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МЕСЕИЧИЕТОГРЛДСКОТО СТОПАНСТВО
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ПРЕЗ ШЕСТ-

СЪС СТАБИЛНИ И
УСТОЙЧИВИ ТЕМПОВЕ
Данните за стопанисването
на димитровградските
ор
ганизации
на сдружения
труд показват, че на полугодието всички стопански
организации са завършили
с положителни резултати,
Нито една организация няМа загуби, което представля
ва особен успех и свидетелствува за развитието на димитровградското стопанство
със стабилни и
УСТОЙЧИВИ
темпове.
През шестте Л1есеца
на
текущата година общият до
ход на стопанските органи
зации е увеличен с 30
на
сто в сравнение със същия
период на миналата година.
Доходът бележи увеличение
от 42 на сто,
— а чистият доход с 30 ка сто.
Характено за стопанисването през шестмесечието е,
че значително е подобрена
икономичността на стопани
сване. За развитие на мате
риалните основи на труда
са отделени към 8 милиона
динара, което представлява
увеличение за повече от два
пъти по отношение на съ~
щия период на миналата го
дина.
Заетостта през този пери
од нарасна с 6 на сто, кое
то е над републиканско ра
внище. Средният личен до
ход
възлиза
на над 3500
динара, което е за около 16
на сто повече
по отноше-

ние на същия период от ми
налата година.
Такъв стопански успех е
постигнат благодарение пре
ди всичко на
значителни
спестявания и подобрено ка
чество на стопанисване, Така например общият доход
на един динар вложени сред
ства достига 1.67 динара оре
ЩУ 1.58 динара през СЪЩИЯ
период на миналогодишното
шестмесечие. С ДРУПг думи,
икономичността е нараснала
с 5,7 на сто.
И останалите показатели
сочат за стабилни темпове
на развитие: производител
ността на труда,
изразена
чрез осъществения
ДОХОД
на зает бележи ръст от 34
на сто.
Шестмесечното
стопанисване ще бъде обект :на ра
зискване в организациите на
сдружения труд, като
се
потърсят нови резерви. Счи
та се, че значителен резерв
съществува в намаляването
на боледуванията, които бе
лежат увеличение по отно
шение на същия период на
миналата година.
Както се изтъква, стопан
ските резултати трябва да
бъдат още по-добри в края
на годината, тъй като през
второто полугодие повечето
димитровградски стопански
организации реализират сво
ята продукция.
Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД

Жика Радойлович и Милош
Синджич в Босилеград
Подлредседателят на Ре
публиканската конферен
ция на ССРН на СР Сърбия
ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ и ди
ректорът на Завода за пла
ниране и член на Изпълни
телни# съвет на СР Сърбия
МИЛОШ СИНДЖИЧ, неот
давна пребиваваха в Боси
леград.
ОбС представители на
щинската скупщина и обще
ствено-политическите
орга
низации те тук водиха раз
говори във връзка стопан
ското развитие и трудности
те, които се явяваг в иконолшческото укрепване на
комуната, както и за пред
активност за постоящата
ДИМИТРОВГРАД

На 26 август
граничен събор
Според съобщението на
Комисията за гранични съ
Димитровградска
бори на
община, яа 26 август (неделя) ще се проведе грани
чен събор в Димитровград.
Границата ще бъде отворе
на от 5 до 18 часа Югославско време.

ускорено премахване
на
слабостите ги проблемите в
стопанския развой на общи
ната.

С ума
■резмдска
I СФНО •* ^ Форт
■РИ 1973 г.
Издател
ст«

заслуга а «вла
стта ва нафар

■ графич
■ за вра

а

ето на братствота
■
единството между
та народа а народжоата.

ЦЕНА 2,00 ДИН.
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ИНТЕРВЮ НА

ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД В. „БОРБА’'

ОГРОМНА Е ОТГОВОРНОСТТА
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ
БЕЗ НЕОБВЪРЗАНАТА ПОЛИТИКА ПОДЯЛБАТА НА СВЕТА БИ БИЛА
ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКА, НЕЗАВИСИМОСТТА И СВОБОДАТА НА НАРОДИТЕ ПООГРАНИЧЕНИ, ОПАСНОСТТА ОТ СВЕТОВЕН СБЛЪСЪК НЕСРАВНИМО ПО
ГОЛЯМА. ОСНОВНО Е ДВИЖЕНИЕТО ЗА НЕОБВЪРЗАНОСТ ПОСЛЕДОВА
ТЕЛНО И БЕЗКОМПРОМИСНО
ДА ВЪРВИ ПО СВОЯ СОБСТВЕН ПЪТ —
НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ ПРЕДИ ВСИЧКО
ТРЯБВА ДА УВАЖАВАТ
ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО САМИ СА ПРОКЛАМИРАЛИ
Президентът на Република
та Йосип Броз Тито на 14
август т.г. прие директора
на „Борба" д-р Иван Ловрич
и главния и отговорен ре
дактор на вестник „Борба"
Лолич и отговори
Марко
на повече въпроси, отнася
щи се до активността на
движението на необвързаните и подготовката за предстоящата Шеста конферен-

Тито предвожда
нашата делегация
По предложение на президента на Ре
публиката, Председателството на СФРЮ ут
върди състава на югославската делегация за
Шестата конференция на Шефовете на дър
жавите или правителствата на
необвързаиите страни.
В делегацията, която предвожда президеитът Тито са Видое Жаркович, член иа
Председателството иа СФРЮ, Милош Минич, -

член на Председателството на ЦК на СЮК,
Йосип Върховец, Лнозен секретар на вън
шните работи, д-р Антон Вратуша, председа
тел на Изпълнителния съвет на Скупщината
на СР Словения, Берислав Бадурипа, шеф
на Кабинета на президента на Републиката
и Будимир Лоичар, зам. — секретар в Съюз
ния секретариат за външни работи.
Делегацията на СФРЮ за Шестата кон
ференция на необвързаните в Хавана про
веде на 20 август на Бриони под председатедството на президента Тито първо работно
(Танюг)
заседание.

ция на шефовете на страни
те или правителствата
на
необвързаните в Хавана,
Първият въпрос гласеше:
Другарю Президент, как Вие
като един от основоположииците и най-активен участник на движението за не
обвързаността днес виждате
извървяния Щът и как оценявате по-нататъшното развитае на политиката и дви
жението за необвързаността?'
ОТГОВОР: За да се гледа
напред, понякога наистина
е необходимо да се обърнем
назад, за да видим какъв
път сме извървели, докъде
сме стигнали и какви зада
чи ни предстоят. Преди вси
чко трябва да ои припомним
за първите следвоенни годи
ни. по време, когато се раз
вихри студената война
и
когато някои велики сили
на различни начини, но пре
димно чрез сила, настоява
ха да разширят сферата на
влияние и да установят своя
доминация навред по све
та. Народите и страните, ко
ито току-що бяха излезли
от
националиоосвободителните революции,
какъвто
бе случаят с Югославия, ка
кто и тези, които бяха на
път да получат
независи
мост — а които по-късно се
събраха на своята историче
ска среща в Бандуиг — бя
ха проникнати от дълбокия
стремеж ■ да водят полити
ка на независимост и равно
правие, понеже това
наймного отговаряше на техни
те национални интереси и

на интересите на междуна
родната общност. Още то
гава следователно се
яви
алтернатива срещу
блоковата политика във вид на
неудържим стремеж на на
родите да запазят своята
свобода и независимост, сами да определят пътищата
на вътрешното си развитие
и да бъдат господари
на
своята съдба.
Разбира се, за да може
успешно да се отбраняват
основните законни права и
да се влияе върху световни
те процеси, трябваше да се
работи върху обединяването на тези наши усилия. И
понеже Неру,
Насър
и
аз — по-късно ни се прикточиха Сукарно, Нъкрума и
други —■ въпреки всички ра
зличия, еднакво мислехме и
Към същото се стремяхме,ние
без да отлагаме пристъпихме
към акции за създаване на
движението за необвързаност. Тека се и дойде до на
шата среща на Брпонн през
1956 година, а след това в
Ню Йорк и набързо след
това и до Първата конфе
ренция на
необвързаните“
страни в Белград. В нейни
те документи се съдържат
трайните тшепирации и ви
зии, формулираните принци
пи и цели на политиката и
движението за
пеобвързаност, като независим, извън,
блоков и глобален фактор
в международните отноше
ния. Всяка
шьнататъщна
конференция иа най-високо
(Продължава на 2. страница)

ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД
(От 1-ва — стр.)
равните, без оглед на това
при какви
международни
обстоятелства се провеждаи
иа
какво
е давано преше
димство в нейните работи,
потвърждаваха и развиваха
тази своя основна ориенти
ровка и насоченост.
НЕОБВЪРЗАНАТА
ПОЛИ
ТИКА — ОБЕКТИВНА НЕ
ОБХОДИМОСТ НА ЦЕЛИЯ
СВЯТ
Без такава ориентироваса
И последователно прилагане
на приетите принципи дайжението и политиката за
необвързаност биха изневе
рили своята същност. Това
би предизвикало много опас
ности. Оттук произтича и
на
огромната отговорност
необвързаните страни да ос
танат верни на политиката,
станала обективна необходимост не само за тях, но
и за целия свят- Тези стой
ности убедително се потвърдиха през изтеклите две
десетилетияНие днес свободно може
да кажем, че ПОСТОЯННОТО
разширяване на движение
то и неговото израстване в
такъ® важен фактор на меотношения,
ждународните
както и всичко окова, кое
то движението за «необвъРзаност направи днешният
свят до голяма степен да изглежда по-инак, отколкото
преди четвърт столетие, в
най-тясна връзка е тъкмо
и
с неговото независимо
действуване.
демократично
Да не вършеше такова зна
чително влияние, подялбата
на света би била още подълбока, независимостта и
свободата на народите поограничени, опасността от
световен сблъсък несравни
мо по-голяма.
ВЪПРОС: ПоЬволете да Ви
Презипопитаме, другарю
какво очаквате във
дент,
връзка с това от Шестата
шефовете
конференция на
на страните или правителна
необвързаните
ствата
страни в Хавана?
ОТГОВОР: Аз очаквам от
Шестата конференция в Ха
вана да бъде. както и всич
ките досегашни, конферен
ция на континуитета, а съ-

ШтстВо
ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ
Излиза всеки петък
Урежда редакционна
колегия
Директор
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Изп. длъжността
Главен и отговорен
редактор
МИЛЕ НИКОЛОВ
Технически редактор
БОГДАН НИКОЛОВ
Телефони: директор —
46454, Редакция 52-751
Годишен абонамент 100
а полугодишен 50
динара
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СДК —Ниш
4 Печатница: „Вук Караджмч”, Ст. Пауновия
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що и на нови акции. Всяка
досегашна конференция 'иа
шефовете на страните или
правителствата на необвърсъблюдава
зашие страни
проблеми.
специфичните
пред които е изправена по
време на своето провеждане
за
и утвърждава пътища
Всички
тяхното решаване,
шеспирте потвърждаваха
иия възход иа движението
на иеобвързване в борбата
за нови политически и ико
момиче оки отношени* в света<
Шестата
Следователно,
конференция ще даде нов
подтик на борбата срещу
колониал изма,
неоколоииализма, нмперализма и всич
ки видове доминацид,
на
борбата за нови демократи
чни и по-справедливи
от
ношения в света, за нов ме
ждународен
икономически
порядък. Следователно, ще
бъде на линията на общите
усилия за премахване
иа
всички източници на нап
режение,
потушаване иа
кризисните огнища, задълбо
чаване процеса на детанта,
укрепване на сигурността и
мира в света.
Тя отделно трябва да оз
начи по-нататъшната афирмация на коремните принци
пи иа политиката на необвързване и засили незави
симата и извънблоковата
роля на движението в международните отношенияКонференцията трябва понататък да усъвършенствува
демократичните отношения
и да развие демократичния
дух на движението. Разби
ра се, трябва да се обърне
и към въпроса на стълкно
вения и спорове, които отслабват единството и соли
дарността на необвързаните
страни и намаляват тяхната
дееспособност.
С една дума,
Шестата
конференци^ трябва да фор
мулира непосредствените за
Дачи на движението за не
обвързаност в сегашната фа
за на борба за нови между
народни политически и ико
номически отношения и да
посочи пътища за тяхното
осъществяване.
ВЪПРОС: Как
оценявате
обстановката в света като
Цяло и как тя се отразява
на движението за необвър
заност?
ОТГОВОР: Живеем в сложни обстоятелства с динамично. но и противоречиво
развитие ,на международни
те отношения. Свидетели сме
на крупни положителни постижения, каквито са освобождаването на
милионни
маси от колониално
робство. определение на
все
ПО-ГОЛЯМ брой
страни за
свое социалистическо
развитие, израства-не на движе
нието за необвързаност ~в
мощен «Ъактор на световна
та политика и т.н. Същевременно обаче се срещаме
с множество открити проб
леми и остатъци гда старата система на отношения.
особено с различни видове
неравноправие.
експлоатания и прибягване до употребатя. на сила.
Картината на днешния
свят все още е доста дале
че от онази, която бихме
желали да имаме. Светът
ч занапред е поделен
на
блокове и е обременен с
много опасни
конфронташш. които все по-често се
пренасят на териториите на
необвързаните и на разви-

