „ще бъде толкова 
по-плодотворна и ио-свободната, колкото е по- 
близко свързана с трудещия се и ангажирана 
в неговото освобождение”.

на самоуправитслнитс
науката много дълго трае, 

поради мненията, че иаука- 
ООСТ, общини-

на единици 
на интересите за 
между другото и 
та не трябва да се спусне до 
тс научните общности, че интеграцията мо
же да се обезпечи единствено на някое „но- 
високо" равнище. Тук са очигледни жалът за 
бюджета, иесъглеждане потребите на орга
низациите на сдружения труд, в кошо ™зи по
треби се дефинират и планират и дават сред

за нови

на нашата наука могат Д« 
многобройните 

резултати, особено в 
техническите и приложните 
пак не сме доволни с приноса на наука-

иодатки и 
сстсствеии- 

науки. Защо
сведителствуват
ценните
те,
все



2 Комунист
УВЕЛИЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА -> —Ь----- --  —

Как се създава 

авторитетът на началника
ва толкова от същинските спе 

колкото от брод на 
които обикновено 

наричаме „технически иерсо 
вал". Касае се за това, че на
чинът на финансиране на ад 
министрацията и нататък в 

си остана бюджет- 
Защото

СК след конгресите |

С демократично обсъждане 

до програма
: сравнение с пре 

година. Още много 
да се наведат за

45 на сто в 
дишната 
данни могат 
удвояването на професинални 
те служби в много среди: в 
органите на държавното упра 
вление, самоуправителните об 

обще

ЖИВОРАД ДЖОРДЖЕВИЧНиш — съгласно конгресните 
становища, ще се дойДе Д° пр’ 
нататъшна демократизация на 
отношенията в Съюза ““ 
мунистите, до укрепване 
демократическия централизъм,

циалисти, 
онези лица.ра-, проектопрограмата за 

бота на общинската конфе
ренция на СК в ши* по про 
веждане становищата и зада 
чите, утвърдени 
те на Съюза на комунистите, 
сега е на пуолично оосъждане 
в общинската организация на 

Това

на ко снаот конгреси натановшцето
Изпълнителния съвет на Скуп 
щината на СР Сърбия, * Д 
края на тази година да се 
спре приемането на нови хо 
оа в органите на управление 
то, тези дни е предмет на гол 
ям брой коментари и сигур 
но е, че ще срещне поддръж 

сдружения труд и на 
изобщо. По- 
се каже, дой- 
час. По вре

същината
но-административен.
броят на заетите, по правило, 
се определя чрез 
оценка, а не от обема и слож 
ността на работата, а също и 
износът на средствата за лич 

не се осигурява с, 
обема на завъР 

работи, но с „взима

тъй както решенията 
ференцията, изготвяни в ши
рокото демократично оосъж 
дане, ще станат 
смисъл — решения на органи
зацията, а не на форумите.

Разбира се, проектопрогра
мата за работа и когато бъ
де подкрепена на събранията 
на първичните организации и 
приета на заседанието на Кон 
ференцията на СК (това се 
планира за края на септем- 

основ-

на интересите.щНОСТИ
ствено-политическите

някои дялово на сдру
органи

Съюза на комунистите.
' е обширен, аргументиран и 
амбициозен проект за рабо
тите и задачите, който тряб
ва да мобилизира комунисти
те и организациите на СК в 
общината за изпълняване на 
н^й-актуалните задачи в мате
риалното, общественото раз 
витие, доизграждането на по
литическата система и за пар 
тийното изграждане, 
по-дълъг „списък" на задачи
те се намира провеждането на 
Закона за сдружения труд, 
осъществяването на политика 
та по настаяване на работа, 
развитието на политическата 
система в общината, доходно
то свързване -на сдружения гурно е че няма Да 
труд, развитието на самоупра нят определенията за - '
вителните отношения, обоб- яма и п°'с^ърж^елна Рпеп 
ществяването на всенародната тата на Общинската конфер 
отбрана и сигурност, осъще- ция. като _наи'®^е Няпг?отив 
ствяването на кадровата поли орган в общината. Р
тика и много други въпроси, тя и па-нататък Ш? сеД
раздвижени на' конгресите на нява и обогатява, та Ф
Съюза на комунистите. ренцията действително да

Публичното обсъждане на не колективно Ръ*°*°*™' *^ 
проектопрограмата за работа ло, за което при прд Р 
на Общинската конференция но широко обсъждане в ъР 
на СК. което ще се води в вичните организации крити 
нишката партийна организа- чески и открито се обсъж 
ция ДО 20 септември, трябва да и решава по ?
да обогати програмата. Освен леми на общинската пар и
това, то трябва да подтикне 
към конкретизация на програ 
мите и плановете за работа 
на първичните организации на 
СК в общината.

Ново в проектопрограмата 
представлява радикалното въз 
лагане на новата практика в 
метода на работа на Общин
ската конференция на СК.
Запланувано е, впрочем, ор
ганите и телата към общин
ската конференция да 
държат най-тясна 
с членовете
ганизации, на заседанията на 
Общинската конференция да 
се утвърждава цялата поли
тика на Съюза на комунисти 
те, а Общинският комитет и 
неговите тела да се „сведат" 
в рамките на изпълнителни 
органи на Конференцията. Ос 
вен това, повече въпроси за 
ще обсъжда Конференцията, 
ята ще подготвят и обработ 
ват нейните комсии и по та
къв начин ще се премахне 
досегашната практика 
щинският комитет да решава 
почти по всичко, което е ва 
жно за общинската партийна 

бъде

свободназации, в 
жения труд. 

Остава
в правия

сериозните социоло
политикологически и

анализи да утвъР
гически.
дя^същинските причини, кои ни доходи
тоТдовеждат до парадоксално качеството и
ГЛнаЧпримераааор"аЦна ■ нето" на средствата по пРин

И%°р6г=Нии. средства.ЛК° В^такива условия
държавата разпределението става според
А н които „влече

лице в зависи- 
своето професионално

ката на
обществеността 
чинът, може да 
де в последния 
мето на нссразмерно 
правдано рапширяване 
министрацията в различните 
области и на всички равнища 

обществото, инициативата 
на Изпълнителния съвет ще 

голямо охрабряване' за 
всички социалистически субск
тивни сили, които — съзнавай 
ки обстоятелството, че разви 
тието на обществото не зави 
си първенствено от админи
страцията, — считат, че тряб 
ва сериозно да се преизпита 

на такова увели

толкова
управлението 
политическите 
по времето когато 
на всички равнища

много свои функции

и нео
на адВ този . ври), ще представлява 

ните определения 
за акция на общинската орга 
низация на Съюза на комуни 
стите с възможните допълне
ния, които ще налага практи 
ката и актуалността на нова^ 
та проблематика. Обаче, си- 

се проме

и насоката се освобо средствата,
комплектнотождаа от 

,в полза" на сдружения труд 
и когато, процесът на демо- 
критизация, обобществяване и 
депрофесионализация в поли 
тиката получава все по-снажен 

Затова трудно може

мост от
образование и мястото, което 
заема в хиерархията на работ 
ните- места. Все пак, като при 
чина не трябва да се изклю
чат и непревъзмогнатите 
тъди на бюрократичното съзна 
ние, което началниците, шефо
вете, управниците кара да съ 

чиновнишки -апарат о-

в

значи

осгаразмах.
да се приеме тезата, че в спо 
менатите среди расте ролята 
на специалистите, нито че се 
касае за някаква технократич 
на тенденция за „господство 
на специалистите", тогава това 
не е последствие на увеличе 
нието броя на специалистите, 
но на бавната промяна на от- на онези, които има „под се 
ношенията на линията сдру
жения труд — държавното 
управление. Всъщност, един 
качествен анализ сигурно би 
потвърдил становището, че ад 
министрацията не се разширя

здават
коло себе си, защото и ната
тък се живее в заблуждение 
то, че авторитетът и статусът 
в обществото зависи от броя

оправданието
чение на администрацията. 

Предупрежденията
замайващо . трупане на адми 
нистрацията през последните 
години идваха от различни от 
говорни места,, но това на ни 
кого не пречеше, и така след 
бързото увеличение в послед 
дните години, в 1977 година 
проценът на заетостта в ад
министрацията се увеличи с

за главс

бе", а не от резултатите на 
труда. Задържането на стария 
начин на финансиране на ад 
министрацията само още пове 
че подпомага живуркането на 
бюрократичния манталитет.организация.

В. ф.
До трупането на хора в дъР 

жавното управление и в дру
гите ведомства вероятно идва 
поради това, че професионал 
ните и ръководните кадри .в 
администрацията не подлежат 
на никаква реизборност. И 
тогава, вместо чрез реизбира 
не неспособните „специали
сти" да се заменяват със спо 
собни хора, открива се ново ра 
ботно място. Злободневната, 
че по-лесно е да се смени ми 
нистър, отколкото началник 
на някоя служба е близка 
до съществуващата практика. 
В органите на управлението, 
професионалните служби в об 
ществено-политическите орга 
низации, самоуправителните 
общности на интересите, се
дят специалисти, които са 
„извели" всички възможни рс 
форми през последните два 

■ десетина Години, а при това 
и самите не са се променили 
защото съзнанието им е оста 
нало непокътнато от какваго 
и да е реформа. А към как 
во може да води това, не е 
труднно да се види. Защото 
бюрократа създават определе
ни обществени условия-

АКТУАЛНИ КОМЕНТАРИ 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ПРЕД ПРАГА ИА КАМПАНИЯТА
ната на Сърбия за следене 
провеждането на Закона 
за сдружения труд да по
сочи бавността около ор
ганизационното преобразова
ние на сдружени труд. Тога
ва е разбираемо, защо този 
същи въпрос ще се намери в 
дневния РеД на Комисията и 
това на първото септемвий- 
ско заседание.

Своеобразна картина на сс 
темп в промените впо- к гашнияобластта на организираността 

неодтдавна
връзка 

в първичните ор райният срок за провеж 
разпоредбите на Зако дадоха данните 

на окръжните стопански съди 
лища за регистирането, като 
посочиха поне във формален 
смисъл, как тече вътрешното 
преустройство на сдружения 
труд. От тези данни се вижда, 
че до 30 юни от общото 8.160 
организации, подлежащи на 
задължението по член 660 от 
закона за сдружения труд. 
в Сърбия само 2.410 или 28 
на сто са поднесли иск за пов 
торно записване в съдебния

дане
на за сдружения труд се при 
ближава, обаче много работи 
останаха незавършени; Този 
документ задължи всички ор 
ганизации на сдружения труд, 
делови общности и организа
ции на делово сдружаване да 
съобразят своята организация 
и съгласуват своите самоупра 
вителни актове в срок от 
две години след влизането на 
Закона в сила. Но, още сега 
е сно, че по отношение на ор 
ганизираността на сдружения регистър, 
труд се стигна до чувствителен 
застой и че няма да бъде ни 

просто всички рабо 
ти да се завършат до 12 декем ва

Тук трябва да се изтъкне 
че работите са толкова по-сло
жни, защото освен организа 
ционното трансформиране тря 
бва да се приемат и редица 
нови самоуправителни спора 
зумени-я, с които правно се 
установяват новото съдържа
ние и организация.

06-

Състоянието, за съжаление, 
от тоорганизация и той Да 

„филтърът", определящ какво 
ще обсъжда Конференцията. 
По този начин

не се различава много
май, което и под к.

Пред организациите на сдру 
жения труд, пред партийни 
те им и синдикални органи 
зации, работническите,съвети

лесно ни през
тикна Комисията на Скупщи-очакват в ври.

Инициативата на Изпълни 
телния съвет на Скупщина
та на СР Сърбия е твърде на
сърчителна, но ако се остане 
само на нея, тогава това би 
било недостатъчно за прак 
тическите крачки по свежда 
не на администрацията в необ 
ходимите граници. Затова тря 
бва да се очаква, че комуни 
стите в сдружения труд, в са 
моуправителните общности на 
интересите, държевното упра 
ление и в другите среди да 
рздвижат нови инициативи, 
та из основи да се преизпита 
сегашното състояние в адми 
нистрацията в нейната роля и 
броят на заетите да се съгла 
суват със действителните по 
требности на обществото. Без 
нови практически крачки ад 
министрацията 
ска на принципите 
нататък ще се увеличава.

и другите самоуправителни те 
ла, както и пред всички зае 
ти стои изключително важна 
задача и задължение. Защотс 
ако с пълен темп не се при
стъпи към предстоящите рабо 
ти, тогава неотложно ще по 
следва кампания на този 
план. А да си спомним само 
за миналогодишното тичане и 
справяне, по-точно казано — 
за кампанията оооло изгот-
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вянето и приемането на пра 
вилниците за рапреление в ос 
новните организации на сдру 
жения труд и в трудовите об 
щности. Ако вече тогава за- 
белязахме, че е 
сериозно опущение, 
сега наистина трябва да сго- 

, лемим усилията, та да не се 
повтори такова нещо.
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Излиза в петък.
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от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство ж единство със златен венец.

направено 
тогава

ще ръкопля 
и по-/новнч.

Д. В.



Достойно - с редица трудови
победи

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ
Димит^овгг)а11|ОДпнргеиТ1пВрИ Деня на свобождението на 
ГкуГуоа в 1?*м«п«.° ЧаСа' В ГОЛяМата зала на центъра 
събрание. Пое^-готШ*11*8^ ще Се състои тържествено 
те оВтмни^Ро Т® ОТ ®Ратски Александровац, съседни 
ската ^купщина"нНи4пРеПУбЛ"КаТа “ Делегатите на Общин- 
номическоГ развитке нТ^шХт:'"3 "а °бЩестве„о.ико- 
дини доклал общината през изтеклите 34 го
щина инж вТрис Б„ер,"сРое.ДСеДаТеЛЯТ "" °6^"НСКата

След доклада Борисов ще връчи тазгодишните „Сей 
сттпужениег тп« ради ' пРисъдени на някои организации на 
тати в работата °ТДеЛНИ лнца 33 забележителните резул 

Ще бъде изпълнена 
ствена програма, 
събрание ще 
на гимназията.

