
ьрятстВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство’' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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ВЕЛИЧЕСТВЕНО
ЧЕСТВУВАИе на 35 ГОДИШПИНАГА ОТ БИТКАТА НА НЕРЕТВА

НАИ-ХУМАННАТА БИТКА В
НА ВОИНИТЕ

Централното тържество по 
ознаменуване 35-годишнината 
от славната

къмН А ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯ ница, да пресече лътд 
мостар, докато първа диви
зия, която идваше от 
трална Босна, тряоваше

НАРОДЕН МИТИНГ В ЯБЛАНИЦА ПРЕД 100 ХИЛЯДИ 
ДУШИ, 7300 УЧАСТНИЦИ ВБИТКАТА НА НЕРЕТВА И 86 НАРОДНИ ГЕРОИ, ДЕЛЕ 
ГАЦИИ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ РЕПУБЛИКИ И ОБЛАСТИ 
ПРОИЗНЕСЕ РЕЧ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО. — В СЪЩИЯ ДЕН НА ПОПРИЩАТА НА 
СЪДБОНОСНИТЕ БИТКИ В ЧЕТВЪРТАТА ОФАНЗИВА, НА МАКЛЕН И В ЯБЛАНИЦА, 
ТИТО ОТКРИ МОНУМЕНТАЛНИ ПАМЕТНИЦИ.

и кървава битка 
на Неретва, известна и 
битка за

цен-
като

ранените, се състоя 
в неделя на 12 ноември т.г 
в Ябланица. В 
взе участие и 
Тито, който

да
заеме маклен и по-широките 
пространства, втора ир.олетар 
ска дивизия вървеше с мен 
от Бихач към прозор.

тържеството 
президентът 

говори за „дей- 
най-хуманнната 

войни
ствително 
битка в историята на 
те”.

ДА НЕ НАСТРАДАТ РАНЕ 
НИТ Е И ьалу1ГЩИТЕ

Известно е как се завърши 
тази първа част ог нашия 
стратегически план. .унищо
жихме италианската дивизия 
„турдже', взехме цялото им 
въоръжение оръдия и друго, 
камиони и авгооуои, всичко
то каквото имаха, тук на не 
ретва и в прозор те изстра
даха. Което оеще особено ва
жно ние осуетихме германци
те да се дооерат до маклен. 
Към тези дивизии сетне се 
придружиха Седма Оанииска 
и девета далматинска. по, 
макар че тук вече имахме 
пет дивизии, ние все пак не 
можахме да тръгнем по-ната
тък, защото имахме четири 
хиляди ранени и болни от 
тиф. заради ранените . ние 
тук останахме .още три сед
мици. Кога го разоихме вра
га, през мостовете на Нерет
ва можахме да отидем ната
тък. Но какво щеше да ста 
не с ранените? ге биха на- 
страдали. Осен това, както ве 
че казах, след пас вървяха 
около 80 хиляди бежанци. 
Народът от кордун, от ли
ка бягаше от домовете си 
да не падне под ножовете на 
четниците, германците. и дру-

След като откри 
ството и

гърже
поздрави другаря 

Тито и присъствуващите, пред 
седателят 
чествуване

на комитета 
на славната годи 

шнина от епопеята на Нерс 
тва, председателят на Пред 
седателството на СР Босна и 
Херцеговина Раиф 
вич между другото каза: „Ил 
тези простори, ча този мост, 
в суровостите на тежката вой 
на и в най-трудните моменти 
триумфираше 
триумфираше

по

Диздаре-

човечносгта. 
тотална и ис

тинска хуманност на една рс 
полюция над тотално престъ
пление и мракобесие, триу.м 
фнраше готовостта на всички 
жертви да победи 
стта.

човечно-

Бурно поздрлзен от всич 
ки присъствуващи другарят 
Тито в речта си каза:

Другарки и другари.
Позволете ми на тоза исто 

рическо място да поздравя 
всички участници в битката 
на Неретва и всички останали 
другарки и другари, които 
от цялата страна пристигна
ха на този наистина вели че 
ствен сбор. Присъствието 
на бойците и наоода в тако
ва число, на самото попри
ще на битката, представля
ва израз на най-дълбока 
благодарност на всички, кои 
то в решителните боеве дадо
ха своите животи за свобода 
та, за по-доброто утре, за 
по-щастливото бъдеще на 
своя народ.

ВЪРХОВНИЯТ КОМЕНДАНТ Й. Б. ТИТО ПРИСТИГА НА ТЪРЖЕСТВОТО В ЯБЛАНИЦА

ща с толкова войска и че 
трябва да се тръгне там къ- 
дето борбата в този момент 
не беше получила пълен раз 
мах. Ние имахме идея да 
вървим за Черна гора, и на
татък за Косово и Метохид. 
па към Македония, къдсто 
съществуваха възможности 
за мобилизация на голдм 
брой нови бойци.

Така тези две стратегии

ги.някакво тесно обкръжавано 
на нашата войска, която бе
ше с Върховния щаб, до оне
зи, които се намираха в тази 
област, но че тук се касае за 
за един голям мансвър, чия- 
то цел е била да се унищо
жи оперативната групировка 
заедно с Върховния щаб. а 
сстис и нашата .цяла войска.

Налагаше се, следователно, 
да знаем какво те възнамеря

къдсто след нас отстъпваха 
около 80 хиляди мъже, жени 
и деца и които искаха да из 
бягат клането на различните 
врагове: германците, 
те, италианците, четниците и 
т. и.

Още по времето па битка 
та близо до Карловац, в Кор 
дул, ние оценихме, че се гот
ви една нова офанзива. Полу
чавахме различни сведения

Всичко това ни задаваше 
огромни проблеми, такива ка- 
квито обикновено войските 
нямат. Защото, рядко може 
да се намери, такава войска в 
света
и съществувала 
е поставила задачата да води 
борба за ранените да води 
борба на живот и смърт. 
(Дълготрайни аплодисменти). 
А вие знаете как това дей 
ствуваше на ранените. Неве
роятно се издигна доверието 
в хората. Всеки знаеше, че 
няма да го оставим на ми
лост и немилост на врага, но 
ще ги носим и спасяваме по 
всяка цена. Наше пастиее, 
че от италианците заплених
ме много камиони и автобу
си, които ползвахме и за 
превоз на ранилите и болни

устати

а аз мисля, че не е 
която си

Макар, че от тези дни ми
наха три и половина десети 
летия, величието на драмата 

на битката ТИТО: СИМВОЛ НА МОРАЛНАТА 

КРЕПКОСТ И ПОСТОЯНСТВО
Ви значението 

този край времето ни най-мал 
ко не с засенчило. Напротив, 
тези събития живеят и вечно 
ще живеят в съзнанието и в 
чувствата на гражданите 
нашата свободна социалисти
ческата общност. Защото то 
е символ на нсунищожимос 
тта на Народоосвободителна- 
та войска и на 
крспкост и постоянство на на 
шите народи.

на
Понеже до голяма степен бях 

запознати с тогавашните 
събития на фронтовете и в 
каква позиция се намира ост- 
та Берлин — Рим, ние разба- 
рахме, че тук се готви нещо 
но-крупио.

Разбира се, докато врагът 
правеше своите стратегически 
планове и мис . не спсхмс: 
аз и моите другари нравехме 
нашите стратегически плано
ве. (Възклицания: „Да живее 
другарят Тито"). В течение 
на тази война ние пече бях 

минали толкова, че мо
жехме бързо да оценяваме 
какво значи всеки поход

към какво той води

ват. Понеже дивизиите, кои
то бяха под прякото ми ко- 
мандуваис, водехе твърде ши 
роки операции в Западна и 
Централна Босна пие схванах
ме, че целта на врага е да 
ни докара на терена, където 
няма да имаме изгодни усло 
вия за маневриране, отбягва
не от фронтални стълкнове
ния и тн. А това беше напра
влението, което водеше към 
хълмистите предели 
Прозор, Херцеговина и по-на 
татък към Черна гора. 
глежда, обаче, че нашите пла 
нове и плановете на . врага, 
що се отнася до тези напра
вления, са се схождали. Впро 
чем, и аз размислях 
бихме останали в тези кран-

някак си се схождаха,: впроч 
ем германците искайки да 
проведат своята, ускориха 
провеждането на нашите те. 
стратегически планове. И 
след като прецених, че те ще 
ни обкръжават на широко 
пространство, аз заключих, че 
Прозор е едно от най-важни- < 
те места, което трябва да зае 
мсм. Прозор още по-рано бе 
ше в наши ръце, но итали
анците го заеха повторно, ко

МС

моралната ДЕВОЙКИТЕ СЪС СНЯГ РАЗ 
ХЛАЖДАХА ЦЕВИТЕ НА 

ОРЪДИЯТА
Когато говорим, другарки 

и другари, за битката на Не- 
ретва, не мислим на една бит 
ка. Тук сс подразбира цикъл 
от операции на оперативна
та група на Върховния щаб, 
които на тези простори про- 

повече от един ме- 
— от освобождението на 

Прозор до разбиването 
четниците при Калиновик.

до една тежка борба дой 
де на Вилича гувно, когато 
германците бяха • дошли на 
пушчен изстрел от ранените, 

гато частите па 'Гфета диви- Тогава ние с камиони прех- 
зия заминаха към Централ- върлихме част от нашата вой

ска от Рама до Вилича гув- 
от но. Когато пристигна Четвър 

та черногорска, тамо вече 
бяха Седма банийска и Първа 
и Втора пролетарска. Стигна 

(На 2 стр.)

към

Из-
на Босна. Трябваше, значи, 
да изгоним италианците 
Прозор и успяхме да напра 
вим това. По същото време 
решихме една дивизия да за 
мине през Имотско за Дрсж

дължиха
МСссц на на
врага и
Тези походи на врага показ
ват, че този път нс се касае

защо
Битката започна в Четвър

тата офанзива яа Кордун, от



ОТ БИТКАТА НА НЕРЕТВАВЕЛИЧЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ НА 33-ГОДИШИАТА „

[НАЙ-ХУМАННАТА БИТКА I ИСТОРИЯТА ИА ВОЙНИТЕ
^ БОЙЦИТЕ СЯКАШ ПОЛУЧИ малко, особено затуй защо,,,

ХА КРИЛЕ т0|,а бяха елитни пролетар- 
И когтго минаха

куизлинговски.италиански.
Имаше ОКОЛО 2500 четници. А 
общо бяха около оо хиляди 
вражески цойници, 
много по-дооре 
от нас. Но тяхната морална 
сила беше много гю-слаоа от 
нашата. Защото, прагът е та 
кава сила не успя — 
че ние тогава имахме 
20000 бойци е дълга да защи 
щавамс и спасяваме 4000 ра 
пени и болни. Ние им иаие-

и ако от италианците не шю 
михме разни хранителни нро 
дукти, щяхме да минем твъР 
де лошо. С храната 
обезпечихме ранените, а мал 
ката част която остана дадох 
ме на оойците. Но мнозина 
бяха толкова изчерпани 
умора и глад, че просто 

мъртви. Спомням 
когато

(ОТ 1 стр.)

се до жестока борба в която 
ние, може би за пръв път в 
тази война, накарахме герман 
ците .да Оягат и това тъкмо 
тук в средата на „хитдеро- 
вата крепост1' (аплодисменти). 
Пленихме много германци и 
италианци. Взехме им много 
оръдия» които после тук па 
Ьерства • хвърлихме във вода
та. Това бяха хаубици от 120 
мм, един дивизион е 12 оръ
дия и огромно количество ар 
тилерия и муниция. Когато 
започна битката на Маклен, 
аз лично през нощта отидох 
там и наредих непрестанно 
да се стреля, да не се пести 
муниция които бяха положе 
ни като дърва. И действител 
но оръдейните цеви се наго- 
рещяваха. Със сняг ги раз- 
хлаждаха девойките партизан 
ки. (Аплодисменти). Гледах 
тези млади девойки, всъщ
ност момичета, как с парца
ли взимат сняг и с него по 
криват цевите, от които се 
вдигаше пара. Така с помощ 
та на топовете ние отблъсна
хме германците, като им на
несохме значителни загуби. 
Германците се чудеха откъде 
имаме толкова муниции и 
толкова оръдия- А когато уз 
наха, хващаха се за глава, 
говорейки как драгите им ита 
лианци са наши добри съюз
ници.

ски части.
нападение, те просто газс 

плениха щаба на 
немски батальон, с ко 

някой си Щрскер,

вмеж-Когато падна Прозор: 
ду бойците настъпи одушев- 
лсиис, един огромен слан. Ра 
немите също така се радваха 
и пееха, покрай всичките си 

тегла. А бойците ся-

при това 
въоръжени

ха врага ипърво
един 
мендант 
брат на оня Щрекср .който 

действия при Сталин-водеше
град.

от МЪКИ и
каш сс сдобиха с крилс.мака))па тук .си.даха

например,
Неретва, за- един войник, кои 
то бе седнал и се опрял на 

Казвам му: „Дру-

Г След преминаването на Пе
нис продължихме с

минахме на биткатаВ кулминацията 
Неретва, през последните 

дни на февруари, обстановка
та за оперативната група ди
визии с ранените стана кри
тична. Всъщност, както вече 
казах, нашите дивизии може 
ха относително лесно да си 
пробият път през Неретва. 
Но всички оперативни постьп 
ки трябваше да бъдат под
чинени на спасяването и гри
жата за ранените. Защото 
имаше опасност с цялата си 
жестокост върху тях да се ус 
тремят вражеските сили, кои 
то прииждаха от Горен Ва- 
куф към Прозор. Затова тряо 
ваше да сс приеме драматич 
на битка в обкръжение в кот 
ловината на Прозор и в доли 
мата на Неретва.

рства
осъществяването ^а стратеги
ческия план: да унищожава 
ме четниците, за да освобо- 

Невссиня и други градо- 
Хсрцсговина, да форси 

към

на
сохмс тежки удари и излез 
нахме от обръча. Тук сс оих- 
мс един месец, па едно тясно 
пространство и труден терен. 
А ние поради пътищата тряб 
ваше да сс държим за доли
ната. Но без оглед на всичко, 
успяхме да победим.

пушката, 
гарю, всички вече отидоха, 
ние сме последни". Той нс 
ми отвръща. Докоснах рамо
то му и той падна. Погледнах 
по-добре — той бе 
Сърцето му престанало да оие 
А такива имаше не малко.

дим 
во в
раме Дрина и да връвим 
Санджак, да попълваме

с нови бойци и така
нашимъртъв.

те части 
нататък.

ЗА РАНЕНИТЕ СЕ БОРЕШЕ 
ЦЯЛА ДИВИЗИЯ

поход през И-зтсч 
на Босна, през втората поло
вина на март, нашите 
зии разгромиха 
които тук беше съсредоточил 
дража Михайлович, уж да ни 
нанесе смъртен удар. В сра
женията при главатичево. Нс 
женията при Главатичево. Нс 
не при Калиновик, четничес- 

сили бяха напълно сра- 
две

бе и юТази наша победа 
твърде значителна. Ние пока
захме на германците, че зна
ем да воюваме, че можем да 
ги бием, и че те отдавна би

В силния
I

диви-
Както казах вече, нашите 

части оказаха твърде силна 
съпротивна на врага на цяла 
та територия от Карловац до 
Неретва. Борбата следовател
но не се водеше само тук. И 
когато нашите части пристиг 
наха тук, те бяха доста вече 
изморени. Цяла една дивизия 
трябваше да сс грижи за ра
нените. Тук беше кулмина
ция на битката, заключител
ният етап на 
офанзива. Битката на Нерст- 
ва беше битка за ранените, 
най-хум^нната битка в исто 
рията на войните, (Аплодис 
менти).

четниците.

ха изчезнали от нашата стра 
на ако разполагахме с онова, 
а което те имаха 
менти). Но ние ги биехме и 
с това, което имахме.

(Аплодис-

ките
зени. Тук им отнехме и 
хаубици, които им бяха дали 
италианците.

От тези поражения четници 
те вече никога не се съвзеха.

настъпи

Когато форсирахме Нерст- 
ва, първо мина една десети 
на от Втора далматинска бри 
гада, която успя да ликвиди 
ра бункера, от който изриг- 
ваше огън от тежки картеч
ници.

Казах вече че покрай гри
жата за ранените гвърдс мно 
го обременяваше проблемът 
с бежанците. Но ние, някак 
още преди Прозор успяхме 
бежанците да се настанят на * 
различни страни. Една част 
останаха в Гламоч, а друга в 
Ливно и тамо сс подслониха. 
По времето на доближаване
то на Прозор, нямахме вече 
особено числени групи бежан 
ци. Какъв е бил проблемът с 
бежанците се вижда и 
едно германско денесение, в 
което пишеше, че само 
областта Дървар — Ливно е 
имало конценгирани около 
80 хиляди бежанци и че това 
население измъчва глад 
тиф. А това е било точно, те 
са знаели за това.

Четвъртата
В техните редици 
пълна деморализация, бягаха 
на всички страни. С тази на
ша победа ведно бе завър
шен и последния, етап от бит 
ката на Неретва.

Разрушаването на мостовс- 
Когато бях принуден да из те, знаете, беше военно лукав 

пратя на Вилича гувно Чет ство. И те се служеха с лу- 
върта черногорска аз се стра кавство, та понякога отстъп- 
хувах от четниците, които 
бяха от другата страна на Не 
ретва, да не минат отсам на 
сам, когата узнаят за това.
Затова издадох нареждане да 
се сруши и последният мост, 
защото още по-рано реших 
да се срутят и тези на Рама.
Когато казах на инженер 
Смирнов да направи това, той 
се слиса и ми каза: „Къде за нас нямаше вече опасност, 
ще връвим тогава?" (Аплоди- Ние минахме Неретва. И 
сменти). Казах му, че това когато германците пристигна 
трябва да направим. ха в Ябланица, те не намери

ха нито един ранен, дори и 
загинал партизанин. Това, 
впрочем, съобщава герман 
ският комендант на Балкана, 
генерал Лер, осведомявайки 
висшето си командуване как 
са нахлули в празно.

Въпреки, че врагът пред- 
ваха малко повече отколкого прие офанзива с невиждани 
трябваше. Мислеха да ни на- дотогава размери, Върхов- 
мамят горе в каньоните към ният щаб не изпускаше ини- 
Травник и Яйце, където стра циативата от ръцете си. Счи 
тегическото положение за 
тях беше много по-изгодно и 
тук да ни стиснат и унищо
жат. Докато разберат за ка
кво се касае, ние вече запо
чнахме да бием четниците и

кратък
престрой тръгнаха в нови бо
еве. На нас тази почивка ни 
беше необходима: да лекува 
ме нашите ранени другари и 
нашите бойци малко да си 
отпочинат, да се съвземат от 
глада и от всичките неволи, 
които ги придружаваха 
време на борбата. Тази почин 
ка не беше така дълга. За да 
могат да оздравеят всички на 
ши ранени и болни, 
ямата част, наистина, станаха 
на крака, но не бяха способ 
ни за борба. Една значител
на част от тях наскоро влязо 
ха в борбата

Нашите части след
от

тахме че предприемането. в 
такива обстоятелства, 
приемането на собствено на
падение там където врагът 

най-малко очаква,' ведно 
е и най-добрият начин да се 
неутрализира 

офанзива. Разбира се, 
напред ние проучавахме 
де е най-слаб врагът и кое 
място ще бъде най-трудно за 
него. Тогава нямахме асфалто 
ви шосета като днес, и доб
ре беше, че нямахме. Защо 
то това затрудняваше на вра 
га да бъде подвижен. А така 

бяхме по-бързи. Ние, 
а не той, налагахме къде ще 

СЪЗНАНИЕТО НА НАРОДНА се води борбата.
ТА ВОЙСКА, КОЯТО ЗНАЕ 
ЗА КАКВО СЕ БОРИ

в
пред-

това и
По

вражеската 
най- ТОВА БЕШЕ УЖАСНО ТЕЖ 

КА БОРБА
къ- По-гол

След преминаването на Не 
ретва се стълкновихме с чет 
ниците. Трябвало е да види 
те как изглеждаше това. Че 
тниците с бради подвикваха 
от конете. Около 200 конници 
вървяха напред, 
отиват на сватба.