ваццито се страни. Огнища
та на стълкновения, ие само че не са премахнати, ло
за съжаление се явяват и
лови. Намесата във вътреш
нито работи иа други стра
ни и натиск с облягаме въР
ху сила, включвайки и въо
ръжени интервенции,
все
още са твърде налице.
ДЕТАНТЪТ — БЕЗ ШИРО
ЧИПА И КАЧЕСТВО
Не престава агресията сре
щу много страми. Достатъчно е да се споменат теж
ките нападения па Израел
срещу Ливан, или нападени
ята срещу страните от пър
вата лиши# в Южна Африка
от страна иа расистките ре
жими на Смит и ПреторияТвърде тежки събития се
случиха в Югоизточна Азия:
нарушени са елементарните
принципи иа ненамеса и неинтервенции. Надпреварата
В7,в въоръжаването продъл
жава. Преди няколко годи
ни се ужасявахме над циф
рата от 300 милиарда долаг
ра, които годишно се
из
разходваха за въоръжаване.
В междувременно тя злокобно нарасна на пад 400 ми
лиарда долара и т.н.
Политиката иа отслабване
на напрежението, т.н.
детант, постигна пълна афирмация, като алтернатива на
политиката на студената во
йна на конфронтация и во
енен риск. Но за съжаление,
в практиката тя все още не
е получила онази необходи
ма широчина и качество —
които да й дадат пълна виталност и да й обезпечат
желаните резултати.
Особено загрижва отсъс
твието на всякакъв напре
дък в решаването на проб
лема на развиващите се
страни. Язът между проми
шлено развитите и развива
щите се страни и занапред
се задълбочава. Това дове
жда развиващите се страни
във все по-тежко положе
ние, което има по.широки
икономически и политичес
ки импликации.
В такива сложни между
народни условия движение
то за необвързаността, което
даде огромен принос
на
борбата за еманципация, не
зависимост и равноправие
на народите, активно влияе
върху съвкупното развитие
на отношенията в
света.
Естествено е, че и състояни
ето на тези отношения дей
ствува върху самото движе
ние. Това се изявява от ед
на страна в
насърченията
за още по-ефикаона акция,
а от друга
във вид на
повременни нападения вър
ху неговия интегритет
и
основната акционна насоче
ност.
Сегашната световна обета
иовка е загрижаваща. Очак
ванията от преди няколко
години, че по-ускорено ще
се върви напред в преодоля
вале на напражението и ре
шаване на откритите проб
леми, не се
осъществиха.
Но въпреки това, няма мяс
то нито за песимизъм, по
неже във
възможностите
за напредък ни убеждават,
кактс досегашните положи
телни постижения, така и
постоянното нарастване
и
все по-широкото ангажиране
на миролюбивите и свобо
долюбивите- страни и всич
ки демократически и прогре
сивни сили в света. Движе
нието на иеобвързване има,
разбира се,
изключително
място.

Ох
Петата
ВЪПРОС:
конференция в Коломбо Д“
днес нараснаха ролята и силата иа движението за иеобвързвале в международни
те отношения благодарение
неговия
преди всичко на
независим, извънблоков хаКакво трябва да
рактер.
огромна
се направи тази
сила да получи още по-голямо влияние в решаването
на ключовите международни политически и икономически въпроси?
ОТГОВОР: Мисля, че
с
основно движението за необвързваие
последователно
и безкомпромисно да върви
по свой собствен път, афир
мирайки и занапред своите
коренни принципи и цели.
Движемието на иеобвърз
ване в течение на почти два
десетгодишното си действу
ваме по основните страте
гически
въпроси
изгради
свой общ поглед върху све
та. Върху тази основа форму
лира дългосрочна програма
на акция, която най-накрат
ко се свежда до лреобразо
вание на целокупните меж
дународни отношенияРаз
бира се, тази дългосрочна
програма трябва да се про
вежда на дело.
Когато става дума за ос
новните задачи, аз
преди
всичко тук мисля на по-нататъшната, още по-организирана и по-интензивна ак
ция с цел да се
осуетят
опитите да се спре истори
ческист процес на еманци
пация на народите, изкорен
яване на всички остатъци
на колониализма и борбата
за премахване на кризисни
те огнища в света.
Светът просто повече не
може да търпи такива зло
деяния, каквито са постоян
ните агресии на расистките
режими, израелското отри
чане на неотчуждимите ■'на
ционални права «а палестин
ците, политиката на по-на
татъшна анексия на техните
земи. На такива
явления
трябва да се пресече пътяКрайно е време да се пред
приемат решителни крачки
в това отношение. Затова е
необходимо необвързаните
страни мощно да надигнат
своя глас и да дадат конкре
тни предложения и инициа
тиви.
Мисля по-нататък за про
дължаване при засилени уси
лия на започнатите
акции
за изменение на съществу
ващото състояние в иконо
мическите отношения, на
постепенно изграждане на
нови, равноправни и
посправедливи отношения. По
неже това е съществено ус
ловие за преодоляването на
общото незадоволяващо положение в света.
Най-сетне имам
предвид
необходимостта от развитие
на международната
сигурност Цялостно. Трябва да се
спре надпреварата във въоРъжаването и да се открие
процеса на разоръжаването.
1ова трябва да доведе
до
създаване на такива усло
вия на международния мир
и стабилност, в които ще
бъде гарантирана сигурност
та на всички държави. Не
зависимостта и териториал
ната цялост на всяка стра
на трябва да бъдат защите
ни от различни покушения,
въоръжени интервенции
и
всички видове
намеса
в
техните вътрешни работи.
Всичко това представлява
ведно и съдържанието
на

процсса на намаляване на
напражспието и води и7>м
положително
лреобразовапие на международните от
като
няло.
Понеже
ношания
няма намаляване на напре
на
жението без решаване
откритите световни пробле
ми и постепенно изменение
на естеството -на съществу
ващите международни
отношения- Не може да има
положителни
траниито
сформацми на отношенията
без намаляване иа напреже
нието като единствена алтернатива на конфронтация
та, която заплашва с воен
на катастрофа. Затова Двииеобвързване
жението на
от своето наставаме твърдо
се определи за политиката
на намаляване на «алрежа/гието, мира и напредъка.
НЕОБВЪРЗАНИТЕ И
БЛО
КОВЕТЕ: НИ ЕДНАКВО
РАЗСТОЯНИЕ, НИТО КАТЕ
ГОРИЧНО ОСЪЖДАНЕ
ВЪПРОС: Вие,
другарю
Президент, често сочехте за
отделната отговорност,
която най-големите сили имат
по отношение
опазването
на мира и укрепването на
света. Белсигурността в
градската конференция
отправи апел до
Съветския
съюз и Съединените амери
кански щати. Дали
може
би съществува нужда нещо
подобно да се направи и в
днешно време?
ОТГОВОР: Макар че сега
шното положение много се
различава от онова
през
1961 ах)дина, считам че и
днес е актуално необвърза
ните страни, доколкото имат
възможност, конструктивно
да влияят върху отношени
ята на великите сили, за да
могат тези отношения
да
бъдат стабилна част на об
щото намаляване на напре
жението. Разбира се, необ
вързаните страни не могат
да се примиряват с каквоТо и да било споразумяване
на великите сили за тяхнасметка. Обаче напрегнатите
отношения между великите
сили, тяхната конфронтация,
винаги имат и
по-широки
отрицателни
последствияЗатова техните
отношения
не са само тяхна лична рабо
та.
Но не е достатъчно да се
нормализират и подобряват
отношенията само измежду
СССР и САЩ. Необходимо
е същото да се прави и из
между СССР и Китай и Ки
тай и САЩ в интерес на
всяка от тези страни, както и целия свят. Ние жи
веем в единен свят, в кой
то трайният мир може да
бъде сам0 единен.
ВЪПРОС: Другарю Прези
дент, какво можете да ка
жете по повод, различните
тълкувания на движението
за
необвързаност
спрямо
една или друга блокова групация?
ОТГОВОР: Движението и
политиката на иеобвързване
не са и не могат да бъдат
трансмисия или резерв
на
който и да било блок. Това
е несъвместимо със същина
та на политиката на необвъРзването.
Нашето становище
към
блоковите групации и тяхната тх>ля в света е извест
но. Ние, както повече пъти
изтъквах, се
определяме
преди всичко спрямо поли-
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В. »БОРБА«
тиката на отделни страни
ценр??И Се Към блоков^е’

тегорична осЪДа
'
° Ка~
чваа3«^Р^Се’ ™ва не изклю-

с^тРУ™ствеЛ1
®ЪРХу извес-

на коегзистенция, във взаимен
и
от
общ интерес.
Когато
година подехме инициатива
за кодификация на принци
па на миролюбивата и активна коегзистенция
като
международно-правна осно^ за реализиране визията за
по-хубав
и по-справедлив
овят, кие се
Ръководехме
от това да създадем основа
за сътрудничество
между
всички страни, без оглед на
тяхното обществено-полити
ческо устройство.

развитите страни се
ОТКЛОНЯВАТ ОТ РЕШЕНИ
ЯТА КОИТО СА ПРИЕЛИ
ВЪПРОС:
то

Неотдавнашно -

УНКТ^Гмани^а по!" за.
че ни този Път не са прояви
ли политическа
готовност
за променяне на съществу
ващите неравноправни ико
номически отношенияКакво във връзка с това характеризира борбата, която
водят необвързаните и дру
гите развиващи се
страни
за установяването на
нов
международеен икономически порядък?
ОТГОВОР: Изминаха поч
ти пет години откак шестоТо специално заседание на
Генералната скупщина
на
Обединените нации гласува
резолюциа за нов междуна
роден икономически
порядък. Това беше решение от
историческо значение за Ця
лата
международна общ
ност и това се потвърждава
без оглед на всички отпори
за нейното претворяване в
дело. Днес дори виждаме и
това, че развитите
страни
отстъпват и от някои реше
ния. които са приели на ше
стото специално заседание
на Генералната
скупщина.
Това се изяви и на неотдав
на проведената Пета конфе
ренция на Обединените нации за търговия и развитие
в Манила.
Обаче това не може и не
ще да ни разколебае в твъР
дото убеждание, че установ
яването на нов междунаро
ден икономически попядък
е ппавиягг П7,т за преодол
яване на неравноправието
и експлоатацията в между
народните икономически от
ношения, както и сялнествувашата криза в световното
стопанство.
Когато необвързаните стра
ни раздвижиха инициатива
на четвъртата среша.
те
изхождаха от общите инте
реси на всички страни, кое
то иа целокцпния
концепт
даде универсални димензии.
Имаше се предвид, че взаи
мозявисимосття в светя все
по-ятжо изт/квя. «о и това
вопм
че сътцото мож^> да
К^Г.М отгасни К™тгЪттпкт"'. поКОЛКОТО 7Ю са МИ1»й КъМ ВЗС

мана на л^иштелич мсгх^и
за дсмокоатизапи^ ча можикояомш^ски
дунаполпито
отношения24. АВГУСТ 1979 Л БРАТСТВО

Днес ние фактически има
парадоксално положение.
една стРана, преговорите
од „„
иа н°в меп™У*1ар°Лен
икономически
орядък не дават задоволяващи резултати.
Отпорите
и отклоненията
тук—таме
зябч™ВВДНИ- а ТУК—гаме се
забулват с воала на
вербаЛНа подкрепа. От друга
страна, световното
стшшгство днес е западнало
в
Дълбока криза. Инфлацията
е изнад поносимото равни
ще. Армията от
незаета
става
все по-голяма.
_
Про
текционизмът взима все пошироки размери. Нарушава
се процеса на стопанско въз
производство и в развитите
страни. Всичко това
потвърждава надминатостта на
настоящата система на ико
номически отношения в света. Това се отразява и на
междун арод
т-х н ите отношения,
изцяло. По такъв начин особено се изострят съществущите и се създават нови извори на
'Напрежения
и
стълкновения.
Л1е