Също така е

това тържествено бе предаден 
на употреба новопостроеният 
хотел „Сърбия” от 
„Б" категория.

Тържеството приключи 
мач между местния футболен 
отбор ,,'Радник” и миналого
дишния първенец в страната 
— белградския футболен 
бор „Партизан".

тържественото пускане в дей 
ствие на помпено-акумулацио- 
нния строеж „Лисина” в със
тава на Власинскитс водоцен- 
трали. Също така бе преда
ден на употреба и третия 
тракт, относно Отделението 
за консервативна гинекология 
при медицинския център „Ми 
лентие Попович”.

В Сурдулица се състоя гол
ям народен митинг, на който 
произнесе реч ШПИРО ГАЛО 
ВИЧ, секретар на Председа
телството на ЦК на СКС. След

(От 1-ва стр.)

ве работническият съвет на 
ООСТ „5 септември” проведе

висока

етържествено заседание.
Вечерта в центъра на гра 

издигнатада на специално 
трибуна бе изпълнена богата 
културно-забавна програма, в 
която взеха участие културно- 
художествените дружества 

Първй май" и „Ром” от Сур 
дулица и „Новица Дойчино- 
вич" от Масурица.

На 5 септември гостите и 
домакините прйсъствуваха на

темврийски
от

и подходяща културно-художо- 
а след това участниците Общо, тазгодишният праз

ник наистина бе отпразнуван 
достойно, с редица трудови 
победи.

„ в тържествено
положат венци на възпоменателната плоча

предвидено тържествено 
не на започатите и приключването на 
някои обекти.

отбелеязпа- 
работите върху Ст. Н.

А. Д. РЕЧ НА ШПИРО ГАЛОВИЧ, СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС

Нонгреегате становмца-най-същв 

отвените мерила в определяването 

иа целите

Н И Ш: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
НА РЕГИОНАЛНАТА СКУПЩИНА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

С1Моуправ«телнкте общности ня 
интересите - крачна напред в по 
обществяване на решаването

★ Има и примери и прекомерно уве
личаване на админастравния апарат вместо 
в СОИ да действуват творчески кадри В кратката си реч на митин 

га Шпиро Галович изтъкна по 
стижснията на нашата страна 
през 34 свободни години. Ка 
то страна на равноправни на
роди и народности, като стра 
на на братство и единство, 
вдъхновявани от революцио
нния курс на СЮК и др. Тито 
постигнахме крупни резултати 
в социалистическото строител 
ство и развитието на социали 
етическите самоуправителнп 
отношения.

Спирайки се върху стопан 
ското развитие Галович изтък 
на, че постигнахме бърз темп 
на стопанско и обществено ра 
звитие. СР Сърбия през после 
дните години особено .интен 
зивно се развива.- заетостта 
нараства средногодишно с 4.2 
на сто и вече приблизително 
два милиона души са заети 
Тук е и Фондът за насърчение 
развитието на изоставащите 

усъвършенствуват своята ак- райони, който с 3.2 милиарда 
тивност като ежедневно раци 
онализират кадровите си слу 
жби и намалят обременено- 
стта на стопанството. Той П°Д 
черта че общностите на ии 
тсреситс занапред ще трябва 
пределно ясно да разграничат 
профилите на своите работни 
места, като на съответно мя 
сто се приема и настанява пра 
вия работник.

Счетоводството с пасивна 
функция и не допринася с 
крсативност пито на делегати 
те нито на делегациите, пито 
на подобрението и развитие 
то на делегатските отношения.
Игич изтъкна, че големите ад 
министративни апарати в ня 
кои самоулравитслни общио 
сти на интересите се нуждат 
от преустройство като по та
къв начин до голяма стенен 
ще се намали натиска за пре 
комерно потребление.

Остри забележки бяха изие 
сени във врзка с кадровата 
структура в някои самоуира на 
вителни общности на иитсре 
ситс.

Занапред те ще трябва да 
бъдат на желаното равнище 
— способни да се справят със 
сложните задачи, които тряб 
ва да изпълняват като връзка 
между сдружения^ труд и об 
щественитс дейности. В 
никакъв случай не бива да се 
допуска самоупрапитслнитс об 
щности на интересите да слу 

като „приют” за ротира 
ни функционери
приемане в тях иа исподготвс общество.

1 такива сложни задачи Спирайки се иа периода мел 
ду X и XI конгрес и резул 
татите,

те, които Закона за сдруже
ния труд откри пред сдру
жения труд изобщо и като 
се застъпи той да решава 
съществените въпроси, Гало 
вич се спря и на нашата вън 
шна политика, обосноваваща 
се на принципите, на необвър 
ване, равноправие, ненамеса 
във вътрешните работи на 
други. По въпроса за нацио 
налните малцинства той ка-

нация от страна на българ 
ските официални кръгове. От 
ношението спрямо национал
ните

П редее дател ству вано 
председателя на Междуобщин 
ската регионална скупщина в 
Ниш на 1 септември се про 
веде разширено заседание на 
Председателството на скупщи 
ната, което обсъди организи 
раността и действуването на 
самоуправителните общности 
на интересите. И в уводното 
изложение на СВЕТЛАНА ГА 
ИЧ, както и в забележките 
на председателя ИГИЧ и ос 
таналите разискващи, като ос 
новна нотка се привличаше 
констатацията, че самоуправи 
телните общности на интсре 
сите са оправдали своето мя 
сто в нашата система, но че

и обществените дейности. Об 
ществените дейности са съ 
ставна част на производстве 
ния труд и имат за цел дора 
звитие и създаване на нови 
отношения в свободната раз 
мяна на труда.

На това самоуправителните 
общности на интересите тепър 
ва ще трябва да изиграят сво 
ята конституционна роля и 
затуй на заседанието ка 
Председателството на Меж- 
дуобщинската .

от
малцинства е крупен

въпрос на обществения живот 
Ако на него се дава погре
шен отговор, безспорно е, че 
се довежда под въпрос осно 
вната социалистическа и демо 
кратическа насока в обществе 
ното развитие, а от ленинска 
та политика по националния

33: въпрос тук нищо не остава, 
подчерта Галович.

Накрая той изтъкна:
— Съставна част на нашата 

външна политика представял 
ва и нашето отношение спря 
мо нашите съседи. Нова социа 
листическа Титова Югославия

регионална 
скупщина такива демагожки 
дискусии бяха порицани.

Както подчерта в изказване 
то си председателя на Меж 
дуобщинската 
скупщина ЛЮБИШ А ИГИЧ 
пред самоуправителните об 
щности на интересите 
занапред отговорната задача 
да настояват по-ускорсно да

— Нашата дейност по про 
веждане на конгресните стано 
вища трябва да характеризи 
ра още по-голям боеви и тру 
дов полет, готовност постоя 
нно да развиваме производ
ството и производителността 
на труда, да оспособяване на
шето стопанство за успешно 
представяне на международ
ния пазар, като цяло да раз 
виваме социалистическите са- 
управителни отношения отра 
зяващи основните интереси и 
тежнения на работническата 
класа и на всички народи и 
народности на нашата страна.

— Материалното и обще- 
ственното развитие, което до
живя нашата страна ни дава 
правто на бъдещето да гледа
ме с пълен оптимизъм. Тру
довият човек в нашето обще 
ство днес има перспектива, по- 

■ неже развихме отношения, в 
които трудовите хора все по
вече стават оенвните субекти 
на решаване. А благодарение 
на стабилността, която произ 

' тича от единството на нашите 
народи и народности, в състоя 
ние сме да постигаме още по 
големи резултати на всички 

ки безспорните доказателства) сектори на нашето развитие, 
да се отрече македонската подчерта Галович.

По повод пускането в 
действие на помпено-аку 
мулационния строеж 
„Лисина” на президен 
та Йосип Броз Тито са 
присъдени първата по
веля и златна значка 

на водоелектрическите 
централи „Власина" и 
отправена приветствена 
телеграма.

регионална
тук-таме има случаи на нре 
комерно настаняване на слу 
жещи в тези общности за смет 
ка на творческите кадри.

Тази констатация се отна 
Ся преди всичко до профсси 
оналните служби в самоупра 
вителните общности на инте 
росите. В много случаи те и- 
мат голям 
апарат, но съставен от кадри, 
които не са в състояние да 
осъществят в най-пълна стс 
пен делегатските връзки меж 
ду давателите на средства— 
сдружения труд и ползватсли 
те им. За илюстрация са из 
несени и данните, че в ПО ос 
новни и 10 регионални само 
управителни общности в ре 
гиона се изразходват към 3,30 
милиарда динара, а всред 875 
заети в тези общности — най- 
много са счетоводни служещи. 
От този административен ама 
рат не получават нужната по 
мощ и съдействие 6000 делс 
гати в СОИ, защото сесиите 

гочти винаги се свеждат 
на разисквания за обезпечава 
не на средства, а не са в до
статъчна степен място за са- 
моуправително договаряне и 
съгласуване на интересите на 
давателите и ползватслитс на 
услугите.

Но и покрай съществуващи 
те слабости и пропуски в до 
сегашната работа на самоупра 

общности на

стои

динара осигури капитални вло 
жения от 13,5 милиарди ди
нара.

администратсвин Напоследък все но-успе
шно се развива производствс 
ното и програмно сътрудничс 
ство на организациите на сдру 
жсния труд между разви
тите и стопански по-йалко ра 
звитите райони. Нашата стра 
тсгичсска насока е сам сдру 
женият труд в решаваща 
степен да допринася за раз 
питието на неразвитите рай
они. Правилността на така
ва насока потвърждават при 
мерите
ва” от Крагуевац, Сдруженото 
слектростопанско предприя
тие, „Галеника" от Белград. 
Машинната индустрия от Ниш 

които

винаги с била последователна 
и принципна. Това най-добре 
се вижда по правата, които 
националностите имат у нас. 
По тяхното всестранно обще 
ствено и културно развитие 
красноречиво се вижда, че те
зи права не са формални. Съю 
зът на комунистите винаги 
съзнаваше, че заличаването 
на националния идснтитст. без 
оглед какви изговори при то
ва се употребяват, неизбежно 
отвлича комунистите на пози 
циитс на гражданския нацио 
нализъм. Върху тази основа 
днес се правят опити (въпре

на. „Дървена заета-

и други организации, 
осъществяват споите развойни 
програми и този район и вли
яят върху неговото всеобщо 
развитие — изтъкна Галович.

Като подчерта значението 
помпено-акумулационния 

строеж „Лисина”, Галович из 
тъкйа резултатите в самоуира 
влсиисто, а особено значение 
то па конгресните решения;

— В конгресните становища 
се изразява единството на 
Съюза иа комунистите, работ 
ничсската класа и всички тру 

се по отношение на

им

НИШ

ВЕ1ЦК ПРЕД ПАМЕТНИКА-КОСТНИЦАин-вителните 
тсреситс, бе изтъкнато на .за 
седанисто, тези самоуправи 

институции прсдстав- 
напред в пооб

дещи
възловите въпроси на по-ната- 
тъшното развитие на нашата 
страна. От степента на тяхно 

зависи

паметника-костница на заги
налите български войници в 
борбата против фашизма.

Делегацията положи венец 
и пред паметника иа разстрел 
янитс югославски патриоти 
на Бубан край Ниш.

По повод 9 септември, на
ционалния празник на НР Бъл 
гария. посланикът на 
в Югославия Райко Николов 
и военният аташе при посол 
стпото, генерал-майор 
стор Борисов иа 6 септември 
т. г. положиха

телни
ляват крачка 
ществяванс на решаването за 
щото
шаването сс включва всс по- 
широк кръг хора от сдруже
ния труд.

Затуй и няма място за вди 
ганс на тревога и конфронти 
райе между сдружения труд

НРБ
от ден на ден, в ре то провеждане ще 

всестраиия възход на нашетожат
или пък за На

ни за 
лица. венец пред Ст.както и възможностиА. Д.
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говитс най-голсми труженици 
Божа Стоянов.

След година две той за 
,доволен

„Изградня", има 170 работни 
Кя и средно годишно осътце 

от 20 мили
Оше веднага раздвижил ини 

циатива за формиране на стро 
ително предприятие. Започ
нал да работи с десет работ 
ника, най-напред в Словения» 
а сетне в Босилеград.

Сега, това строително пред 
приятие, което носи името

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

И0Г1Т0 ХОРАТА ПАДАХА 

01 УМОРА...
отвей общ доход 
она динара.

Това е краткият рапорт за 
бурният период в следвоенно 
уу на Босилеград

за един от не

мине в пенсия» но 
че успешно е прекарал своя 
трудов век!

то развитие 
ския край и

В. в.

Залесителните акцииотнасяли, 
били масови.

И по хиляда души излиза 
по голините на клисурите 

Любатска и Тлъ

Следващите редове го 
ворят за най-бурните години 
в следвоенното развитие на Бо 
силсградско и за БОЖА СТОЯ ли 
НОВ, някогашен председател 
на Околийския народен съвет 
в Босилеград, а сега директор 
на ООСТ „Изградня”.

Нашият събеседник е не са 
мо свидетел, но и непосред
ствен участник в периода, ос 
танал далече зад нас, през ко 
йто с труд 
граждаше

Най-напред няколко данни 
повече за Стоянов. Роден е 
преди 59 години в с. Мусул, а 
член на СК е от 1945 година.
В навечерието на Втората све 
товна война завършил техни 
чсско строително - училище в 
Белград.

В началото на 1944 година 
се приобщил към партизанско 
то движение и към края на 
тази година бил избран за 
член на Изпълнителния ко 
митет на Окръжния народоо 
свободителен отбор във Вра 
ня и за комисар по възобно 
вяване и строителство.

На тази длъжност в Изпъл 
нителния комитет на Народ 
ния фронт на Сърбия за из 
граждане на кооперативни до 
мове.