Така другари, -тази борба 
в долината на Неретва и Ра
ма продължи един месец, 
ако се смята от началото на 
офанзивата, тя продължи два 
месеца.

ПОКАЗАХМЕ ЧЕ УМЕЕМ 
ДА ВОЮВАМЕ

Бих искал, другарки и дру
гари, тук да се спра на още 
едно нещо. Още през време 
на борбата при Ливно 
пленихме една група от така 
наречената организация ТОТ, 
която ограбваше икономичес 
ките и другите ресурси 
нашата страна. Това не бяха 
войници, но цивилни 
От друга страна з затвора и 
при усташните и при герман
ците се намираха мнозина на 
ши ръководни комунисти, из 
вестно число от пленените в 
борбата, а известно число от 
ония, които бяха на партии 
на работа по градовете. Един 
от групата пленени от орга
низацията ТОТ ни предложи 
Да направим размяна на плен 
ници. Аз тогава считах, 
това е добре, защото се ка
саеше за цивилни лица, кои 
то и иначе окриляше Женев
ската

ние
като че ли 

И когато
тук горе. на едно 
ги нападнахие — мнозина пад 

. наха. Бързо обърнаха гръб. 
Нашите части 
ваха. На бърза

плато ние
Товд беше една сложна и 

трудна обстановка. По-стари
те хора от тези краища пом
нят какви бомбардировки се 
вършеха. Помнят колко бом 
би хвърлиха германците тук. 
колко хора пострадаха от 
тях. Особено силна

Много ни беше трудно, за
щото имахме 4 хиляди ране 
ни и болни. Нямахме храна

Такова, впрочем, беше ге
ройството на нашата войска 
по това време. А аз съм убе 
ден, че така ще бъде и във 
всяко бъдеще време, ако ня
кой посегне към нашата стра 
на (Дълготрайни аплодисмсн 

Нашите 
невероятна

ги преслсд-
ръка стри

жеха брадите си, за да не 
ги познаем. (Аплодисменти).

Това беше. другарки и дру 
гари. ужасно тежка борба. 
Тази борба можеха 
и с успех да окончаят само 
хора, които дълбоко са съз 
нателни

на

лица.ЪрптстВо вражеска 
крепост представляваше Про
зор. Затова в този

да водят
ти и възклицания), 
бойци показаха 
дисциплина. Всички нарежда 
нид бяха извършавани 
възразяване; точно така как 
то се търсеше. Това беше съ
знанието на същинска народ 
на армия, която знае за ка- 
•кво се бори, и затова нейни 
те бойци са готови да дадат

решаващ 
момент издадох нареждане
то, което гласеше: „Прозор 
обезателно през нощта да 
падне". (Аплодисменти). Пър
вата нощ нашите части ата
куваха Прозор,

НА ВЪЯГАА- 
НАРОДНОСТ В за своя дълг към

родината си. Нашите бойци 
бяха твърде
ниците, които против нас се 
бореха заедно с германците, 
а бяха най-кърволочни 
то заловеха някой от 

След премахването 
костта за ранените, реших 
даден момент да 
преминаване на Неретва" и 
Да проникнем в Източна Хер 
цеговина и по-нататък — 
Санджак и Черна гора, 
бира се, заедно с 
защото в това 
ние друг изход нямаше.

оез
огорчени на чет

но поради
някаква бъркотия не успяха 
да го превземат. На 
ден обиколих нашите 
и видях, че бойците малко не 
ловко

кога- 
нашитсвтория

части чена опаси живота си." Г| ■ все чувствуват. Казах 
им, че това не е нищо необи- 
кновенно, че това се случва 

войната, обаче следваща 
та нощ Прозор трябва да па 
дне. Това ги много охрабри. 

помощта Започна жестока борба,
ше много загуби, но Прозор 

а падна. От вражеската

извръшимБлагодарение на такава дис 
циплина, ние успешно изпъл 
нявахме всички задачи.- Кога 
то свиквах комендантите, ме
жду нас нямаше несъгласия 
(Аплодисменти). С 
на своите сътрудници готвех 
стратегическите планове, 
те бяха последозателно 
вършавани. Така ще бъде и 
в бъдеще, ако нашата страна 
бъде от когото да било зас
трашена (Дълготрайни апло
дисменти).

СТАЙНО* конвенция. Предложих 
за един германец да 
дат петима наши 
гниеха па германските и ус- 
ташките затвори и лагери. То 
ва беше

ни давъв в хора, коитораз
ранените, 

положе
4МЦ Ршмциж 81-781 има тежко прието. Гака успях- 

по-голямаме да освободим 
група наши другари и другар 

'■ — комунисти, да ги спа
сим от ръцете на кърволоци- 
те. (Аплодисменти).

част,
която го държеше, не остана 
много. Пленихме много вой
ници, цялото оръжие.

За да осъществим 
най-напред с главните 
на нашите 
наши бригади _

из- това, 
части 

— деветте
противудар към ГоренРв”^ф 
И Бугоино, с цел да бъла! 
отблъснати и разбити твърде 
силните вражески сили, кон 
ТО пряко угрозяваха ранени
те. Девет бригади не бяха

КИ

сили
към

седем танка, които 
трябваше

шест
поправо по-късно 
да хвърлим в Неретва, защо 
то с тях не можахме да вър 
вим нататък.

По време на битката 
Неретва имахме 
чай. Както 
ме значителен брой

(На з стр.)

на
и друг слу- 

вече казах, имахПо време на борбата на те 
зи терени, имаше много вра 
жески войници — германски, пленени
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Тито
В
Ябланица

„Чувствата за 
то единение, чувствата' 
за съвместна отговор
ност
съдба и днес и в бъде 
ще, трябва дълбоко да 
пронизват всеки наш чо 
век, всеки гражданин 
на нашата социалисти че 
ска самоуправителпа об 
щност".

неделиматаза

( Из речта на прези
дента Тито пред цен
тралното тържество по 
повод
на 35-годишнината от 
битката на Неретва, 12 
ноември).

ознаменуването

ДЕМОКРАЦИЯТА НА ДЕЛО
Йдвард КардСл в книгата си „Насоки в развш 
тието на политическата система на социачисти- 
ческото
че „Съюзът на комунистите 

чрез ' _
сътрудничество с всички

чрез формата на господство 
на еднопартийната система”. Такава демократи- 

общертвена отговорност на Съюза на 
комунистите без съмнение същевременно ще 

и развива вътрешния им демократи- 
принципите на истинския демо- 

централизъм.

Това е едий от същбствбийте характерни беле
зи, с които Правилникът се отличава от повече 
документи от този вид. Правилникът всъщност

демократична

Развитието на демократични отношения 
в Съюза на комунистите, като един от съще
ствените принципи в политическата активност, 

особено значение за осъществяване на во- 
на СК. Защото, абсолютно е из-

самоуправление” отделно подчертава.
трябва да бъде 

формата на демократи- 
социалистиче-

продължение на 
която с години вече се изгражда в

представлява 
практика.
Съюза на югославските комуниеги, относно в 
работата на най-висшите му органи.

присъствуващ 
ческо 
ски сили, а не

има
лещата роля 
вестно, че комунистът — за да може съзнателно 

необходимия жар да се бори за по-нататъ
шното развитие на политическата демокрация 
-преди всичко в новата политическа 
организация трябва да се чувствува свободен, 
доволен, равноправен. Едвам котата в Съюза 
на комунистите бъде създадена Л^стаителиа 
демократична и другарска атмосфера, той Ще 
може с необходимата решителност да се застъ- 

осъществяване на демокрацията в об-

и с впрочем, в Правил 
колективно,

Председателството, 
за работа е означено като 

демократично, политическо тяло, в което всич
ки негови членове имат едтакви права и отго
ворност. Очевидно е, че тези три съществени 
отлики1 в дейстоуваието на на Председателство
то на ЦК на СЮК — демокрация, колективност 
и отговорност — в предстоящия нерод ще да
ват печат на целокупната активност на Съюза 
на комунистите. Този документ също така 
представлява нов подтик в по-нататъшното 
развитие на доата основни принципи на рабо
та в политическата организация на авангарда 
на работническата класа: за демократичен цен
трализъм при приемането на решенид и от
говорност в провеждането

чна
пика укрепва 

зъм върху 
кратичен

Подчертахме вече, че Съюзът на кому- 
за демократизация коетопистите се застъпва 

подразбира и отговорност за провеждане на 
договорените заключения и решения. Да до
бавим, че само с такава всекидневна работа 
по изпълняване на задачите същевременно 
ще заздравяваме и идейното и акционно един
ство. Защото такова единство в Съюза на 
комунистите не се създава нито с изграждане 

строги ерархични отношения, нито и изклю
чително с дисциплината по придписанията на 
Устава,
върху непосредствените и дългосрочните цели 

съвместната борба за по-добър утрешен 
и за напредък на со-

пва за 
ществото.

Творческият диалог ___ .
изтъквахме — може да се води само в атмосфс- 

в която владеят демократични и другар- 
ски отношения между хората, к°>‘™

изнасят своето мнение за всеки проблем, 
което е и предусловие за съвместно изграждано 
на становищата, а сетне и за успешнн акции, 
Ето защо както това пред Единадсстия коп
нее подчерта другарят Тито, Д™°кРатични; 
те отношения в Съюза на комунистите тря 

постоянно да развиваме като наи-добъР постоянн^ ревоЛ10ЦИОННОТО и творческото

— това повече пъти

ра,

дно
наИМ,

погледино преди в сичко, с единниДемократичният централизъм, това го 
знаем и от Програмата на ЮЮК, подразбира 
борба на мнения в организацията на К0МУ"“' 
ститс, е обезателно приемане на заключения 
и предприемане «а акция въз основа на все- 
странната размяна на мнения и решението
болшинството. Така разбраи и прилагшц демо- 
коатичният централизъм в СЮК, без съмнение, 
представлява съществено условие и предпостав
ка за демократичното развитие на наш 
щсство като цяло.

на
човекден за трудовия 

циализма изобщо.ва
инструмент
единство. • на Абсолютно е сигурно, че принципите за ра

бота, залегнали в Правилника за работа на 
Председателството на ЦК на Съюза на югослав- 

комунисти и към които изпълнителпо- 
оргаи на Централния комитет 

в своето действуване, ще

Правилникът) за работа на Председател
ството на ЦК на СЮК, приет неотдавна на 
заседанието на този изпълнително- политически 
орган на Централния комитет, по-уточиено 
разработва начина на вътрешната °Рга1'““4^ 
и работа на Председателството, а освен това 
"много важно - отразява ясната тенден- 

по-нататъшна демократизация на 
отношенията в партийното ръководство.

съществено ще повлияе и на

ските
политическият 
ще се придържава 
представлява и силно насърчение в намиране
то на съответни демократически методи на ра
бота във всички организации на Съюза на 
комунистите, а и в обществено ни изобщо.е най “И^оао“отно иамира потвърждение в ра- 

самоуправително общество.

ция към А то-
цията, 
звитието на нашетова, разбира се, 

отношенията в Съюза на комунистите изобщо
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КОМЕНТАРИ

ПРИЕМЪТ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ Повече от ученетоНееднакви
мерила

то се отразява и и в разпре 
делението на функциите и 
задълженията. Най-вече кур
санти след 
са ангажирани в Съюза на 
комунистите, по-малко в 

,ществено-пол ити ческите 
щностите на интересите и 
други общсствено-иолитиче- 

организации, а най-мал 
в самоуправителиия жи 
на самата база.

В отделни места тези хора 
се обременяват без

било мярка. Забелязват

коитосто) на онези, за
с била доста тру 

поне ,с трябвало 
отговор- 

работата”. Малко са 
на неангажирани

на октомври наВ началото
регионални и политиче 

школи на СК в Белград 
разтвориха -вратите си на у- 
чебните стаи за нови курсан 

Според ■ все още непъл 
ни данни изборът се

670 КОМУНИСТИ |0'Г вси
които вече са

програмата 
диа, или 
да покажат повече

осем
завръщането сиски

ПОСТ в об-
примерите
курсанти по завръща1,сто 
в практиката, твърдят в Кра 

регион, оценявайки 
при това, че „не на всички е 

и подкрепа

и обти. импадна
За девет месеца на текущата година в 

Нишки регион са приети в Съюза на ‘кому
нистите 3249 нови членове. Обаче а сравнение 
със същия период на миналата година са

работници (за 650), селско 
(за 72), жени 

(за 106), а младежи (за 494). В по-добрявансто 
на класово-социалната структура на членството 
най-много е направено в неразвитите общини 
на региона, ’а недостатъчно в Ниш, Пирот, Про- 
купие и други промишлени центрове. _______

върху
чки общини,
се изтъкнали с общебтвспо- 
политичсската си активност.
Между тях приблизително 
60 на сто .ют курсантите са 
работници и селскостопански 
производители, а най-числсии 
са като цяло младите хора да 
27 години.

Тези 'Няколко необходими 
и охрабряващи сведения въ 
веждат ни именно в темата 
и няколко въпроса, заслужа
ващи особено внимание. С ог 
лед на вече двегодишния о стоятелно, 
пит в дойствунлнего ма тези кат да им 
школи назря .моментът (и- 
майки предвид и иеобходи ^ 
мостта от критическо * прера 
вглеждане на целокупната си- 
тсма на идеологичсско-поли- ли 
тическото образование) да се 
запитаме колко са актуални 
учебните програми на тези 
школи, колко задоволява пре 
подавателския кадър и най- 
сетне, колко нашият обще- тези школи, 
ствеио-политичсски, самоупра 
вителен живот наистина е по

левашки ски
кооказана помощ

началотото на работата и 
нс всякъдс С приета тяхната 
инициатива". В Титовото Ужи 

мнение, че тяхното

ВОТприети по-малко 
стопански честни производители

в
каквато

и да
се случаи отделни лица да 

по осем функции и
цс са на 
включване зависи главно от 
това колко са успели да се 
натрапят в положителния сми 
съл на думата в определена 

па оттук и тяхната 
различно се изявя

имат и
задължения, докато някои — 
нито едно.

— Нс става дума за кадро 
заяви ни Кърцунработниците, но това най-че

сто се свежда до технигс ра 
зисквания на събрания, като 
че ли работникът не доказва 
своето съзнание на работно 
то си място, залагайки сс 
за по-голяма производител
ност, ПО-ГОЛЯМ доход и по- 
доброто уплътняване на ра
ботното време и натоварено 
стта на машините, на които 
работдт. На самоуправител 
ните събрания той най 
малко е „служебно отсъству- 
ващ", па оттук са неприемчи 
ви явленията на сектанство 
спрямо работниците.

Твърде много ще се по
греши, оценяват в Ниш, ако 
след две заседания на Се
кретариата на МОК а (Между 
общинската 
настъпи кампания да се ком 
пенсира загубеното. Затова 
една от приоритетните 
дейно-политически задачи е 
всички организации на СК в 
региона на първите следващи 
събрания да анализират по 
литиката на прием на нови 
членове от аспекта на нейната 
класово-социална 
и тази работа да се дефини 
ра като трайна задача, съ 
гласно конгресните заключе 
ния.

Ако Секретариатът на Меж 
дуоощинскага конференция 
на СЛч в Ниш за изминалите 
три месеца два пъти оценя 
ва приеме на нови членове 
в Съюза на комунистите, то 
гава това е сигурен белег 
че с приема не е в реда'на 
нещата. При първия анализ 
на политиката на приема, про 
веден през август, е кон
статирано, че нс се осъщс- 
ствявяват конгресните заклю 
чения за необходимостта на 
по-ускорено изменение на 
класово-социалната структу
ра на членството з Съюза на 
комунистите, а към края на 
октомври — че малко общин 
ске организации на Съюза 
на комунистите са зачитали 

. заключенията от предходното 
заседание на Секретариата, 
понеже все още работниците 
малко се приемат в Съюза 
на комунистите.

среда, 
активност 
ва _ едни се включват само 

докато други ча- 
с<? „доверят” за

ви школи, 
драгович, изпълнителен секрс 

Председателството натар -на 
ЦК на СКС, основната цел е 

хора въоръжени с по
знания, а които вече 
изтънчени идейни ме

тези
вече

дачи.
За съжаление от самите кур 

саити, които завършиха ре
гионалните ПОЛО! и чсски шко

имат
рила, да се върнат ма своите 
работни места, да се вклю
чат и да „раздвижат” акция 
та на Съюза на комунистите.

Драгович инак изтъква, 
че програмата за тази годи
на е допълнена и актуализи 
рана. Самите курсанти от ми 

Доста детайлно с проследен ' налия випуска сюгерират, че 
техния „статусен” път. Почти би трябвало в него да се 

лучил с ангажирането на хо- всеки по завръщането си е
ра, които са завършили тази получил някое задължение

или функция, козто говори 
Сведенията и мненията, до за големите потребности за

които дойдохме, за началото идеологическо образовани хо
дават поне няколко убедител ра и от друга страна за дове
ни отговори. Във всички реги- ристо в тези школи и в „у-
они считат, че тези школи ченицитс” им. Но и тук се
оправдават очакванията и забелеязват няколко тенден
че техните курсанти главно ции, зад които най-меко тря

се включват в об- бва да се .сложи въпроси
телна. Искаме ли класиче 
ска партийна школа за кад 
ри, която ще създава фун
кционери и членове на фору 
мите на СК, или школа, 
която преди всичко ще оспо 
собява за действие в поли- 

регион). тическата система на самоу 
правлението. Тези дилеми не 
са навсякъде разяснени, кое-

малко сс чуха мнения 
макар че при изве- 

усилия, с анкета или на 
начин може

по това, 
стни
някой ДРУГ
се дойде ‘ до техните комне 
тентни оценки за работата на

да

повече детайли от исвнесат
торията на ЮКП и СЮК, по 
вече младежка проблематика 
и ,още повече да се развива 
методата на посещение и раз

школа.

конференция)
говори в трудовиге колективи. 
Драгович
говори за последното: 
е удобен случай да се свъР 
же теорията с практиката, да 
се разбие шематизма в рабо 
тата и в рамките на учебната 
програма да се изразят спе- 
цифичностите на някой реги 
он. В това отношение твърде 
похвално се оценяза и практи 
ката в някои региони всички 
общински И' междуобщински 
функционери по един ден да 
„гостуват” в школите.