ВЪПРОС: Какво необвърза
ните и другите развиващи
се страни трябва да направ
ят на шестата среща, за да
подобрят своите акции
на
икономическото поле?
ОТГОВОР:
Считам,
че
предстоящата среща в Ха
вана ще се срещне с твърде
важни задачи на икономи
ческото поле. По отношение
основните стратегически оп
ределения, аз считам че не
ще има дилеми. Установя
ването на нов международен икономически порядък
си остава и занапред първо
степенна политическа зада
ча. Аз тук не искам ла навлизам в многобройните аспекти на неговата конкретна реализация- Но- считам,
че досегашният опит сочи,
преди всичко
към това,
че облягането на необвърза
ните и останалите развиващи се страни на собствени
сшти и взаимно сътрудничество става все по-стабилен
фактор и на собственото им
развитие и издигане на повисоко равнище на прегово
рите и сътрудничеството с
развитите страни,
Нашето
взаимно сътрудничество зиа
чи е един от основните еле
менти на борбата за устаяюв
яване на нов международен и икономически порядък.
Назрели са условията то
да се издигне иа много повисоко равнище и да се раз
шири на всички важни об
ласти. При това, имам в
предвид
и проблема
па
Нсобвъ рзаиите
енергията,
посочат
страни трябва да
неговите истински димензии
и да му определят С7,ответ
но място и в своето взаимно
сътрудничество и в прегово
рите и в сътрудничеството
с развитите страни.
С7,щевремеяшо
би
Това
осуетило и всички
опити
този обективно изключител
но важен проблем да
се
представд в неправилна спе
тлииа и да се злоупотребява, между другото, н за нокушения срещу еднистоспю
и солидарността на раз
ващите се страни.
очаквам,
Аз, естествено.
че в Хавана ще се разрабо
тят и предложения за по-нататъппш преговори с разви
тите страни. При това ОТ-

Делно би трябвало да се воДи сметка за
принципите,
които трябва да се приемат
За -предстоя щето специално
заседание на Генералната
скупщина на Обединените
нации и за приемането на
”°ва межДУНародна страте™я на Развитието за предт1?ЯЩата декада. Затуй счиI?**’ че тРябва между дРу.
гото’ Да разработим добре
™ВИ!Г кон«епт на така нарачените глобални прегово*оито Да обхванат всич
*** въпроси от значение за
Установяването на нов межДУнароден икономически поРядък и да обезпечат едно
вРеме1™ото им обсъждане
в Рамките на Обединените
нации-

впЕТжи4Е„ж

ЖДУ НЕОБВЪРЗАНИТЕ

ВЪПРОС: По обективни
исторически и други причини
всред
необвързаните
страни съществуват разли
ки, макар че те не довеж
дат под въпрос единството
на движението в неговите
основни определения. Как,
по Ваше мнение, могат да
се преодолеят тези спорове
и стълкновения?
ОТГОВОР: Преди всичко,
бих искал да кажа, че споровете и противоречията не
са нещо, което отделно ха
рактеризира движението за
необвързаност и отношенията
между необвързаните
страни. Не смее да се губи
от предвид, че целокупните
международни отношения
днес се намират в свеобраз
на криза. Движението за
необвързаност
днее
обе
динява над две трети от су
веренните страни, членки на
международната общност, и
не е чудно тогава, че мно
жество противоречия на съ
временния свят се отразяват
и в него.
Когато по-задълбочено се
обсъдят причините на сло
ровете и стълкновенията между необвързаните страни,
ясно е че те в най-голяма
степен представляват
наследство от по-ракшния колониален период и следователно, не могат така бързо
Да се ппемахнат. Така съ
що трябва да се има пред
вид, че много новоосвободе
ни страни се намират във
фазата на формиране на соб
ствемо национално битие й
че това е процес, който не
ппопгча лесно и без вътре
шни сътпесетшя и въшниа
*'ям^са. Т-Те-жолоииалистическите интереси и надпрева
ра на великите сили довеж
дат ло това тези обектишпг
проблеми да прерастват в
кризисни огнища и да зап
лашват националния сувере
питет и териториалната Ця
лост ма много страни, дори
и на световния мир.
Т-То аз искам да посоча и
отговорността на пеобв7»рза
ните страни между
които
се стига до взаимни конфли
кти. Тс по так7,в начин ри
скуват собствената си неза
висимост и отварят вратата
за. чуждестранното ПРГТС7,СТпие и влияние. В съигото
вредго усложняват и всеобото действие на нашето
движение. Поради това тези СТълкиопеиия не могат
ла ^ наблюдават изолирано те представляват проб^
Търси аТ1гажиране и яа т1ашето движение,
д в ТОва е, уверен съм. С7,Д7>ржан нациоиалгщят пи:
терес, както иа
страните,
дошли в стълкновение, така
и иа нашето движение като
> !<< гч- •
Цяло. I V
■.

Затуй повече пъти изказа
хме своята загриженост за
рад стремежа за разширя
ване на споровете и стълкно
венията измежду отделни
неоовързани страни.
застъпвахме се и давахме кон
кретни инициативи те да се
уреждат по мирен път. Из
ходът от такива положения
е, преди всичко, в прилага
нето на принципите, които
политиката и движението
за необвързаност застъпват
като база за най-широка де
мократизация на междуна
родните отношения- А това
предпоставя старателно изграждане на взаимно дове
рие и истинска
готовност
споровете да се разрешават
по мирен път. В такива случай другите необвързани
страни трябва да изнамират
начини да окажат ефикасна
помощ и то преди да
се
стигне до открито стълкно
вение.
Това нещо, естествено, не
представлява намеса във
Вътрешните работи, но пред
ставлява усилие от отделно
значение, което е в съгласие
с принципите на нашата по
литика.
Усилията които съществу-
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доведоха до сдружаване върху платформата иа политивъарзжИосДтВИЖТ™аТе 11”^ходяшия обсег за осъщИествя
ване и защита на «ационалните интереси на всяка отделна необвързана страна и
нашите съвместни стремежи на международен план.

СПЕКУЛИ И ДЕЗИНФОР
МАЦИИ
ВЪПРОС: Изглежда,
че
някои разлики нарочно се
преувеличават и драматизи
рат?
ОТГОВОР: Има такова не
що. Това фактически е из
раз на желанието да се от
слаби нашето единство, съставна част от опитите да
се намали значението и дис
кредитира ролята на поли
тиката на необвързването.
Различните спекули не са
нещо ново: такива имаше
и- по-рано.
Има и дезинформации.
Днес например научих, че
С7,м дал интервю на «якой
вестник в Бейрут — на ня
кой си „Ал анвар". Не нав
лизам в това какво ми се
приписва, че съм казал, още
ис съм го прочел.
Очудва
ме само това, че в днешно
време моЖе такова
нещо
да стане.
ВЪПРОС: Другарю Прези
дент, какво считате, че мо
же да съДействува за пови
шението дееспособността на
движението за иеобтфзаността?
ОТГОВОР: Към онова, ко
ето вече казах, считам че
е необходимо постоянно да
укрепва демократичното ра
звитие на движението. То
ва, преди всичко, подразби
ра укрепване на равнопра
вието. Необв7,рзатште стра
ни преди всички други тряб
ва да зачитат принципите,
които сами са прокламира
ли. Необходимо е също та
ка да се полагат отделни
усилия механизмът. на координация да б7,це фактор
само за укрепване за е<|>и-|
касиостта, но и за атодобре{
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ние на демократичните ст
отношения. Особено е необхо
димо взаимните консултаг
ЦИи и решаването чрез кон
сенсус да бъдат
широко
прилагани и спазвани. Всич
ко това заедно трябва да
даде възможност да дойде
до по-голям израз интересът
и ролята на всяка отделна
страна, и всички заедно, а
с това ,ще укрепва и деес
пособността на самото Дви
жение.
НЕОБВЪРЗВАНЕТО —

ВЪПРОС: Можете ли, като
президент на СФРЮ и шеф
на югославската делегация
на предстоящата Конферен
ЦИя на необвързаните,
Да
ни кажете нещо за подготов
ката и инициативите на нашата страна за тази важна
среща?
ОТГОВОР: Нашето •определение
за необвързване
произтича от нашата револ
юция и е неразривно свърза
но с Целокупното обществе
но битие на нашата страна,
със системата на , социалис
тическото
самоуправление

трайна и цялостна
основа
„а всички “Хй
активности
вХоТрХи™ 0™0Ше
Югосла^я сиХоХа
тижа, с който “ ползв?
Движението на необвързав
ните и в световнитеотноп^'
нист изобщо
ношеНие с основание реагираме на всички опити да се
потисне ролята на полити
ката и движението за необвързаност в разрешаването на крупни международни
въпроси, или неговата политическа физиономия и акЦ«я да се насочват в едно
или друго направление. Ние
и досега, ведно с останалите
необвързани страни, последователно се борехме необвързаността като политика
и движение да остане силен
и независим фактор на на
ционална, икономическа и
ооществена еманципация.
У нас, както е известно,
от отдавна са в ход обемни
политически и други при
готовления на Шестата
ференция в Хавана. Сформи
рана е и
координационна
комисия, начело на която
се налшрам аз, която Ръко
води с целокупните приго
товления.
Платформа
за
нашето излизане обсъждаха
и приеха компетентните по
литичеекц п обществени фак
тори в републиките, автоном
ните области и Федерация
та. Имаха и твърде полезни
срещи с Държавници
на
ГОЛяМ
брой
необвързани
страни.
Що се касае до нашите
инициативи, аз казах вече
достатъчно за това. Ясно е,
че както и на всички досегашни конференции,
ще
се застъпваме политиката и
движението за необвързаността, като се изхожда от
коренните и основните прин
ЦИПИ
и
за
укрепване
единството върху тази основа, още по-добре се под
готвят за осъществяване на
крупните задачи, които се
намират пред международ
ната общност. Важно е на
всички винаги да
бъде
пред очнте историческата
миснет на нашето движение
като салюстоятелен и неза
меним фактор в борбата за
мир, икономическо разви
тие и обществен прогрес.
•ч
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КРАЙГРАНИЧНО С-),труди ич ЕСТВО