ПЕРИОД НА ВЬЗХОД И УСПЕХИна Лисинска,
минска реки.

С цел да се спре ерозията 
дошло и до цялостно унищо 

Босиле- приключва. строежа на новия 
здравен дом, а изградени са 
четири здравни станции и 
амбулатории в районните цен 
трове. През идните две годи

Важна крачка напред Боси- ни ще бъдат построени още ’ 
община осъществя три такива.

- за електри- В Здравния Д°м 
селата В мо- шестима лекари по ооща ме 

изграждане дицина, трима стоматолози и 
друг медицински кадър с по 

щс лувисше и средно образова- 
де ние. От медицинския център 

в Сурдулица тук идват специ 
алисти два пъти седмично.

ПЕРСПЕКТИВИТЕ

— Изхождайки от утвърдени 
те кварцови, графити, а отдел 
но фосфатови залежи, Босиле 
градска община се числи 
жду най-перспективните кра
ища в СР Сърбия. Именно за 
това насоките в своето разви 
тие тя търси преди всичко в 
ползването на рудите, 
тъкна Захариев.

жаване на козите в — Рибарци. Всички улици в 
асфалтирани 

паваж —
край- И днес по- 

хора казват: „Божа
(От 1 стр)градския 

старите 
унищожи козите!”

— Срещахме се с

Босилеград са 
или покрити с
каза Захариев.стопанските ко 

обществените дей- 
С откриването на нови 

обекти,

1200 заети в 
лективи и ' 
ности.

големии усилия се из 
нашата страна. трудности.

Бяха гладни години, а мно чиятопромишлени
го семейства се препитаваха полгоховка е в ход, числото 

с кози. Обаче, и научно 
бе доказано, 

унищожава вегета 
цията и създава ерозия-

Друг изход нямаше: козите 
унищожихме, а същевременно 
организирахме широка акция

леградска 
ва и по въпроса 
фикацията на . 
мента приключва

40 километров електро- 
с който изцяло

работят
на заетите многократно ще 
се увеличи

само
и практически 
че козата

— изтъкна Захари
то на 
провод,
бъдат електрифицирани
вет села от районна на Лисина 
и Любата. Същевременно се 
вършат подготовки за прокар 
ване на Друг електропровод 
от 30 километра за електрифи 
кация на околните 
град села.

Когато се говори за стопаи 
ство трябва да се кажЬ- че 
веднага след освобождението 
в общината бяха създадени 
земеделски кооперации и тъР 
говско-гостилничарско 
приятие. От тях израстна 
селскостопанско-услужния 
бинат „Босилеград”, в който 
сега работят 460 души в чети 
ри основни организации 
сдружения труд.

Второ по големина е Авто
транспортното 
То-сега има около 50 модер 
ни автобуса и над 25 камио 
на. Интересно е да се каже, 
че то започна да работи са 
мо с три камиона и десетина 

. работника, а сега в него ра 
ботят около 180 души.

пред

КОМ на Босиле

на ме

предприятие.
из-

ОТГОВОР НА ИБ
— Веднага взехме реше 

ние да се отпочне с изграж 
дане на 1600 кооперативни до 
мове.

Това беше наш отговор на 
икономическата блокада на 
Информбюро в периода на ре 
шителното и интензивното въз 
обновяване на разрушената 
ни страна — казва Стоянов и 
с удоволствие констатира, че 
повечето от планираните коо 
перативни домове и в Босиле 
градско са построени предсро 
чно.

Година по-късно Стоянов 
поел длъжноста комисар по 
съобщения и пътища в Обла 
стния народен съвет в Ниш. 
Тогава бива избран и за на 
роден представител в Съюзна 
та скупщина.

— По задача на Партията 
отивах винаги там, където в 
момента най-много можех да 
помогна — пояснява Стоянов 
честите промени на опреде 
лените му длъжности.

Ето защо само година по- 
късно (1950) той бива избран 
за председател на Околийския 
народен съвет в Босилеград и' 
на тази длъжност останал че 
тири години.

— Това бяха трудни време
на за населението в Босилег- 
радския край както и в ця
лата ни страна.

Основният проблем тук бе. 
как да се обезпечи прехрана 
за жителите и в най- безпъг 
ните села. Същевременно в 
пълен разгар бе борбата сре
щу информбюровците — раз 
казва Стоянов за периода, кой 
то три десетилетия вече е зад 
нас.

След двадесетгодишни гео
ложко-минни изследвания 
Лисина са установени 100 ми 
лиона тона сурови фосфати. 
Става въпрос за световно де 
фицитарен минерал в произ
водството на изкуствени торо 
ве и фосфорна киселина, кой 
то в нашата 
експлоатира, 
следвания говорят, че могат 
да се намерят още 100 милио 
на тона фосфати, които ще 
задоволят югославските потре 
би в предстоящите четири де 
сетилетия.

Откриването на фосфатна
та мина в Лисина е определе 
но в средносрочните развой
ни програми на СФР Югосла 
вия и СР Сърбия, а доминира 
що място заема и в развой 
ната програма на Южноморав 
ски регион.

в

Според думите на Захариев, 
не по-малко значение зй ико 
номическото развитие на об
щината има Горската секция 
с 160 работника. През измина 
лия период тя залеси около 
40 хиляди декара ерозивни 
терени. В нейния състав ра
боти

цех, а неотдавна заедно с „Еле 
ктробосна” от град Яйце за
почнаха експлоатация на бо
гатите кварцови залежи в об

страна не се 
Най-новите из-Божа Стоянов

за развитие на животновъд
ството.

Естествено, сполучливите ре 
зултати от животновъдните ме 
роприятия дошли твърде бър 
зо. Производителите 
въодушевени и „простили” на 
своя председател ,за унищо 
ване на козите...

дървообработвателсн

били
Симеон Захариев

щината.
Въз основа на приетата 

ЮжноморавскияКОМУНАЛНО — БИТОВО 
СТРОИТЕЛСТВО

програма в 
регион, до края на 1985 годи 

села и в нашата
НОВ ПОДЕМ

на всички 
община ще бъдат електрифи 
цирани. Това ще бъде мно 
го важна трудова победа, ко 
ято
неното равнище на селското 
население — изтъкпа Захари-

В Околийският народен съ 
във Враня, Стоянов шест 

години бил подпредседател, не 
посредствено задължен за сто 
папското развитие.

Преди седем години Стоянов 
идва на работа в Комунално- 
услужното предприятие в Бо
силеград.

— Построени са пътища до 
почти всички 36 села в общи 
ната. Пътят Босилеград 
Сурдулица е асфалтиран, 

случай 8 септември 
Деня на освобождението щс 
бъде предадено на употреба 
асфалтовото шосе Босилеград

вет

пряко ще подобри жиза
по Наскоро в Босилеград тряб 

ва да бъде открита фабрика 
за преработка на картофи, 
цех за сушене на лечебни бил 
ки и др.

— Постигнатото до сега и 
онова, което се предприема 
за стопанското развитие на 
нашата все още икономи
чески изостанала община, е 
резултат на пълното нацио
нално равноправие на народи 
те и народностите на Юго
славия, което осигурява поли 
тиката на Съюза на гослав- 
ските комунисти, предвожда
на от другаря Тито. Това е 
най-солидната основа за бъде 
щият просперитет на община
та и на цялата ни социалис
тическа общност 
на края председателят на ОС 
Захариев.

ев.
В босилеградските села не

прекъснато се строят водопро 
води. Това вече става тради
ция. Съвсем сигурно е, 
след година 
има селски домове без вода. 
Също така в селата са пос
троени съвременни и модер
но обзаведени домове. Проме 
ните и новото в битието на 
хората се среща на 
крачка. Всичко това говори, 
че жизненото равнище 
трудещите се и 
бележи непрекъснат ръст.

УЧЕБНОТО ДЕЛО

чеI!

IГШК1 Ц/> 1"ТГВ'7;
..!!11ИШ1ШШШШМШШИШ1111Р“

две няма да

1Г

Несговорна дружина всяка
НЕСГОВОРНА дружина — не могат 

си почина. Така казва народната поговорка. 
Същата намира потвърждение и днес. Ето 
например вучиделци кой знае колко време 
се договаряха къде да мине трасето от Ра
кита до Вучи дел.

на
гражданите

НАЧАЛОТО
Първата задача е била, въз 

можно в най-кратко време да 
се построят нови пътища. До 
тогава

Училищната мрежа е добре 
развита. Първоначални учили 
ща има почти във всяко село, 
а има села и с по две учили
ща. Съществуват пет централ 
ни основни училища в райо-
=е исесред„ош?<олски°°обра^ 1Ш1!Й11<)ПШШШШШЯ1ПШ11Н111{11Ш1!Г
зователен център с 500 учени 
ка. Всички централни 
ни училища имат ученически 
столове, а някои и интернати.

— Развитата училищна мре 
жа и доприносе нашата общи 
на да даде голямо число спе 
циалисти и учени, които

изтъкна
Докато не засегна частните интереси 

на някои стопани — всичко вървеше добре. 
Но щом трябваше да мине през техните имо
ти — започна да се говори, че не трябвало 
именно там да се прокара, други взеха да 
твърдят, че само там и никак другояче...

С една дума — развали се единството.
А касае се за едно едничко нещо: за 

повече разбирателство за общото дело-

единствената пътно
транспортна връзка на Боси 
леградско е била през Бесна 
кобила, а цялата околия раз 
полагала само с една джипка.

Чрез доброволни акции от

В. В.

почнала прокарване на пъти 
ща към Тлъмино, Божица, 
Лисина, а в Босилеград било 
формирано автотранспортно 
предприятие.

— Докарахме два стари ка 
миона от Ниш и с шестима 
шофьори започна да работи 
нашето предприятие 
Стоянов.

По същото време тук за
почва организирана борба 
срещу ерозията.

Защото, това което денем 
е строено — нощем пороите

основ-

Защо тези, които са скокотливи, ко
гато трябва да мине път през техния имот 
не си зададат въпрос — а къде е минал пъ
тят докато да стигне до техния имот, до тех
ните

твър
де активно участвуват в обще 
ственото и икономическо 
витие

казва
ниви? на страната ни

заяви Захариев.
' Особено внимание 

щава на здравеопазването
се посве

на
гражданите, което тук е би 
ло вековен проблем. Сега
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на™юкАвНЧкЕуВмро3веВцРШИ П0лмтическата школа ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСТОИ КОНКРЕТНА 

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Всички сили за по-голямо 

производство
Неотдавна от Кумро 

вец се завърна Васил Ранчев 
който в течение на миналата 
година, по предложение 
Общински# комитет 
за на комунистите в Димит- 
овград, посещава политическа 
школа на Съюза на 
те комунисти в Кумровец.

Ранчев е завършил полувис 
ше химическо училище в Кру 
шевац и понастоящем работи 

. като ръководител в трудовата 
единица за гумени нишки 
ООСТ

ЗА НЕЗАЧИТАНЕ НА УТВЪР 
ДЕНАТА ПОЛИТИКА — ПАР 
ТИЙНА ОТГОВОРНОСТ 

Всичко това задължава Съю 
зът на крмунистите (в соб
ствените среди) да се ангажи 
ра върху ред въпроси. Преди 
всичко върху зачитането и по 
следователното прилагане на 
самоуправителните споразуме
ния и правилниците за разпре 
деление на дохода и личните 
доходи.

времето и света в който жи 
веем, за да можете още по- 
добре да се запознаете със за

През първото полугодие на текущата годи- 
димитровградското стопанство е осъществило ! 

съвкупен приход от 270 милиона и 188 хиляди 
динара, к°ето в сравнение със същия период на 
миналата година представлява увеличение за 15 
на сто. Реалното увеличение обаче, ако се има 
предвид повишението на цените за 10 на сто, въз
лиза на 5 на сто.

Осъщественият доход възлиза 98 милиона и 
826 хиляди динара и в сравнение с миналогоди
шния е по-голям

нана
на Съю

гославски

в за 25 на сто.„Димитровград". Той, 
също така, е завършил и 
стмесечната регионална 
тическа школа в Ниш (от ок 
томври 1976 до април 1977 го 
дина, с първия курс на тази 
школа). В центъра на нашето 
интересование беше школува 
нето му в Кумровец...

Максималното увеличение 
на .производителността на тру 
да и икономичноста в работа 
та, както и раздвижването на 
широко и всеобхватно иконо

ше
поли Печалбата през първите СРЕЩУ СТАГНИРАЩИТЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И ОТРИЦАТЕЛ 
НИ ХОДОВЕшест месеца на годината въз 

лиза на 71 милион и 472 хил 
яди динара, което представл 
ява увеличение в сравнение

мисване, на всички равнища 
и по всички видове разходи, 
е също един от ключовите въ 
проси. В това отношение съг 
ласно изводите на Съюзната 

2 конференция на ССРН, освен 
членовете на СК, особено тря 
бва да се ангажират ръковод 
ствата и организациите на Со 
циалистическия съюз и синди 
ката и акцията да провеждат 
като най-широка обществена 
дейност.

Икономическите показатели 
за ' осъществените резултати 
през -

със същия период на минала тази година говорят, че г
покрай продължаване на об 
щия положителен ход в осъ.. 
ществяването на политиката 
на икономическа стабилиза- 

печалбата в отношение на до- чия, особено ярки през мина
хода е резултат на увеличени лата г°Дина' пРез първото по

лугодие . на текущата година 
отново има определени стаг 
ниращи тенденции и отрица . 
телни движения. Това изисква

първото полугодие на— Бяхме сто души от тре
тия випуск на политическата 
школа на СЮК в Кумровец. 
Между курсистите имаше 
дставители от всички републи 
ки, автономните области, как 
то и от Федерацията. Също 
така бяхме от различни спе 
циалности, от

та година за 15 на сто.
пре

В. Ранчев По-ниското увеличение на
дачите и водещата роля на 
работническата класа и ней 
ния авангард, СЮК”.