особено похвално
и това

Приемът на нози членове 
и подобрението на социално- 
класовата структура на член 

- ството не е само оргапизаци 
онен, но предимно идейно- * 
политически въпрос. Много 
първични организации това 
не зачитат, иначе как да се 
тълкува обстоятелството, че 
867 лървични организации 
на СК през изтеклите девет 
месеца не са приели нито е- 
дин нов член. ОсЕен това,

; в самия прием се забелязват 
' непоследователност в прилага 

нето на критериите.

успешно 
ществено-политичсския жибот. 
Все пак срамежливо и по 
малко със „задръжки" се пра 
вят забележки на поогделни 
общински комитети, че не 
са били най-внимателни при 
подбора на курсантите (Под- 
ринско-колубарския 
В Нишки регион дори са 
дошли до процента (4 — 5

структура

В.Ф. м. к.
ПЕСТЕНЕТО

ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ - ПО-МАЛКИ РАЗХОДИОпределеността на работни
ческата класа за самоуправи 

; телен социализъм, нейния 
принос за осъществяването 

; на Конституцията и Закона 
за сдружения труд, увелича 

г! ва стабилността л производи
телността, готовността да се 
поемат акциите, които води 

: Съюзът на комунистите и 
_ самата численност на работни 

ческа класа, сякаш не са 
| достатъчна основа за някои 

организации на СК да прие конференция на ССРН за за
силване на акцията по песте
не, -Междуобщинската конфе
ренция на СК в Ниш раздви 
жи в 15-те общини инициати 
вата обществените средства

АКО МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗХОДИ В 
ТО И ИЗВЪН СТОПАНСТВОТО В НИШКИ РЕГИОН 
БИХА НАМАЛЕНИ САМО С ЕДИН ПРОЦЕНТ, ГО
ДИШНО ЩЕ СЕ СПЕСТЯТ 300 МИЛИОНА ДИНА

СТОПАНСТВО- вания (само * през - първите 
шетс месеца на тази година 
за боледувания са заплате
ни 130 милиона динара), 
значително увеличение 
разходите в извънстопански- 
те дейности, разкошни че- 
ствувания и представителни 
разходи.

Особено показателно е об
стоятелството, че 
повече се увеличават в извън 
стопанските

Особено нескромни са ня
кои трудови организации при 
ознаменуването на свои юби 
леи
за нови

на или при първата копка 
цехове. Не са ред 

примерите при ознамену 
ване на юбилеите на ООСТ 
да се -съберат 
сти, а както посочи секретар 
ят на ОК на СКС з Ниш Хен 
рик

на
киВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ рационално да се ползват. При 

това бяха 
. области.

посочени много 
където може да се 

пести и многобройните „вен 
тили”, от които г 
общественият динар.

Още има явления на не
рационално харуене на сред 
ствата, на недостатъчно полз
ване на мощностите в проми 
шлеността, прекадени боледу

Веднага след обнародване 
на Заключнията на Пред 
седателството на Съюзната

и по 500 го-

се изцежда разходите Селич, понякога лове- 
организацията и 

тържественият обед по по
вод

I че коствамат по-голямо число работ
ници. дейности, защо 

то тук динарът още не се 
заработва, но се получава 
чрез определени облагания. 
Нерядко техните 
помещения 
луксозни и 
Най-драстичен 
рационално 
обществени 
харчени за

5
първата копка, от кол 

обекът, който ще секото 
построи.

3 Някои организации ажур 
но „следят" активността на

1 трудови 
се обзавеждат с 
скъпи мебели.

пример па не 
стопанисване с 
средства, 
„разхубавявяне” 

на делови помещения 
белязан в Пирот, в Самоу- 
правителната общност по 
лищно дело.

Представителните 
в региона 
налата1година са

Разглеждайки акцията 
пестене ц Нишки регион. Се 
кретариатът на МОК на СКС 

проведеното 
си заседание задължи комуни 
стите отговорно да се отнЦ- 

към тази работа и да 
инициатори за вне

дряване на строг контрол 
над разходите в своята среда, 
да настояват в самоуправи 
телните актове да залегнат 
разпоредбите за възнагражда 
ване на отделни лица, изтънг* 
ли се в пестенето, и във вси 
чки среди да се изготят нро 
грами по пестенето.

поКомунист на неотдавна
по-

е за сятПредседател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ ♦ 
за Сърбия; Мария Тодорович.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 

1 БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
:■ 627-793.

бъдат
жи

„1! разходи 
в сравнение с ми:!>

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватскосръбски (кирилица 
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

увеличениИзпълняващ длъжността директор и 
редактор на всички из 

даиия на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

главен и отговорен
23,3 процента 

над 21 милиона 
бено

•!

I
и възлизат ка 

Динара. Осо 
увеличение на тези 

ходи се отчита в търговията 
Й38 процента), в областта на

7?Нв'ТТе И ДРУ™ УСЛУГИI 4,7), в занаятчийството (42 1) 
ИВ жилищно-комуналните дей 
я°с™ *41,9 нроцента). Следо- 
ходи™0, предстазителните

и латини-

разРедакция на изданието на „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вич, Велимир Филипович, Растко Йове- 
тич, Слободан Клякич, Михайло Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранислав 
Милошевич и Милентнже Вуксановмч.

Секретар на редакцията Бояна Анчгу-

V.
По отношение на разходите 

за чествун(ане на юбилеи на 
трудовите

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство и единство със златен

организации, бе
предложено

раз ™ят
рии, които 
ките

Социалистичес 
съюз да изготви крите

значително 
са увеличавани. 

Доход.

по-бързо
отколкото

венец. ще определят рам 
на обема и разходите 

при чествуванията.

вович.
общият



ВЕЛИЧЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНе
НА 33-ГОДИШНАТА от битката на неретва

най-хуманната битка в историята на войните
(От 2 сгр.)

и иначе в нашата народоос- 
вободителна борба, знаеше 
че не ще бъде оставен. Има
ше примери когато за 
ването на един ранен 
ха двама, трима бойци. Прл 
това, бойците, 
изпълняваха тази задача, бя
ха и сами

не биха укрепвали солидар 
ността и взаимната помощ 
във ъ всяко отношение. Чувст 
вото на нашата съвместност, 
чувствуването на съвместната 
отговорност за неделимата 
съдба и днес и занапред, трд 
бва дълбоко да поникват все 
ки наш човек, всеки граж 
данин на нашата социалисти 
ческа самоуправмтелиа общ
ност.

в своите програми'необвързва 
нето като своя насока, в из 
граждането на представата за 
по-справедлив свят.

Ние винаги подчертавахме, 
че движението на необвърз 
ването не е резерв нито на 
един блок, нито може да 
бъде придатък на чиято и да 
било политика или интере
си. Ние, както е известно 
не се поставяхме отпорно към 
страните във зоенно-полити 
ческите блокове, но критич 
ни към явления ча блокова 
политика, която ражда опас
ност за мира, а твърде чес
то и за свободата, за незави 
симостта и безпрепятственото

стен начин изразява нашите 
социалистически 
и определения- Защото това 
е политика, в- която са втъка
ни най-благороднигв; идеали 
и стремежи на човечеството.

Затова и този път с гордост 
може да кажем, че социали 
етическа необвързана Югосла 
вия остава вярна на своето 
убеждение, че не може да се 
опази мира и да осъществи 
щастие за своите народи а- 
ко същевременно не се бори 
тези велики цели да станат за 
воевание на всички други на
роди.

Ето, другарки и другари, 
считах за необходимо и. ту кг 
да кажа това, защото в мъ
тното положение, каквото е 
днешното в света, с важно 
ясно да виждаме изход и пер 
спектива, и колкото се мо
же повече да влияем та меж 
дународните отношения на 
необвързване и широко сътру 
дничество с голям брой - стра-

германци и италианци. Всред 
тях беше и оня комендант на 
батальона Щрекер. с 
знаехме какво да 
Храна нямахме ни 
си. А не искахме

убеждения
спася-
загиванего не 

правим 
за себе които честнода ги лик

видираме, защото се придър
жахме към Женевската 
венция за военнопленниците.

Не правехме това, 
че знаехме, че 
избиваха не само 
нени бойци, но 
болни, затова

изтощени от глад 
и умора, а голям брой бяха 
заболели от тиф. Затуй 
тъкнах, че без 
може

кон-
измакар 

германците 
наши пле- 

и ранени и 
предложихме 

размяна и германците ведна 
га приеха това. Трима наши 
другари бяха на преговори с 
директива да разговарят 
размяна на ранени, с 
на нашата войска би

прекаляванс 
дв се каже, че това бе

ше най-хуманната битка 
торията на войните.

Нашите бойци —
НИКОЙ НЯМА ПРАВО И 
МОНОПОЛ ВЪРХУ ПРОГРЕ-

в ИС

САсплотени 
около нашата Партия и Вър
ховния щаб 
всички

Скъпи другарки и другари, 
спомняйки си днес — на по
прището на едно от най-голе

знаеха, че. 
трудности ще бъдатза

което 
се при

знал статус на воюваща стра
на в духа на валидните нор
ми на международното воен
но право. Успяхме само да 
организираме размяна на 
пленени, така че мнозина на 
ши другари бяха спасени от 
ръцете на джелатите. а влед 
това бяха разпределени в раз 
ни части.

Югославия е много актив 
на външно-политическото 

поле и се полза с твърде го 
лям престиж и с активността 
си допринася към укрепване^ 
то на движението ка необ- 
вързването. Ние и на вът
решен план трябза да. вни
маваме по всичко да бъдем 
такива, и да осъществяваме 
отношения, за каквито се за 
стъпваме навън, тоест хора 
та да бъдат сплотени, да 
бъдат единни, силите на про 
греса да бъдат колкото се 
може по-активни. Защото.ние 
днес се намираме в епоха на 
промяна на света, на промя 
на на отношенията в света. 
Все още има много трудно 
сти. Аз не мога тук да ка
жа, че за някоя година вси
чко ще бъде преодоляно. 
Това е дълъг процес. Но ние 
трябва да бъдем всред най- 
активните строители на то 
ва ново общество, на новия 
свят, на нови отношения в 
света. . .

Другарки и другари.
Не бих този път говорил 

по-обширно по въпросите от 
нашето вътрешно развитие. 
За това в последно време до
статъчно говорих и още ще 
говоря- Вие следите интензив 
ните политически активно 
сти, които са в ход. Но, ние 
трябва да ускорим някои дей 
ствия на линията на реше 
нията и заключенията на Е- 
динадссетия конгрес на Съю 
за на югославските комунисти 
вия (аплодисменти). В това 
отношение много очаквам от 
предстоящия Конгрес на Съ 
■юза на югославските синди
кати както и от Конгре
са на младежта, който ще се 
проведе малко по-късно.

„АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НИ 
ПОМОГНЕТЕ, ОСТАВИТЕ 

НИ НА СПОКОЙСТВИЕ”

• Около това аз имах труд
ности със Сталин, когото за 
познавах посредством Комин- 
терна. Съобщих му, че ние 
с германците вършим размя 
на на пленници, имайки пред 
вид, и това че ни измъчва 
глад, че хората от изтоще- 
ност падат мрътви. Той 
отговори твърде грубо, като 
ми направи забележка, 
разменяме пленици 
А с кого друг да ги разменя
ме, ако не с врага? (Аплодис 
менти). Аз тогава на Сталин 
кратко отговорих: Ако 
не можете да ни помогнете, 
оставете ни на спокойствие.

ми

че кс врага

взаимна обич и довериеВинаги и навсякьде-. другарят Тито и младите
вие / мите сражения в нашата ре 

изминатия път, 
ние с гордост можем 

че останахме по-

развитие на много страни. 
Ние дълбоко вярваме, че 
движението на може да осъ 
ществява своята полезна и 
прогресивна роля в света са
мо ако и занапред остане ка 
то независим и самостояте
лен фактор и по този начин 
изразява историческата необ
ходимост на човечеството. 
Поради това борбата за ук 
репване на независимостта и 
единството на движението на 
нсобвързването в същност е 
борба за N неговата наистина 
прогресивна роля в света.

Поради- това бих искал и 
днес, от това място, да под 
чертая, че всеки опит на раз 
цепление на движението на 
необвързването на „прогресив 
на" и „консервативна” част, 
а особено опит за натрапваие 
на някакво си „прогресивно 
ядро", което трябва да пред 
вожда останалите страни, 
представлява нападка върху 
демократичката същина и 
демократическите отношения 
в самото движение. Това са
мо може да води към у креп 
ваис на блоковете за сметка 
на независимостта на иеобвър 
заиите страни, което сьдър 
жа и дълбоки опасности за 
световния мир и изобщо. 
Никой няма право на моно
пол върху прогреса, нито 
той може да се затваря в 
отделни държавни и други 
граници.

Прогресивните промени в 
света днес са практика па ми 
лиони хора, на огромно бол 
шинство на човечеството, не
зависимо от това как те тези 
промени наричат. Силата на 
необвързването е именно в 
неговата широта, в топа че 
отговаря 
огромна

преодоляни; имаха ясна пер
спектива. Знаейки целите 
нашата въоръжена борба ви
наги бяха готови за най-голе 
ми подвизи и способни 
победят и при положение ко

волюция 
път,
да кажем, 
следователни на нашата рево 
люция и нейните велики ху
манистични цели.

на
ние някак си ще се справим. 
(Аплодисменти). Когато през 
1944 година се срещнах със 
Сталин в Москва, той ми нап 
рави остра забележка зарад 
такъв отговор. Аз го гледах 
и казах „Другарю Сталин, да 
сте били на моето място, вие 
бихте вероятно написали и 
по-грубо (Аплодисменти). То
гава той замълча.

Защото беше тежко вре 
ме. Гледаш, хората умират, 
а трябва да се води борба. 
Обаче и днес има опити та
зи размяна да се интерпре
тира тенденциозно и да се 
злоупотребява. Ние ще напи
шем всичко това, точно така, 
както е било. Уверен съм, че 
малцина не ще одобрят оно
ва, което тогава направихме 
Ние бяхме принудени да ма

това. Спасихме за 
стотина наши

да

както по 
отношение на нашето вътреш 
но развитие, така а в областта 
на външната политика. (Апло 
дисменти). Във връзка с това 
искам да кажа само няколко 
думи за значението на наша- 

политика на необвързва

гато наглед положението е 
безизходно. Особено членове 
те на Партията и скоевците 
даваха светли примери на ге
ройство. В това е величието 
и значението на тези неза
бравими събития, в това е 
непресъхващия 
опит за нашата концепция на 
всенародна отбрана, вдъхновс 
ние във възпитанието на мпа 
дите поколения и мобилиза
цията на всички сили и сред 
ства в по-нататъшното изграж 
дане на нашата социалисти
ческа самоуправитзлна общ
ност на равноправни и побра- 

народи и народности

таизвор на
не.

Ние още през войната яс 
но изтъкнахме, че свободата, 

свободнотонезависимостта, 
развитие, а преди всичко ми 
ра и сигурността в света пред 
ставляват велики цели на на 
шата борба. За тях приемстве 
но и смело се борихме и при 
положение, когато ни беше 
най-трудно. За тези цели днес 
сс бори и движението на не 
обвързването. Това е и есте 

защото движението

тимени 
на Югославия- 

Недей, другарки и другари, 
никога да забравим, че тук. 
в студените води на Неретва, 
течеше

правим 
кратко време 
хора, добри бойци и активи-

Аз апелирам към всички 
вас, към всички наши тру 
дещи се Максимално да се 
ангажират в разрешаването 
на проблемите, които стоят 
пред нас. А това е от отдел 
но значение тъкмо сега, ко
гато се сумират резултатите 
от процесите през изтекла 
та година и върху тази ос ( 
нова се съгласуват плановете 
и програмите за предстояща
та година.

С убеждение, че ще вървим 
с още по-бързи крачки в ико 
комическото развитие, в раз 
витисто на самоупрвлението 
и укрепването на нашата об
щност във всяко отношение, 
аз ви пожелавам на всички 
много успехи в по-нанатъшна 
та творческа работа/’

Краят на речта на президен 
та Тито беше посрещнат с 
бурии овации аплодисменти 
възклицания на другаря Тито 
и Съюза на Югославските ко 
мунисти.

ствено,
на нсобвързаиостта именно се 

в борбата на народи- 
подчиняваното. 

Движението на необвързва 
днес има обществено- 

рол« в прргре- 
промяна на между- 

политичсски и и

кръвта на синове и 
на нашите народи 

на де
зародисти. Дъщери

и народности. В огъ«я 
нонощните борби сс 
братството и единството, ве 

придобивка от въорь 
борба и революция

Другарки и другари, благо 
дарение на безпримерно зал
ягане на всички бойци, реши 
мостта и умелостта на старей 

битката на Нсрет 
като лобе-

противте
ковеше

него 
историческа 
сивнаталика 

жената
та. /Да пазим това братство 
и единство (аплодисменти).

И както тогава братството- 
единство не беше

от някакви си абстрактни 
но от съдбовната връ 

в съвместната борба за 
съществуване и победа, така 
и днес неговата основа е във 
факта, че само единни мо
жем да отстоим на всичко, 

като препяствие възш/ 
път и постиг

шините, от 
ва ние излязохме 
дители. И в тази драматична 
битка голямото числено и 
техническо надмощие 
на страната на окупатора и 
слугите му. Обаче и този път 
нашата народоосвободителна 
войска беше морално

народните
кономичсски отношения 
цяло. Без 
ване днес 
ха могли да се замислят ог 

интереси в борбата

из-
негопото действу 
например, не би-беше мотивира

но ромните 
за мир и равноправно сътруд 
ничество, за деколонизация,, 
за внасяне в дневния ред из 
граждането на новия 
мически 
множество други въпроси.

това са въпроси.

идеали.
зкамного

моралниятпо-силна, тъкмо 
фактор
преодоляването 
трудности, оня. фактор, който 
ни помогна да излезем от ад 
ския котел на Неретва. 
щото, когато се касаеше

иконовбеше решаващ
на всички порядък в света и

което 
ква 
нахме в

Всичко
които отговарят на същсстве 

интереси не само на не- 
но на огромно

по нашия
нашето самоуправи- 

обществено развитие.
на нео

За- иа интересите на 
част от човечество-ните

обвързаните, 
болшинство страни изобщо 
Благодарение на това, 
все по-голям брой и 
гресивни политически

и партии в света внасят

за телно
Сто изтъкването 

бходимостта от развитие 
братството и единството не 
би представлявало много ако 
постоянно не укрепваше и то 

него се основава, ако

ниспасяването на ранените, то.на Имайки 
предвид, 
че политиката на необвързва 
не на най-добър и най-цяло

всичко това в 
дълбоко вярваме.