Интензивна и
разнообразна
програма

С идването па ^д^Г^оч1за
на онези ,.горе" в КоВ ЖИВОТА на Йосип жс
минтерна, че неговите кон- З^^епока” живота на наповече
Броз Тито е имало
цепции, който той изнасял, шето работническо движе
трудни и деликатни ситуа- са реални и могат да се про ние, народи и народности.
цип, в които не е било дос- ведат в дело. На този път е Другарят Тито успява за
татъчно само да се взимат трябвало да се отстранят
Тазгодишиата програма за Белград са
кратко време да ликвидира
сътрудиичес- иия дентъР магазин
решения с помощта на не много съмнения» недоверие фракционните прояви и да крайгранично
„ ,.Белпиката и познаването на не и пречки. Трябвало е да се консолидира
Димитровград- версалния
на тво между
редовете
щата, но и е усета на един издържи Д°е години провер
^лаГТит1КС^
създаде оршии ска и съседните общини от
особен нюх на визионерст- ка, докато не получил съгла партията, да
во. Несъмнено, един от най- сне „отгоре" да проведе в заш гойно, политическо и и- НР България — Драгоман и където са разгледали цехо
дейтю
единство
и, въз осио- Годеч се развива по-успешразговор
жи
деликатните моменти в
вете и са водили
дело това, за което се зас- ва на изворния творчески
на синдикалнаио и по-добре в сравнение
вота му представлява лято тъпвал.
ло- с миналата година. Тази го- за работата
марксически
анализ
па
то на 1937 година, когато
•га организация, в Крушевац
Именно тези две години
и Жупрез август, на четирдесет и на работа и борба, в най" ложеиието в страната и в диша за разлика от преди, е (историческия музей
сътрудничество пски рубин), във_ Върнячка
пет годишна възраст, след -юляма част на собествела света, да подготви партията установено
за
предстоящите
съдбовни
областта
на
стопамствогодишна отговорност, развиват в ллч
и в
двадесет и седем
баня РХ центъра „Меркур .
исторически събития, за пей то
дейност,
революционна
Тези разменни гостувалия
костта ша Йосгип Броз и не
Между
общеешеио-полиполе3ни (не само
ЙОСИП БРОЗ ТИТО става говите сътрудници ш активи пата историческа роля в
генерален секретар на ГОго сти на ЮКП оамостоятел- НОБ и революцията. Успява тичеокитс организации от са Г^Р^,оаИмно запознавада
запали
факела
тга
рсволкомунистическа
крайграничните
общини
тан^р|на
работниците,
но и за
славската
мост и вяра в собствените си
партия- За този исторически ли, което е от решаващо ютията в страиата и да обс- ла СЛСС <а <угСЛСДимитропград познаването с
тожекиша17-ти август от 1937 година значение за дейността на дини шейните народи и
иосети ОК ша БКП в Драго- ята на двете страни,
—
другарят Тито си спомня:
партията през времето, кое родпости, за да завоюват
мш. където са водени разВ рамките на крадгранипълна победа.
..През първата половина то настъпвало.
се
говори по организационни чмото сътрудничество
на август получих поръче
състоя и среща между жение от другарите Чолакович
въпроси. Гостите от Димт- лезничарите
на
ж.п.
Димит
и Жуйович от Париж вед
ровград са били запознати
11§8§й
нага да замина за Париж,
от БКП в Драгоман за орга ровград.
където се намираше седали
низацията и работата ма об
Тази година за пръв път
. щето на Централния комнщинската организация
на
; тет. Там пристигнах на 17-ти
БКП
в тази
крайгранич е установено сътрудничест
во
и в областта на стопанавгуст 1937 година. Казаха
на община. Предстои деле
Именно АПК Драми, че Горкич (тогавашен
гация на ОК ма БКП от Дра ството.
гоман
и земеделска коопегенерален секретар на пар
I гоман да върне посещение
са постиграция
,
.Сточар”
тията — бел. на ред.) бил
то на Димитровград и да се
извикан в Москва,
където
запознае с организацията и нали договор за взаимопомощ
при
прибиране
на ре
по-късно бе и арестуван. Ко
работата на общинската ор
минтернът ме бе вече осве
ганизация на СКС в Димит- колтата и подготовката на
домил за това, давайки ми
силаж. АПК Драгоман изровград.
същевременно и мандат да
06- прати енлокомбайн на по
В организация на
Ръководя с
полип гческия
щиноката синдикална орга мощ за прибиране на сено
секретариат. Именно
така
кооперанизация в Димитровград и то. а земеделска
„
станах генерален
секретар
общинските профсъюзни ор ДИя „Сточар
ще изпрати
и поех пълна отговорност
ганизации от Годеч и Драго сетне своя механизация, за
за нашата партия. Но це
ман се проведоха разменни да извърши услуги на АПК.
лия този период беше из
Счита се, че в стопанско
гостувания на групи работ
пълнен с голяма неизвест
ници от по 30 души между то сътрудничество е напра
ност, от която идваха и мно
вена
първата крачка. ЗанаДимитровград и Годеч и ме
го трудности в нашата ра
жду Димитровград и Драго пред това сътрудничество
бота.
трябва още повече да
се
ман.
В Париж се задържах из
Гостуващата група от Ди- развива,
вестно време, заради разчи
Да
напомним
още,
че
ди
митровград
на
Годеч
посе
стването на положението в
митровградските самодейци
ти Своге, където разгледа
част от ръководството
на
шоколадовата фабрика и во гостуваха в Голямо Малово
нашата партия, което още
ди
разговори
за
организа(Драгоман) и Годеч, а че госе намираше в чужбина.
ЙОСИП БРОЗ ТИТО
цията на профсъюза. Също стуванията им трябва
да
След това се завърнах в
върнат самодейците от тези
. посети Плевен и Троян.
страната и образувах ново
временно ръководство.
Гостуващата пък група от две места до края иа годи
... Създаването на
«ново
Димитровград на Драгоман ната. Също така ще се про
Ръководство на. Югославска
посети Драгоман, Самоков ведат срещи на просветни
та комунистическа партия
(музесг и текстилна фабри те работници, младежта и
в страната означаваше река). Боровец и Рилския ма спортните отбори. Предвидя
шителна крачка по ПъТя
настир.
програ
«ата тазгодишна
към вътрешното укрепване
ма се изпълнява успешно,
на партията и премахване
Групата от Драгоман, ко- С други думи договорът,
на всички фракционни осято върна гостуването на приет за крайгранично съттанки. Новото ръководство
димитровградчани
посети рудничество между Димитведнага създаде преки връз
Ниш, (музея „12. февруа- ровград и Драгоман и Годеч
ки с Ръководствата на наци
ри”), ДИН. където води раз се изпълнява успешно,
оналните и други по-пиеши
говори за работата на синръководства в цялата стра Надсловната страница на брошурата
горното загладикалната организация- В
Ст. Н.
на, в работата си се обърна вие, излязла в издание на издателство под
„Братство*’
към проблемите на работни
ччеаката класа и трудещите
АКТУАЛНА ТЕМА
в подобрението начина на работа там. където то
се. То организира партийна
ва нещо «е е свързано с по-големи преустройства,
техника и школи за маркси
да се върви по-бързо, но не бива да се бърза
ческо образование."
там, където са необходими промени на нормативни
Въпраки че през 1937 то
те актове, някои законопредписания или уставни
дина Тито действително за
разпоредби.
става начело на партията,
С прилагането на Типовата инициатива за ко
той фактически и преди това
лективно ръководене и отговорност се цели пос
е бил неин действителен ръ
Титовата инициатива за въвеждане на колектигане на още по-пълна демократизация на социа
ководител. След завръщане
тивно Ръководене и отговорност, изнесетга
пред
листическото самоуправление и внедряването му
то му от Съветския съюз
Осмия конгрес на синдикатите, намери широк отпрез 1936 год., Тито с най-бли
във всички пори на обществено-политическия ЖИклик всред гражданите и трудещите се у нас.
зките си сътрудници започ
вот У |Нас- Това ще бъде още една възможност
Неговите думи, че „всички мероприятия и реше
ва да създава организацио
за най-широка изява на творческите споообности
ния на този план, още от сега трябва да се раз
нно и функционално нова
на
трудещите се и гражданите, крачка
напред
работват и постепенно да се минава към пълното
модерна революционна пар
в борбата за още по-пълно прилагане и внедряи прилагане — вече се претворява в живо дело
тия. На този път, в услови
ване на делегатската система.
В организациите на Социалистическия съюз
ята на суров буржоазно-по
С въвеждането на колективно ръководене, ре
Съюза на комунистите, синдикатите, младежта- в
лицейски терор и преследва
шаване и отговорност се премахва възможността
основите организации на сдружения труд и мес
не на всичко прогресивно,
за прояви на лидерство, бюрократизъм и решава
тните общности — навред е разгърнато всенарод
а специално на всеки кому
не в тесни кръгове, а се разкрива широко поле
но обсъждане на инициативата, като се търсят
нист, фракционни прояви в
за изявя на всеки трудещ се и гражданин. Създада^^Х
най съответ»и решения за
провежнай-високия връх на партия
“ “ условия за още по-широка демократизация
и пр. е трябвало в страната
Подобно е положението и в Съюза
оките Гюп1™а.,П°ЛИТИКа ~ За афирмация яа истинда се покаже, че ЮКП мо
на синоките оорци за социалистическото самоуправление;
дикатите, в Съюза на социалистическата младеж и
же да поведе не само работ
НОВ тласък на развитието и (изграждането
др. организации.
ническата класа в революци
на нашата самоуправителна и необвързана
онна борба, но и голяма
И затуй е съвсем на място констатацията, че
социалистичеока родина.
част от народа и да докаМА.

шестдесет
години
революционна
Борша стой

ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВА
В ЖИВО ДЕЛО
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БОСИЛЕГРАД

ознаменуван Деня на граничаря

15 август

СУРДУЛИЦА

Всвчкв като едвв С НОВО ИМЕ НА ЗАСТАВАТА
издиглне™остигнатЙСзавиг1ниДр?логичес

вЖ1!?1ил,"йл™1жТрГй™™'
™т,УхЕ„Ж^
™оз"тйтоСФРЮ' ИН№

Т азгодишният празник 15
август — Д©Ня на
граничаря в поделението на дру
гаря Милан Попович в Бо
силеград и крайграничните
застави бе тдпжестк-по ™
.*

:
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МЖГйК;

кажем и това, че
същата
охраняват не само гранича
рите, но тази свещена длъж
ност изпълнява и народа,
Съзнанието за сигурността
Па^^раната ни е и съставна

1П га?

■ч***~9 Ч*

-

ГОЛЕМИ УСПЕХИ В ИДЕ
ИИО-ИОЛИГИЧЕСКОТО из
ДИГАНЕ
Покрай задачата за охра
на на границата голямо вни
мание в поделението се посвещава на
идеолошческополитическото издигане. Ска
листите, планински и найчесто неиристъпни терени,ко
ито на граничарите
никога не са пречка в осъще
ствяването на задачите, ре
дуващи се последователно,
се заместват с
кабинети,
учебни стаи.
Тази година 117 войника
завършиха курс на
тема:
„Революционният курс
на
партията”, а 120 граничари
също успешно завършиха и
младежката
политическа
школа на в. „Борба”. Все
кидневно се сменяват и допълняват военното знание
и
идеологическо-политичес
кото издигане. Старшините
са и командири и възпита
тели, а войниците с високо
съзнание за
отговорност.
Над 50 на сто тези млади
хора са
вече членове на
СЮК, но и голямо число и
от останалите изразяват же
лание и оправдават крите
риите наскоро и те да стъп
ят в редовете на СК.

М. Попович говори на тържеството

-«г;

чари е на всекидневна проверска. И винаги постигнати
те резултати са високи. Си
гурността на нашите граници е изключително здрава
защото този първ еталон,
тази защитна сила винаги
укрепва с народа — с жителите на
кр айграничните
места.

я

На пост
намелуван. Този ден на зас част на съвестта на всички на
тавите,
граничарите.
стар ши народи и народности за
шините, представителите на мир на границите ни, но и
по-широко — на Балканите, в
обществено- политическите
организации и Общинската Европа и в света. А близко
скупщина, представителите
то ни минало ни научи, че
на сбратимените със заста проблема за защита на гра
вите
трудови организации ниците ни и на социалисти
от Враня, Лесковац и Влади ческото ни общество да ре
чин хан, младежта, пионери шаваме със собствени сили
те и -населението посрещна чрез системата на всенарод
ха с голяма радост своя пра ната отбрана. Покрай всич
зник и още повече че праз ки нас не е възможно да
никът съвпада с двойния ни мине границата ни незабел
юбилей' с тридесет и петата язан никой — изтъкна меж
годишнина от формирането ду другото другарят Поло
на граничните военни части ви ч.
От името па гостите праз
и с 60-годишшшата на пар
тията, СКОЮ, революционни пика на граничарите чести
те синдикати и напреднича ти В. Велинов, председател
синдикален
вото движение на жените. иа Общинския
А всичко това даваше особе съвет в Босилеград.
— Пожертвованието, храб
но голямо чувство и белег
ростта. отговорността и спо
на гордост и отговорност.
Централното тържество се собността иа нашите граникъдесъстоя в Босилеград,
то пред войниците, сташиДИМИТРОВГРАД
ните и гостите другарят По
пович произнесе реч, в коя
то бе подчертан историчес
кият труден, но славен път
от
застава
на нашите гранични части.
Войниците
__ Факт е. че трудно мо „Иван Караиванов" тържес
же да се изброят всички за твено чесгвуваха 15 август
дачи, които всекидневно из Деня иа граничаря. Заедно
лълняват граничарите,
но с гостите си от „ Гради я” и
славната традиция на свои мнозина граждани от близте предшественици в съвме ките селища този ден престното спазване на граници мина в дружеска и весела
те «и и мирното изгражда- атмосфера. Най-радостии от
не на ■.социализма в страна всички обаче бяха младите
граничари ИВО
ДЪРНОЯ»
та ни е главната цел.
ВИНКО РОДИЧ.
-СЛАВКО
Когато става дума. за гра- БАРБАРИЧ
и ДРАГО по
можем
а
да
не
ницата, не

Денят на граничаря,
15
август, тържествено бе озна
менуван с многобррйни ма
нифестации и в поеделението на Радомир Ристович.
Централното
тържество
се проведе на застава „Палска долина”, която получи
името на народни* герой
Жикица Йованович Шпанац.
На тържество, покрай пок
ровителя на тържеството,
представителите на СОСТ
„Крушик” от Валево присъствуваха и
представители
ка Общинските
скупщини
Валево, Сурдулица, и други
места, както и представите
ли на местните
общности
Кострошевци, Клисура
и
Драинац и алпинисти
от
дружество „Кукавица”
от
Лесковац.
След тържественото именуване на заставата, бяха

изнесени спомени за лика
11а народния герой Жикица
Йованович Шпанац, бе пре
дадена културно-художестве
на про•грама и накрая
се
изви Козарашко охро, символ на братството и едннството и сплотеността на
граничарите и населението.
Бяха връчени и призна
ния на най-добрите грани
чари. Значки „Прилежен вой
ник” получиха граничарите:
десетникът Йосип Главаш и
войниците: Дарко Тот, Джу
ро Мезга, Драго Бабич, Иви
ца Калуджер, Мустафа Шахбазович. Зорко Марян
и
Едхем
Субашич.
Повече
войници бяха наградени с
по 10 дни наградна отпуска
и писмено похвалени.
С. Микич

ПОЧИНА
БУДИСЛДВ

шошкич

По случай празника
за
примерно изпълняване на
отговорните си задачи вой
ниците Мил е Бабич и Скендер Беоин получиха
чин
разводяиг, осем войника по
седем дена отпуск, 11 полу
чиха похвали, 10
войника
бяха възнаградени с книги...
Войниците Желко Вуджан,
Петко РаЯк и Анто Ковачевич тоя Ден получиха високото войнишко признание
- значка „Прилежен войник”.
За отбелязване е, че в за
ставите активно се провеж
дат и свободни дейности.
От голямо значение е и съ
трудничеството на гранича
рите с младежите от близ
ките места, а същото се про
явява на всеки платг. особе
но в реализирането на кул
турно.художествени програ
ми. Най-големи резултати в
това отношение постигнаха
граничарите от заставите
„Станимир Велкович — Зе
ле” от Груишш, от „Кадиияча" над Д. Тлъмиио, „Пчоиир" от/ Божица...
В. Б.