Всичко това говори, че ние 
сме практически оспособени 
за конкретна политическа дей 
ност в съответните среди. Дей 
ствията ни трябва да имат три 
направления — по-нататъшна 
та работа на идейно-политиче 
ското издигане, а особено вър 
ху теорията на марксизма,- 
практическа политичесска ра
бота и действуване в средите, 
където работим и живеем и 
на края заемане на опредсле 
ни длъжности в обществено- 
политическите организации, са 
моуправителните тела в тру
довите организации и в деле 
гатската система.

селскостопан
ски производители до висши
сти, а най-вече бяха хора от 
непосредственото 
ство.

те законни и договорени за 
дължения, които в сравнение 
с миналогодишните са по-гб 
леми за 78 на сто.

Необходимо е и по-голямо 
ангажиране на специалиститепроизвод-

По време на обучението, 
продължи Ранчев, най-голямо 
внимание обърнахме на чети 
ри тематични области 
торическите и теоретически 
източници на марксизма, те 
оридта и практиката на соци 
алистическата революция в 
Югославия, съвременните об
ществени провеси и социализ 
ма като световен процес и и- 
дейно-политическото и акцио 
нно оспособяване на СЮК 
в борбата за развитие на соци 
алистическото самоуправитсл- 
но общество. Лекции изнася 
ха най-известни специалисти 
по пределени области от цяла 
та ни страна, както и видни 
обществено-политически дейци 
на Югославия.

— От какво значение са 
знанията получени в школата 
и по какъв начин ще ги при 
лагате в практика?

Средният личен доход 
стопанството възлиза на 3368 
динара, което е за 7 на сто 
повече от миналата година. В 
това отношение трябва да 
се изтъкне, че лични дохо
ди са изплатени 1 милион и 
829 хиляди динара повече от 
позволеното, или за 2,57 на 
сто. Въпреки това средните 
лични доходи все още ’ са по- 
ниски от републиканските за 
около 26 на сто.

ис

Естествено най-голямо уда- 
да сложим нарение трябва 

работата в първичните 
низации на СК. А самото ни 
школуване ще бъде 
мо значение за правилно .за 
емане на становища и реше 
ния, и провеждането им 
практика, — .изтъкна Ранчев.»

орга
„Тигър" — ДимитровградЗа фондовете са отделени 5 . 

милиона и 845 хиляди динара, 
което е по-малко с 19 на сто. 
Това говори за недостатъчна 
та ефикасност на работата и 
намаляване на акумулативна 
та и възпроизводствсна спо 
собност на стопанството.

от голя
всестранна мобилизация на ко и творческия кадър, за 

добра организация и производ 
ство.

мунистите и всички останали 
субективни фактори в осно 
вните

в
организации на сдру 

жения труд и трудовите орга 
низации.

Увеличението на

Общинският комитет смя 
та. че с години присъствува- 
щия проблем на отсъствия по 
болест трябва сериозно да се 
обсъди и въз основа на това 
да се

Като член на най-числената 
първична организация на СК 
в общината, организацията на 
СК в ООСТ „Димитровград', 
ръководител в стопанството, 
член на политическия актив 
при ОК на СКС и на Секрета 
риата на Междуобщинската 
конференция на СКС в Ниш, 
Ранчев има широко поле за 
действие и възможност полу
чените знания от школата в 
Кумровец да приложи на прак 
тика.

съвкупния
доход за само 15 процента; 
а този проценат е още по- 
малък ако се имат предвид 
новите предписания и увели 

зултати Общинският комитет чение на цените на готовите 
~ изделия, е под плана на пред 

виденото увеличиние от 18 на 
сто и осъщественото увеличе 
ние в Региона от. 31 на сто. 
Всичко това говри за намаля 
ванс на общата стпанска ак 
тивност, особено в някон орга 
низации, което в предстоя
щия период може да доведе 
до отрицателни последици в 
осъществяването на политика 
та на стопанска стабилизация 
и по-бързото стопанско раз
витие на общината.

Затова комунистите и всич 
ки работници се намират 
пред задачата да се ангажи
рат върху мобилизираме на 
всички сили и чрез по-ната 
тъщиото увеличение на произ 
водителността на труда, мак 
симално ползване на произ 
одствсиитс капацитети и т. 
и. увеличат .стопанската ак 
тивност и преодолеят стагни- 
ращите тенденции, които в 
изминалия период са прояве

— Най-добре ще отговоря 
ако повтаря думите на друга 
Ря Тито изнесени в школата.- 
„Вие, в тази школа, трябва да 
получите още повече тсорсти 
чески

предприемат съответни 
мерки за трайното му реша 
ванеОбсъждайки стопанските ре нормативно регулира 
не, контрол, адекватно отно 
шение със здравните служби, 
подобрение условията на ра 
бота, организиране на почив 
ка на работниците и проче 

Покрай положителна тен
денция при настаняването на' 
нова работна ръка присъству 
ваща е и появата, че настан 
яване в нестопанските дейно 
сти расте по-бързо отколкото 
в непосредственото производ
ство. А това увеличава и инак 
високите разходи в стопанство

знания, за да можете 
в практика, с опитите които 
вече сте получили със 
та работа, на терена още по- 
добре да разберете закономер 
ностите и противоположности 
те на обществснотво развитие,

на СКС в Димитровград прие 
съответни изводи, като особесвоя
но ударение сложи върху оцен 
яване на качествените слсмсп 
ти на стопанисването.А. Д.

БАБУШНИЦА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕ6ТВУВАНЕ НА ПРАЗНИНА НА СВОБОДАТА ТО.
Този процес обезателно тря 

бва да спре, а отделни рабо 
ти нестопанските дейности да 
се решават чрез рационално > 
ползване на всички служби в 
нестопанските дейности,, вклю 
чвайки административните и 
други служби в трудовите ор 
ганизации.

Въз основа на тези изводи 
Комитетът задължи 
първични организации на СК 
обстойно да анализират всич 
ки движения, прояви и тен 
деицмН в ежедневната работа 
и в осъществяване на развой 
ните, планове и да предприе 
мат конкретни мерки и ак
ции, включвайки партийна 
и друга отговорност за неза 
читане на утвърдената полити 
ка и задачи.

5,000 дин. за успехи в образо 
ваиисто и пъспитаписто.

За развитието па самоуправ 
лснисто и делегатската систе
ма награда получи Ристич 
Борко председател на Местна 
та общност в село Стрслъц.

По 2500 динара за забележи 
телни резултати в работата 
получиха следните работници: 
Драган Илич от „Балкан”, Ми 
одраг Тодорович от „Лисца” 
и Сръбислав Елснкович от 
„Електродистрибуция".

На 6 септември, след докла 
да на председателя на Общин 
ската скупщина Станимир 
Илич 34 години свободно со 
циалистичсско изграждане, бя 
ха връчени Септемврийски на 
гради.

В Деня на освобождението 
на Лужница от фашистко иго, 
5 септември в село СтрслъЦ 
председателят на Общинската 
скупщина в Бабушница Стани 
мир Илич предаде на упот
реба нов път и мост.

Същият ден бе положен и За голсми постижения в ра 
основен камък на б7>дещата зпитисто на стопанството пла 
здравна станция- За успехите 
на село СтрелъЧ и сочиалисти 

говори 
Местната

всички
„ТИГЪР, „ЛИ-ксти получиха 

СЦА" и БЕЛГРАДСКА БАН 
КА, както и д-р Йован Чирич 
и Дссимир Вачич.

ни.чсското изграждане 
председателят на 
общност Борко Ристич.

В организачията на Съюза 
младежта и Съюза на бой

ците на 5 септември ученици 
от гимназията направиха по ния Фолклор 
сещеиия на майките на падна модеиността в кул^Рата 
ли бойци и им връчиха скро 1°,°00 .динара « О»1
мни подаръци. училище в Любсраджа

Особено тревожи обстоятел 
ството,
на дохода и печалбата положе 
иисто с още по-лошо, което 
с повлияло върху значително 
намаляваме на, и до сега ни
ската, акумулативна и пъзпро 
изводствсиа способност на сто 
панството в общината.

че в разпределение
дипломи с парични награди 

получиха КХД „Младост', — 
за развитие ч тачене на извор 

и изява на са-

Похвални грамоти за успе
хи в развитието на здравеопа 
зпането получиха медицински 
тс сестри Мира Маиич и Жив 
ка Кръстич.

на

А. Д.М. А.
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фондове на общите запаси 
на стопанските организации. 
Въпреки това, трудно ще мо- 

погасят дефицитите 
посочените трудови орга 

- които работят по 
9 хиляди души. Инак, 
Закона, трудовите ор 

са длъжни да ут 
които съз

зации на сдружен труд съшс 
ствува договор взаимно да 
си погасват- дефицитите — 
изтъкна на заседанието АЛЕК 
САНДЪР ПЕТРОВИЯ, подпре 
дседател на Регионалната сто 
ланска камара.

СТОПАНСТВОсурдулишкотоРАВНОСМЕТКА НАПОЛУГОДИШНА
гат да се
при 
низации, вРЕЗУЛТАТИ, КОИТО 

ЗАДЪЛЖАВАТ
вече от
според 
ганизации 
върдят причините, 
дават дефицитите, отговорнос- 

на ръководните органи и 
лица, както и да 
срокове и мероприятия,

премахнат дефици-

Най-големи дефицити 
мините „Благодат” и „Лецс” 
и текстилните фабрики 
текс” от Лесковац, „Тиг” 
Гърделица, „Вучянка” от Буч- 
йе и „Експорт-текс" от .Леба

имат

„Ле
от тта определят 

с ко
ито да сене.
тите.дефицитите могат да се 

общинските В. в.на значителна реконструкция 
и разширяване („Власинските 
водоцентрали”), без достатъч
но изучен пазар и стоки, кои
то се търсят (фабриката твото
химическа промишленост) и ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

покриват и отС резолюцията по обществе 
но-икономическото 
на СР Сърбия, както и с пер- 

план на републи-

ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ВЪР
ВИ ПОД КРАК С ТЕМПА НА 
РАЗВИТИЕ В РЕПУБЛИКАТА

използвани.

развитие

наспективния 
ката се предвижда ускорено ра 
звитие на изоставащите общи 
ни. Запланувано е ръстът на 
всички икономически катего
рии — увеличение на общия 
доход, дохода и чистия доход, 
инвестициите, 
стта, реалните лични доходи, 
заетоста на работната ръка и 
пр. — да бъде най-малко из 
равнен с ръстта в република
та. Всичко това трябва да о- 
сигури изоставащите общини 
да догонят по-развитите- в сто 
панско и обществено отноше

НА ОСС В ДИМИТРОВГРАД ЗА
степентъчна

При ООСТ „5 септември” е 
осъществен по-низък ръст на 
общия доход поради измене 

физическия обем на 
произведени

пр.
Освен това и две ООСТ са 

със загуби (миналата година 
пито една ООСТ не е имала 
загуби) — „Власина” с 157 хил 
яди динара и строителната за 
наятчийска кооперация „Вла 
синац" — с хилдда динара. Но 
това е последица главно на 
сезонния характер в реализа 
цията на дохода.

Очевидно, в условията на 
доста сложно стопанисване, се 
налага раздвижване на вътре 
шните сили, мобилизирането 
на трудещите се по основни 
те показатели на плана и фи 
зическия обем на производ
ството, както и в определяне 
то на трайни насоки в разви
тието. Досегашните положит.ел 
ни резултати са гаранция, че 
в края на текущата година на, 
стопанството на общината ще 
отчете положителен баланс.

Стопанските и обществено 
политически дейци в Сурду 
лишка община считат, че пре 
творяването в дело разпоред 
бите на Закона на сдружения 
труд, само ще ускори стопан 
ското развитие и ще доприне
се за още потдобри резултати.

Ст. Н.

ПО-ШГЕКЗИВИА ДЕЙНОСТ 

В ПРИЛАГАНЕ НА ЗАК1КА
ние във 
Производството: 
са 117 697 микромотори срещу 
102 981, или за 14,3 на сто по, 
вече, но е намалено произво 
дството на части и др. про 
изведения — от 41,7 тона на 
39,5 тона, или намаление за 
5,3 на сто. Въпреки че ООСТ 
фабриката на химически прои 
зведения увеличи производство 
то за 66,8 по отношение на 
същия период на 
година (от 2543 на 4240 тона 
минерална вълна 
асортимент), поради 
ние на залежалите стоки на 
готовите произведения (от 
2254 на 3849 хиляди динара) 
отчита относително по-низък 
ръст на общия доход.

Ако посочим още, че сте
пента на икономичност е на
маляла за цялото стопанство 
с 5 на сто, тогава въпреки 
положителните резултати на 
полугодието,, следва да се от 
чете и известно недоволство 
от постигнатото. Наистина все 
още някои от мощностите са 
в период на усвояване на про 
изводството („5 септември”),

акумулативно-

а на първичните организации 
на Съюза на синдиката още 

помощ секретариати-
06-Председателството на 

щйнския синдикален съвет а 
Димитровград обсъди 
средствените задачи на Синди 
калния съвет и на първични 
те синдикални организации 
по отношение интензивиранс

окажат
те на организациите на 
работническите съвети и ос
таналите ръководни и самоу 
правителни- тела в трудовите 
организации.

На заседанието на 
седателството на ОСС бе раз 
гледана и дейността

изграждането на раи

непо- СК,

ние.
Показателите от полугодиш 

ната стопанска равносметка 
на сурдулишките организа 
ции на сдружения ТРУД сочат 
за успешно стопанисване. Сто 
панството на общината е осъ 
ществило общ доход от око
ло 363,5 милиона динара и бе 
лежи ръст от 14,1 на сто. Тъй 
като общият доход е изчис
лен и за 15 дена от месец 
юли, то реалният ръст в сра 
внение с миналогодишното по 
лугодие възлиза на 10,3 на сто 
Миналата година общият до 
ход е изчисляван до 1 юли. 
Осъщественият ръст на об
щина Враня, където достига 
30,7 на сто.