най-критичните моменти 
нито

дисс
про-

в
нямаше колебание — 
при един боец, нито 
един старсйшина. Всеки ранен 
в тази страшна битка, както

при движе
ниявърху
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•; '.таТ 'МИНАЛАТА СЕДМИЦА В НИШРАЗВОЙНИОТКРИВАТ ГОЛЕМИ 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНРУДНИТЕ ЗАЛЕЖИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЮБИЛЕЯТ НА ЕЛЕКТРОННАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТИМА РУДИ ЗА 

ЦЯЛАТА СТРАНА
КОЛЕКТИВА С ОРДЕН НА ТРУДА С ЧЕРВЕНОшто отличиПРЕЗИДЕНТЪТ

ЗНАМЕВЪВ ВСЯКА ОБШИНА В ЮЖНА СЪРБИЯ СЪЩЕСТВУ 
ВА НАЙ-МАЛКО ПО ЕДНО РУДНО НАХОДИЩЕ. ОБА- 

ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА НОВИ ГЕОЛО 
И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ност прие единодушно реше- че трудещите се в Електрон- 
нието на президента на Ре- ната промишленост могат да 
публиката Йосип Броз Тито се гордеят е постигнатите си 
да се даде златна значка и резултати в досегашното ра

на Електронната про- звитис. Той специално посо
чи, че в нашата страна в об
ластта на слектроната про
мишленост работят повече ра 

" на ботни организации е подобни 
Сърбия производствени програми. То 

ва повелява да се постигне 
договор за разделение на 
труда и на специализацията 
в производството на компонен 
тите. Усилията в по-иататъш 
ното развитие трябва да се 
насочат към постоянно задъл 
бочаване и усъвършснствува- 
нс на самоуправителните от
ношения, произтичащи от 
Конституцията и Закона за 
сдружения труд.

СЕДМИЦА
промишленост

МИНАЛАТА 
Електронната

Ниш тържествено и дело
во ознаменува 30-годишиия 

изтекли

ЧЕ НЯМА 
ЖКИ ИЗЛЕДВАНИЯ

в
окол-шево, на бентонита в 

ността на Власогшщи и 
места на

ЮЖНОМОРАВСКИЯТ РЕ
ГИОН с 13 общини, в които 
живеят повече от половин ми 
лион жители, икономически 
изцяло изостава. Същевремен 
но този регион е извънредно 
богат с минерални суровини, 
от които само някои се ек
сплоатират. Затова една от 
главните възможности за ус
корено развитие на региона 
с минното дело. Този въпрос 
доминира и в Средносрочиа 
та развойна програма.

На територията ча региона 
са изнамерени големи коли
чества оловно-цинкови руди, 
от които се експлоатират са
мо онези в „Леце” край Мсд- 

„Благодат" на Бе 
още

диплом 
мишленост.Презюбилей.

те три десетилетия тази орга 
стана мощен кол ек

на
азбест,повече 

кварц, талк и др. низация 
тив, в който работят 24 хил
яди работници и специалисти.

промишленост

На заседанието на скупщи 
пата на Еи председателят 
Скупщината па СР 1 
Душан Чкребич, в качество- 

президента

Само за минно-геоложкото 
изследване на намета лите 
трябва да се обезпечат 335 
милиона динара, 
атация най-малко десет пъти 
повече. В досегашното реали 
зиране на Средиосрочната 
развойна. програма в тази об’ 
ласт са обезпечени около 80 
милиона динара и топредим 
но за изследване.

За обезпечаване на необ
ходимите средства за експло
атация на рудните блага не
обходима е по-широка обще 
ствепа акция на всички зашгге 
ресувани самоупрачитслни ор 
ганизации, а преди всичко на 
организациите на сдружения 
труд за експлоатация и пре
работка на рудите.

В проектопрограмата за 
осъществяване на Обществе
ния регионален план през ид 
ната година предвиждат се 
само няколко конкретни ак
ции за развитието на минно 
то дело. Това е преди всичко 
стабилизация на производство 
то на в мините •„Благодат” и 
„Леце".' В областта на произ
водството на неметали пла
нирана е експлоатация и .
преработка на бентонит. 
Минно-геоложки изследвания 
ще се вършат па олово и 
ценк в околността на Леце, 
Бесна кобила, Караманида и 
Нови глог, а па молибден и 
мед в сурдулишхи масив. В 
по-широката околност па
Босилеград ще продължат 
изследванията па фосфатите 
и с кварца.

Електронната 
п Ниш има много фабрики 
навред из страната, обедине те пратеника за експло

вежда ив 
сна кобила. Обаче, все

Конгресните решения, а 
преди всичко думите на дру 
гаря Тито за по-големи при
ходи, за по-висока произво
дителност на труда, икономии - 
и премахване на теженията 
към ураниловка, която отри 
ча резултатите на труда, 
представляват силен подтик в 
предстоящите усилия 8 по-на
татъшното изграждане на на
шето самоуправително социа
листическо общество — 
между другото Чкребич.

не се ползват наследените за
лежи в Карамашща 
леградска община и в окол
ността на Сурдулица, които 

висок процепт

Боси-

съдържават 
метал.

В Сурдулишка община 
върши скромна експлоатация 
на молибден, но не и на ос 
таналите руди .съпътствуващи 

чаквито са

се

в този край, 
мед, пирит, волфрам и др.

Южноморавски регион е бо 
гат и с разнообразиш неметал 
ни минерални суровини, кои 
то имат широко приложение 
в промишлеността. Някои 
суровини са само частично 
изследени, а за други е само 
известно, че съществуват 
Тези суровини са особено ва
жни и за намаляване на тъР 
говския дефицит на нашата 
страна, защото много от тях

НишВ производствените цехове на

ни в гиганта на най-съвремен- на Републиката, връчи на гс- 
техника и електроника, нералния директор на Еи Ор 

Обединените фабрики тази ден на труда с червено зна- 
година ще имат рекордно ме, с ^^0 президентът от- 
производство на стойност от лич^ колектива по повод три 
10 милйарда динара. десетгодишното му развитие.

Световно известнят гигант в речта си п0 този ПОВОД/ 
се разширява с изграждане- друГарЯт Чкребич подчерта, 
то на нови мощности. Капита 
ловложенията за целта 
лизат на осем милиарда ди
нара. По този начин ще 
създадат няколко хиляди ра
ботни места.

на
каза

От тържеството в Ниш бе 
изпратена поздравителна те
леграма до президента Тито.

въз- Лсе внасят.
Отделно значепие има фос

фатното находище „Лисина" 
край Босилеград, което е 
единствено в Югоизточна Ев
ропа. Намерените запаси от 
100 милиона тона са достатъ
чни за откриване на мина, 
а за активизиране на това на 
ходище необходими, са капи
таловложения от 3 , милиарди 
динара. Не по-малко е значи 
телно и находището на крие 
талния графит в Любата, кое 
то е единствено в нашата 
страна, на мерлега в Търгови
ще, на туфа зъв вранската 
котлина, на варовика в Пре-

се
ЩКИД/Н \@ ^|||||я^н||||у1^

Тези дни в Ниш бе пусна
та в действие фабрика за пе 
чатни
фабриката за специална еле
ктроника. Бе направена 
първата копка за построяване 
на нова фабрика за произ- 

рентген-апарати, 
съоръже-

и*
плочи. нови цеховеЗа реализация на тези из

следвания планират се сред
ства от 70 милиона динара, 
които ще обезпечат: Репуб
ликанската и регионална общ 
ност за геологически изслед
вания
фонд за развитие на недоста 
тъчно развитите краища.

Условия, но ии

■ ■■водство на 
електромедицински 
иия и механични елементи.

Републиканскияи МНОГО лоши думи се чуха на неотдавна съ
стоялото се събрание във връзка с работата на само
дейното дружество „Руй" в село Звонцн.

Чуха се и много оправдателни 
няма условия за по-развитн 
ти, че нямало кадри и така нататък.

Работническата скупщина 
на Електронната промишле-в. в. оплаквания, че 

самодейни акттшее-
ОБЗОР

ВИСОКО ИЗГРАДЕНО СЪЗНАНИЕ А никой не си даде сметка.защо се затварят 
вратата пред младите, желаещи да работя г в някои 
секции на „Руй", защо някои преподаватели, засви- 
детелствувани самодейци от по-рано, не могат да на
мерят общ език със сегашното ръководство, 
място и за тях в прегръдките па „Руй"?...

Най-новите тариата на Междуобщинска 
та конференция на СКС в Ниш 
някои първични организации 
на СК при приемането на ра 
ботници в своите редове са 
търсили от тях „високо изгра 
дено съзнание", което главно 
се основава на образовател
ния ценз, защото според 
тях, на първичните организа 
ции на СК в действителност 
се създава високо съзнание и 
класова определеност.

А занемарява се при това, 
че работникът осъществява 
„восоко съзнание1' на посто
янната си работа, в борбата 
за повишение на производи 
телността на труда, спестява 
нията, увеличението на дохо-

статиетически ство главно се дава на про 
фесионалната подготовка, ко 
ето също говори, че се ка
сае за техно-бюрократическо 
отношение • към политиката 
на приемане в Съюза на ко 
мунистите.

Тези явления, които бяха 
посочени на заседанието на 
Секретариата на Междуоб- 
щинската конференция на 
СКС в Ниш, изискват от об 
щинските организации, отно 
сно от първичните организа 
ции по-задълбочен, вестраннен 
и конкретен анализ в среди 
те, в които има такива явле 
ния.

данни говорят, че през изтек 
лите девет месеца в Съюза 
на комунистите в Нишки ре 
гион са били приети 650 
работника по-малко в срав 
нение със същия период на 
1977 година. 1 Причината за 
тбва положение, както неот 
давна бе изтъкнато на засе 
дание на Секретариата на 
Междуобщинската конферен 
ция на СКС, преди всичко тря 
бва да търсим в промишле
ните среди, където мнозин
ството от заетите са работни 
ци, но резултатите не задовол 
яват.

и няма

Посочиха се цяла гама от обективни труднос
ти, като не се пропусна възможността да се каже, че 
някога в Звонци кипяла оживена самодейна активност

И по-рано не 
но се работело.

е имало помещения, както и сега.

единство и 0жРелание3даР«™абот„Т ДНеС' съЩест“>“ал° 

програми!.!*6 по-съдържателни културно забавни

Имено в тези среди 
не задоволяват и резултатите 
в подобрявянето на социална
та структура между другото 
защото при приемането на ра 
ботници в Съюза на комуни
стите се прилагат и по-строги 
критерии. Значи, касае се за 
едно неприемливо отношение.

Такава акция 6 в ход и с 
право се очаква членовете на 
Съюза на 
чески

да... комунистите * крити- 
да оценят положение 

изнамерят причините и 
всички сили за

Също така в известно число 
първични организации на СК 
в общинските организации на 
Нишки регион

Значи, не ето. всичко в условията. ДЕЛЕГАТнасочат поорганизирано 
действуване към

има извест и по-системно 
подобрение 

на класово-ооциалната струк
тура в партията.

С. Кръстич V

но едностранчиво схващане 
при преценяването на общите 

Именно, както бе изтъкна идейно-политически, 
то на заседанието на Секре

трудови 
и др. качества, като предим
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В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ЗА КУМРОВЕЦ «ею и мкионно цнноини шТРИ ОБЩИНИ ПРЕДСРОЧНО
общински организа

ции на Съюза на комунисти
те в Южноморавски 
досега 35 хиляди членове на 
СК са дали доброволен 
за изграждане на Политиче 
ската школа на СЮК „Йосип 
Броз Тито’' в Кумровец.

Внесената сума възлиза на 
1,8 милиона динара, 
е 56

В 13
ществи, тъй като акцията 
прибиране на средства 
граждане
школа в Кумровец 
ва до края на тази 

За сега своя 
връзка

организации и общности.
Идейно-политическото изди 

гане и теоретичната подго
товка на новоприетите, както - 
се посочва в конгресните до 
кументи, представлява твърде 

. значително, макар и сложно 
задължение. ■ Шестият цикъл 
на младежката политическа 
школа на в. „Борба" „СЮК в 
системата на , социалистическо 
то самоуправление" .досеща 
ват 248 млади. .Би трябвало 
методите на работа и разра
ботка на темите постоянно да 
се ; развиват, и „обогатяват. 
Именно с нови методи на 
действие в Съюза на кому ние 
тите на младите ще бъде 
осигурено най-е,фикасна .под
готовка за участие в акциите 
при поемане на отговорност
та. Това е предпоставка за 
осъществяване на идейно-по
литическата роля па „Съюза 
на комунистите в новите ус 
ловия, косато той -с идване-

за
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЯЕНСТВО 

В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШХчА ОБ 
ЩИНА Е, ЧЕ ВСЕ ПО-ГОЛЯМО ЧИСЛО МЛАДИ 
ВЛИЗАТ В НЕГОВИТЕ РЕДОВЕ * ДНЕС В 64 11ЪР 
ВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИМА 1732 КОМУНИСТИ

за из 
на Политическатарегион

продължа
година.внос

план въ» 
със заплащането па 

записания внос изцяло 
ализирали ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА на 

т. г. са приети 129 членове, 
от които 27 жени, а до 
години
щия брой на .новоприетите 
най-много са ученици и сту
денти — 58, след това работ 
ници от пряко производство 
— 33, селскостопански произ 
водители — 19, инженери .и 
техници — 7 и пр. Младите 
са най-численни: от, общия 
брой на новоприетите тс до
стигат 80 на сто.

Тези сведения убедително 
показват правилния прием на 
нови членове, което безспор 
но е от голямо значение >за 
Съюза на комунистите като 
революционен авангард. С от
вореността си към 
Партията им дава 
ност напълно да намери из-

са ре
общинските орга 

низации на СКС в Лебанс, а 
комунистите във Владичин хап 
и Сурдулица 
плана си средно с 95 на

раз тяхната идейна насочност 
и да изявят творческите си 
способности.

Постоянният прилив па мла 
дите за всички организации 
на СК безспорно представля
ва и задължение. Необходимо 
е да се осъвременяват методи 
те на работа, с което биха 
се увеличили и възможности
те за по-динамично идейно-по 
литическо действуване.

Със съдържанието и мето
дите на работа Съюзът на 
комунистите трябва да обез
печи на новоприетите члено
ве на СК да извят креатив- 
ността и самоииициативата 
си в решаването на важни за 
дачи. С това едновременно 
ще се обогатява и дейността 
на Съюза на комунистите 
във всички самоуправителни

което 
записания 27на сто от

—104 души. От об-внос.
В широката са изпълнили 

сто.дейност за 
осъществяване на тази извън 
редно значителна политиче- 

акция е определено з 
Южноморавски регион 
приберат около 3

Трябва да се изтъкне, 
всички общини значитсл 

трудещи се и граж 
които не са членове

ческа във
но числода се 

милиона дани, 
на СК,
свой доброволен влог за из 
граждане на 4 Политическата 
школа в Кумровец.

динара.
По преценка и Секретариа

та на Междуобщинската 
ференция 
ния внос

са също така дали

кон
на СКС планира- 

все пак ще се осъ в. в.

ПО ИНИЦИАТИВА НА МОК НА 
СКИЯ РЕГИОН

СКС В ЮЖНОМОРАВ

то на нови сили .става числе- 
нно, идейно-политически и 
акционно по-слособен.

младите
възмож-Анали» па провеждани на 

средиаеронната програма
с.м.

ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СДРУЖЕНИЯТА - ЧАСТ 

ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕЕ СИЛИНа предстоящото си заседание Междуобщинската 
конференция на СКС в Южноморавски регион ще 
обсъди задачите на СК в осъществяването на Сред- 
яосрочната програма по обществено-икономическо ра 
звитие на Региона и укрепване материалното положе 
ние на сдружения труд.

Във втората част на из 
водите от Резолюцията на 
Единадесетия конгрес 
СЮК, във връзка със задачи
те на Съюза на комунисти 
те в по-нататъшното развитие 
на политическото социалисти 
ческо самоуправлепие се каз
ва: Обществените организации 
и сдруженията на гражданите 
са съставна част от субектив 
ните социалистически . и по
литическата система изкачите - 
лен фактор в борбата за 
самоуправително преобраза- 
ване и развитието на подити 
ческата система на социали 
етическото самоуправление. Те 
имат изключително значе 
ние за по-нататъшното раз 
витие на социалистическите 
отношения между хората, 
за изказване на трудещия се 
човек и гражданин като сво 
добна, творческа и социали 
етически определена лич
ност, особено за социалисти
ческо . възпитание на децата 
и младежта. Тс задължават 
членовете, организациите и 
телата на Съюза на комуни-

ра, мястото и ролята на 
спортните отбори и развити 
ето на физическата култура 

през март, 
а осъществяването на, делегат 
ските щринципи в обществе 
ните организации, които съ 
бират децата и младежта, и 
тяхното място и роля в °б 
ществото е тема, която ще 
се обсъди през „април.

Мястото и ролята на обще 
отвените организации и сдру 
женията ~ на гражданите в 
подготовките и тяхното уча
стие в ознамеяуването на 
деня на младостта и 4 и 7 
юли е тема предвидена за 
май, а мястото и ролята им 
в осъществяване на задачите 
във всенародната отбрана и 
обществена самозащита за 
септември 1979 година.

Една тема от плана бе о.б- 
съдена на същото заседание, 
на което планът бе и приет, 
а това бяха проблемите в ра 
ботата на дружеството за 
спорт и рекреация на инвали 
дните лица.

Дружеството за спорт и 
рекреация на инвалидни ли
ца в общината осъществява 
през последните години твър 
де добри резултати. Тази 
хуманна организация се гри 
жи за психофизическата ре 
хабилитация и възстановяване 
на здравето на инвалиди от 
всички видове. Тя провежда 
и много спорти състезания 
на тези хора. В работата си 
обаче се среща с многоброй 
ни проблеми, лървенствено 
от финансов характер.

стите постоянно да се ангажи
рат в (осъществяването на га 
кива функции на обществе
ните организации и сдруже ще се обсъдят 
ния, да показват по-големи 
грижи и отговорност за тях
ното кадрово и идейно-поли 
тическо оспособяване, оказ
вайки им по-голяма помощ и 
подкрепа.

Изхождайки от тези стано 
вища координационното тя 
ло за работа на обществени 
те организации, дружества 
и сдруженията .на гражданите 
при Общинската . конферен 
ция на ССРН в . Димитров
град обсъди и прие план за 
работа на отбора зд обществе 
ни организации и сдружения 
на гражданите, за период от 
октомври тази до октомври 
идващата година.

на

Това представлява ед 
на от най-важните задачи па 
Съюза на комунистите в Юж 
номоравски регион особено 
сега, когато се навлиза в 
осъществяването на втория 
етап на средносрочната раз 
война програма.

връзка с подготовки 
те за разглеждането на тази 
твърде актуална тема, Секре 
тариата на МОК на СКС е 
изготвил оперативна програ 

нея общински 
тех

важните въпроси от областта 
на материалното и обществе
но-икономическо развитие на 
общините в Региона.

И не само това, но и да 
се установят субективните 
слабости и определят меропри 
тията за по-ускорено изпълн 
яване на развойните задачи.

По също време членовете 
на Секретариата на МОК на 
СКС, на Комисията за обще
ствено-икономически отноше
ния и на Регионалната сто 
панска камара ще участву
ват в разговорите, които ще 
се проведат в повече от 20 
организации на сдружения 
труд в общините в Региона.

В Босилсградска община 
тази- активност с в ход.

Същевременно тя ще се из 
ползва и в подготовката за 
провеждане на заседание на 

конференция

Във

ма. Според
те организации на СКС и 
ните ръководства трябва да 
бъдат основни носители на 

идейно-полити- 
активност в подготовки 

те за насроченото заседание 
на МОК на СКС.

Те са длъжни да организи- 
във всички 

партийни

съвкупната 
ческа

В течение на декември тази 
и януари следващата година 
ще се направят всички необ 
ходими подготовки за форми 
ране на (Съюза на добро 
ното дружество „Видлич".