ПРИ ГРАНИЧАРИТЕ
СИПОВИЧ, които получиха
по този повод значки „ПРИ
ЛЕЖЕН ВОЙНИК”.
След приятно прекараните
часове в разговор с гранича
рите, гостите напуснаха за
ставата, доволни от видяно
то, от високото съзнание на
пазачите иа нашите гралгици, които имат пълна под
крепа и съдействие рт стра
на на населението.
Т. П.

На 13 август т.г. в Будва ненадейно почина
Буднслав Шошкич, председател на Скупщината
на СР Черна гора. Роден е през 1925 година в Но
ви пазар. През 1940 година става член на СКОЮ,
а член на ЮКП от декември 1943 година. Намира
ше се в частите на НОБ — в Шеста черногорска
бригада, а след това в Първа черногорска бри
гада в корпуса за народна отбрана. В тях изпъл
нява длъжностите секретар на бригадния комитет
на СКОЮ и член на политическия отдел на бри
гадата. След освобождението изпълнява отговорни
длъжности в младежката организация, в журна
листиката, СК, в Социалистическия съюз и в ор
ганите на властта. На Осмия конгрес на СЮК бе
избран за член на СК и СЮК, а на Деветия кон
грес за член на Председателството на СК на СЮК.
Слод Четвъртото заседание на СК на СЮК през
1966 година става член на Изпълнителния комитет
на СК на СЮК, а в пержУда между Деветия и Де
сетия конгрес на СЮК бе член на Изпълнително
то бюро на Председателството на СК на СЮК.
За председател на Скупщината на СР Черна
гора е избран през месец май 1974 година и отно
во на изборите през май 1978 година. Тленните
останки на другаря Буднслав Шошкич са погреба
ни с най-високи почести на 14 август на гробища
Чепурцн край Титоград.
На снимката: Буднслав Шошкич на 11 конгрес
на СЮК следи работата на комисията за развитие
на политическата система и социалистическата де
мОкрация*
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РЕЗУЛТАТИ ИА

„ТИГЪР-ДИМИТРОВГРАД

Стабилизационната
програма с високи ефекти

ДОБРИ

ДЕЛОВИ

иа
Приетата в началото
стабилизационна
годината
в
„ТигъР-Димитпрограма
—
.
ровград" с високите ефекти
локапрез шестмесечието
за, че когато се избере шравилният път деловите резул
тати наметна могат да бъдат
добри. Няколко основни ка
тегории красноречиво лотКрека — Бановичи

Връщане към „черното
злато“

“ър,Производителността

низания ма сдружения труд
в ст,став на гумарска про
мишлвност „Тигър .
общият
Така например
доход възлиза на над 129,6
милиона динара и е ио-голям за над- 23 па сто в сравСъС съшия период
пение
ла миналата година, или от
запланувания за тази годипа с осъществен за 51,71
па сто. Доходът възлиза иа
60,3 милиона динара и беле
жи увеличение от над З/р
на
на сто ло отношение
миналогодишното полугодие,
а годишният план е изпъл
нен приблизително с 55 на
сто. Най-високо увеличение
бележи остатък-дохода или
печалбата, която през шес
сума
тмесечието достигна
та от над 2.6 милиона дина
шестте
ра. В сравнение с
месеца на миналата година
това е увеличение от приб
по
лизително 76 :на сто, а
■отношение
на
годишния
план преизпълнение за
83
ша сто.
Характерно за шестмесе
чното стопанисване на „ТигъР-Димитровград" е, че изразходваните средства като
цяло по-бавшо растат от об-

НА ТРУДА значително иарастиа имеиио поради всее
трайно ангажираше на цслия колектив. Количеството
на произведенията ша работ
ник през полугодието
ша
достигна
текущата година
Вследствие на големия недостиг на «ефт на
4,10 тона срещу 3,98 тона
световния пазар, светът, па и нашата страна все
през Същия период па мина
повече се въРШДТ към въглища! а, този
„
лата година и показва уведобър източник на енергия- «Черното злато ,
личеиие от 3 ша сто. Общи
то падна в забрава с появата ша отоплителни
ят доход на зает през съ
които
печки,
шия период бележи съотно
ки на мазут и термоакумулативни
ток,
отново
ще
закрачи
шение 119 825 към 98 876
използват електрическия
ма
а
зима.
Рудниците
за
въглища
или увеличение от 21,2,
на сцената тази
доходът 55 731 към 41 195
това
шир на Югославия подготвени посрещнаха
или
увеличение
от
35
на
сто.
„изменение на курса”. Само в РЕИК „Колубара”
ИКОНОМИЧНОСТТА НА
производството на въглища от
повръхностните
СТОПАНИСВАНЕ, когато се
месеца
;на
годината
възлиза
сравии съотношението на об
копове в първите шест
щия доход и изразходвани
на шест милиона и 20 хиляди тока, коего е с над
те средства показва подобре
един милион тона повече от запланираното лроизние от 9,36, или при съпо
водегво, а подобна е обстановката и в останалите
ставянето иа дохода и изра
зходваните средства нарас ЗВОНЦИ
наши рудници, в които се копае „черното злато".
тване от 22,54 на сто.
РЕНТАБИЛНОСТТА също
ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
така бележи добри показа
тели. При отношението на
ангажирадохода спрямо
не на средствата тя е подо
Една традиция на младеж
брена за 30 на сто, а при
та от с. Звонци заслужава
отношеението на остатък— да бъде изтъкната като по
дохода (печалбата) и ангажи ложителен пример. Именно,
пане на средствата нодобре всеки август —- към края.
ние от 70 на сто.
студенти,
когато ученици,
Тези няколко данни илю работници след
приятните
стрират доброто и стабилно летни дни си заминават —
„Тигър—
Деловият период януари— ги отчиташе загуби мо стопанисване на
организацията жем да кажем, че ако се Димитровград” през лърво- се организира „Обед за до
юни т.г. за
виждане”.
на сдружен труд „Автотран продължи така няма мяс то полугодие иа годината.
А тази година, относно ле
спорт” в Босилеград е за то за тревога. За отбелязва
Останалите показатели съ тните месеци, младите
от
вършила с положителни ре не е, че от началото на май що потвърждават възходя
Звонци
има с какво да се
зултати. След няколко го т.г. в организацията се обез щата линия, по която
се похвалят: организираха акдишни загуби тя е тръгна печават и средства за топ
ции по почистване на сед
ла по стабилни пътища на ло яДвл0- Това показва, че движи тази основна оргаи тук вече започва по-сери
развитието.
През изтеклия шестомесе- озна грижа за работника и
чен период общия доход в стандарта му.
В момента трудещите тър
тази трудова
организация
възлиза на над 4,7 милиона сят възможности как да по
динара и е по-голям в срав вишат личните доходи, но да
нение с миналогодишния, от не бъде за сметка на фондо
съшия период, когато възли вете. а в резултат на по-до
заше на над 3,8
милиона брото стопанисваше. В шесдин.
томесечието за лични дохо
В първото шестимесечие ди са заплатени над 4,3 ми
от миналата година в авто лиона дин, и средниот личен
транспортната организация доход възлиза на 3120 дин.
е имала загуби от 361 хиля Тоя доход сигурно не е гол
да дин, а деловата година ям, но по отношение на ми
завърши със загуби, които налогодишния период е уве
са възлезли на 828 хиляди личен за 4 на сто.
динара. В сегашния си шесТова още ни показва, че
томесечен баланс поакзва,
воички проблеми в трудова
че има средства от над 321 та организация са и премах
хиляди дин. за разширяване нати. В отношение на тона материалните основи на варнист и пътен транспорт,
труда и резерви, от които авторемонтната, работилни
99 хиляди дин. са отделени ца и по-нататък работи под
в първото тримесечие. За
границата на рентабилност
отбелязване е, че тази тру та. Трудовата дисциплина
дова организация загубите пои всички тоудеттш не е
премахна чрез инвестицион добра, а и квалификационна
ни
кредити и собствени
та структура
не е добра,
ВЪВ ВЕЛИКО БОНИНЦИ
средства и вече показва, че особено в професионалните
с по-добро планиране може служби. Но и покра*> сла
да показва положителни ре бостите грижата .аа поетоон
зултати.
ното разширяваме ч укреп
В село Велико Бонинци.
Сегашните данни наисти
вана. иа материалните ^сно в подножието на Сува пла ма площ от 5 хиляди квад
на не говорят за най-добро ви на труда все повече рас нина, извисява
РЕг™„ метра'
...
Ръст нова
стопанисване. Ако се имат
редства от около 300 ми
те. Именно, заедно с кадри фабрика за
производство
предвид резултатите, които
те т<т е и гарантите зя бъ- на уреди за опазване
™°™,даНара
за
този
тол
тя постигаше поеди и че дептчте делови постижения. околната среда. Тя ще на
зае 1пт»™МИгЛ1Ле" обект са обе
преди няколко години вина™™
ЗНДът за «асърче
В. Б.
пие развитието на изостана

ШШИС8А1Е.
ИОЕТв ОбЩЕШ

шия доход, което доприна
ся за по-ускорено нараства
не на дохода и всички него
ви части. С други думи, Бла
годарение ма редица меропа
нриятия/ преди всичко
възикономии на енергия»
производствени материалии
и лр. стопанисването през
шестмесечието е значигел1Г) подобрено.
Взети заедно разходите на
стопанисването са възлезли
на над 146 хиляди динара,
а допустимата сума е била
над. 381 х-иляДИ динара, за
цялата година, което ще рече, че за 38,4 фактически са
осъществели спестяванияТова от своя страна дава
възможност, така че и лич
в
ните доходи иа заетите
това димитровградско пред
приятие са увеличени за око
ло 28 на сто..
В предприятието изтък
ват, че резултатите на шес
тмесечието показват добра
тенденция, но че истински
те ефекти на стабилизационна
та програма ще покаже кра
ят на деловата година, когато се очакват още по-добри
резултати.
Ст. Н. — Т. Петров

Хубава традиция
ските пробища, уреждане
на парка, направиха пейки
в тополовите
насаждения,
организираха турнир
ло
малък футбол ипр.
е
— Едва сега, когато
срутено старото училище и
единствената зала. се убедихме колко по-приятно
е
да се организират забави на
открито — изтъкна Драгаи
Миланов, председател
на
младежката организация в
Звонци.
Т. Петров

Строи се нова фабрика
лите краища в Социалисти
ческа република Сърбия и
чрез банкови кредити.
С изграждането на фабри
ката ще се открие нови ра
ботни места за 160 метало
работници.
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ПоД председателството на президента на Републиката Йосип Броз
Тито на 20 август т.г. на Бриони се състоя заседание на Координацион
ната комисия по подготовка на СФРЮ за Шестата конференция
на
Ръководителите на държавите и правителствата на необвързаните страни.
В свОето изложение президентът Тито говори за значението
на
конференцията и задачите на югославската делегация. Доклад за подго
товката изнесе съюзният секретар на външните работи Йосип Върховец.
В разискванията
подробно бе разгледана
заключителната
фаза
на подготовката за конференцията на върха на необвързаните страни в
Хавана, активността на Югославия и нейния принос в общата подготов
ка на конференцията.
Същия ден, по предложение на президента на Републиката. Председа
телството на СФРЮ утвърди състава на югославската делегация
за
Шестата конференция на необвързаните в Хавана, коЯто ще бъде пред-

!

На снимката: Пре
зидентът Тито говори ||руу^
на заседанието на коордиционната комисия.