Осъщественият доход на за 
ет в стопанството на община 
та възлиза на над 67 хиляди 
срещу над 70 хиляди в същия 
период от миналата година, 
което се оценява като отрица 
телна тенденция по отноше
ние производителността на 
труда.

миналата
на дейността върху провежда 
нето на Закона за сдружения 
труд и Закона за трудовите от 
ношения 
връзка с тези въпроси Пред 
седателството

че този въпрос е от пър 
востепенно значение, особено 
ако се има предвид обстоятел 
ството, че всички самоуправи 
телни организации и общно-

Предразличен
увеличе

връвъвВ СР Сърбия. Във
зка с
онния водопровод. Бе решено, 
останалата част от работите 
на този обект да се разпреде 

на първичните синдикал 
ни организации, които в опре

на ОСС изтък

ли

делен срок ще х завършат своя

В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД” И КОНФЕК
ЦИЯ „СВОБОДА”

Привмат се нови работници
Двете най-големи стопански органи

зации в Димитровград — ООСТ „Димитров
град” и конфекция „Свобода" през този ме
сец ще приемат нови работници.

Поради намаляването броя на работ
ниците в ООСТ „Димитровград” е доведено 
под въпрос осъществяването на тазгодиш
ния , производствен план. С оглед на това, 
работническия съвет е приел решение да се 
настанят на работа по един машинен инжи- 
нер и техник и 20 общи работника.

И в конфекция „Свобода” се чувствува 
нужда за увеличено производство, за да се 
изпълни тазгодишния производствен план. 
За целта ще се приемат 40 нови производ
ствени работници.

В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН УДВОЕНИ ДЕФИЦИТИ
ТЕ

Най-трудно за текстилната 
промишленост ш миньоритеНеблагоприятни тенденции 

проявява участието на общото 
и съвместното потребление в 
разпределението на обществе 

продукт. Участието на

В 51 ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ИМАЛО ЗАГУБИ 
ОТ 146 МИЛИОНА ДИНАРА. АКО НЕ СЕ СТИГНЕ ДО 
ПОГАСВАНЕ НА ДЕФИЦИТА ОКОЛО 9.300 РАБОТНИКА 
ЩЕ ПОЛУЧВАТ МИНИМАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИния

дяла за обществено и съвмест 
но потребление
25.4 на 32,6 на сто, докато дя 
лът за ООСТ (основните орга 
низации на сдружения труд) 
бележи намаляване от 74,6 на
67.4 на сто. Следва да се от 
бележи, че за това намалява

нарасна от КАК ДА СЕ осъществи по- 
ефикасна стопанска дейност 
с премахване на причините, 
довеждащи до създаване на 
стопански загуби в Южномо 
равския регион?

Този въпрос бе тема, широ 
ко обсъждана на проведеното 
миналата седмица съвместно 

. заседание на Секретарията на 
МОК на СКС, Председателство 
то на Междуобщинския съвет 
на Съюза на синдикатите и 
на Изпълнителния съвет на 

ог регионалната стопанска кама
ра в Южноморавския регион.

Данните сочат, че през пър 
вите шест месеца стопанската 
дейност в Южноморавския ре 
гион бележи производствен 
ръст, заемане на работна ръ
ка и по-добри външнотъргови 
ски резултати. Промишленос
тта е по-голяма с 7,4 на сто, 
складът е намален с 5,8 на 
сто, а продадената готова 
продукция е по-голяма в срав 
нение със същия период мина 
лата година.

Въпреки тези факти стопан 
Власинските водо ската дейност цялостно не 

задоволява и не е в унисон 
планираното в средносрочна- 
та и в годишните развойни 
програми. Една от основните 
причини са дефицитите. 51 
стопанска организация имат 
дефицит от 146 милиона дина 
ра. което е двойно повече по 
отношение на миналогодиш
ния период. В тези организа- 

от ции работят към 11.800
За 9.290 работника ще оъде 
трудно, редовно да им се за 
плащат личните доходи, защо 
то техните трудови организа

ции не са в състояние да по
гасят дефицитите.

През първото полугодине е 
дошло до увеличаване число
то на заетите, но това не е 
достатъчно за по-ускореио ра 
зрешаване проблема на оне
зи, които търсят работа. В 
този регион, в момента, на 
работата чакат към 25 хиля 
ди души. Също така с пла 
ниран темп не се осъществя
ват капитовложенията за от 
криване на нови и реконструк 
ция и модернизация на съще 
ствуващите промишлени обек
ти. Това нещо спъва по-уско 
рено развитие на икономицес 
ки най-изостаналите общини 
в този регион, както и на 
крайграничните общини.

На проведеното заседание 
подробно бяха анализирани 
причините за незадоволяваща 
та стопанска дейност. Най- 
често дефицитите създават: 
дребните промишлени мощно
сти, липсата на специалисти, 
застарили съоръжения, лоша 
организация на труда и неза 
интересоваността на трудещи
те се за повишаване произво 
дителността на труда, поради 
несъответното разпределение 
според осъществените резулта

не на акумулативността съще
ствено влияе намаляването на 
акумулативността на Влисин- 
ските водоцентрали, които са 
главен носител на акумула
цията (за разширяване на ма 
тсриалната основа на труда 
и за резерви) през първото

сти до края на 1978 година 
длъжни- да съгласуват органи 
зационната структура, споразу 
менията и останалите 
самоуправителни актове 
Закона за

та част от работата. ’ 
Председателството прие 

програма за дейността на Об 
щинския синдикален съвет, за 
период септември 1978 — сеп 
тември 1979 година, както и 
план за работа на Съвета и 
Председателството за същия 
период.

и
общиполугодие достигат сума 

28,5 хиляди динара и бележат 
намаление

със
сдружения труд. В 

тази насока през този месец 
ще се анализира дейността 

организации на 
сдружения труд в общината.

от 46,8 на сто. То
ва свидетелствува за намале 
ние на степента на акумула- 
тивност и 
способност на стопанството ка 
то цяло в общината. Разбира 
се. чс такова намаляване не 
е в съгласие с интенциите на

във всичкивъзпроизводствена

икономическата политика за 
1978 година. Продължава строежът 

буково
на шосето 

Ракита
1 Следва да се отчете обаче, 
че намалението на общия до 
ход при 
централи и съответно намале 
кието на акумулативността е 
последица от намаляване це
ната на МВН електроенергия 
от 80,42 на 61.22 динара. Стро 
нтелното предприятие „Зидар” 
бележи намаление на общия 
доход в условията на увеличен 
брой на заетите лица —
236 на 305, което сочи, че ра 
ботната сила и разполагаеми 
те капацитети не са в доста

Поради някои обективни 
обстоятелства, тази година не 
продължи в предвидения срок 
изграждането на шосето Суко

на към~"влаРсиКИТа °Т ДърЖина 
Както ни 

ното

ят изпълнителен съвет. Такова 
решение е прието 
на лятото, а тези дни е публи 
кувано в Служебен вестник и 
е станало 

Тези дни
изграждането на__
Държина към Власи 
от 6

в началототи.
— Докато не се реализират 

програмите за погасване : : 
дефицитите, трудовите орга
низации могат да 
аконтации за лични 

души. под условие дефицитите
са по-малки от средствата на 
общите запаси и 
самоуправителните

валидно.
вече продължава 

шосето от с. 
: в дължи

уведомиха в път- 
предприятие „Ниш” — 

до здетой се е стигнало преди 
всичко поради изчакването на 
разрешение за строене 
кои места на по-тесно 
(5.5 и з м). което е трябвало 

приеме Републикански-

заплащат
доходи

да километра.
Средства са обезпечени, как

то за тази отсечка, така и за 
Цялото трасе на шосето от Су 
ково до Ракита.

на няако, според 
споразуме

ния, между основните органи да
трасе

М. А.
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средства сами вършили рекон 
струкция поправка на токова 
та мрежа. Очакват, че тази 
длъжност занапред ще поеме . 
Електроразпределителното пре 
дприятие от Лесковац. Инак 
Райчиловци има електрически 
ток от преди педесет години.

Много комунално-битови 
проблеми тук успешно се раз 
решават благодарение на мес 
тната общност, която органи
зира! и насръчва населението. 
Твърде дейни са и останали 
те обществено-политически ор 
ганизации, а преди всичко 
първичната партийна органи 
зация.

— В нашата партийна ор
ганизация членуват 30 души 
Повечето от тях са млади и 
дееспособни хора. И нашата 
цел е непрекъснато да опре
сняваме организацията с но 
ви членове, преди всичко от 
редовете на работническата 
и учащата се младеж — каз 
ва Раде Миленкович, секретар 
на първичната партийна орга 
низация-

Пък и младежката органи
зация има добри почини за 
работа и от време на време 
разгърща добра дейност. Оба 
че, тук казват, че младите 
все още не ползват възможно

На два километра до Босилеград, в пространна ко
тловина, са залегнали домовете на село Райчиловци, сега 
вече едно от най-големите села в Босилеградска община. 
Фактически, Райчиловци е съставено с Босилеград. И от 
двете страни на асфалтовото шосе към Босилеград, подре
дени една до друга са разположени модерни двуетажни къ
щи на райчиловчани. И от другата страна на селото към 
Радичевци е подобно, ежедневно изникват нови домове.

ка крачка. Тук почти всяко 
домакинство има телевизор, 
различни електрически апара 
ти, а мнозина леки 
Всяка сутрин от ухаещите цве 
тни дворове тръгват на учи
лище почти триста ученика.

Разбира, се, новото промени 
те и непрекъснатият растеж 
на селото създават и някои 
проблеми.

До преди няколко години 
селото нямаше достатъчно во
да. Сега има четири частни 
водопроводи, които в момен
та удоволяват нуждите на жи 
телите. Обаче, едвам с про
карването на обществения во 
допровод от Босилеград 
центъра на селото, дългогоди 
шният проблем с водоснабдя 
ването ще бъде решен 
възможно най-сполучлив на
чин.

Известни трудности селото 
има и с‘електрическото снаб 
дяване. Разпределителната то 
кова мрежа вече не удоволя- 
ва на .изискванията и райчи
ловчани нямат качествен ток. 
До сега със собствени сили и

Така селото се разширя
ва и сголемява. С много бъР 
зи темпове. Толкова бързо, 
че даже и тези които тук 
живеят не са в състояние да 
забележат всички промени, 
наставащи в това прелестно 
Босилеградско село.

— Преди 25 години в село 
то бяха само 85 домове, а се 
га вече над 450 с около 2 хил 
яди жители. Когато се засе
лих тук всички се знаехме и 
живеехме като едно голямо 
семейство — казва Иван Ми 
трев, един от първите засел- 
ци в това село, дошъл от Ри 
качево.

В Райчиловци има заселни
ци от почти всички Босиле- 
градски села. Дори много по
вече отколкото такива има в 
Босилеград. Все пък, тук най- 
много са се заселили и сс за 
селват от високите планински 
села: Гложие, Ярсшник, Не- 
зърица, Доганица, Тлъмино, 
Любата, Лисина...

Добрите пътни връзки, бли 
зостта до центъра на община 
та, където са най-важните 
здравни, училищни и други 
ведомства са основните моти
ви за неспиращото разразства 
не на Райчиловци.

Заселниците, които тук ид
ват са предимно строителни 
работници. За много кратко 
време, чрез взаимна помощ, 
изграждат нови, съвременни 
къщи, е цветни дворове и 
пространни градини. Мнозин
ството от тях продължава да 
упражнява строителната про
фесия- Някои постъпват па 
работа в обществения сектор, 
а само малцина остават да 
се занимават със земеделие.

— Интересно е да се отбе
лежи, че от Райчиловци има 
най много заети в сравнение 
с което и да било друго село 
в общината. Почти от всяка 
къща има но един, а от ня
кои и по трима заети в сто
панските и трудови организа
ции в Босилеград — казва 
младежът Драган Илиев, кой 
то работи в Божица, а живее 
тука.

Бсзсъмиение това обстоятел 
ство непрекъснато увеличава 
жизненото равнище на насе
лението. Затова тук нишките 
на живота текат много по-ус 
корено. Топа е видимо на вся

коли...

до

по

стите си за разгърщане на по- 
богат и съдържателен култур
но-забавен живот. Кооператив 
ната зала предлага широки 
възможности за тази цел.

В. в.
■■■■■ажчявякхякъаяаииивршп» 1Н1
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По случай 8 септември — Деня^ на 
освобождението на Димитровградска оощи-

поле ще бъде
2а
Е Очаква сефашизма, в Липииско

предадена на употреба новата овцеферма. 
По този случай ще бъдат устроени скромни

на от
Е подобрение
ртържества.

ОВЦЕФЕРМАТА, която се строи 
повърхнина от 11 232 кв. м. от страна 
Строителното предприятие „Градия , вече 
получи своето оформление. Деветте овчарии- 
ка с помощните сгради са готови и чакат 
монтаж на машините.

■ нана
■па \ царевицата
2■ По мнение иа спс
■ циалисти послсд-
5 нитс дъждове щс

овцеферма ще бъде 
СР Сърбия. Освен 

м!д-

I допринесат уисли-Счита се, че тази 
от най-модерните в

овчарника ще има помещения за
амбулатории, помещения за 

обекти.

в ченис на добивитеедна от царевицата. Тодеветте
зене на овцете, 
персонала и други

Овцеферамта е от
на този отрасъл в

овцефермата е

иа особено щс сс
■ отрази при царс-

голямо значение за 
стопан-

вицата в планин
ските райони, къ-модернизираие 

ството. Капацитет иа
овце и две хиляди кози.