рат разговори 
ООСТ, първичли 
организации и други структу
ри, на които непосредствено

се обсъдят най-

вол
Общинската 
на СКС по същата тема

В. в. Следващата тема, която 
ще се обсъди през януари 
1979 година, е осъществя 
ването на делегатския прин 
цип на организиоанс в лов 
нотоното дружество „Вид
лич".

и цялостно да

ДОЛНА ТЛЪМИНО

Тържество в местната общност
зации, на Общинската скуп 
щипа и др.. Развитието на културните 

традиции, и мястото и роля 
та ;на самодейните дружества 
с въпрос, който ще се обсъди 
през

За значението на построс- 
обект в нодобряванс- 

връз
иния
•го пътнотранспортните 
ки на повече махали в с. Дол- 

Тлъмиио и за ролята на 
ЮИА в изграждането

социалистическа страна 
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, 

на Общинската 
скупщина в Босилеград.

— И този обект иотиърж 
и пашата

февруари.

но Въпросите от областта на 
масовата физическа култу-на на- А. Д.

шата
говори 
председател ОТ ДЕЙНОСТТАНА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Сказки за комунистаче народътдава.
Армия се едно.

два месе
ци и тук са възстановени но 

познанства между иойии- 
и местното население, 

начин

изтеклитеПрез За „Ролята на Съюза на 
комунистите в демократиче
ската система на плурализма 
на самоуправителиите интере
си" говори Петър 
член на комисията за разви 

на СК и идеологическо 
образование при Председател 
ството на ЦК на СКС.

Въз основа на плана на 
Общинския комитет на Съю 
за на комунистите в Димитро 

оспоообяване на ко
1(11
ЦИТС
с което но конкретен 
се задълбочава братството и 

пашите

вград, за 
муниститс в първичните орга 
низации на СК, за период сеп 
тември — декември т.г., нсог 

в Димитровград бяха

Мандич,

единството между 
народи и народности — 
на Захариев.

На края председателя 
ОС топло привстствува стро 
итслитс от ЮИА и неговите 

•ръководени от 
ИБРАХИМ ТРАКО.

тисИЗТЪК
данна 
изнесени две сказки.

Първата сказка на тема „Со 
циализмът, — световен 

и основни

за Тлъми ноАрмейдията в действие: изграждане на нь я на
Сказките се състояха в го

лямата зала на Центъра за 
култура и бяха масово посе 
тсии и проследени с интерес 
от комунистите от града и 
крайградските села.

про- 
характерно 

сти в развитието на съврсмс 
нния социализъм" 
професорът от Философския 
факултет в Ниш,

В. В. Лука Прошич.

голямо тържество.
от ЮНА

троено 
Освен
и местното 
тържеството 
водителите на общинските об 
щсствсио-политически органи-

цссизграждането на 
път в се 

от стра

По повод
чстирикиломстров 
ло Долно ТЛЪМИНО 
на на строитслно-инжинсрио
та поделение на ЮНА, през 
миналата седмица в местната 

в това село бс ус

командири,строителите
другаря
1СОЙТО за втори път строи Г1Ъ- 

Босилсградска общи-
И311СССнанаселение, 

участвуваха ръко ти ща в аспирант А.на.

общност
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ДЕЛЕГАТ ИА VI КОНГРЕС НА СС НА СЬРКИЯ:ДИМИТЪР ПЕТРОВ,
ОБЗОР

ИМПРЕОИОНИРАХА МЕ ИСКРЕНИТЕ 

РАЗИСКВАНИЯСъгласуването иа нор 

мативните антове не е 

формален въпрос
речи, който може да ни на
пише всеки. По да говорим 

което на нас работници
ПА ШЕСТИЯ КОНГРЕС на 

Съюза на синдикатите па Сър 
бия делегат от Димитровград 
ска община беше Димитър

това,
те е иа сърцето. Открито и 
свободно да посочим всичко, 
което не е на нравого място 
в базата. Значи в трудовите

Петров, работник в ОСТ „Сто 
чар" в Димитровград. Впечат яв

ленията му от Конгреса, със 
тоял се в началото' на ноем
ври, са дълбоки и в това от
ношение ни каза следното:

— Първото и основното, ко 
ми остави впечатление 

беше, че на Конгреса бяха 
почти изключително млади 
хора, работници от непосред
ственото производство. Ил 

възраст забслсязах само

организации, в средите от ко 
ито идваме. Ние само по то- 
зц начин ще можем да прео
долеем слабостите и да про
дължим с успех нашата бор 
ба, борбата за гю-свстло бъ
деще.

Посочил бих разискването 
и на един съдия на сдруже 
пия труд, който между дру
гото каза, че наша задача е 
усилено да работим 
идеологически- политическото 
и марксичсското образова
ние на работника. Само обра 
зован работник, каза той, мо 
же успешно да се включи в 
ежедневната борба, да знае 
за своите права и задължения 
посочени в Закона за сдружс 
ния труд. А работник!,т ако 
знае това той ще знае как да 
влияе и върху онова, което 
с основно — увеличена прои 
зводителност в трудовата му 
организация-

Понеже за първи път бях 
на такъв Конгрес, каза 
края Петров, изтъкнал бих и 
въодушевлението си с каква 

отговорност 
за всички от

ят решаваща роля работни
ците от ООСТ да овладеят 
с целокупния доход. Реши 
нията нс бива да се изработ
ват от тесен кръг, кои го 
„в името на работниците" да 
кроят параметрите му.

Трудности е имало и щс и- 
ма. Но тс не бива да оъдат 
спънка към прогреса. Още по 
вече, че съзнателно, или не
съзнателно се преувеличават, 
което обективно спъва орга- 
низирата акция на работни 
цнте.

Накрая само последова
телност в борбата за спазва 
ис и претворяване в живота 
на договореното и със само 
управителните актове утвъР 
дено (ще попречи на самоу 
правителната система да се 
приписват слабости, които 
всъщност настават именно 
поради отклоняване от сами
те решения, които предлага 
самоуправитслната система.

Ясно е,, че самоу правите л- 
ната система е дала иеизчер 
паемн \ възможности да иаме 
ри израз творческото вдъх
новение на трудещите се. О 
питите всичко това да 

„формализира" наливат 
вода на воденицата на на
задничавото. Ето защо ника
къв формализъм не бива да 
се допуска.

Законът за сдружения труд 
разкри небивали възможно
сти за разгръщане на собсгвс 
иите (наричани често „субек 
тивни") сили и възможности. 
Когато се касае за съгласу 
ването на самоуправитслнитс 
нормативни актове с разпо 
редбите на Закона често се 
подхожда формално. Разми 
наването между самоуправи 
телното нормиране (без ог 
лед с обществен’ договор, и- 
ли самоуправително споразу
мение) със случващото се на 

* практика търси далеч по- 
голям отговорност. Преди вси 
чки следва да се намерят 
корените на едно такова раз 
минаване. Защото думите (в 
случая нормативните актове; 
и делта (в случая жизнената 
практика) трябва да бъдат 

. едно.
Разминаването да не бъде 

особено голямо следва във

сто
%ч

%

Ш. X §МОЯ
няколко души. Второто, още 

впечатление беше. върху
по-силмо 
моята убеденост, че тези хо 
ра, както се изтъкна и теле 
грамата до другаря Тито, са 
готови неотстъпно да вървят 
иа социалистическото самоул 
равлснис, братството и един
ството, независимостта и ие- 
обвързаиостта на нашата стри 
на. Те са готови успешно да 
продължат борбата, която зч 
почнахме още по време 
Революцията 1911—1945 годи 
иа, сетне в обновата и изгра

делегатите. Аз бях в комисия 
та за развитие на самоуирав 
лението и изграждането 
политическата система. Едип 
работник-металик, койго 
дейността на синдикалната и 

общсствеио-поли • 
основ

г

за

останалите
тически организации в 
иите организации иа сдруже
ни я труд изтъкна, че основна 
цел иа тези организации 
борбата против всички видо

на

ждаис на страната,- а 
борбата за 
осъществяване на постаиовлс 
нията от Конституцията 
Закона за сдружения труд, и 
решенията от партийните кон 
греси. Борба за 
производителност на 
за по-голям доход, за ио-до- 
бъР живот и доминиращо впи 
яние иа работническата кла-

сега в
евсички среди и на всички 

равнища да се изостри въ
проса за дисциплината и от
говорността, а особено на ръ 
ководните хора. Всички ние 
знаем, че не се хасае само 
за формално съгласуване на 
нормативните актове със За- се 
кона за сдружения труд,. но 
за съществени изменения на 
самоуправителните продукци 
онни отношения. Правовото 
уреждане на тези отношения 
е необходимо. Разбира се, че 
самото правово уреждане са 
мо по себе си ле означава 
същевременно, че са намере- ПРЕТВОРЯВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ДЕЛО 
ни съответните решения и 
в практиката. С нормативния 
акт се урежда даден въпрос 
в основното положение. Прак 
тиката с многообразието си 
изисква този принцип да бъ
де зачитан.

Когато става дума'за изме 
нение на отношенията — вед 
нага може да се отчете, че 
този процес никак не ще 
протича лесно. Практиката 
недвосмислено потвърждава 
това. Малка е ползата ако те 
зи промени зървят стихии 
но, без основно насочване и 
„засичане" в същността на 
проблемите.

Ето защо
дикатите и останалите субек
тивни сили трябва да изигра-

последоватслно
на

и. ве неиравилности.

Ипрссионира ме също та
ка, продължи Петров, и дис
кусията на една работничка. 
Тя сложи ръка па сърцето 
си и каза 
ходимо е да запомним думи 
те на другаря Мика Шпиляк. 
Да не идваме на такива голе 
ми заседания с подготвени

искреност 
се разисква
трицателни прояви. А тази 
самокритика и критика е от 

— Другари, нсобголямо значение и гарантира, 
че успешно продължаваме да 
вървим по трасирания път на 
прогреса.

и
по-висока

труда.

са в нашата страна.
Дълбоки впечатления 

оставиха и разискванията на
мм

Ст. Н. А. Д.

НЕ БИВА ДА СЕ ИЗПУСКА НИ ДЕН
ПОВЕЧЕ ции съгласуването е в ход. 

Такова състояние сочи за по- 
голяма организираност на су
бективните сили — синдикална 
та организация и останалите 
обществено-политически орга 
низации, органите па Общин
ската скупщина и други су
бекти, за да се окаже необ
ходимата политическа

доходи и общо потребление 
в чистия доход нарасва от 
51,3% на 72,6%, докато дялът 
на чистия доход за разширя
ване на материалната основа 
на труда и резервите намал
ява за 51%, по отношение на 
миналата година, така че в 
общия доход участвува с 23 9, 

миналата година то
зи процент бе 46,3%. Почти 
всички ООСТ и трудови об
щности са предвидели 
малко от 10% за разширява-

★в СУРДУЛИШКА ОБЩИНА Е В ТЕЧЕНИЕ ИН
ТЕНЗИВНА ДЕЙНОСТ ПО СЪГЛАСУВАНЕ НА СА
МОУПРАВИТЕЛНИТЕ АКТОВЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ 
НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Периодът от декември 1977 
година до днес — бе период 

Съюзът на син за съгласуване, на самоупра
вителните актове със Закона 
на сдружения труд. Извест 
но е, че много самоуправител 
ни актове^ в края на минала 
та година бяха приети 
спешно, така че съществени 
неща бяха или недостатъч 
но засегнати, или пък неспо 
лучливо решени. В това от 
ношение, нито Сурдулишка 
община на представлява из
ключение.

Неотдавна Съветът иа 
Съюза • : на синдикатите съб-

въпрос пряко отразяващ се 
върху икономическото разви 
тие. . и про

фесионална помощ. Единстве 
но по тоя начин ще се пре
дотврати стихийността, която 
може да дойде до изява по
ради късите срокове.

докатоНАМАЛЕНИЕ НА АКУМУЛА- 
ТИВНОСТТА

Влиянието на самоуправи
телните актове не се чувству-

по-
ОТ ЦЕХА НА КОНФЕКЦИЯ 
„НИШ" В СУРДУЛИЦА Синдикатът в -УРДУлишка 

община още преди десетина 
ДЦИ, Посочи две наеокй^ч? ко 

спешно да се МЙШву 
уг"^

.Г:, ДЧ опредйГ 
л^;'..и' ч*’оковет?' '

ва.ЖЕНСКИ 

МАНТА 

ЗА СССР

не

декември
КОНГО 

т до Н

ра. сведения, чрез комисия 
та за самоуправление, обще
ствено договаряне и самоу 

■ правително- - споразумяване. 
Събраните. данни показват, 

.. че на това поле цс са^ пости-
ЦРОИЗфОДСТВОТО ^а ще- : гнати особени^ резултати. Въ- 

конфекция преки че всички Ъ’ОСТ имат 
„Ниш" в. Сурдулица се пласи свои основни общи актове 
'рат' не' само на пазара в'стра — редица второстепенни’' из 
"ната, но и на' чуждестранния - общо липсват.' А * всъщност 
Пазар. Така например женски касае -ее* за важни сектори: 
манта От балон коприна тряб информирането-, приходите,
ва да ее ушият за пазара в дохода,- противпожарната зп-
СъЬбтския' съюз. Договорено щита; ' пазене • на • делова тай 
то' количество ’ от 5000 бройки на и пр. ■ Да посочим; че са-

моуправително- споразумение 
за кадрова •• политика- няма 
нито една • ООСТ •• или- тру
дова ; общност. За • -значение 
то- на кадрите в стопанство- 

' то "зпрочем - неведнаж е го
ворено,

Ште-
. Ест^стЬено, най.малко; жела 

да ^щридожадеан 
- кциТт; за неМцълнени. 'зада- 
' йе бйва^да^е'йзнуека

от Предвид;: че уреж^айето 
на обществено-икономйПС,ски- 
те ^>и други самоуправител ни 
отношения :0.ч об1цП'';ак.т^е/чне 

■ е само гфаво, но/-’и задълже-
„ _______ ____________ пие «а работни,пгге. С осно
Производството е в прдасн зависимост от самоуправлението .4 се че без

г> приети и съгласувани самоу-
ва особено. Разпределението не на’'материалните основи "РЗДтеелни .актове са тару- 
мистият блоков ™^Ва- ч‘ на тРУДа- В посГдствие се Шени самоуправителни отно 

. месеца -на теКущат?- годЛГв стТна То^ГнГЛоТо “са °РГанИЗад”я-

°сййз2нв
като' за съществен тк ‘ като "за^лин™ в повеТтоПо°сноЪ3?щДаВаТ' 46 С'УСК°рен темп'

ш
ха на модната

трябва да се' достави до • края 
на декември т.г.

В цеха на модната, конфек 
циД „Ниш"- считат, че и това 
Задължение успЬшно ще - бъ 
Де изпълненб.

предвидени

ва

организа- Ст. - Н.
СТРАНИЦА б

БРАТСТВО -*• 17 НОЕМВРИ 1978



■к
нлРсърбияЕИНА И ДЪЛГОСРОЧНА ЗАДАЧА НА ССРН ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО 

ГОДИНА
РАЗВИТИЕ НА СР СЪРБИЯ В 1979

СДРУЖАВАНЕ И ОБЕДИНЯ
ВАНЕ НА ТРУЖЕНИЦИТЕ РАЗВИТИЕТО НА' АГРОКОМПЛЕНСА

160 милиона динара са субс
идии за млякото, (5,1 . про- 
цента) минералните торове — 
181 милиона динара (или 5,8 
на сто) и т.н.

За допълнително финанси
ране на задължителните ви 
дове здравна защита на сел 
скостопанското население се 
предвиждат 176 милиона дина 
ра. За съдцатата цел на Репуб 
ликанската общност по здрав 
но осигуряване ще бъдат да 
дени 120 милиона динара.

В досегашните разисквания 
по Проекторезолюцията' за 
развитието през следващата 
година се изтъква проблемът 
във връзка с по-ефикасната 
помощ на стопански изостава 
щите региони. Такъв е слу
чаят с Южноморавски реги
он в Лесковац, който стопан

Въз основа на досегашното 
развитие в Проекторезолюци 
ята за развитието иа агро- 
комплека в следващата 1979 
година се предвижда увеличе 
ние на селскостопансктата 
продукция с 3,8 на сто. Този 
темп, съгласно договора за 
развитието на агрокомплекса, 
ще тласне развитието на дохо 
дното и самоуправителио 
сдружаване . на производство
то. преработвателната проми
шленост и оборота. Цели се 
към снабдяване на пазара със 
селскостопански произведе 
ния- С прилагането на науч
ни и технологически решения 
ще постигне по-висока сте
пен на индустриализация в 
производството и преработва
нето на (тази продукция. С реа 
лизация на програмите по 
сдружаване на тружениците 
ще се увеличи продукцията 
и при частните селскостопан
ски производители, все пове
че ще бъдат стокови произ
водители. С това ще се тлас 
не преобразованието на село 
то и ще се увеличи стандар
та на селското население.

В тези рамки се предвижда
Организациите на ССРН на не 

общините- се нами- 
в рам

на целокупното анга
жиране да се 
върху
ществяване на

и по-ускорено развитие 
животновъдството и прЬизвод 
ството на фураж в хълмисто 
планинските

на
разпоредбите 

на Закона за сдружения труд 
предстасляЕа 
степенни ге и дългосрочни за
дачи 
съюз.

В широкия 
цните,
и издигането на 
равнище на селяните 
мират
санието и културата, по-уско- 
рената урбанизация 
то, създаване на организации 
за обслужване и снабдяване, 
подтикване на туризма и на 
домашното ръкоделие, 
веждане на здравната защита

съгласносело и в 
рат пряката задача 
коте една от първо райони. По то

зи начин ще се намали вно
сът на този вид храна. Ще 
продължи изграждането на 
заплануваните мощности за 
преработката и складиране нд 
селскостопанските произведе 
ния, както и създаване на 
по-големи обработваеми пло
щи в обществения сектор.

активизиращ' 
последователното осъ Социалистическияна

утвърдената 
развойна политика в областта 
на селското 
лото.

фронт на ах 
свързани със селотостопанство и се- жизненото 

се на-Какво значи таза задача?
Преди всичко, работа сър 

ху по-нататъшното конститу 
циопно преобразование* на ме 
стннге общности, конто тря 
бва да се намерят в центъра 
на проблемите и процесите, 
които са важни за живота на

развитието на образи

на село-
Според проекторезолюция 

та до края на първото полу
годие ще се изготви баланс 
за храната в републиката и 
щс се разработят отделни ме 
роприятия за увеличение на 
продукцията, преработването 
и оборота на царевицата, ин 
дустриалните растения, месо
то и млякото, при по-иконо
мично ползуване на храната 
за добитъка.

про

ски цялостно изостава в ре
публиката. За по-ускореного 
развитие на региона ще бъ
дат търсени доплънителнл 
средства, тъй както фондът 
за насърчение и досега по-осс 
заемо не е повлиял върху 
икономическото развитие на 
същия-

В документа се предвиждат 
и средства за инвестиции ' и 
материални интервенции п 
стопанството на стойност от 
3108 милцона динара. От те
зи средства сс обезпечават Ст. Ст.

От 1 ноември на пътя е ра 
ботило и строителното пред 
приятие „Нискоградкя" от 
Пирот, което е сложило на
стилка и приключило с вали 
рането на пътя- Работниците 
от това предприятие са рабо 
тили и върху разширяване
то на пътя на онези места, 
където е била необходима у 
потреба на машини и взривни 
вещества.