V

Президентът на Републиката и председател на Съюза на югославските кому
нисти в неотдавнашната си
наздравица на Раб подчер
та, че „е необходима по-голяма дисциплина и по-голяма отговорност, и у, нас
всичко ще бъде добре".
Фактът, че Президентът
необходимостта
подчертава
и
от голяма дисциплина
отговорност, и това не за
пръви път, говори за това
колко при нас, пък и в Съ
юза на комунистите има повеления, които не са в уни
сон с "партийните заключе"
ниа и документи, Свикнали
сме думите на Президента
да приемаме като предупреждения и охрабряване. Безчет пъти се убедихме в тях____ реалност и благотворно
ната
възДеЙствие' било Да са по
хвални, или критически.
Инак, резонирането върху
тази тема, на това място,
по радушно бихме започнали
" примера на организациите
Гили ръководствата) иа Съю
за На комунистите, в които
е обсъждана (и евентуално
утвърдена)
политическата
отговорност на някого, да
кажем заради нереална или

ОТНОВО ЗА ОТГОВОРНОСТТА
нелотребна („несполучлива”)
инвестиция или дублиране
на капацитетите, изкуствено
увеличение на цените на сто
ките или услугите, наруша
ване на едшшия югославски
пазар. Но такива примери в
последно време твъРД<^ РяДко срещаме и в партийиите
организации и в общесгвено-политическите общности.
Остава ни, впрочем, да извлечем заключението, че за
неизпълнение на заключеии
ята и за незачитане на утвъР
дените договори твъРДе чес”
то не се предприемат съ°тве
гни мерки, Оттам отново,
така да се каже, се налага
темата за — (не) — отговор
ността. И на Съюза на югос
лавскиге комунисти, и иа
нас — тружениците в печата, радиото и телевизията.
Не сме, разбира се, за по
литически дебати за хората
и техните постъпки и за по
на
литически „главоболия
всяка цена. Но ние сме, и

иш I аги ше бъдем за това, за
обществена дейност да се
понася и обществена отго
ворност.
Причини за такова разби
ране и ипсистиранс към поголяма политическа отговор
пост има колко щем. Напри
мер, преди няколко дии пре
дставители на Съюзния изпъ
лнитслен съвет
съобщиха
нови сведения, според които несъгласуванията в осъщ
ствяването на средиосрочния плаи и на икоиомическата политика през тази година, не само че не са нама
лени, но — противно на летопешите заключения на найвисшите политически ръко
водства — дори се и увели
чават. Например, вносът все
още по-ускорено се увелича
ва от износа, цените и жиз
нените разходи застрашават
„постигнатия" стандарт на
трудовите хора... Цифрени
изрази за положителните хо
дове, за съжаление, са редки.

Най-новите сведения и официалии коментари за про
цеситс в нашето стопанство
„са поместени в контекста”
на световната икономическа
н политическа обстановка
(енергийната криза, инфла
цията. ..). Така „поместени”,
несъгласуванията и тенден
циите стават малко повече
разбираеми. Но, да не се за
лъгваме. Неблагоприятните
условия за иабавка и размя
на на стоките на междуна
родния пазар по — никой
начин не биха смели да бъ
дат схванати като евентуал
но оправдание за нашата
безспорно
незадоволителна
деловост, рационалност
в
стопанисването и отговор
пост за конкретна политика
и постъпки, които намаля
ват общите резултати. На
против, това е повелителна
причина повече за по-другояче, повече домакинско пове
дение и участие в работата
и решаването.

Вестите от нашите репуб
лики и автономни области
могат да бъдат и във всеки
случай ще бъдат подтик за
по-бързо премахване на не
достатъците, поради които
Президентът на Републиката
отговорността.
подчертава
Според най-новите данни на
Службата на общественото
счетоводство в Сърбия уве
личението на общото и мест
ното потребление без мал
ко е съгласувано с увеличени,
ето на обществения продукт
и с плана; в Словения са самоуправително утвърдени ме
роприятия за уравновесяване
на външнотърговската размя
на; представители на Републи
ката и общините в Македо
ния се договориха за крите
риите и начина на формира
не на цените... По-решителнн
те крачки са вече видими.
Ще има повече такива крач
ки, и по-дълги, доколкото от
говорността бъде схваната та
ка, както я определиха Съю’
зът на югославските комунис
ти и неговият председател.

2 Комунист

КАКВА Е ЗДРАВИНАТА НА ЛЕДА
■ * *"
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бройните локви и локвички
областите за това жизнени пя застрашат желаната му
дове натисци.
те разходи през настоящата
компактност
зависи от
Сигурно е, обаче, че мно- тодина да могат да се уве- степента па общата обще------ САМО АКО—БЪДАТ СЪПЪТСТВУВАНИ ОТ
зина тъкмо поради различ- личат само с 13 па сто, па
отговорност.
Същата
от досегаш шият вестник през средата ствена
пп нслогичиостистопанисване
трябва да се издигне на зна
пил начин на
ма февруари — при тогаваш чително по-високо равнихце
м от нссъгласуваието на по
огромна вълна на иско от досегашното. ВсяКъДе» ог
треблението с възможности лата
ве за увеличение на цените
ството_____
тс извличаха май-голяма пол — предупреди, че камък иа републиките и областите до
за, с ниската си собствена камък не би останал от до най-малката община и тру
СВЕТА ТАДИЧ
чиво посочваии и нодчерта- продуктивност и с твърде говорената политика, ако ге дова организация- Без това
няма и стабилизация пито
не са дали задоволител щедър списък на разходи
искове получат подкрепа.
Прието с общо одобрява ваниефекти.
по-хармонично движение на
11а тази възмож- те. Сега трябва да се навик зи
Сега пак, като че ли има цените. Това не може да се
не, почти със същински ап- ни
впрочем,
съвсем
опре
не
пост,
нем
«на
по-остра
пазарна
инак
ие
така
че
мякои
иесъгласуваиия.
ЧУ'
лодисменти,
обезпечи само с прости пред
делено Ое посочено и в текапиясе отделни оценки, че
сти когато се касае за ме- челно иа дебатата в Скупщи рифи
Тук разбира се ще има ват
писания*
роприятия с широко сто- пата на СФРЮ през юли та потреба и от отделим иитер цените са увеличени всроя'гТук лежи огромното про
ланско действие, решението зи година, когато бяха обв по-тесни рамки от об- странство за действуваме на
по
венпии.
Не
е
точно
и
това,
в
по-малко
щоюгославските,
на Съюзния изпълнителен
стопаиските проце че досега всички са имали
субективните сили, на първо
течение па първата полови място на Социалистическия
съвет за спираме на увели- съждани
си.
несолидно гюведемие. Имачепие на цените на равни
Касае се, обаче, за нещо шс колективи, пък и пели на на годината, по-малко от СЪЮЗ СЪС Съюза на комуни
щето от 3- август тази годи друго. Дали са обезпечени и
колкото е било предвидено
стопански отрасли, които се за този период и че има стите като водеща идейна
на, получава все по ясни
началото иа гокак допълнително да се на
пространство за движе сила във всекидневната кон
става*™? н^се^касм^за правят все по-присъствува- ТЕЪГ оГ0шеТяРа1по нието им напред, Следова- кретна акцияче то
Да кажем още и това, че
въпрос-за- „екомплектно за- шп предпостшиште
и за повече възможхфазяване ца цепвте в с^а
зп
^ Ъда да. отношение ма движението телно
пости за някои увеличения, предприемането на такава
ие
тръгнаха
ма цепите и
деерка от страна на Съю3'
ва в
канего"?“ поЯд по-серио де
^Гво да към това всичко . да гюлу- които не биха застрашавали ния изпълнителен съвет е
усилията към стабилизацияПъРВОТО
или
второто
чат
в
само момент на кратка по'
чрез ттотоляма* .обществена ^‘'ие^Гпо онези мнотримесечие. Едно заледено та.
Затова в най малка сте- чивка. Същинските пътища
: чрез по голям- сешдопедат гобройни пътища и нанадо- отношение, което от начало
отговорност да
пен е необходимо тези ста иа самоуправителното регу
по конто и досега тота августсдебела червена
в унисон с планираното уве лища,
тистически данни по-сериоз лиране иа стопанските про
лнчение за тази година. Ми- много обществени мероприя черта би подчертало цепите,
но да се съпоставят, та да цеси са по-инакви, междуотиваха в блатото, .къде
ие позволявайки на никого се осуети възможността те временно те трябва да се
наха вече, може да се ка тия
то губеха жизнената си си да
шокове
мръдне
иататък,
би
инау
же, и първите
йе доизработват и възможно
приятни и неприятни — на ла. Не съществуват ли опас гурирало по някой начин до да станат източник на
по-скоро да се внася новото
всички, актьори в това вече ности, или така ни се само сегашното поведение на не- потребни допълнителни недо
в отношенията, та процеси
наистина станало заплетено струва, че в решенията, кои солидните. За бъдещето би разумения и трудности.
те в сдружения труд и в
Под
този
ран
августки
то
по
принцип
или
в
отдел
хоро, което се нари ча дви- ните си части са възможни останал опасен опит: кога- лед, както се вижда, много обществото воъбще да ос
то се дават възможности за
жепие на цените. В ижда се,
тавят по-малко пространство
че не е точно, че някои це- в рамките на законните пъл вил пеене, добре е всичко ко неща се движат. Ще има по- за уклони от този вид. Без
номощия за действителното
размразяване, защо
ни няма- да се движат наго- съгласуване на процесите да ето е възможно по-рамо и отделно
ре, в зависимост от това каповече да се заграби, защо- то това е и предвидено. Ще това и резултатите на сега
мястото си и отдел то сетне и инак нищо ие бъде ли обаче същото с та- шното замразяване много
ква ще бъде обществената намерят
ните
грижи
за
някои
инте
оценка, но и във всеки слу
се връща, а може да се къв интензитет, та много- бързо ще бъдат обезценени.
чай че е изминало златното реси: по-точно „своите" да случи обществото да изме
време на скоковете как ко се поставят над общите. И ни условията за такъв на НЕРАЗВИТИТЕ РАЙОНИ
му падне на ум и колко ко над търсеното поведение.
Например, в пълен ход са чин на печелене на дохода.
му трябва, без оглед на сет
На този твърде чувствите
които
нешните верижни действия вече пресмятанията,
говорят за опасностите по лен терен ще се озоват всич
с разяждащо влияние и на отделни
отрасли, или трудо- ки компетентни органи, костабилността на цените и на
че ито в новите обстоятелства
В Брус днес съществува фа
разположе- ви организации, затова
Изминаха няколко години
политическите
следствие
на затруднените бъдат обсъждали оправда от серията публикуваш! тек брика за производство
на
нияДа оставим този път на условия на пласмента с уве нието на търсенето за уве стове, в които „Комунист” уреди и части „Първа пети
личение
на
цените.
А
лесно
страна въпроса дали е било личение на участието за по
писа за възможностите за летка", Селскостопанско-тър
необходимо, или въобще по лучаване на потребителски е да се вярва, че такива, ко по-ускорено развитие на не говския комбинат „Копаонишокове достатъчно развитите краи чанка, Трикотажна фабрика
требно, да се предприеме кредити ще се намалят въз гато същинските
един такъв акт, вместо да можностите за продажба, а минат, ще има с най-разно ща. За община Брус тогава „Брусянка", цех на Горскосе търсят някои други пъти с това и създаването на до образна аргументациябеше отбелязано, че главна промишления комбинат „Цъ
Бият на очи и различните та крачка е направена на пла
ща в съгласие със система хода. Както и обикновено, в
рвена застава”, рудник на ан
разоценки за това колко още на на развитието на туризма тимон на Раичева гора. През
та, на чиято същина е чуж такива обстоятелства
до административното реша мишленията за възможните има или изобщо и къде е и в развитието на индустри тези тридесет и пет години
такива преодолявания на труднос- пространството за бъдещите
ване, особено на
ята. Когато неотдавна бяха живот и труд в свобода е
нарави, нещата да се довеж тите чрез по-висока произво съгласувания. Според стати сумирани пътищата по раз създадено много. От частни
дат в нормалните течения- дителност, намалени произ стическите сведения, през витието си тех1ните резултати,
те работилници и дъскорез
Да, такъв въпрос може да водствени разходи, за евен юни цените на дребно са би — а по повод 35-годишнина- ници се създадоха фабрики
се постави, обаче напълно туално и намаление иа це ли за повече от 20 на сто та от освобождението на об
и предприятия- Тук особено
е ясно* че в сегашната об ните, се намират на марги по-високи
отколкото през щината — бе констатирано, са благоприятни условията
становка такова мероприя ните на
тези пресмятания
същия период на миналата че е направена голяма крач за развитие на туризма, и
тие е било необходимо. Тол или сг съдържат само
в
година. Жизнените разходи
кова повече, че резултатът едно декларативно
изрече пРез ю1,и, според данните, ка в съкращаване на разсто на този план трябва много
от договора между републи ние. От тук до констатация също бяха с почти 20 на сто янието между собствената повече да се направи. В Брус
изостаналост и развитите със съществува хотел „Звезда”
та, че единственият изход е по-големи
ките и областите, следова
отколкото през еди в Кралевашки регион.
(„Б” категория), Копаоник е
телно без онзи атрибут на търсене на облекчения за първия месец на третото
една от ная-красивите пла
едностранчивото
решаване тези отрасли пак в размери тримесечие на миналата го
Всяка
година
са
построявани
нини, тук са Цветната доли
„от горе”. Показа се именно, те на по-широката общност, дина. Коментирайки догово
че някои работи преди то не е далече. Все до възмож ра на Съюзния изпълните- нови обекти. Тази година та на и средневековният град
къв
обект
представлява
нова
ва договаряни и предприем- постите за най-различни ви- лен съвет и републиките и
Козник в (непосредствена бл л
та хладилница за селскосто зост, чист въздух тук има ка
пански продукти към Селско то рядко къде, река Расина
стопанския комбинат „Копао- е богата с риба. Налице са
ничанка”. След ----това тук се
числи и модерният салон за всички условия за много до
продажба на мебели, както и развит туризъм, отколкото е
трафопостът. В Деня на осво- сегашния. Хората в Брус са
бождението на общината за
съзнателни
и
затова
Председател на Издателския съвет за
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
почна и изграждането на но
всички издания на вестник „Комунист“:
полагат усилия и в този от
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: ценва „Брусянкина” фабрика за
д-р Антон Вратута.
грала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ
трикотаж и на фабрика за расъл да се създадат усло
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон
На Издателския съвет на „Комунист“
процесии съоръжения към вия за по-ускорено развитие.
627-793.
за Сърбия: Марид Тоцорович.
„14 октомври” от Крушевац.
Издава:
Издателска
трудова
организаВ повече селски центрове ще Необходими са много по-го
Директор и главен и отговорен ре
ция „Комунист“.
и
се построят нови пощенски леми капиталовложения
дактор на всички издания на „Комунист":
Печата
се
на
сърбохърватски,
относно
сгради. Разбира се, община затова трябва да се потърси
Велко Миладинович
а а хърватскосръбски (кирилица и латини
Брус, своя вървеж към раз помощ и от страни. Както и
;а), на словенски, македонски и албански
Редакция на изданието на „Комунист“
витите прави преди всичко
и в съкратени издания на български, ун
-а СР Сърбия: Оаво Кържавац (главен и
със собствени усилия, с уси много пъти досега тази по
гарски, словашки, румънски и руеннеки
отговорен редактор), Жмворад Джо ви**език.
лията на трудовите хора и мощ във всеки случай няма
вич, Велимир Фидиповнч, Расгко Иове
Излиза в петък.
тнч, Слободая Клпкич, Миходло Ковач,
гражданите. Обаче, не изос да изостане. По такъв начин
С указ на преаидеята на Вааубашата
Обрад Кович, Йово Маркович, Брани ела в
тана и помощта ма по-раз Бруска община от ден на
от 22 декември 1964 година, „Комунист“
Ммлошевич, 3оряща Стани миро вич и Ми
витите от регион Кралево, ден все повече4 се доближава
е отличен с Орден народно освобождеине,
деетние Вуке
към по-развитите общини в
а с указ от 22 декември 1974 с Орден
коит0 в тази община и за
Секретар на редакциите Бояна Аигубратство ■ единство със златен венец.
себе намериха определена тази част на Сърбия.
полза.
Л. В.

ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА КЪТА РАЗВИТИТЕ

Комунист

Комунист
НА РАБОТНОТО МЯСТО

бракът отнася

милиони

Много анализи показаха че
Съществуват повече начини,
само на пръв поглед, пезабел
язаяо да се изгуби не
дьалжа част од дохода. Ъдащ
от тези начини е и създаване
то на бракувани стоки, ц Мно
го колективи бракът се схва
ща почти като нормална част
от всекидневната работа, макар че и чрез най-повръхностна сметка може лесно да се
дойде до извода, че финансо
вите средства, кошо безповратно отидат в брака дости
гат сумата, тооято ле би трябвадо Аа се занел1ари.
Фабриката за отливки Бел
град досега на много събра
ния в града е посочвана като
пример на колектив, в който
се произвежда много брак и
между другото и поради това
не може да удовлетвори всички планирали потребности
на белградската пр^м! пилелост на мотори.
МНОГО ПРИЧИНИ — НИТО ЕДНА ОПРАВДАТЕЛНА
— В процеса на производст
вото 11а отливки се създават
два вида брак — казва Алек
сандър Джукич, директор на
ФОБ, и това този който се
открива от интерната контро
ла още в процеса на произ
водството и който се открива
само след финалната обработ
ка във фабриките, конто сна
бдяваме с отливки. Изразено
в проценти, през първата по
ловина на годината, на първия вид отпадат 14 процента,
а на втория 3,5 на сто от об
щото производство.
Наблюдавайки как това се
отразява върху финасовия ефект, достатъчно е да се ка
же, че бракът открит в самия
процес на производството от
само един процент само за един месец намалява прихода
на ФОБ с 120 стари милиона
динара, при услсзие цифрата
да се намалява за стойността
на отливките, които като оби
кновен метал се връщат на
повторно топене. Тези разхо
ди се увеличават с разходите
за транспорта обработката и
загубите на капацитетите, как
то и за намалената реализа
ция на купувача, когато бра
кът бива открит във фабри
ката, където се произвежда!
машини.
Изтъква се, че увеличения
процент :тл брака в произво
дството на отливки по отно
шение на световните стандар
ти, има повече причини. Из
тъкна се, че фабриката е в
пробно произвдетво и в етапа
на съгласуване па съоръ>ке'
нидта с технология'^- Обаче
тук трябва да се подчертае,
на
че тази пробна работа
ФОБ е нещо по-дълготрайно
отколкото е било планирано
ггьрвоначално, и това оправ дание шс може напълно да
се приеме. След това, същес
твува недостиг -на обучени и
специализирани работници.
Никъде в страната ие сс шко
лупат леяри. С оглед ла ; ще
ките лични доходи, работпиците трудно се ^ решават да
дойдат въ« ФОБ.
Освен това, постояно с та
лице недостига ша суровини
— качествено и количествс но. През първото полугодие
са доставени само 64 на сто
(уг планираните количества оп
основната суровина та пдсъто
за леене, от което почти поло
вината не отговаря па шггер
ните стандарти на производ-

ството. От общо доставеното
количество въгленов прах 90
иа сто не е доброкачествен.
Ьтара стомана е доставела нещо над половината от лланиранюто. Затова в пещите се
бута какво се намери.
покрай тези причини,
_ Но,
_
#,-аТ И друпи' »*•»речени суоективни причини.
Има незачитане на технологи
ческата дисциплина, която от
една страна обуславят (Неаде
кватните мерила «а резулта
тите, «а труда, а от друга не
уточнените икономически от
ношения на основните орга
низации — участници в съз
даването на съвеместния про
дукт. Към всичко тава тряб^ прибави, че средно
ежедневно поради ооледуване отсъствуват тридесет на
сто от работниците в произ
водството.
Предприемаме много мерки
процентът на брака в производството на отливки да се
сведе на нормален — казва
Александър Джукич. Изостре
на е технологическата и тру
дова дисциплина на всеки ра
ботник. ' а специално се гле
да иа отговорността на ръко
водните работници. Стремим
се личните доходи на всеки
отделен човек и работна гру
па изключително да свър
жем с елементите на осъще
ствепото качество и количес
тво в производствения про
цес. Прочее, стремим се на
пълно да разчистим икономи
ческите отношения между ос
новните организации на сдру
жения труд. Ще вървим към
това, че всяка работна група
да знае какъв е нейния при
нос в осъществяването на до
хода. Ще въведем ценовници
за отделни операции във вси
чки режийни работи във фа
бриката.
Новина представлява и„спе
стяването" иа отливките чрез
поправяне, заваряне, гитирапе и по друга начини. На то
ва поле ще се сътрудничи и
с производителите на машиОТ НЕОТГОВОРНОСТ
ДО БРАК
В ООСТ Каросерия
към Заводите „Дървена
застава” в първите месе
ци иа годината (имаше
доста брак. Установено
бе, че до увеличение на
брака идва пора/щ су
бективни грешки в ра
ботата и организацията
па производството. Пре
ди всичко, не е редовно
вършено отделяне на
частите, които могат да
се доработят, от онези
които са толкова още
тени и са негодни за употреба. Посочело е не
марливото отношение
към частите и транс
порта и при обработват
мето на работното мяс
то. Следователно мито
една причина за увели
чението на брака ле е
била от обективно есте
ство. За да пресече
Пътя на тези явления,
лроведми оа събралия
иа работниците и прие
та програма на меропрм
яти* за намаляване на
брака. Сега се знае кой
е отговорен. След това
решение в ООСТ Каро
серия пяма вече брак.

МАСОВОСТТА - ОСНОВНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Културният център „Хивзи Сулеймани”
в Урошевац редица години е „културното
гнездо” на дейността на любителите, двига
тел на развитието, афирмацията и масовостта
на самодейността в комуната

ли които вече в завършеното
МИЛОРАД РИСТИЧ
производство откриват брака
още иеафирмирани поети и
в отливките.
разказвачи —■ предимно от
Много анализи във фабриКолко е омасовена само средата на община Уроше
ката за -отливки
Белград дейността в културния дей вац. Също така, голямо вни
показаха, че в брака се кри вот на община Урошевац и
мание клубът обръща и на
ят големи резерви. Поправо, по кой начин се влага
с работата за премахване на културни*, живот, най-добв формирането на секции по
селата и в основните
и
субективните слабости и за ре, показва сведението,
че средни училища.
развитие на суровинната ба към културния център „Хив
такава
Благодарение на
за е възможно за една годи зи Сулеймани' успешно ра
предална работа «а Културиа да се игамали брака до о- ботят десет дружества
и
ния
център
и
неговите
клу
сем процента, а чрез по-иа- секции, исоито събират
на бове и секции, днес Уроше
татъшното усъвършенствува стотици млади хора от об
вац има два .фестивала
с
не ша технологията
и а щината. Чрез добрата коор областен
характер. Музика
шест на сто. Това ще пред- динация на работата
до лен фестивал
„Косовката
ставлява изключителен нап голяма степен се афирмира
пее." . и Фестивала ,ща .само
редък.
ха сценичното, музикалното, дейните
драматически дру
хоровото, литературното и жества. И
С ОПИТ СРЕЩУ БРАКА
двата вече отдав
изобразителното изкуство,
в кръга на семейството Фа Успоредно с това, от ден на на са традиционни‘ й.'всяка
бриката за отливки е една от ден все повече нараства за година на тях се събират
петте основни организации на интересоваността на граж- най-добрите певци и драма
дружества от Ав
сдружения труд, които съчии даните да участвуват в кул Тически
тономната област.
яват Индустрията за машини турно-забавните
дейности.
.,И«о Лола Рибар" в Желез- Най-активни са
учениците
Фестивалът на самодейни
пик край Белград. По голе- от основните и средните учи
те
драматически ' дружес
мина е трета в този колето- лища, студентите и работни тва
през дванадесетгодишно
тив, но затова е убедително ците от основните органи
то^си
съществуване „излъ
първа с износеността на сво- зации на сдружения труд.
чи” за републиканските и
ите мощности (главно от 1938
Силната афирмация
на
югославските
прегледи мно
година). Обаче, тази оценка културната самодейност в
не се наставя на логически този град започва от седем го качествени номера които
очакваната, по-точно, че оста десетите години с успехите се помнят и днес! Заслуги
заживяването на. тази
релите съоръжения произве па културно-художествените за
манифестация, без съ-\гнение,
ждат огромен брак.
дружества „Кастриот”, ,Неима и Самодейната албан
През първите шест месеца Родимка” и „Млад работ
драма „Братя Фрашена годината общо са излея- шгк”. Отглеждайки автенти ска
1Ш 4459 тона материали, а чната сръбска, албанска и ри”, която съществува вече_
дванадесет
години. През
..осъщественият” брак възли ромска музика и песен
1974 и 1975 година Сръбска
за само ка 7,47 процента. Но този край, те се афирмирав та
и Албанската драма към
това представлява „само" 333 ха в цялата Област, а -и из
Културни^ център — след
тона материали.
вън нея. В по-ново
време триюмфа си на този фес— Макар, че съоръженията все повече успехи постига тивал
спечелиха значител
ни са доста стари, условията Клубът на забавна музика
признания на Югослав
за работа доста лоши. поме- ..Тоник”. Успоредно с тези ни
ски* фестивал на самодей
щенията за работа много орга дружества със своята рабо ните драматически дружес
иичени — тук няма много та се афирмира и иозбразн тва в Требиня.
брак — заявява Мшюван Спа телна галреия >.3еф Колом— Фестивалът „Косовка
соевич, ръководителят на слу бо”, която в своите редове та пее” се роди преди седем
жбата за подготовка. Брато обединява творци от препо години, заявява Алия Люби
имаше винаги, но винаги ко давателите по изобразително щени
в резултат на гол
гато се увеличаваше ведна възпитаните. до учениците, ямата активност на нашите
га вдигахме тревога и настоя студенти и селскостопански културно-художествени дру
вахме да бъде по-малък. През труженици. Досега са орга жества, а и на желанието
изтеклите три години бракът низирани повече изложби,
чрез отглеждане на автем.никога не достигна осем про- които пожънаха много
ус тичната народна музика на
цената от от л ишените произ пехи и ма младите художни косовското
поднебие
да
ни донесоха много призна- афирмираме женската млаведенияЛеярната произвежда два 1ШЯ.
деж — предидедо селската.
— Всичко което постиг В това отношение успяхме
вида материали: стоманени
и сиви отливки. Това са пот нахме — казва Али* Люби до голяма стпен и днес са
ребите за собствената индус щели — директор на Кул известни имената на Незмшя
трия на машиниI, тю все по- турния център „Хивзи Су- Тотай, Драган Руевич, Дри
се основава из- та Берати и Шпреса Гаши
-често и на въшиште купува леймапп
чи. Тъй както често се мени ключително на самодейност конто тъкмо на този наш
та.
Най-добрият
пример за фестивал получиха първите
асортиментът на произведе
нията а технологията все това е нашият литературен признания.
повече остарява, възможни са ||<луб ,,„Дс Рада”, който сам
Към културни* център ра
14)311
и известни осцилацпи в бра се финансира и по
ботят Детския хор „Радос
ка. От гази болест Фабриката начин не само че живее, но тни деца” и
Младежкият
извънредни ре хор, конто в течение «а ми
за отливки все пък се защш- и постига
зултати.
Литературният'
клуб
щава. По ка къв начин. това
налата и тази година пос
е въпрос, който сам се пос „Де Рада” съществува вече тигнаха значителни резулта
цели шест години и освен, ти. Първият беше най-добър
тавя.
— ВсЯ1Ко и иайнкомгшикова че събира галям брой люби •на миналогодишното състе
ио търсене па конструктори - тели ша писаната реч, орга зание иа детските хорове от
те и подготовката, машите ле низира часове ага поезн* в Косово, а вторият се класи
яри са в състояпие да решат училищата ш по селата, пе ра на второ място ма ре
преглед на
— казва Миловаш Спасоевич. чата и произведения на сво публиканския
Касае за хора, които пече сре ите членове. Досега са печа младежките хорове от Сър
тапи
десет
литературни
де
бия
в
Нови
пазар.
Също
дио четвърт век работят в
леярната. Убеден съм.че ле ла, само в тази година че така вече две години успеш
тири
стихосбирки
ша
поети
■но работи детски* театър,
съществува такова производ
ство, което на нашите леярп от Урошевац: „Непроходим” който за своите връстници
може да донесе 10 на сто от автора Йовап Сарич, „Къ досега даде четири премие
брак. Инак, в нашия 'колек щичка в цветя" от Нил Бс- ри, две от които бяха пре
е давани и от прищинската
тив ежедневно се размисля и рмша, „Нашият живот
работи върху по-нататъшно пролет” от Шпресе Тудо и телевизия- Най-галям успех
„Не
расти
без
мои”
от
Фаот публиката пожъна тяхно
то намаление на брака. Иде
алът ми е да няма бракува рук Тошоди. Клубът сбпр- то предаване на познатото
от
ли произведения, сио понеже ките издава така, че всяка представление „Кекец”
т ова е невъзможно, мие тази издадена том ига финансира автор. Воимил Рабадан.
граница на невъзможното по следващата, то ест от про
Наскоро в Урошевац ще
вдигнахме малко по-високо дадените екземпляри на
— ма с пет процента повече предходната сбирка зависи бъдат организирани и кур
исога чде влезе в печат
сове за пиано, акордиош и
11РОИЗВОДОМ И ОТЛИВ ЮИ ГОДИ МЕ
КО. Вярвам, че това ще осъ следващата. Този клуб ос мандолина, за които също
вей издаването ша книги от ствува галим (интерес, особе
ществим.
Бпляна Чеспрович
известни поети държи смет «но сред децата в ооновииРадош Драгутшювнч
ка и поощрява млади и
то училища.