пет дето зърното в мо
В мента е в налива

ХИЛЯДИ
Текст и снимки: Б. II.
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Културата да бъде израз на 

интересите на трудещите се
ват нови и развиват сегашни 

с което се
вОБЩИНСКИЯТ колитет на Съюза на комунистите 

Димитровград, въз основа материалите изготвени от коми- 
5. та за обшествено-икономическя отношения в общсстве 
ните дейности и разискванията на заседанието на Комитста, 
поие изводи за актуалните идейно-политически въпроси 
осъществяване политиката на СЮК в областта на култу- 
оатГи за по-нататъшните мерки и акции за развитие 
културните дейности в общината. Тези изводи първенстве- 
^ УР инициативен характер и да раздвижат

те отношения, 
осъществяват 
прояви, като бюджетно-адми
нистративния начин на финан 
сиране, затвореността, елитиз 
мът, националистични и дру-

отрицателните

в

на
ги уклони.

но трябва да имат 
много въпроси в тази област.

Комитетът оцени, че общо- тат^шното развитие 
обществено- турната дейност

та... Особено значение в тази 
насока има развитието на са~ 
моуправителните обществено- 
икономически отношения, де

Оценено обаче, че система
та на самоуправително органи 
зиране в областта на култу
рата, както и в другите обще
ствени дейности, все още не 
е заживяла в същински сми
съл и в съгласие с утвърдени 
те конституционни начала. В 
този смисъл е нужно да се 
обезпечи по всички въпроси 
да се решава и с участието 

което

на кул- 
в община-то равнище на 

икономическото развитие 
общината, традицията, спече- 
леност опит и навици, създа
дената материална, кадрова и

Кадър от филма „Двубоят за южната железопътна линия" 
ЗАВЪРШИ ФЕСТИВАЛЪТ „ФИЛМОВИ СРЕЩИ НИШ 78"

на

Връчени наградите за най-добри
те артистични постижения

на сдружения труд, с 
се осъществяват всички кул- . 
турни дейности да бъдат из
раз на автентичните потреб
ности и интереси на 
трудещи се.

★ ВЕЛИМИР — БАТА ЖИВОИНО- 
ВИЧ ЛАУРЕАТ НА ГРАНД-ПРИ НАГРАДА 
„ЧЕЛЕ-КУЛА”

ВСИЧКИ25 годишна артистична ' дей 
ност.

Наградата „Цар Констатин' 
спечели ДУШАН ЯНИЧИБ 
ВИЧ за ролята на Жика във 
филма „АПег ге1зоиг". Награ 
дата пък „Царица Теодора' 
получи 'БОЖИДАРКА ФРАЙТ 
за ролята на Любица в едно 
именния филм.

За мъжка роля (дебют) полу 
чи ЗВОНЕ АГРЕЖ за ролята 
на Симон в „Призив на про 
летта", а за женска роля ТЯ 
НА ПОБЕЖНИК за ролята на 
Ане във филма „Окупация
26 кадъра".

Бяха раздадени и други на Ч
гради дипломи и грамоти за 
епизодни роли, за култура на 
словото и пр.

Общо, „Филмовите срещи"- ®
показаха, че у нас наред с по- ^ 
възрастните артисти, расте мла 
до поколение, което тепърва 
ще се изявява, но което и в 
сегашния момент се показа 
като достойна смяна, или по
точно попълнение и освсже 
ние на артистичния персо самоуправителна база, както 
нал на югославското киноиз и всички останали субективни 
куство, театър, телевизия- и обективни факти, представ-

Ст. Н. ляват добра основа за по-на-

Специалното жури, съставе
но от изтъкнати филмови дей 
ци, културни деятели и пр. 
след една седмица наблюдава 
не на 15 филми на едногоди 
шната кинопродукция на род 
ното киноизкуство от общо 

. 214 артисти отдели 77 артисти 
чни постижения за 11 слу
жебни (официални ) и 4 неслу 
жебни ( неофициални) награ 
ди на XIII Филмови срещи.

Специална диплома посмър
тно е присъдена на нетдавна 
починалия артист Слободан 
Перович за постижението във 
филма „Павилион VI" както 

- • и за многократно високи фил 
мови постижения и изключи 
телни завоевания в нашето 
киноизкуство.

Най-високото

- ' * . Комуниститб в делегатската 
база, делегациите в Скупщина 
та на общноста за култура, 
самоуправителните тела и об
ществено-политическите орга
низации, трябва да разискват 
по всички въпроси и пробле 
ми, да търсят съответни реше 
ния, раздвижват инициативи 
и т. н., с което1 се обезпечава 
по-бързо и всестранно . разви
тие на широка културна дей 
ност.

**" ■

5
I
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о

саа
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Също бе констатирано, че 
едно от основните условия за 
развитие на културата е укре 
пване на материалната осно
ва. В това отношение в досе 
гашния период са 
значителни усилия, но матери 
алните възможности все още 
не съпътствуват реалните нуж 
ди. Комитетът смята, че всич 
ки материални въпроси тряб 
ва ща се решават чрез самоу 
правителни видове на сдружа 
ване на средставата и свобод 
ната

I
признание 

гранд-при „Челе-кула" е при 
съдено на артиста ВЕЛИМИР 
— БАТА ЖИВОИНОВИЧ за 
ролята на Арсен във филма 
„Миг", както и за високите 
постижения във филмите „Ку 
че, което обича влаковете", 
„Не е, но..„Да се стигне 
преди разсъмване". Този ар 
тист на филмовите срещи че 
ствува 100 роли на филма и

правени

легатеката система и система 
на самоуправително организи 
ране. Те обезпечават в облас 
тта на. културата да се създа размяна на труда въз 

основа на -приетите планове и
програми по развитие на от
делни дейности в областа наИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ СБОРНИКЪТ

културата.

РАЗКАЗИ ЗА ТИТО на завидна висота. За-дите
служава 'похвала и художестве 
ното оформление на книгата 
от Методи Петров и ,на техни 
ческия редактор Богдан Нико

Най-голямо ударение, с ог
лед материалните възможнос
ти, и в предстоящия .период 
трябва да се слага върху раз 
витието на самодейността. То 
ва се отнася особено до учи
лищата, трудовите организа
ции и местните общности, къ 
дето трябва да се създават 
културно-художествени друже 
ства и обезпечават необходи 
мите материални, кадрови и 
други условия.

Нужно е и нататък да се 
развиват и укрепват сегашни
те дружества при Центъра за 
култура, но сЪщо така да се 
обърне внимание и на други 
видове — култура на работа, 
култура на квартируване и 
прочие.

Особено място в развитие
то на културата има Центъ
рът за култура, като институ
ция занимаваща се с култур
ни дейности и с широк обще 
ствен интерес.

Т на сборника РАЗКАЗИ ЗА ТЙ те Йован Попович, Владимир 
ТО. Първото издание на тази 
книга излезе през 1962 година 
и набързо бе изчерпано.

Назор, Родолюб Чолакович,ези дни в издание 
Издателство „Братство" изле
зе второто допълнено издание

на лов.
Чедомир Миндирович, Олга С една дума, читателите от 

българската народност в Юго. 
славия, преди всичко пионери 
те и младежта, получават ед 
на ценна книга, която се че, 
те с голям интерес и удовол 
ствие.

Скакавац и Ели Финци.т Редакторът на 
издателската дей 
ност Миле Нико в книгата се говори за де! 
лов и съставители 
те на сборника 
Снежана Илиева 
— Виданович

йа '
Дъ ските и юношеските години 

на Тито, за постъпването му 
и в революционното движение,

Рангелов за дните прекарани в каза-
матите на капиталистическа 
Югославия, за епичните годи-

шение към хората, за неу- 
му държавническа 

в борбата за -укреп 
на мира и сътрудниче 

ството в света.

8з Денко
са се погрижили 
в сборника да бъ 
дат застъпени пом!к Ст. Ст.

а вече автори и с 
повече произведе
ния, които гово
рят за обаятелна 
та личност на дру 
гаря Тито.

В първото изда 
ние на сборника 
бяха влезнали раз 
кази от Франце Бе 
ук и Миролюб Йев 
тович, докато в 
новото допълнено 
издание са поме
стени художестве
ни творби или от
къси и от автори-

И' : •
. 3 морната 

дейност 
ванеи Й(■

ч

ВНЯ8ВГ--..
ГЖ '■3а

,

В четивата се откроява дъл 
боко човешката личност на 
Тито като революционер, во- 
енноначалник

7
и стратег на

мира и социализма в света. 
Стилът е лек и ясен. а прево

А. Д.
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СРЕЩА С АКТИВНИ МЛАДЕЖИ

ОБИЧА СГР0И1ЕАСШ0 И 

ПОЕЗИЯТА
ВАНЧА ДИМИТРОВ, 

1955 в с. Божица, е родей 
студент

на Строителния факултет в 
Ниш. Но не е това, 
привлече вниманието ни този 
младеж. Да тръгнем от 
лото.

сега той редовно дава изпи 
тите. Освен това твърде 
деен в обществено-политиче
ския живот на факултета. (Да 
напомним, че

е
с което

член на ССМ 
1968 година, а 

комунисти 
училище 

с непълни 18 години). На фа 
култета заема редица отговор 
ни функции.

— Не съществува „форму 
ла” за успех. Необходима е 
само любов към тези неща. 
Ако всичко се работи срочно 
— има време за всичко. За 
дълженията на факултета из 
пълнявам навреме,
В. Димитров. — Моите плано 
ве са да запиша магистратура 
и да остана на факултета в 
преподавателския персонал.

За момент оставихме настра 
на факултета и преминахме 
към по-интимни разговори.

— Свободното време пол
звам за четене на поезия на 
македонски език. Моят любим 
поет е Коста Рацин.

Ванча срамежливо призна, 
че и той пише поезия. А ко

нача става през 
член на Съюза наОсновно училище започва 

Божица, а завършава 
Ниш. Верен на традицията на 
своя край и на семейството 
(баща му е строителен работ 
ник) записва средно строител 

техническо училище. Съ 
завършва с отличен ус

те още в среднотов в

но
щото
пех.

поясни

Бригадири на ж. п. линията Шамац — Сараево

гато на стените в стаята му 
забелязахме 
фотографии, той каза:

— Художествената фотогра 
фия е моята втора любов.

Призна ни още, че се под 
готвя като аматьор да засне 
ме филм за нашите хора — 
преселници.

Между другото чете и в. 
„Братство”, а за притурката 
на „Комунист” каза:

— Това е от огромно знаме

ГОДИНА НА ДОБРОВОЛЕН МЛАДЕЖКИ ТРУДхудожествени

БРИГАДИРИДОВИЖДАНЕ,
Трудовите ефекти почти 

могат да се измерят. А постигнато- 
обществено-политическото,

Измина още едно бригадир- 
На няколко стотици

Ванча Димитров нени.
ско лято. 
строителни обекти замлъкнаха мо 
тиките, лопатите и количките 
веселагга бригадирска песен.

— Разбира се, продължих 
образованието си, като запи
сах строителен факултет. Та 
зи година ще запиша пети 
курс и се надявам, че с ус 
пех ще го завърша
— Ванча.
- Трябва да изтъкнем, че до

то в
културното спортно ангажиране 
на бригадирите заслужи най-висо-

иние за всички ни, за нашия 
край. признание на нашите 
хора за тяхната работа въР 
ху разширяването на брат
ството и единството.

ка оценка.
В тазгодишното бригадирско 

лято се тръгна ударнически още от 
първия ден- Никнаха множество 
бригадирски селища, пристигнаха 
стотици нови младежки бригади, 
надминати бяха всички 
гашни рекорди.

На много акции хиляди момче
та и момичета нямаха щастието 
всички да облекат зелената брига
дирска униформа. В много брига
ди участвуваха и младежи — деца 
на наши работници на временна 
работа в чужбина, младежки бри
гади .от другн страни, на бойци от 
НОБ н прочие.

заяви От 25-те съюзни младежки тру 
дови акции, които тази година 
бяха организирани във всички 
наши републики и области тези 
дни успешно завършиха 23. По чи
слото на организираните акции и 
по числото на младежите-участни
ци в същите тази година е рекор
дна. В доброволния труд това ля
то взеха участие около 3,5 мили
она младежи и девойки от всички 

па местни, 
съюзни мла- 

Затова с

Драган Михайлов

Л. :1ш досе-ШШБ
«и

ШШш краища на страната: 
републикански или 
.дежки трудови акции.

може да се каже, че 1978 го-
т

право
дина е година на доброволен млада

« * :т" 

■ Ь ШшшШшК.". •
V;,

дежки труд.
Постигнатите през изтеклите 

три месеца резултати са виушител-■'.V. С. Д.
;■ ’

>.г ЗАВЪРШИ АКЦИЯТА „СУРДУЛИЦЛ 78"

т Високи трудови постижения
те души чинович”, комуналното пред

приятие, Самоуправителната 
общност за комунална дей
ност, на средношколските об 
разователни центрове „Й. Б.

Пиядв"

за ударници, а на 25 
бяха дадени грамоти.

Акцията бс 
от Съюза на социалистическа 
та младеж в Сурдулица, 
като съорганизатори участву- 

остаиалите общсствено- 
политичсски организации. Ето 
защо бяха дадени признания 
и на трудови организации и 
организации на 
труд: на Общинския комитет 

СКС, ОК на ССРН, Общин 
ския синдикален съвет. ОК 

ССМ, Медицинския център 
„Милснтие Попович", ООСТ 
"зидар”, „Власииски подоцеи- 
тр а л и”, Култу ри о- худ оже стпе- 
ното дружество „Новица Дой-

Младежката трудова 
акция „Сурдулица 78" с 50 
бригадири почти цял месец 
работи върху уреждането па

ЩуЩII,- организирана
града

;Л ' - М ЙЙ у; и нано Тито" и „Моша
Други.

Резултатите наистина са впу 
шителни: изкопани и натова
рени са 2511 кубически метра 
пръст. А стойността на цяла 
та извършена от бригадирите 
работата възлиза на 
боо хиляди динара. Десетина 
най-ДОбри бригадири ще бъ
дат предложени за прием в 
редовете на Съюза на кому
нистите.