С оглед, че през Каменица 
остават 300 метра от пътя. 
които не са изградени, очак
ва се тези дни между мест
ните общности на двете се
ла, както ~и предприятието 
провеждащо работите, да се 
сключи договор за слагано 
на настилка и валирането и 
и на тази част от пътя.

сключен с „Ни

Пътят Каменица
Сенокос е
прокаранСдружаването на труда и средствата — предпоставка за ин

тензивно- животновъдство -
— За изграждането му изразходвани 1,2 милиона па
рично и над 1 милион в работна ръка. — Асфал 
тирането на пътя платено и ще се проведе през 
май или юни идващата година

н социалната сигурност на 
селскостопанските тружени
ци. •

трудещите се тг гражданите 
Да' раздвижват- гезпг въпроси 
и* да ‘ предлагат ' решения и 
мероприятия, конто сами яли 
с помощта па тю:1Шфоката 
общност - ще водят.'

Основната' насока в по-ла- 
татъшнето развитие нз сел 
скотс стопанство' и на селото
ЕСДТ1
ЦПя 
ства
ел пътя

Материалното и" социално 
развитие на цялата ни общ-

Преди два дени, на т.м. 
завършиха работите на пър 
вия етап на пътя Каменица 
— Сенокос.

Изграждането на този път, 
в дължина от 3 километра, за 
почна на 1 септември тази го
дина. За два и половина ме
сеца жителите на Сенокос, 
както и преселниците от това 
село, които живеят в Дими 
тровград и Пирот, проведоха, 
повече трудови акции. Те

са изградили 14 пропуска, 
в дължина над 70 метра. По 
мощ в изграждането на про 
пуските са оказали и жите 
лите от село Каменица. По 
време на провеждане на ра 
ботите пътят е осигурен с 
подпорни стени в. дължина 
от 250 метра, както и раз 
ширен в дължина от около 
2 километра, така че сега сре 
дната му широчина възлиза во платно, 
на 5 метра.

ност, включително и на сел 
ското стопанство и на село
то, ще се изгражда на самоу 
правителни основи, 
пред
юз и останалите субективни 
сили, между другите зада 

се намира най-важна га 
— упорита работа върху съ
щественото прилагане на За
кона за сдружения труд.

Затова
Социалистическия съкъм пст-висока продук 

иа обществените стопан 
и в частния сектор, йо

на сдружаването.
В договорът 

скоградня" е 
пътя Да се сложи и асфалго 

Асфалтирането 
ще се проведе през май или 

година. Това 
обаче, че с рабо 

Напротив

предвидено и?чи

и сдружаването на 
труженици

От там 
селскостопанските юни идващата 

не значи
тите се прекъсва, 
с оглед, че в значителна част

ПРОБЛЕМИГОРНСЛИСИНСКИ
тези стоки не са докарват до
статъчно. И естествено, кога- пътя е разширен и напус 

нато с някогашното трасе 
са известни нзме-УЧИЛИЩЕТО БЕЗ ВОДА то пристигне камион с три- 

ци или царевица, стоката на . възможни
право сс стоварва от камиона пения. относно настилката 

од КОЛАТА в центъра на няколко чешми. Акцията щс бира, текстил, хранителни „ товарят в коли или на коне. да се слегне на гези места
Горна Лисина мног о пъти е сс проведе при изграждането продукти, железария и про- на-нсприятното с. че мнози- затова с необходимо време за
ггигзно в нашия вестник а на новия мост в центъра. Съ чсс. иа не могат да се снабдят. стабилизирането, й-
гт1 те повече е говорено и щсствуват условия и жела- През летните месеци най- чакат друг камион, а кога Пътя щс се асфалтира в
гтпогг лжава да се разисква ния вода да получи всяка кг,- голяма нужда сс чувствува шс пристигне ново количес широчина от 3 метра, а ..на
почти НП всички събрания на ща, включително и училище- за зеленчукови и овощни Т|10 никой от магазпнериге завоите асфалтово
почти на ь ъ .итс ”.То Няма. съмнение, че мост произведения. Това налага а „с знас. Защото. казват, това щс се
ошцестасцо-нщ » ' алс11И. иата общност с помощта на центъра да сс открие една 11С зависи от тях, а от упра- от 5 метра.. .

.. ™' тш И1С оц комуналния фонд към Об- добре уредена зарзаштшйнм вата на ..Слога" в Босилеград. За този път са нзразход-
не можа да 1 щинската скупщина ще се на. Инак, когато ООСТ „Сло Работното време на;магазм вани. средства от 1,2 мил.чс
мругвата точка. . ри справи с този наболял въпрос. га" към трудовата организа ,1а също така не. отговаря на па .парично п над 1 мили-

До преди " чеш. ция „Босилеград" не е в със- потребителите. .Той .е отво- он в работна ръка. За отбса
до училищния .шор . тояиир да направи това. сс- рси еднократно, от 7 до 16 ча .язване ,е. че между този

течеше «ода. я МАГАЗАНЪТ БЕЗ ДОСТА тествспо е, че различни сне- са, с приеманото на още сродства .са н средствата за
1 ТЪЧИО СТОКИ кулаити от пгьтрсшността на един работник, го би могло асфалтиране,, косго е

странатр — пътуващи търгоо да сс продължи поне ..до н
От преди две години в цел- ци снабдяват населението с часа вечерта. Защото мнозп-

Търа на Г. Лисийа бе извъР тези продукти, нередовно и ,11а пътници от. автобусите.*
шепа реорганизация, по точ 1 при-много' високи цени. С от- които пристигат .тук
но обединяване на търговски- кривансто на зарзаватчийии- тръгват, биха си купили ци-
те магазини. Вместо някогаш " ца би сс подобрило снабдява гари, и други необходими не- циците
нитс няколко, сега ' в цептъ* ' ваието е овощия и зслсичу- , ща. , ,
ра работи един магазин, по- ’ цй. С това потребителите ия .. Въпросът .със • снабдяването
нулярио наречал ",;г-1а-ма". НО 'ма да губят’ценно време и г.ориа, Лисина търси реш*-
Но-лсприятното с, че мнози- ' за такива потребности да оти »ие в- най-къс* срок.. С това ще

че са довол- ват в Сурдулица или Леско- сс увеличи ц доходът на ор-
ваЦ. .. ганизещията и ще‘се задопол-

На прара. на зимния сс- ят нуждите на потребителите общност I за 'Пътно'
зон хората искат'да си купят ог. селото-и целия район. егво :в Димитровград»
необходимите' количества бра 
шно, трици, царевица. Но и

платно
сложи в широчина

ганизации.

мата
зуваха жителите 
и минувачите. •• Но при пое- 

акумулацион- 
машинитс развп-

вече
платено . на ' предприятието 

Нискоградня”. •
В ‘обезпечаване на средства-

I!.'трояването 
лото езеро

водопроводните тръби и 
чешмата край училището' 
пресъхна. Вместо да сс поп- 

водопроводът до учили 
население с

та ,са участвували -жителите 
от Сенокос, както и пресея 

от това село, «ами 
ра-щи *со иа работа по цялата 
ни страна. Тс са обезпечили 
50 г на >сТо от-средствата за 
•изграждане на ' пътя. докато 
останалите .50 на сто с обса 

Са моу п ра в ител иата 
• стопан-

лиха или

рави
щето местното 
пластмасови трт,би временно 

водата до вече рухиа- 
За себе си те лрй-

доведе 
лия мост; 
ближи ха водата, поя отдал е 

Всичко
потребителите 
ни от работата иа магазина. 
Преди всичко няма винаги 
достатъчно стоки от всички 

' видове. 0*г друга страна, всич 
ко се продава на едно място:

печила
чиха* от- училището.

едно временно рен/е-това е 
ние.

А. Антимон . ,.-. - Аг. ДПодема сс ' инициатива да 
построят

г
сс доведе вода и
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ю усвета* изкуство■"5 култуюа*
ГИМНАЗИЯ „й. В. ТИТО’’В ДИМИТРОВГРАДСКАТА

вИзвънучилищните ценности 

голямо значение
та. Тя сс приобщава и 
ддрържа всички дейности 
които , започва Общинската 
конференция на Съюза
социалистическата младеж, ь
течение на годината много
брони и
ганизация. взеха 
трудовите акции — „Палим 
78" и „Димитровград 78/. В 

Училищната коифе- 
ССМ в гимназията 

провежда Пол и ти че 
организирана

п о-минава” доброволното запис
ване на учениците в повече 

с което се отбягва
дейно-Извънучилищните 

сти на учениците в димитров 
градската гимназия ,»Й. Б. Ти- 
то" успешно се провеждат 
вече с години. С началото на 
учебната
и допълнителните

секции,
и тяхната обрсмснсност, откол 
кото е необходимо.

Изтъкнал бих, каза Георги 
че от тези

па

година започнаха 
обучения 

за всички ученици на гимна 
зията.

Допълнителните 
се провеждат 
За ученици, които постигат 
добри резултати по определе 
ни предмети, както и за оне 
зи ученици, които имат тру 
дности в обладяване на зна 
нидта по някои предмети.

Тези обучения, изтъкна 
в разговора, директорът на 
гимназията Методи Георги
ев, са съставна част на обу 
ченията в гимназията и бла 
годарение на успешното орга 
низиране на работата създа 
дени са възможности за раз
ширяване на знанията на вси 
чки ученици.

В тази насока се води гри

членове па тази ор 
участие всекции се 

излъчват кандидати за реги 
онални и републикански съре 
внования по определени пред 

в които учениците от

св.

обучения 
в два вида. моментамети,

нашето училище са постига
ли досега твърде добри. ре-

ренция на 
успешно 
ската школа, 
от ОК на СКС. Тази школа, 
с времетраене от шест месеца.

~ ученика, а лек 
изтъкнати общо

зултати.
Освен секциите по всички 

предмети в рамките на наше 
то училище успешно рабо- посещават 35 
Тят и секциите за музикални 
и спортни дейности, подчер 
та Георгиев."

Обаче допълнителните обу 
чсния не са само единствена 
та извънучилищна 
на учениците. С успех 
ствуват и осъществяват 
на си и ученическите общно 
сти, в крито също са включе 
ни всички ученици в гимна 
зията. В рамките на тях ус 
пешно са организирани съре 
внования, в които учениците 
са показали смисъл за орга 
низация и самостоятелност в 
работата. Освен това тези 
общности организираха и ак 
ции по залесяване, а органи 
затори са и на спортни съ 
стезания на учениците.

Естествено, голяма роля и- 
ма и (Ученическата конферен . 
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж в гимназия

ции изнасят 
ствено-политичсски дейци з
общината.

дейност,& тази, и такава 
учениците от гимназията ус 

се вюючват в програ
дейност

ден пешно 
плд мата на работа и на гимна 

и на Общинската коизията
ференцид на _ Съюза на соци 
алистическата младеж ,в Ди- 

А. Д. Слободан Сотировмитровград.жа учениците правилно да 
се насочат за допълнителни 
обучения- Изходна основа в 
това .отношение е учениците 
да изберат онези предмети, 
които на известен начин мо 
гат да им бъдат определение 

за бъдещето им. Затова 
съставът и броят на ученици 
те в поотделни секции, чрез 
които се провеждат допълни 
телните обучения, се опре
деля на заседания на специ 
алния актив. С това се „от-

вНАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

да се осъществят. Първата от 
тях е да се извЪрши дълго
срочно планиране на кадри 
за потребите на организации
те на сдружения труд от 
стопанската дейност и на ор 
ганизациите на обществените 
дейности, които да се шко 
луват в Средношколския об 
разователен център в Боси
леград. По мнението на чле
новете на Председателството 
на ОК на ССРН това е една 
от най-сложените, но съще 
временно и най-важни задачи, 
за да осъществи основната 
цел на насоченото образова
ние.

В рамките на всички под 
готовки трябва да се вложат 
максимални усилия за изгра 
ждане на нова сграда за по
требите на Средношколския 
център, и общежие за учени 
ците — бе заключено на за 
седанието на Председателство 
то на ОК на • ССРН в Босиле 
град.

Средношколският образователен център в Босилеград
възпи- 

в нова 
етап

трябва да
тателно - образователни задачи, за да може 
та учебна година да премине към втория 
на насоченото образование

осъществи редица подготвителни

зователен център. Той изтък 
на и редица обективни при
чини, спъващи необходимите 
подготовки.

Председателството на Об- 
конференция наБАБУШНИЦА щинската 

ССРН в Босилеград, с чиято 
работа ръководи БОРИС КО 
ОГАДИНОВ, води обстоен ра 
зговор във връзка с реали 
зирането на задачите от обла

Членовете на Председател
ството констатираха, че опре 
делените за тази цел под 
готовки не се осъществяват 
според утвърдената динами
ка. При това и Общинският 
координационнеп комитет за 
реализация на изискванията 
на преустройващото сс сред 
но образование до сега не е 
оказал достатъчна дейност 
и находчивост.

самодейността стта на предстоящите подго
товки за въвеждане на вто
рия етап на средното насоче 
но образование. В случая 
става въпрос за Средношкол
ския образователен център 
„Иван Караиванов" в Босиле 
град, който до началото на 
новата учебна година трябва 
да извърши редица подготов 
ки, за да може да бъде уч 
реден като център за насо 
ченото образование.

Върху хода ка тези подго 
товки в досегашния период 
на заседанието подробно го 
вори АСЕН СТОЕВ, дирек
тор на Средношколския обра

Основано през 1975 година, 
дружеството набързо органи
зира танцов състав, музикал 
на, театрална и художествена 
.секция и вече наброява към 

в 140 чланове. Благодарение 
усърдната работа, дружество 
то „извади" от анонимност 
Лужница. Най-голдми успехи 

на разни предегав- досега пожъна танцовият съ- 
ления и програми, които му став Той има няколко госту- 
се предлагат, но и сам кул вания и на телевизията, по- 
турно и творчески да се из сети братските градове Бачки

Петровац и Плевля. „Мла
дост" спечели симпатиите нл 
тв-зрителите навред по стра
ната с учестието си в тв-пре 
даването „Знание-имание’', 
„Музикални пейзажи в Сър
бия", както и с участието си 
на „Майските срещи" в Дими 
тровград. Бабушнишкото са
модейно дружество успешно 
се представи и на „Срещите 
на селата" в Горни Матеевац, 
където заедно с Първа Кути 
на край Ниш се класира за 
финалето на „Срещите на се 
лата" в Зайчар, където също 
пожъня голям успех.

Народните хора и песни от 
този край днес вече станаха 
известни в цялата ни страна.

Забележителните резултати, 
които постигат самодейците 
от Бабушнишка община наис 
тина са за всяка похвала, за 
щото трябва да се има пред
вид, че работят при неблаго
приятни условия, нямат дос
татъчно облекло и инстру
менти, но имат голяма 
и желание и с успех спасяват 
фолклорното и песенното бо 

С особен успех работи кул гатство на Лужница. 
турно-художествеиото друже 
ство „Младост" в Бабушница.

ПОДОБРЕНИЕТО 
турния живот като процес и 
практика на развитие на об
ществените, самоуправителни- 
те, трудово-производителните 
и /творчески способности 
нашето общество изискват от 
трудещия се да не бъде само 
пасивен наблюдател, „потре
бител

на кул-

, Изхождайки от нуждите 
за ускоряване на всички под 
готцителни дейности, 
седателството

конференция на ССРН 
определи най-важните зада 
чи и сроковете, в които те

Пред
на Общинска-явява.

Пълно потвърждение за то
ва нещо имаме в развитието 
на културно-художествената 
самодейност в Бабушнишка 
община. През последните ня 
колко години тя наистина вър 
ви по възходяща линия.

От 1975 година насам в об 
щината са създадени шест 
самодейни културно-художес
твени дружества. Свои друже 
ства имат Бабушница, Звон- 
ци. Ракита, СтрельЦ, Завидии 
ци и Велико Бонинце, които 
в различните си секции са 
събрали над 250 членове;

Броят би им бил много по- 
голям ако към тях • добавим 
и участвувалите в „Срещите 
на селата" самодейци в общи 
ната.

Резултатите, които постигат 
самодейците чрез разностран
ни активности, особено чрез 
таченето и разкриването на 
богатството на фолклора и 
изобщо изворното народно 
творчество в Бабушнишка об 
щина, наистина са годеми.

та

В. В.

Деини секцииИЗ КХД „1 МАЙ"

КОГАТО се заговори за дейността 
културно-художественото друже

ство „1 май" в Сурдулица — веднага 
се изтъкват постиженията на танцо- 
вия състав. Това е и разбираемо, ако 
се има предвид, че има пет танцови съ 
стави, различни по възраст на фол
клористите — от най-млади до пред
ставителния съ(ста!в.

Малцина обаче знаят, че към дру
жеството богата дейност развиват още 
няколко секции. На първо място тряб 
ва да изтъкнем музикалната 
Към тази секция работи школа 
™;ра С 12 курсанти- Художествен ръ ководител на школата е Милко Здрав- 
кович. Съшо така към секцията рабо
ти и школа за акордеон. Художествен 
ръководител на тази школа е Дт“ 
слав Мигач. Школата посещават 14 

Възрастта на курсантите е 
до VI клац на основното учили-

куство под ръковЬдството на Миро
слав Литрич. Два пъти седмично над 
десетина влщбеници в изобразително
то изкуство 
си в тази о

на

тук раширяват познанията 
оласт.

Драматичната секция, която има бо 
гат актив от високи завоевания, пона- 
стодщем подготвя пиесата „Столът,
които се клати" рт Новака Новак 
пиесата участвуват осем 
дейци, а репетиции се провеждат 
кидневно. Очаква

в
артисти-само- 

все-
ставлвинв Аа се състои Т^л^Нов^госекция •

за
В културно-художественото друже- ' 

изтъквът, че дейността може да бъ- 
де още по-богата, ако се решат иджол- 
коосновни фактора: помещения музи 
кални инструменти и пр. Разбираме 
че тук самоуправителната общност на 
интересите за културна дейност 
ова по-решително 
печи необходимите

ство

воля
ще тря- 

Да се намеси и обез- 
материални средства

Тома Андреевич из
Ст. Н.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО 17 НОЕМВРИ 1978



Щт^штАдожка страница
звонци

ПОДГОТОВКИ ЗА ВТОРИЯ ЕТАП ПА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УСПЕШЕН РАЗГОВОР С МЛАДИ 

ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ ПРЕДСТОЯТ РЕДйр ОТГОВОРНИ ЗАДАЧИ
бе организирано публично 
обсъждане / на лооектооснови 
те на втория етап на сред 
ното насочено образование 
и тази, дейност е приключи 

Също така известно число 
специалисти от средните учи 
лища, от организациите иа 
сдружен труд и от общество 
ните дейности са участвува 
ли в ;изготвянсто на нови про 
грам и за трети и четвърти 
клас. Вършат се и първи, но 
все още бавни подготовки 
за утвърждаване иа позата 
мрежа на образователните 
центрове в Южноморавски 
регион. В сегашния момент 
обаче трудно може по-опре- 
дслепо да се каже къде и ка 
кси цснтри с втор етап на 
насрочено образование ще 
има в общините.

На 9 ноември т.г. Народ
ният университет от Бабуш- 
иица

тел на местния 
тературните творци в Бабуш 
нишка община и Милован 
В. Митич, тюст-аматьор инак 
селскостопански 
от с. Ресник, 
стихотворения 
ците

клуб на ли- До септември 1979. / година трябва да со извършат 
всички иаобходими подготовки за въвеждането па 
втория етап в процеса на реформата на средното 
насочено образование

организира в Звонци 
гостуване иа културно-художе
ственото 
дост” от Бабушница. Друже 
ството твърде

дружество „Мла- ла.производител 
четоха свои 
пред учени- 

— млади литературни 
творци от основното учили
ще „Братство” в Звонци и 
преподавателите им. 
ствуващите с голдм интерес 
изслушаха гостите.

успешно се
До началото на новата учеб 

на година и в общините в 
Южноморавски .регион трябва 
да се установи нова учили 
щна мрежа на средните учи 
лища и да се уредят образо 
вателнитс центрове. Съще
временно трябва да се уточ 
ндт и редица други пъпр<" 
си отнасящи се до записва 
мето на учениците в греги 
клас на насоченото образо 
вание и утвърждаването на 
кадровите потреби за отдел 
ни професии и специално
сти, необходими ил сдруже
ния труд.

за тях, предстои обемна 
работа за провеждане на у че 
биата реформа.

представи пред 
и учениците от основно учи 

„Братство” в Звонци 
с китка народни хора и на
родни

населението
лище

Присъ- Прсди всичко става въ
прос за утвърждаването на 
програмата иа професиите и 
специалностите за първа и 
втора слепен па професио
нално средно образование.

и естрадни песни.
Също така в организацията 

на Народния университет от 
Бабушница се води разговор 
с младите литературни твор 
ци, учениците-членове на ли
тературната секция при ос- 
новвното училище в Звонци 
за сътрудничеството им в из 
данията на „Братство” от 
Ниш Разговорът води Милан 
Величков, редактоо на в-к 
„Другарче". Покрай това, 
Драган Вуйчич председател 
х:а литературната младеж и 
Тугомир Ристич, председа-

От младите пък литерагур 
творци свои стихотворе 

ния четоха: Горан Петров от
V клас, Гордана Лндонова от
V кл., и Раде М.иялков, Дра 

Иванов и Най да Радева
всичките от VIII клас.

В рамките на споменатата 
акция и БИГЗ от Белград — 
книжарница в Бабушница ор 
ганизира продажна 
на прочитни 
щния

ни

В Южноморавски регион е 
приета програма с меропри 
ятия за осъществяване на вто 
рия етап на средното насо
чено образование. Уточне
ни са задачите и срокоззтс.' 
Обаче, за сега само някои от 
задачите се изпълняват цяла 
стно и равномерно. Напри
мер през изтеклия период

ган

, По всичко личи, че до на
чалото на новата учебна го
дина най-трудно ще бъде да 
се изготвят дългосрочни кад 
рови потреби на организации 
те от стопанска и обществе 
на дейност. Това ще бъде 
твърде сложна работа, поне
же досегашните опити в та
зи насока не са дали по-зна
чителни резултати. Без та- 

на кава обаче кадрова програ-

изложба
Всичко това говори, чс 

за общинските координацио 
нни комитети, но не само и

книги в учили 
двор в Звонци.

М. В.

дейността на младежта в димитровградска община

ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ
ференция на ССМ в Димит
ровград Цанко Костов.

Преди заминаването 
делегатите на Конгреса бе 
проведен договор и накрая 
бяха тържествено изпратени 
на Конгреса.

ще вземат участие и Тодор 
Пешев, като делегат на Рс 
публиканската конференция 
в стария състав; Татяна То 
дорова, делегат в новия със
тав на Републикнската коя 
ференция на ССМ и предсе 
дателят на Общинската кон

Вчера, 16 ноември, б Бел 
град започна с работа Деве 
тият конгрес на Съюза па со 
циали етическата младеж на 
Сърбия. Конгресът ще разгле 
да и приеме Статута акциоя 
но-политическата програма и 
доклада за работа на Съюза

на социалистическата младеж 
на Сърбия.

От Общинската организа
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж в Димитров
град делегат на Конгреса е 
Димитър Веселинов, 
него в работата на Конгреса

ма трудно ще .могат да се 
осъществят изискванията на 
втория етап на сосдното на
сочено образование.Освен

В. В.Христина Панайотова

— Мие бутилки. Какво е миенето на бу
тилки, нищо. Цените са толкова високи. Жи 
веем в една малка стаичка и собственикът 
все ни заяжда да увеличим наема. И с дру
гите наематели прави същото. Понякога си

да драсна

О. КЕМАЛ. (РАЗКАЗ) Синът на улицатаЗиме, лете, бях свикнал
улица, при такситата. Викаше

да го виждам
същата

пълно гърло и търеше клиенти:
— Аксарай — Беязът, Аксарай — ьеязът! 
— Един човек за Аксарай» един човек за 

Аксарай!
Или пък:— Беязът, Беязът, Беязът!
В летните горещи™ то стъпваше здраво 

тротоара и непре- 
насам-натам. Щом видеше та-

на
мисля да полея къщата с гас, 
клечката и да изгори. Но после си казвам, 
всичко ще пропадне.

— Защо да пропадне?

запрашил нанякъде. Мама все плаче. Братче- 
то ми е болно п буха кашлицата до припа
дане. Иди, че мисли за училище ...

Избърса с ръкав очите си.
— И миналата година така, Тъкмо да се 

запиша, сега щях да 
Като Ер

— Кой е този Ерол?
_ Един фукльо. В отбора иа класа играе

десен инсайД* Когато играехме в махалата 
парцалена топка, аз такива номера му пра-

ВеХ— Ти как^в играеш?
Очите му светнаха.
_ д3 ли? Централен защитник, центра

лен нападател, крило. Всичко играя освен 
вратар. Какво прсдставлява Ерол! Като из
лъжа един, после втори и шут... Щеше да 
види той» ако бях влязъл тази година в учи 
лище. Леви„т му крак за нищо не го рива. 
Аз ритам и с левия, и с десния. Да 
се запиша в училище, чс да илляза на НЦ” 

Но и тази година изглежда иронад-

— А бе, голяма къща е това, четнриде- 
хората имат 

какво ще прави бедно
сет-петдесет стаи. Добре, зле 
подслон. Ако я запаля, 
тнйта без покрив. Бащата на Ерол ни нари
ча микроби. Ама той самият е микроб. Как
во толкова му правим ние? Посреднощ при 
стига с колата и гъРРР, гъррр • • • Той е лга' 
кроб.

Очите му блеснаха замечтано.
— Ех, това училище. Да бях учил, непре

менно щях да стана капитан. Умирам да 
гледам кораби. Какво облекло имат капита
ните ... II обикалят целия свят. Имаше един 
капитан въ« филма „Господарят на морета
та”. Корабът засяда на брега н туземците 
връхлитат върху него... Нахълтват в кора
ба, бнят се н отвличат любовницата на ка
питана. Ама и капитанът си е капитан. Бате 
бе, защо туземците плениха целня екипаж 
п не убиха никого? После любовницата иа 
капитана... През нощта тихичко се измък- 

отпде при капитана, отряза въжетата и 
го спаси. Ама тази работа ми се вижда мал

във в гори клас.мина
по бетонните плочки на ол.
стайно тичаше 
кси, Изскачаше:

— Бате, за къде?
Шофьорът казваше и то подхващаше:
— Беязът, БеязъТ, Беязът!
Детето помагаше не само на шофьорите, 

но услужваше и на клиентите, за което по
лучаваше по някое петаче, а понякога и два 
десет и пет гроша. То “^^Т^ибапо лицето и ятъркваше я

осеяния с кръпки панталон.
пие^имоЙдТ^ ^>Иу се

е^н грош ИЛИ петак не са много нещо, но 
ие купуваше. Трябваха му пар^’ ' та годи 
таи, извън училището, както миналата годи
^ „^ви^х^е документите 14

да учи и ще хдмалу

на ие
та

щСТО ..
иах. I— Значи баща ти с подлец? — разчовъР*

на,
КаХ_Рай“то какъв Ис се прибира в «„ща... 
Миналата седмица се хванал на бас с хама 
литс — дали може да изкачи улица „Шпш- 
“пс" с, с сто лп, сто н петдесет или двеста 
килограма товар на п.рба. Пи,... бил наш1.ят 
глупак. Ще а изкача, рекъл. Натоварил сс г 

^ " Оц Я4ПТНСО ис му сс пукнало Сърцето, 
давай* ^“.„'мережепага... Много ме

Ерол Твоят баща е хамалин, вика. ьрол. .в я шва? Лошо лп е да

ко така ...
— Защо?
_ Ами едно момиче, бе бате. Как може

да избяга? Туземците са като великани.
— Нали е кино, може.
Детето се замисли:
— В киното всичко е 
— Номер.
Покрай нас минаваше едър космат хама- 

тежкия товар. Той П°Д'

трябва да
не успее, няма Да може 
ва. А не му се искаше.

Когато дойДе време 
лище, изчезна. Сигурно се е
си.%чекраяПривсчеРиГо?ср1ш.шХитах го

_СНеСпитГй,МбагсИ от,шво' щГсе’ хвана с

училището?

за записване в учи- 
записало, казах номер, пали?Сега пък 

с ЯД на

ахГеП™^ лии, превил се под
метна на детето: _ _

— Как първят работите, копеле? 
Детето сс обърна като ужилено и го на- 

„супа на майка. После ас изчерви. Засрами
сс оа ^ендзшшяпай бате. За нищо ще вка- 
рпт в беля човека. Така ме е ЯД 1,0 тази

— Откъде те познава?
— Приятел на баща ми.
Слънцето се измъкна от чер.ште дъ кд в 

Ш1 облаци. «е турски: П. Парушсв

ни, сума

Мама казва да не съм гледал 
бивало да сс уповава

моето място, чс

такситата.1ищет0? Какво стана с 
— Пропадна.
” Оставих такситата, мама искаше да ме 

запише, но ие стана.
— Парите ли не
Г Т^^^сТлГ съГласм да ходиш на

УЧИ- Ж?бе, баща ми не Р— 
работи. С него не можем М “ л 
щи като хората. Пипнал едно

Имат си
— Откъде Аа 

хубава кола.
Ерол. Човек не 
на баща си. Я той да е иа 
да го видя . • • 0

_Какво да му видиш?
Ами какво, да напусне училище и да 

— Лм" п. като мене. Ако не съм аз,си изкарва хляба ^останат гладни.
мама и братлето ми ш*- 

— Майка ти не работи ли?

само

стигнаха? ма.

ново гадже и
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ФУТБОЛ

ПОТРЕБЛЕНИЕТОЩЕБЪДЕ 

ОГРАНИЧЕНО
Минималното

заслужено
поражение6 на 5 на сто.гражданите от

Ефектът от намалението на 
обременяването ще

се обезпечат 458 милиона ди-въвВ настоящия момент 
всички 
ганизации 
в общините в Южноморавски 
регион се разисква върху об 
ществено-икономическите ос
нови за осъществяване 
Средносрочната развойна про 
грама за 1979 година.

Същевременно ще се разго 
и за размера на сред 

които се отделят за

основни, трудови ор 
и местни общности

нара.
Според планираните опре . „««.опя

деления на Южноморавската па около 49 милиона ди"ара' 
Междуобщннска регионална Самоуправителните *
общност личните доходи на тази регионална общпо
прсЗ идната година тук ще ст са сс съгласили с даденото
нарастнат с 19,9 на сто.
При наличието на този факг, 
а при същ размер на обла щност за 
ганмята, тази самоуправигел- ръка облагите
на общност щс осъществи 0,75 на сто от личния доход 
около 50 милиона динара по- на трудещите се и през по
вече от договорената сума. Е- следните десет години не 
то защо Регионалния инеги- са увеличавани. През тази 
тут за планиране предложил година тази общност е раз 
облаганията на гази общност полагала с 22,5 милиона ди- 
да се намалят от 9,35 на сто 
на 8,5 на сто.

Представителите на самоу- мер
общност не са година тя щс 

с това намаление, милиона динара. Ето защо 
в другите регионални е предложено облагите да 

общности останат същи. Трябва да 
сс отбележи, че тази регио 

облаганията върху налиа самоуправителна
щност получава допълнитсл 
ни средства от съответната 
републиканска общност, 

общ то през тази година възли
заха на 3,7 милиона динара.

За самоуправитслните общ
ности на интересите от обла 
стта на материалното производ 
ство източниците и размерът 
на средствата ще се определят 
непосредствено чрез договор 
с основателите им: основни

възлиза

„АСЕН БАЛКАН„ЕДИНСТВО’’ (Г. МАТЕЕВАД) — 
СКИ’’ 2:1 (2:0)на предложение.

В Самоуправителната
заемане на работна

пъзлизат на,

об-
12. ноември. Игрище на Единство ‘. 
Време студено. Зрители около 200. 

35 и Маркович в 40 за „Един 
„Асен Балкан-

Горни Матеевац,
Теренът неравен.
Голмайстори Ристич в 
ство". а П. Димитров в 75 минута за 
ски". Съдия С. Момирович (Ниш). „Асен Балкански : 
М. Виданович, А. Пейчев, М. Тодорович, П. Димит
ров, 3. Маркович, С. Иванов, Д. Каменов, Д. Ставров, 
К. Кръстев, Н. Алексов.

варя 
ствата,
финансиране на регионални
те самоуправителни общно 
сти на интересите.

Според
Скупщината на

стаиовищата на 
Южноморав- 

междуобщинска регио 
нална общност, през идната 
година трябва да се намалят 
средствата, конто се дават на 
самоуправителните общно-
на интересите в обществени
те дейности. По също време 
ще се утвърдят реалните въз 
можности

нара.
При наличие на същия раз 

на облагите, през 1979 
обезпечи 26/2

ската
слабо. Гостите от Димитров
град в този период създават 
Няколко

В ис особено добра игра и 
на двата отбора, но в спорт
сменски мач димитровградски 
тс футболисти претърпяха 
нимално, но заслужено пора
жение от отбора на „Единс
тво" в Горни Матеевац с 2:1 
(2:0).

правителната 
съгласни 
Инак
самоуправителни 
за здравно осигуряване в СР 
Сърбия
лични доходи възлизат сред 
но на 5,57 на сто.

голови положения, 
но не знаейки да ги изнолзу 

поражението бе немину
ми

ват,
емо и заслужено.

Съдията С. Момирович от 
Ниш добре води мача, а зас
луга за това имат преди всич 
ко футболистите на 
отбора, 
твърде спортсменски.

В следващия кръг, неделя 
19 ноември, „Асен Балкански" 
играе като домакин с отбо 
ра на „Хайдук” от Костур.

об-на организациите 
на сдружения труд и на гра 

за финансиране на 
общности

футболистиДомашните 
обезпечиха победа още през 
това полувреме те бяха и по- 
добрия отбор.

С нещо по-добра и по-ан- 
Бал-

жданите
самоуправителните 
от областта на материалното 
производство: за горско де- 

водностопанство, против 
градна защита, ПТТ и др.

За Самоуправителпата общ
ност за здравно осигуряване 
от личния доход на заетите 
до сега са отделяни средно 
9,35 на сто.
С тези средства през тази 

фондовете на 
осигуряване ще

даагакои държахакоито сеСамоуправителната 
ност за насочено образова 
ние и възпитание в Южно- 
моравски регион през тази го 
дина ще осъществи общо 228 
милиона динара.

Въз основа на съществува 
щите излищеци на средства, 
облагите върху дохода на 
сдружен труд могат да се 
намалят от 5,55 на 4,70 на 
сто, а от личния доход на

ло. гажирана игра „Асен 
кански успя в 75 минута да 
намали резултата на 2.1. От 
този момент до края на сре
щата и двата отбора играха Симеон Манов

те организации на сдружел 
труд и местните общпости.

В. В.година във 
здравното

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ
ДИМИТРОВГРАД

ЯЗВАТА - ОПАСНА 
БОЛЕСТЩЕ СЕ ФОРМИРА ОБЩНОСТ ЗА МЕСТНИ И НЕНАТЕ- 

ГОРКЗНРАНИ ПЪТИЩА
Напоследък все по-често има случаи на забол

яване от язвена болест. Дори от нея не са пощадени 
и най-малките деца.

Много и разнообразни са причините, довежда
щи до появата на язвената болест. Продължителни 
те и силни неблагоприятни дразнения предизвикват в 
организма нарушения в нормалните съотношения, ме 
жду възбуждане и задържане в кората на 
мозък. Често повтарящите се вредни сривове 
шата нервна дейност възбуждат кората па 
където се намират центровете, регулиращи вътреш
ните органи. Това се отразява пагубно на кръво- 
снабдяването на стомаха и дванадесетопръстника, раз
стройва работата на жлезите с 
и нарушава равновесието на организма.

Друга важна причина е наследсгзеният фак 
тор в съчетание пак с неблагоприятни моменти в 
живота на човека, 
тъм на живота

В Димитровградска общи 
на ще се създаде още една 
самоуправителна общност на 
интересите — Общност за ме 
стаи и некатегоризирани пъти 
ща. Изборите за делегати 
на Скупщината ще се прове 
дат на 2 и 3 декември в де 
легациите на местните общно 
сти, относно на 4 и 5 в деле 
гациите в организациите на 
сдружения труд. Скупщина 
та ще има 25 членове, деле

тирани от съществуващите дс 
легации.

Със
Общност 
вия
на селски и междуселски пъ 
тшца в общината.

вместно с решението на съ
стоялите се събрания е обсъ 
дена и Проекторезолюцията 
за по-нататъшно го развитие 
на местните общности въз 
основа на Конституцията на 
СФРЮ. Тази Резолюция ще 
има голямо значение за по
нататъшната дейност и мате 
риалното укрепване- на мест 
ните общности.

създаването на тази 
се създават усло 

за по-бързо изграждане

главния 
на вие 

мозъка.
Решението за създаване на 

Общността е обсъждено два 
общностипъти в местните 

в общината и на същото е 
дадена пълна подкрепа. Съ А.

вътрешпа секреция
СЪДБИ ЧОВЕШКИ

Да помогнем на Иклован! Много често неправилният 
— нередовното хранене, безсъние, не

достатъчна почивка, преяждане, умствена и физичес
ка преумора водят до появата

ри-

на язча.
„Паркинсънова болест!,, В 

нашата клиника засега тя не 
може да се лекува по хирур 
гически път. Това може да 
се направи само при профе 
сор Декман в Хамбург, 
ГФР. Така пише в документи 
те на Милован Момчилович, 
на Военно-медицинската ака
демия в Белград.

докато му мине, докато 
1хне... Той се опитва да 
поуспокои, какво ли не 
л. но не бива и не би-

Понякога язвената болест„„ „ _ протича без прояви
на смущения у болния. Човекът, зает с работа или 
грижи, почти не усеща болка, няма оплаквания от 
парене и киселини, само се чувствува леко изтощен 
на което не обръща внимание. ^

ПОявата на кръвоизлив сигнализира, че в 
организма става нещо ненормално. В друг случай нър 
пият тревожен признак е болката на едно гладно и 
нощем или след нахранЯване. Д Д °

да се лекува в Германия 
Швеция са му необходи 
както ни каза, 70 000 ди 
Това е последната му 

кда.
/откъде да намери па

стоМах^ОЛтежвгхСе,ГЛаКВаТ °т парене « киселини
ния като” ааеДсв"таХРтаеНжВкаа%мГаТ °°Щ" СМУЩе‘ 
нарушен сън, сърцебиене. Г/ко^но ГлГаГ^

За какво се касае в случая?
Милован Момчилович от 

махала „Зеляри" на Власинг- 
Окрулица през 1959 година 
завършил Строителен техни 
кум в Църна трава. След 
това отбил военната си пови 
нност. Бил примерен взводен 
командир. Четири години 
след това държал самостоя
телна работилница в Крагу 
евац и задочно следвал на 
Строителния факултет.