Бригадирският стан, помес
тен във военния павилион, от 
31 юли до 26 август 
твърде интензивно: тук педс 

бригадири (41 младежи и 
9 девойки) ежедневно рапор
туваха за постиженията в уре 
ждаисто на града

ваха и
живя

( 61 сдружения около
наизграж-

ЖЯР даието па тротоари, улици и 
........ други обС1сти. Последните пет

(и два по-раио) са били
\ V, ш щШШ нащ дни

провъзгласени за ударни.
В резултат на това — 22 

провъзгласени
Ст. Н,фото-Козара (художественапаВ Димитров: на Монумента 

графия)
бригадири са
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ПОРТРЕТ,

Три десетилетия неуморен
ТРУДПървата победа

кожнппв р от онези труженици, които не знаят за умора, 
в Здравния дом в Босилеград и примерно изпълнява задачата 

всички свДои умения и сили е разположил на —.тите. Това 
следвоенното развитие на здравното дело в Босилеградска

„МЛАДОСТ (БОСИЛЕГРАД) — „МЕТАЛ” 
Г1РЕШЕВО) 5:0

Зъболекарят Антанас 
Тридесет години работи 
си. Като зъболекар 

е негов пълен принос в 
щина.

об

За босилеградския футболен отоор 
„Младост” — добро начало. Тазгодишният 
есеннен футболен сезон в Босилеград откри
ха „Младост” и „Метал" от Прешево. На иг- 
рището край Драговшцшца миналата неделя 
се срещнаха двата отбора по хубаво слънче
во време, пред няколко стотици зрители от 
Босилеград- Босилеградските футболисти да
доха хубава игра и спечелиха висока поое- 
да с 5:0.

инструментите вършил с вря
ла вода, на пламък...

Ето такива са били тогаваш 
шните условия, които с труд 
и любов към професията си, 
с човеколюбив е 
Божилов. И никога, като ка^ 

умора.

„Тасе — зубаро", така го 
знаят най-старите и най^мла 
дите жители 
леградскй села. До преди две 
години, значи повече от 27 
години, Божилов с бил един
ственият зъболекар в босилс 
градския здравен дом.

— Повече от 90 на сто от 
пациентите са ми 
Зная ги по име, 
са. Единствено 
не познавам — отвърща този 
дългогодишен здравен труже
ник.

във всички ооси

наваксавал

ва, не почувствувал 
По дъжд, вятър и сняг мина 

баирите, посрещали 
, но нищо не го спира 
I изпълни своя професи 

възможно

говал 
вълци 
ло да
онален дълг по 
най-успешен начин.

При днешна обстановка тру 
дно е замислим зъболекар, 
който на кон, безпътие, пеша, 
или на вилосипед кръстосва 
планинските села без умора.

познати, 
от кое село 

най-малките
Мачът започна с малко тържество. 

„Младост" се сбогува с един от най-добрите 
си играчи, с ефектната „десетка" Драган 
Станкович, комуто капитанът на отбора, 
Христо Арсов връчи скромни подаръци. 56-годишнаБожилов с на 

възраст. Роден е в Босилеград. 
В Здравния дом’ започнал да 
работи като полувисш зъбо
техник.

Сетне с упорит труд и рабо 
та, завършил и Стоматологи- 
чески факултет в Белград.

Този труженик е тих , 
скромен човек. Всъщност 
онези, които непрекъснато и 
незабележимо творят 
нас. И като такъв е станал 
близък на всекиго. Пациенти 
те с пълно доверие, като към 
свой обърщат му се за.

К. Георгиев
за да помогне на хората.

Сега, кагато Божилов прави 
равносметка за своя трудов 
век стига до данни, които са 
същинска сатискфакция за 
вложения труд. , 

до днес е помогнал на око 
ло 300 хиляди пациенти!

Това е наистина внушител
на цифра.

— Най-голямото ми жела
ние е зъболекарската служба 
по-добре да бъде организира 
на и в нашата община

По-големите села да полу
чат зъбни амбулатории и да 
модернизират зъболекарската 
служба с ново оборудване, ко 
ето търсят съвременните изи
сквания — като отговор на 
всички ,наши въпроси каза 
на края Божилов. Ние ще до
бавим : този босилеградски 
труженик е достоен пример 
на по-младите как трябва да 
се твори. И за своя дългого
дишен и упорит труд е за
служил обществено призна 
ние. Сигурно един ден ще го 
получи.

ПОЩА В ПЪРВАТА СРЕЩА Атанас Божилови,
от

„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „ТУРИСТ" (НИШ
КА БАНЯ) 2:0 (2:0)

Димитровград, 3 септември. Игрище в спор
тния център „Парк". Време подходящо за иг
ра. Теренът идеален. Зрители около 300. Съ
дия: Г. Стоянович (Алексинац). Голмайстори:
А. Милев в 25 минута (от дузпа) и С. Иванов 
в 28, минута.
„Асен. Балкански”: Г- Ставров, Д. Каменов,
3. Марков. М. Тодорович, П. Димитров, А. 
Пейчев, С. Миркович (Д. Величков), С. Ива
нов (Д. Ставров), А. Петров, А. Милев, Н. 
Алексов.

„Асен Балкански" и тази 
година ще се състезава в Йз 
точната група на' Междуоб 
щинската футболна дивизия 
в Ниш, понеже нкяои отбори, 
които бяха пред Димитровград 
ския бяха наказани и напу
снаха дивизията. По този на
чин „Асен Балкански" повече 
благодарейки на щастие, от- 
колкото на игрите в миналия 
сезон, не напусна дивизията.

В първия мач на есенния по- 
лусезон бс. извоювана победа, 
срещу новосъстезаващия се 
отбор в дивизията „Турист" 
от Нишка баня, с резултат 2:0 ще играе този състезателен се 
(2:0). В първата част на игра зон по-успешно отколокото 
та домашция отбор бе по- миналогодишния.

ентусиазъм и енергичност се 
застъпил през тези ' най-труд
ни следвоенни години, при на 
личие на най-оскъдни помага 
ла да работи и оказва по
мощ на пациентите. А по 
това време медицинските ка 
дри били права рядкост.

Божилов започнал да рабо
ти от заран до вечер. Не са 
мо в Босилеград, а и в най- 
отдалечените села. Все до 
1961 година той сам обслуж 
вал зъбните амбулатории в 
Божица, Клисура, Власина.

Годийа наред в Клисура оти 
вал с кон, защото пътят през 
Власина още не бил прока
ран. В Ббжица отивал с вило 
сипед, а много често и пеша.

А знаете ли при какви ус
ловия работил?

Край петролейка, с ножна 
машина. Стерилизиране на

край

по
мощ...

— Зъбите са витален ор
ган за човешкия организъм. 
Ако не се запазят — човекът 
става инвалид. За съжаление 
и днес, главно поради небреж 
ност, дори и младите твърде 
рано остават без зъби — 
казва Божилов без да иска по 
дробно да говори за себе си.

Тридесет години е дълъг 
трудов век. В случая ако се 
знае при какви условия е ра 
ботил и че на един крак е 
куц, неговият трудов век при 
лича на внушителен разказ..

добър
Най-напред А. Милев от дуз
па, след нарушение над. А. Пе 
тров, а втория. само три ми
нути по-късно, след, хубава 
комбинация между Н. Алек
сов и С. Иванов.

и постигна двата гола.

Когато дошел в Здравния 
дом в Босилеград зъбната ам 
булатория била закрита. С В. В.През второто полувреме 

играта беше слаба, а гостите 
бяха. равноправни.

Макар, че все още е рано 
да се дават ценки, днешния 
мач не показа, че нещата са 
променени на добре и че 
отборът на „Асен Балкански"

38 гори ОТ СМЪРТТА НА СЛАВНО ДИНОВ
Чествувайки 34 годишни- ученик се приобщава 

ната от освобождението на Бо 
силеградска община от фашиз 
ма със скръб и гордост си 
спомням за нашия революцио 
нер СЛАВКО ДИНОВ, който 
загина на 8 септември 1940 го 
дина в Кошутняк край Бел
град.

в този край. Той 
във всички акции на организа 
циите на ЮКП и СКОЮ в 
Техническото училище в Бел
град и през 1938 година ста 
ва член на СКОЮ. Освен 
учи редовно
училището, Славко чете 
марксистка литература, 
тересува го науката. Пред не 
го се разкрива животът в ка 
питалистическата

към
прогресивното младежко дви
жение. Особено

участвува
А. д. силно влия

ние му оказват членовете на 
ЮКП и СКЮ в Техническото 
училище.БАСКЕТБОЛ

че
лекциите си в

Така Славко се оформил ка 
то прогресивен младеж, кой-ДВЕ П1РЕДНИ ПОРАЖЕНИЯ И

ИН-
то успешно провеждал лини 
ята на младежкСлавко Динов е петото де 

те на бедно занаятчийско се 
мейство. Неговата майка Ана 
е родена в трудолюбиво сел
ско семейство в село Белут, 
а баща му Рангел Динов, бил 
занаятчия в Босилеград. Дет
ство си Славко 
Босилеград в семейство, кое 
то. знаеше само за труд. Слав 
ко е отглеждал добитък и

„СВОБОДА" — „МЛАДОСТ" (ЗАЙЧАР) 72:87 (30:45) т ;вижение страна
той с още по-голямо желание 
се бори за освобождение

и♦Второкласираният отбор в ди 
визията успя като гост да из
воюва висока победа — 87:72 
(45:30), след по-добра игра в 
течение на целия мач, а осо 
бено през първото полувреме. 
Трябва да се каже, че „Сво
бода" не игра до толкова ,сла 
бо, както „говори" резултат, 
но гостите бяха по-добри и 
тяхната победа е напълно за-

Димитровград, 3 септември. И 
рище в спортния център 
„Парк". Зрители около 100. 
Съдии: Стоянович и Кръстич 
(Ниш).
„Свобода": Николов, Леков, 
Митов 2, Петрович 4, Милен- 
кович 2, Филипов, Стоянов 16, 
Рангелов 27, Геров 21.
След няколоко извънредни 

игри в началото на есенните 
състезания, а особено в мачо
вете за купата на Маршал Ти 
то, отборът на „Свобода" игра 

. последните срещи с много по- 
малък успех. Това е реално 
ако се знае, че отборът игра 
еше по три мача седмично, 
което измори младите дими
тровградски баскетболисти и 
повлия на формата им.

Следите на миналите срещи 
се отразиха 4и в ссдмия , кръг 
на състезанията в есенния по- 
лусезон, в Сръбска дивизия 
— Изток, в мача с отбора на 
„Младост" от Зайчар.

на
трудовите хора от ярема на 
експлоатацията.1

Животът на този буен мла 
деж бива прекъснат на 8 се 
птември 1940 година в

е прекарал в
Ко-

шутняк край Белград когато 
ЮКП и СКОЮ Белград ор 
ганизирали излет на младежи 
те в природата. На 
брание присъствували 
5 000 белградчани. в слсдо 
бедните часове

свободните си часове прекар-служена.
„Свобода" загуби и срещата вал в „Андако" със 

в седмия кръг, която игра с 
отборът на „Леда" в Княже- 
вац, с резултат 103:97 (53:44).
Този мач се игра на 30 ав
густ.

В момента „Свобода” се на 
мира на Ю място, от 12 съ
стезаващи се отбора.

своите това съ- 
околодругари. Завършил е граж

данско училище в родния си 
град през 1934 година, а през 
1935 година отива да учи

започнала про 
комунис 

тите. Четени били стихове от 
Маяковски, изпълнявани 
волюционни песни. Полиция
та узнала за това събрание и 
за програмата, която там се 
изпълнявала веднага изпрати 
ла един камион жандармерис- 
ти. Започнала престелка. Жан

в грама подготвена от
Белград. Записва се в средно 
техническо училище, строите
лен отдел. Желанието му би 
ло да стане техник и

' • ре-
В момента „Свобода” се на

мира на Ю място, от 12 състе 
заващи се отбора.

инжи-
нер по строителство.

■>- '

Следващата среща „Свобо
да" ще играе във Враня с т°й бил добър ученик и 
отборна „Юг". А. д. скромен младеж. Още като Паметникът на Славко Дино в
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НИКОЛА ТЕСЛАОТГОВОР НА СТАТИЯТА: „ЛЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БО 
СИЛЕГРАД" ‘Й

г
През лятото-сравнително 

богата спортна дейност шише»'.V

«<
ъ

•1Обръщаме Ви се по повод 
писането на вашия постоянен 
сътрудник
Велинов във вестник 
ство" бр. 869 от 18 август 1978 
година. В споменатия брой 
на „Братство” в статията „Лет 
ните проблеми на Босиле
град”, Велинов 
е написал:

„Също така липсва и по- 
богата спортна активност. Ос 
вен за футбол, новопострое
ните спортни игрища на Спор 
тно-рекреационния център в 
Босилеград, за друго не се пол 
зват. Всичко това създава без 
действие при младежта...”

Нямаме намерение да поле 
мизираме с вашия сътрудник 
или да подигаме въпроса за 
неговия журналистически мо
рал, но ви доставяме сведения 
за спортната дейност, която 
се провеждаше на терените 
на Спортно-рекреационния цеи 
тър в Босилеград през това 
лято, а заключението и комеи 
тара ви предоставяме на вас.

От 1 юли тази година на 
хандбалното игрище (бетонно) 
на Спортно-рекреационния цеи 
тър са проведени 4 турнира 
по малък футбол, от които 
2 в организацията на спортно 
дружество 
силеград 
ши и др.) отбора на младеж 
ко-изследовател ската 
„Южна Морава 78” и др., до- 
като на турнира „Махала” 
бяха включени почти цялата 
студентска и средношколска 
младеж. В този период в ор 
ганизацията на ФК „Младост” 
се състоя и турнир по малък 
футбол за пионери, който о- 
собено придизвика интерес 
сред любителите на футбола в 
Босилеград, така че трибуни 
те бяха изпълнени до послед 
ното място.