в

сс обръщаме с мол 
нашите читатели да 

и на тридесет и седем 
я Милован Момчи- 
Доброволните

пр.

Обикновено болните 
то се влошава напролет 

Едно от 
излиянията.

А могат да бъдат силни, 
та. Друго усложнение е пробивът на 
налага спешна операция.

се изострят 
и наесен, 

честите усложения
и състояниедаре-

' внасят на следния ац- 
Общинска организация 
рвения кръст 

джиро сметка — 
64102-678-1419 като се назна
чи, че средствата се 
за путъване на Милован

прн язва са кръво-
в Сурду

застрашаващи живо- 
язвата, коетоВ очакване на помощ 

за лечение внасят
Преди три години починал 

баща му, а и майка му е 
на преклонна възраст.

Чудна е болестта на Мило 
ванович. Непрекъснато трепе
ри: треперят ръцете му, кра
ката, цялото тяло. Когато му 

майка му по-

__ Лечението цели преди всичко 
нервно-вегетативните функции 

Хигиенно-диетични 
до пълно оздравляване 
да намали болките.

Н° п°-довРе. е човек да 
заболяване, отколкото да се лекува.

ВИ така
година. А тогава започнал да 
трепери левия му крак. По- 
късно и цялото му тяло. За 
почнал да се( лекува от Буя 
новац до Белград, 
разноски, но нямало подобре 
ние.

все до 28-та си _ Да се регулират 
и действия, 

ят режим може 
от язвената болест

Германия.

да доведе 
или поне

Милан 
изпрати
раздяла•и благодари 
ланието да му помогнем.

Милованович ни 
с тъжен поглед на 

за же- се предпазвана свои от това

прилошае Д-Р Н. Й.С. Микич
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МОЗАЙКА* МСЗАИкА* МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ зл СОБСТВЕНИЦИТЕ 
МИТРОВГРАДСКЛ ОБЩИНА НЛ КУЧЕТА В ДИ Цигарите ВЕЛИКАНИ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТАРешение, полезно за 

околната среда
михайло пупини ПО ПОВОД 120-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕ 

НИЕТО НА ВЕЛИКИЯ УЧЕН, КОЙТО ЗА СВОИТЕ 
ЗАСЛУГИ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА БЕ ОТЛИЧЕН С 
ЕДИСОНОВ МЕДАЛстаростта МИХАЙЛО ПУПИН 

(1858—1935), физик И- 
слектротехиик, роден в 
Банат, в «874 година 

^като шестнадесетгодиш
но момче отива в Аме 

Съединените

НАЙ-НОВОТО 
Общинската скупщина 
митровград във връзка с от
глеждането,
ваксинирането и избиването 
на кучетата, трябва да окаже 
значително влияние на обща 
та хигиена в града и защита 
та на околната среда.

Споменатото решение на 
Скупщината задължава всеки 
собственик да регистрира сво 
ето куче във Ветеринарната 
станция в Димитровград, в 
която ще се провежда и вак 
синирането им. Това се отна
ся за всяко куче по-старо от 
три месеца.

Собствениците на кучета сс 
задължават да държат кучета 
та в определено за тях мяс
то. а кучетата пазачи обеза
телно трябва да бъдат върза 
ни през деня. Това се отнася 
и за овчарските кучета, ако 
не са с добитъка- както и за 
ловджийските кучета, ако 
не са на лов.

В случай. че кучетата се 
водят вън от дворовете, или 
вън от определеното място, 
задължение на собственика е 
да ги води завързани и със 
защита на устата им.

Ако някое куче избяга соб от кантите. 
ственикът е длъжен да обл

решение на 
в Ди

щди На Ветеринарната станция 
в срок от 15 дни.

За регистриране на кучета 
та се плаща 159 динара за 
едно куче.

■■■Ч

регистрирането.
за второто се 

а за трето-
Изследванията на > доктора 

по физиология Хардин Джоне 
от САЩ показват, че пушене
то довежда до преждевреме
нна старост. Продължително
стта на живота на човек, кой 
то на ден 
кутия цигари, се намалява със 
седем години.

плаща
то 500 динара. От- това са ос 
вободени

200,

Шт рика
американски . щати. . .Та-селскостопанските

организации, 
кучетата за пазене на доби
тъка. Освен това собствени
ците на кучета по селата, е 
изключение крайградските се 
лища Желюша, Лукавица, 
Гоиндол, Градини и Бачево, 
плащат само 10 на сто от 
предвидената цена за реги
стриране на кучетата.

С цел премахване на раз 
лични болести кучетата, ко 
ито нямат собственици ре 
довно ще се хващат и изби 
ват.

мо е и починал. През 
своя живот с упорит 
труд, Пупин постига из 
ключителна кариера на 
учен и получава много

които държат

изпушва по една ш
щяг
ЩШШт Признания- Бил е про- ___ТЮТЮНЪТ СЪДЪРЖА

полоний фссор по теоретична физика на Колумбия универси- 
Ню Йорк и председател на Института на ради-тета в

оинжеиерите. От голямото число на неговите изооре- 
тсния главни са, таканаречените, „пупинови калеми', 
с които се постига пренасяне на телефонните разго
вори на големи разстояния и без които такова пре
насяне днес не може да се замисли. Останалите ио-ва 

негови изабретения са: откритието на секундар- 
ните радиации на рендгеновите лъчи, електромагнит
ните детектори., приспособяване на резонангните 
кръгове в радиотехниката, учебник по термодииами- 
ка и други. За научната си работа бива отличен с 
Едисонов медал през 1920 година. Освен гова него
вото име носят физическите лаборатории в Колум- 
бия — университета, а за книгата си „От пасбища
та до науката", в която е описал своя живот, става 

най-високо американско признание ь об-

Установено е, че тютюнът 
съдържа полоний — радиоак
тивен елемент, излъчващ лъ
чите алфа.

Д-р Радфорд и д-р Вилма 
Хонт от Харварския универ 
ситет са установили, че у чо 
века, който пуши по две ку 
тии цигари на ден, полоният 
се наслоява и дава седем пь 
ти по-голямо излъчване, от- 
колкото 
жен само на есстественитс му

За онези собственици] кои жни
то не зачитат решението на 
Общинската скупщина е пред 
видено ^наказание до 1000 ди
нара.

С това решение най-сетне 
се въвежда определен 
особено
през нощта, се „разхождаха” 
кучета, плашейки 
и разнасяйки градската смет-

при непушач. излоред,
в града, където и

радиации. Голяма част от по
лония се пренася чрез бели- 

телца в тъканите
лауреат на
ластта на литературата — на Пулицеровата награда 
през 1924 година.

и децата.
те кръвни 
на гърлото.

ОТ ПАСБИЩАТА ДО НАУКАТА
Роден е в банатското село Идвор, в семейство 

на селянин и голяма част от живота си преди да за
мине в Америка, е прекарал по селските пасбища 
заедно с останалите овчарчета и пастири.

В 1874 година с една група емигрант и той 
тръгва за Америка. В Маргбурт 
океанския параход „ьестфалия". За билет плаща 2ь 
форинти, почти целия си капитал, получен след про
дажбата на кожуха си, часовника и няколко книги. 

ОТКРИТИЕТО В ШВЕЙЦАРИЯ 
с упорита раоота и учене и с помощта на щаст-, 

оостоятелства, младежът от Идвор през дезетде- 
миналия век успява да стане извес- 
Колумбия университет. Така в 1894

Станул Нацков
Ако сравним урината на 

един непушач с урината на 
стар пушач, ще се види, че 
у втория концентрацията на 
полоний е 6 пъти по-силна. О 
питите показват, че никакъв

СМИЛОВЦИ

ПОЖАР ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТИ се качва на преко-
филтър не е в състояние да 
задържи полония. Неговата 
радиоактивност може да пре 

развитие на ракови 
които

дизвика 
клетки в тъканите, в

при пуша- 
най-често в бронхите и

се локализира 
читс 
гърлото.

ливи 
сегте години на
тен професор в 
година той може да си позволи със съпругата си да 
прекара една възстановителна почивка з Европа в 
Швейцария- Трудолюбив, какъвто е бил през целия

да подготви иЖени столетнички
си живот, планира покрай почивката 
програма за лекции пред студентите си по математи
ческата теория за звука.

Тук, в Швейцария, той предосеща отговора на 
който започва да го измъчва още в родния

твърдите

известно време в 
е починала най-ста' 

жена в света

Преди 
Анкара 
рата 169-го

Хаджер Иссек Ни- 
Последните и думи били: 

„Недостатъчно поживях 
този свят".

въпроса,
му Идвор: защо звукът чрез водата или 
материи се разпространява по-добре околкото чрез 
въздуха? Наскоро стига до научния отговор на този 

енергията на трепетното движение на елек- 
по-добре, холкото е

дишната
нс. па

въпрос
трицитета се пренася толкова

кинетичният или еластичният отпорСтихия!а г.ьрлувл ни сочи многоИсторията 
факти за необичайно дълголс 

работоспособност на же 
актриса Гал е

напо-голям
раздвижения слектрицитет. А практически това за 

когато се е касало за телефона, за
зснфскция на курника.

гумени ботуши в 
ги запалил. Курникът 
нал, сетне и плевникът- 
седите сс притекли на помощ, 
пристигнали и пожарникари 
те от Димитровград. Но сгра 
дата и храната напълно изго-

Р<Това с още един пример 
чс нс трябва да сс играем с 
огъня. Б. Марков

НЕОТДАВНА в двора на ссл 
скостопанския труженик

с. Смиловцл
гас и 
плам- 

СЪ

тис и него означава.
• който особено много се интересува — индукцията на - 
жицата трябва да бъде колкото е възможно по-1 ол- 
яма, а капацитетът на същата относително по-малък.

топилДал Римската 
Копиала сс появила отно 

сцената 90 години след 
дебют, за да удиви и 

Помнсй.

ни.
ча Димитров в 
избухна голям пожар. Уни
щожен бе неотдавна постро
ения МУ плевник и селото и 
сламата в него. За щастие до 
битък не е настрадал. Щета
та от пожара нс е малка.

как се

рия 
ио на 
сиоя 
привстствува МАЙСТОР НА ОПИТИТЕ 

Като стига дотози извод, въпросът за пренас
яне на телефонните разговори на големи разстояния 
теоретически бива решен, но не и практически. И 
ученият сега си поставя нов въпрос: как Да се увеличи 
индукцията на прсносвателните жици?

Но той ис с достатъчно богат да прави опити 
па същински телефонни линии. Решава да навакса- 
този недостатък и с помощта на математиката, която 
с отлично владеел, да прави опити в лаборатория- 
В относително малко пространство разтяга собствс- 

тслефонни линии от гънка жица и 
започва да ги зарежда със специални индукционни 
калеми, според своята замисъл.

Пресмстваиията и експериментите дават резул
тат Ученият окончателно през 1899 година, когато е 
бил на 39-годишна възраст, своето откритие декла
рира ц Уреда за патенти на САЩ. Изобретението на
скоро намира нашироко приложение. Защото то 
улеснява разговори на твърде големи разстояния и 
дава възможност дебелите и тежки дотогава жици в 
телефоните връзки да сс заменят с много по-тънки 

Това е било от голяма полза... Десет години 
на Американската телефонна 

компания казва за това

А друга дрсвноримска актри 
са — Люция* Д» 112-та си 

излизала на сцената.
ссли-

еНо интересно е 
случило това.
Делко искал да направи ди-

година
Сега и дагестанското

Чанкурбн живее и рабо 
ти 150-годишнага Ашура Тел 
искова. Л 128-годишната Лл 

Хфоф през
с събрала над един тон 

плантации »а

Собственикът
ще

ВЕСТ миналотосурия
ЛЯТО
чай от чаените 11ИТС СИ ДЪЛГИ

колхоз. Физическият 
изтощава. Тя ,,се

местния 
труд не я 
в хора на дълголетниците.

чс раждания 
организма на

Някои считат, 
та „износват”

При една анкета, на- 
в Съветския съюз.ПОПОВ жената.

правена
от 400 разпитани дълголетни 

само 12 са били Оезде 
но трижени

214 са имали и леки.
по-късно председателят 
и тслеграфска
Благодарение на Пуниновитс 

ния за десет години спести най-малко сто милиона 
долара”. ______ _

ИЛ НАШИЯ ОБИЧАИ 
И НАЙ МИЯ 

ПОСЛЕДЕН ПРИВЕТ

НЕГОВИТЕ ВНУЦИ- 
ИГОР ВЛАДИЦА И 

ХРИСТИНА

тни,
и повече деца, 
над 6 деца, и 28 —

86-годишната Ц. Коева 
смайка на двадесет 

81-годишната А. ■ Ад-

124 жени
следно то :над Ю

калеми мояга комнл-
деца. 
шпили 
деца, а 
мин — «а седемнадесет.
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— Знам, че вие сте истински 
казва лекарчовексмел

на свой пациент, — Затова и 
да крия нищо от 

От утре ще трябва да
не искам 
вас, 1 
тръгнете на работа.

о

привързанОсъденият седи 
електрически стол. Дирек 

на затвора го пита за 
му желание.

гласове дека уОдодавна ми Аооде 
звонското друштво „Руй" нещо не иде. 
слагаю се, надмудрую ое. Паре имаю, 
нема сале, за пробе. Нешо си мислим: на. и 

имало сале, ама имаше ирм-

наНе торът 
последнотоама

искал да ми дър- 
ръката за кураж.

Бих
житспобрано не е 

редбе...
Слушам тия дни по Звонци що се 

вори. НадигЛа се беше олелий около друш- 
твото „Руй" защо не работи, защо не дър- 

угацину редовно, защо не прибира мла 
и «некои проверени аматери?...
Оди некой пак из руководство чуйем 

дека само през последнете две годиие у 
Звонцй биле дадене 15 представе, дека друш 
твбто активно се уклучавало у различни 

у Сусретите 1на селата и Дру

го
о

- Татко, днес в училище 
казаха, че Земята е кръг- 
Откъдс се знае това?

— Не бъди глупав, Писро! 
Нали си виждал

нижи ск 
дите ла.

глобус.

БЕЗ ДУМИ
Опразници,

Бе манифестацийе.
Ка улезо. на едно събранийе куде се 

говореше за работу на друштвото има и 
що да чуйем, и стану ми ясно Що друштво
то тегаво работи.

Нема слога.
А замислете си, човеци кои се на ела 

требе да играю оро, или да

Той (след кавгата).
— Бях глупак, когато се 

ожених за теб!
Тя (излизайки).
—Знаех това, но мислех, че 

щс се оправиш.пою.гаю — а
Нели йядън че игра на два танца, а друг ку 
кунешкуту, треКи че развезе у

Исто че буд^ и със свирен>ето.
А ис орото е тека. Све до дека се над 

лате, па се преЬидаю й |отБидаю едъи друго- 
га — те кой че йе на танъцът, те кай 
върти левото — оди оро нищо нема да бу-

Малкият Тони плаче, защо- 
то баща му не разрешава да 
изяде преди обеда шоколада, 
който е получил като пода
рък.

шес...

че
— Престани да ревеш 

казва строгият баща, 
плач няма да постигнеш ни
що!

сде.
Затова и тека иду работете — свак 

засьга си играе по свою некикву свирку.
Гледа, слуша, бра ме яд, па си нещо 

Мислим: до дека се не договоре, до дека 
нагласе инструментите — нема сложна му
зика.

— Колко са яйцата?
— Три динара!
— Ех... няма нищо от моятасватба!

— А мама защо постига 
винаги това, което иска?не

И това йе тека — нито свирката, че 
буДе свирйа, нити орото че буде оро...

Половин година по-късно 
Разглеждам книгите си. Коя 
ли да прочета? През изтек 
лите седмици си купих нови 
книги, макар и с малко 
закъснение. Тази вечер ще 
чета, пък и среща имам с 
едиа прекрасна жепа, която 
пазд само като очаквана за 
гадна за себе си. Но аз от
казах срещата. Защо. ли? 
Действително една нова лю 
бовна авантюра обещава при 
ятни мигове, защото всека 
жена е различна. А ние, 
мъжете, в такива минути се 
променяме мъничко. И все 
пак отказах 
сега 
стол 
чел 
дина, 
за трети 
значение, такава киига не мо
же да те изненада, 
се случи. Романът 
ти път ми хареса.

Четири месеца по-късно. Ра

зглеждам книгите си. Коя 
ли да прочета? През изтек- 
свалям една книга от поли
цата. След няколко страни
ци романът грабва любо 
питството ми. Историята се 
развива добре. Писателят 
майсторски и великолепно е 
подредил събитията. На нед 
десетата страница вече подо 
зирам, че тази книга съм 
чел. Но кога? Идва ми на 
ум по-късно. Преди четири 
месеца. Тогава я прочетох... 
За кой ли път беше? А, да, 
сетих се. За четвърти път. 
Няма значение. Разбира се, 
не е така вълнуваща като но 
ва книга, но на моята въз
раст човек трябва да избя 
гва вълненията, измамите. В 
тази книга никога не съм се 
излъгал, значи мога да про 
дължа да я чета.

Петия път също много 
ми хареса... Предварително 
се радвам, че и шести път 
ще я прочета...

да се излъжеш. И действител 
но не се измамих.

Един месец ио-късно. Раз
глеждам книгите си. Код да 
си избера. Тук на тази поли
ца има новц книги. Нови пи 
сатели, нови теми. Критиците 
с малки изключения; напнеа- 
саха за тези книги, хвалеб
ствени химни и както си му 
е редът, аз трябва да вървя 
в крак с времето. Трябва да 
си остана като онези младе
жи, които са вечно жадни 
за нещо ново, за силни ин- 

преживявания.

ПЛЯС!

ДЪОРД МЙКЕШ (УНГАРИЯ)

СТАРОСТ телектуални
Но сега нямам настроение 
за такова нещо. Пък и защо 
ли? Един дявол знае.

Свалям от полицата същата 
онази книга, която вече два 
пъти съм чел. Последният 
път бе преди един месец. 
Една книга, една киига коя 
то вече два пъти ти е харе
сала, трети път в никой слу
чай няма да те разочарова. 
И сега не се измамих.

срещата. И ето 
седя на любимия си 
и чета. Книгата съм 

вече преди половин го- 
ако добре си спомням, 

път беше, но няма

)4 Разглеждам книгите . си, придобивки. Тези например 
коя ли да прочета? Не искам още не съм чел. Коя да си 

*да се хваля, но имам много избера.
' .книги. Квартирата ми е за- След дълъг размисъл ре- 
„прйличала на книжарница, по шавам да взема от полицата 
точно на антикварна книжар такъв роман, който 

:ница. Или на едно съкрови- 
ше С поглед погалвам това 
съкровище. Имам си нови

вече съм 
много. И така 

за четвърчел и ми е харесал 
Което си е вярно, вярно си 
е. В такава книга не можеш

Димитровградско
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