Спортното дружество „Мла

дост” организира и турнир по 
волейбал, на който участву 
ваха повече отбори от ЮНА, 
градската младеж и студенти 
те на стоматологичесдид фа
култет от Белград, членовете 
на младежко-изследователска
та акция „Южна Морава 78”.

Също така футболистите на 
ФК „Младост” на футболното 
игрище от началото на август 
провеждат подготовки за на 
чалото на есенното първен 
ство на Междуобщинската ли 

— Враня.
Освен тези турнири, на тс 

рените на спортно-рекреацио 
нния център всеки, ден от 16 
часа спортуват няколко десет 
ки младежи, играейки волей 
бол, баскетбол или малък фут 
бол, а често има и по-възраст 
ни хора.

Всичко това постигнахме със 
самоотвережен труд на са 
модейни начала, поради кое 
то още по-тежко ни пада пи
сането на другаря Велинов, 
който в началото на статия 
та твърди, че културно-забав 
ни и други манифестации, къ 
дето младите да се развлеча 
ват не е имало. Защото ако 
вече не е намерил за сходно, 
както и много пъти по-рано.

от Босилеград В.
„Брат- ток. За тези 

получил от
многофазния 
патенти Тесла 
предприятието Вестингхаус ми 
лион долара, които веднага 
употребил за уреждане на 

лаборатории. Освен 
това, предприятието Вестинг
хаус се задължило по дого
вор да плаща по един долар 
на Тесла за всяка инсталира 
на конска сила в срок от 15 
години. По-късно било устано 
вено„ че според този договор 
Тесла трябвало да получи око 
ло дванадесет милиона дола 
ра. Въз основа на откупените 
Теслини патенти Вестингхаус 
започнал да строи инсталации 
на Ниагара. Понеже му били 
нужни много парични сред
ства, бил принуден да коопе 
рира с „Генералното електри 
ческо предприятие”, което 
обаче не се съгласило да при

През XIX век живеели и работили ве- 
учени, чиито изобретения подтиквали 

по-бързото развитие на стопанството. Между 
тях видно място заема и нашият съотечестве
ник Никола Тесла.

лики
между друго своите

Тесла с роден в село Смиля1*, 
в Лика през 1856 година. От 
родителите си, които били на
дарени, получил отлично въз 
питанис, домашно и национал

га

но.

Основно училище и гимна
зия завършил в родния си 
край, а технически науки в 
Грац и Прага.

Още от ранно детство при 
Тесла се забелязва особенна 
наклоност към техниката, коя 
то по-късно При следването 
му, дошла до пълно израже
ние. След като завършил уни 
верситста, той започнал да 
работи като инжинер в Бу
дапеща.

задълженията по дого-еме
вора между Вестингхаус и Те 
ела по отношение на плаща
нето по един долар за всяка 
инсталирана конска сила. Пред 
приятието Вестингхаус попад
нало в тежко положение и соб 
ственика му Джордж Вестинг 
хтус поискал помощ, от Те
сла. След като го Тесла 
изслушал и без да мисли 
много му отговорил. „Го
сподин Вестингхаус, вие 
вярвахте в мен когато дру 
ги това не правеха. Вие ме 
подкрепихте и тогава когато 
ваши инжинери не бяха спо 
собни да видят безличието на 
онова, което предстои, а кое 
то вие и аз виждахме. При 
мен вие дойдохте като при 
ятел. Ползата, която цивили 
зацията ще има от моята 
многофазна система за мене 
значи много повече от пари 
те за които сега става дума. 
Господин Вестингхаус, вие ще 
спасите вашето предприятие 
и ще можете да развиете мо 
ите открития. Ето, тук е 
договорът, по един екземпляр 
за мене и вас. Ще ги скъ
сам на късчета и вие по-

„ Младост” от Бо- 
(първи

да напише за тази голяма 
работа, която може свободно 
да кажем и даде резултати, 
както и за значението на Спор 
тно-рекреационния център за 
младите в Босилеград, тогава 
такова тенденциознно обез
ценяване на нашата работа 
дълбоко ни обижда, па Ви у- 
моляваме в интерес на обек 
тивното осведомяване нашето 
писмо да публикувате във 
вестник „Братство”.

Предварително благодарим 
на пространството във Вашия 
вестник.

За ИО на ФК „Младост” 
Йойич с. р.

Наскоро след това отива Па 
риж където и практически 
осъществява своите цели, 
тоест, конструира своя пръв 
индукционнен асихронен мо
тор, който работи върху прин 
ципа на ротационно магнитно 
поле. В Париж работи изве 
стно време при американско 
то Едисоново предприятие, 
където се изтъква бързо със 
своята надареност и способ 
ност.

тим, юно- Никола Тесла: борец за юж
нославянска дружба

акция
мислят за него и неговата ра 
бота отделни учени и специ 
алисти, съвременици и Тесли 

последователи.ни

о

Във връзка с една Теслина 
сказка на Американския ин
ститут за електротехнически 
инжинери в Ню-Йорк през 
1988 година, видният амери
кански учен и инжинер кон 
структор д-р Берснд казва”.. 
Достатъчно е да се каже, че 
ако изключим от нашата инду 
стрия резултатите от изследва 
нията на Тесла, биха преста 
нали да работят всички коле
лата на съвремената инду
стрия, а също така и днеш 
ните трамваи и електрически 
те железници, докато най-но 
в ите параходи биха останали 
без осветление, а фабриките 
мъртви. Неговото дело има 
такова огромно значение, че 
е зтросто граничен стълб и 
фундамент на съвремената 
мниидустрия. Неговото име 
означава епохата в напредъка 
па електротехника. Неговите 
изследователски трудове са 
предизвикали революция в 
слсктротсхниката...”

Радомир В САЩ отива през 1884 
година и някое време тук 
Сътрудничи със самия Еди 
сон, а по-късно основава своя 
самостоятелна лаборатория-Славко Динов с още много 

негови този ден убити 
Бел

(От 10 стр.)
други
другари бе погребан в 
град на Новите гробища. След 
освобождението през 1946 го
дина неговите посмъртни ос
танки бяха пренесени в боси 

гробища и тук

дармеристите стреляли в мла 
дежта, която изпълнила пре
красната природа на Кошут- 
няк. Пристигнала още една 
група жандармеристи. Бил от 
крит още по силен пушечън 
огън на голоръките младежи. 
Те били принудени да сс от
браняват с камъни и скриват 
зад железопътните вагони.

В този неравен бой с жан- 
дармеристите загинал Славко 
Динов. Ето как описва 
събитие един участник в тези 
кръвави събития-

Тесла се явява през 1887 го 
дина с оригинални изобрете 
ния за произвеждане, прена
сяне и ползване на електриче 
ската енергия чрез многофаз 
но прав ток. Тези изобрете
ния откупва предприятието 
Вестингхаус, с помощта на 
киото изгражда първата водо 
централа на Ниагара.

нататък няма да имате никак 
ви неприятности от моите взе 
мания- Достатъчно ли е то 
ва?"лсградскитс 

му бе повдигнат паметник. МакъР. че прекарал ^ непре
къснато около шеснадесет го 
дини в САЩ. Тесла останал 
голям югославянин. Често 
имал обичай да каже, че по 
произход е сърбин, а Хърват 
ско е неговото отечество. Го 
порил е и писал на сърбохър 
ватски. Въодушевявал се от 
идеята за създаване на нова 
Югославия

ПИСМО БЕЗ ПОДПИС ДО 
СЛАВКОВИТЕ РОДИТЕЛИ

След смъртта на Динов па 
29 септември 1940 година гру 
па другари на Славко изпра
щат едно писмо до родители 

Босилеград. В писмо 
другото сс казва:

Тесла прекарва периода ме 
двете световни войнижду

в научна и изобретателска ра 
бота с много скромни сред-

това
те му в 
то между
„Не плачете майко и татко.

с убит като Тесла не е публикувал и огромното 
влияние. което имал в 
САЩ използувал да бъдат ре 
шепи благоприятно известни, 
за Югославия много важни 
въпроси на конференцията за 
мир след Първата световна 
война. И по време на Втора 
та световна война бил голял' 
привърженик на разбирател
ството между Южните Славя 
ни и сс застъпвал за единство 
то на Югославия- Със своето 
становище направил 
услуга на Народоосвободитсл 
ната борба, а за това

част от Лика носила

стпа.
свои трудове от онова време 
и те ще бъдат предмет на про 
учнанс въз основа на завеща 
нията
мепателния музей в Белград.

Вашият син не 
крадец и разбойник. Той на 
дна жертва за свободата. Зна- 

е болно и мъчно. 
Но трябва да знаем, че идва 

се сложи край

— Късогледият Славко Ди- 
Босилеград ученик от Тесла прекарал целия си жи 

вот в упорит труд. Със свое 
то дело той имал за цел да 
услужи на човечеството. Ма 
тсриалиата изгода не го инте 
рссува. Огромните суми кои
то получавал за своите откри 
тия влагал в лаборатории, за 
ради нови изследвания. Той 
лично сс задоволявал с мал

цов от
Среднотсхничсското училище 

загуби очилата. Той 
се опита да ги намери в тре 

И тъкмо когато намери 
един куршум го улу-

ем, че ви
поместени във Възпопърво си ден когато ще 

на полицийскитс злодеяния-
вата. Дошла старост, и Тесла, жи 

вейки много скромно дочакал 
смъртта на 87 годишна въз
раст. Умрял в Ню-Йорк на 7 
януари 1943 година.

Жертвите от осми септем
ври ние ще отмъстим. Нс пла 

майко, нс скърбете Слаи

очилата
чи. Неговата собствена кръв
се проля п° очилата и ги 

В този кръ-
чете
кови родители. Бъдете горди. 
Нека и Босилеград сс гордее, 

имал хора, които рамо 
до рамо сс бореха с младите 

борба ние 
победим.

скри за винаги, 
вав бой загина и Димчс Ди 
мовски „Кокошчето” от Титов

ко.
че делото на Тс- 

взето признато,
Макар, 

ела е общо 
защото за неговите открития 

патенти или пак

че е
Отношението на Тесла към 

материалната изгода цай-доб- 
се вижда от 

събитие с Джордж Вестингха
ус, по повод отстъпенйе осно 

в ни патенти

голямаВелес, който в Кошутняк из 
своята света. В тазипя за последен път 

обичана песен „Марина мома 
Бранд

но еднаизвестнотоизтраем и ще
Да живеят всички, които сс 
борят за народната свобода...

ресъществуват 
тези открития са публикува 
ни в професионални списания, 
интересно е да се знае, какво

ще военна
името на Никола Тесла...

Р. Арсситиевич
хубава". А младежът 
Петрушев, роден в Богданци 
беше тежко ранен и след то пъп връзка с

Стоян Евтимов
ва почина.
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Сват Мина има млого вредно дете. Ожени сс.
строизадоми се и първутуту годину купи плац да 

къща, втората година му се роди дете. Човек започна 
да пести и да работи и за' две године видим къщата 

Три етажа човекат наредил на най-убавото 
ко у прикасйете.

никла.
место у град. Киква ижа.

Лани йедън пут свърну при ньега. Човек запо- 
чел и да си урежда къщата. Купил модерни прозор
ци и да ви кажем прави 1)У съвсем по градцЬи, мо
дерно, с баня, килери и други помещения.. Доле гараж 
и тая йесен требаше да купи кола...

Онядан бейо у град на пазар. Автобусат нещо 
закъсне и реко дай-да свърнем при това момче да 
видим купило ли йе кола пак и детето му стигло за * 
школ>у ,че даде по некою чашку. !

Добре ме дочекаше, ама видим нещо човеци 
не су весели ко друЬи пут. 4

<•♦Довършили сте ижуту?
*— Да, довършимо ЬУ> каже булката на момче

то. Не смо имали никакви проблеми...

4— А купиете ли си кола?

— Е това не смо йоще напрайили...

— Кико па ли беосте събрали пет милиона за &

'
„фичо".

— Паре събрамо ама дойдоше теквая времена, 
каза некой-

еПомисли си, верно йе тека све поскупе, паре 
се арче и човек не може да събере толко паре за ко- V 
ла...

— Све йе скупо деца, полъка па че узнете, не 
ка йе здравйе... ■ 4

*— Скупо, кикво йе скупо. Нищо нейе скупо..
Ама детето ни туя йесен пойде на школ»у. Требе бук 
вар, читанка, свесНс, моливйе — добави сват Мика.
— Скупотия голема у школ»ете. Каза я на моятога 1 
сина да си купи колца, додека детето не пойде у к 
школу, са свете паре че давамо за училището, па 
ка завърши детето здравлье да йе, че купимо и кола..

♦
— А къде е другата? 

запита жената. — Или не ти 
хареса.,

★

Разговарят приятели:
— Знаеш ли, подстригах ку 

чето си, за да зная къде е 
опашката му и къде е глава 
та му...

— Но това е толкова про
сто. Дърпнеш ли му опашка 
та и то ухапе, значи е било 
главата...

★1
★ Младеж шофира 

едната си ръка той 
волана, а с другата прегър
нал седящата до него девой 
ка. Застига ги контрольор по 
движението на мотоциклет и 
подвиква:

С двете ръце, младежо, 
с двете.

Бре не съм знал дека школете су голем арч за 
човека. Човек напрай къщу и око да му не трепне, 
а щом му дете пошло у школ>у одма осетил и остал 
без кола... Голема арч су школете денъска...

кола. С
държи

1 Разговарят двама прияте
ли :Г ,

! — Мечтая да печеля по 
един милион месечно, като 
баща. ми.

— Нима твоя баща пече- 
$ ли толкова?

— Не, но мечтае за това.

:
★

■ — А, не .мога 
лана

Жена купува на да пусна во- 
отговаря шофьорът.

съпруга 
си две вратовързки. Още на 
другия ден той слага едната.

А
*

При хляб 

погача
•зяйр ттлид&ш.
ууе оя вацоярящ#,,, в-<ЯШ ля ^ ' 7ГК.

сок
е швхцтв, г

■угг петров
"Ч,

Шон^и 6 %