4 Комунист

I

Младите изследователи

Засилено
дейност

По
/
Повече от 2500 младежи и девойки навЮгославия тези дни участвуваха в
ред из
изследователска акция „Тече
младежката
нията на СКОЮ 79”

Стабилизация на стопанството,
**“*«*«
нието, акционното и идеино
оспособяване,
разработката и приложението на колектив
ГоГ ръководене и изборите в първичните
СК са най-важните задачи
организации на
на СК в Нишки регион
ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

БРАНА ФИЛИПОВИЧ
„

в нишки РЕГИОН

чепеш-

слънчевата енергия; на Фру—Гна

!ли^Г77"Ви „Южна Мора-

прехраната

^овГте^о ^о( оГ^
^жГгГпр0^
юли до 18 август), под пок- .^„„„ттопожи! а в Тировителството на Драгослав ^
Уужиг1е изследвания
в
Маркович, председател
на
^
„а трт,СПорта.
Окупщината на ьчччи, се
събраха над 2500 младежи и
Републиканската
акция
девойки от Дяла Югославия
По Тп'тови ПъТ 79", която
на младежка изследовател” реализира в състав
па
ска акция „Теченията
на
младеж,ка изследователска
СКОЮ 79”. В общо 55 про- акц
„Теченията на СКОЮ
грамни акции навред
из
„д„ на ”терлторията на Белстраната участвуваха младе градск11 Титовоужишки
и
жи от 300 югославоки гра- Полотшско-колубарски реги
дове. По този начин изследо он в ^д програмни изследвателската акция
обхваща вааИо Събра около 1300 мла
всички краища на страна - дежн и девойки, главно уче
та. Очаква се еледващото ници и студенти.
лято да има много повече
— Тези акции именно пред
изследователи.
ставляват трудов и творче
ски принос, а младите из
А всичко това
започна
следователи и на всички те
през не така далечната 1969 хни сътрудници отбеляз
година във Валево.
ват десетгодишния ата
на
— Тогава образувахме пър
акпиа както и 60-говия клуб на изследователи самата
дишнист исторически
юби
те в страната. Идвахме от лей на партията, СКОЮ и
любопитство
за
малко
оеволюпион^ште
синдикати
развлечение, бързо,
някак — заяви Драгян Петтювич,
си спонтанно получихме и командир на ОИА „По Тичленски книжки на секция товия път 79". Това е оше
едно насърчение повече вси
та ка спелеолозите.
След чки прогпами успешно да
това дойдоха нови акции— се завършат, обаче
сега
бе открит Драгов
понор, тчк е необходим и опит,
най-дълбоката и най-краси спечелен в акциите поез из
вата пещера във валеваки теклите години. Отделно ох
те планини. Благодарение иабрява все по крепкото съ
на разбирателството на тру тоущчтчество със стопанство
довите организации,
сетне то, а това е ориентировка и
Например,
купуваме необходимите съо за в бъдеттте.
ръжения и изследваме пе ВЕЦ в Мали Зворник фищерите и понорите в Пов- лансира хидрогеоложката и
лен и Азбуковица, каньони частично и горската акция.
те на Пива и Тара — раз По съшия начин сътрудниказва вече „ старият изсле- чим и с трудовите организадовател", понастоящем пред Ции „Д. Туцович" в Лайкоседател на валевското Дру вац и ПКБ в Обреновац.
жество на младите изследо
С изследователите са и те
ватели, Милорад Радойчич.
В междувреме движението зоните постоянни сътрудници
на изследователите се раз — професорите на Белградуни
раства. Формирана е Репу скиа и Новосадския
верситети, а установено е и
бликанска конференция на
младите изследователи в Сър пряко сътрудничество: геобия и тази година се очак лозите са свързани с Гео
стова формиране на югослав логическия институт,
матолозите със Стоматолож
ска организация на млади
те изследователи. За това кист факултет, а еколозите
съществуват всички условия, с Института за хигиена и
защото от първите изследва защита на жизнената среда
на човека.
ния във Валево постоянно
се увеличаваха дружествата
През август на всички ак
на спелеолозите, историци- ции се работеше с пълен за
те. геолозите, медиците, ту- . мах/ В Ужишка Пожега бе
ризмолозите,
социолозите... открито, че телетата за у го
Тези дни в Кутии а те ра- яване са масово захванати
ботят на откриване възмо от паразитни заболявания,
жностите за ползване
•на което причинява
огромни

материални шети- ® с- Слав
Макар че програмата за ра
ковица край Лиг изследва
бота на Междуобщинската
него показа, че необикновен
конференция на СК в Нишголям брой селскостоки регион за следващата го
паноки труженици пати от
дина още не е съчинена, гюд
налягане.
готовката в-ьв всички оощ^уГа мЙГ изтъкват
ниски организации е в ход и
изследователите, — че има
се знае кои работи и задачи
много и сърдечни и бъбреСК в региона ще раздвижва
чии заболявания. Сведенияи решава през есента. Преди
та от това изследване ще
всичко, както ни осведоми
бъдат доставени на ЗдравРадое Костич, секретар в
вия дом в Лиг. В.
Дивни
Председателството на Между
край Валево геолозите има общинската конференция» ще
ха изключително отговорна
продължат акциите по из
работа: изследват залежите
пълнение на задачите, произ
на туфи за производство на
тичащи от конгресните до
цимент. Досегашните резулкументи, а това са: продъл
татн охрабряват: възможно
жение на активността за
е залежите на ценната суро
стабилизация на стопанствовина да бъдат големи. Съ
по нататъшното
му
и
щевременно групата, която то
на разпределение .на дохода съ
изследваше условията
транспорта в Титово Ужи- гласно Заключенията на ЦК
СЮК, настаняването на ра
це успя да регистрира гол- иа
бота ,оспособяване на члено
В
ям брой „черни точки".
вете на СК за по-успешно
22 села на
въстапическа
действуване в политическата
Раджевина младите истори
система, конкретизация па
ци събраха доста обемисти
идеята на другаря Тито за
»' материали
от предвоенновъвеждане на колективно ръ
то, военното и следвоенното
ководство и отговорност. Тук
време, които ще послужат
са и значителните работи по
за писане но хроники за се
организирането и провежда
лата в община Крупан. Цеи
нето на изборите в първич
ни ще бъдат и откритията
ните организации на СК.
Всички тези задачи, в пона социолозите в Шабац, ко
голяма
или по-малка степен,
ито търсят отговор на въп
са изпълнявани и в предход
роса: „До коя степен акци
ния период, заедно с няите, които водят обществе
кои нови представляват едно
но-политичеаките и обще
цяло в политическата активствените организации са
в кост в петнадесетте общи
съгласие с желанията и ин ни на Нишки регион, започнали веднага след миналого
тересите", както и резулта дишните конгреси на СК.
тите на акциите „Прехрана
Стабилизацията на стопансв природата" <и
„Знанието твото е трайна задача. Тя
е толкове по-трудна, като се
в природата", в които глав
«ите актьори са пионерите има предвид че повече от
половината общини в този
от цялата страна.
регион се числят към недос
татъчно развитите. От там и
Навсякъде, където работе
проблемите в стопанисване
ха изследователите беше ус то са по-сложни и изискват
тановено извънредно сътру пълно, а не частично анга
дничество с местното насе жиране на Съюза на комуни
ление. В Дивци често госту стите и другите субективни
сили. Досегашните акции на
ваха и войниците от валевСК ускориха развитието на
ския гарнизон иа ЮНА;
в стопанството
и благодаре
Крупан със селската
мла ние на това са създадени ус
ловия аа по-успешно преодол
деж се организираха съвмес
яване на трудностите насле
тни забави, а също така и
дени в по-раншния период.
в Богатич. където се прове
Числото на работещите със
ждаше акция по
селското
загуби значително е намале
но. Обаче, изгубената крачка
стопанство. Бяха организи
трудно се наваксва. Стабили
рани и няколко съвместни
зация на стопанството не е
трудови акции със селска
възможна без модернизация
та младеж авъв
валевския
и по-съвременно производст
край- Когато изследователи во, но оамо в рамките на ре
алните възможности на сдру
те пристигаха на терена, все
жения труд.
ки следобед се
уреждаха
Крупен проблем представучилищните дворове, попра лЯва настаняването Да рабо
вяха селските пътища, или та на новите работници. Въ
пък се посещаваха истори преки че стопанството в региона осЪществява по-голямо
ческите места в тази част
настаняване на работа в сра
на Сърбия.
внение с Републиката с това

не намалява все по-големия
на
безработните
натиск
и това особено на младите
школувани хора, които неоправдателио дълго чакат ра
бота. Новият закон,
който
нормативно регулира тази
проблематика, както се очак
ва ще улесни решаването на
тази сложна задача. Ще се
допълни Общественият дого
вор и споразуменията за нас
таняване на работа и ще се
инсистира сдруженият труд
и останалите субективни фа
ктори много повече отколкото досега да се ангажират
върху решаването на този
проблем. На списъците на
безработните има много ли
ца с дипломи на специалис
ти, които значително могат
да по.могнат в трайното ре
шаване на стабилизацията и
преодоляването на изостана
лостта.
— Изборите в първичните
организации на Съюза на ко
мунистите, които ни предсто
ят — заяви Костич — пред
ставляват важна идейно-поли
тическа задача и момент
чрез сумиране на досегашна
та работа и едногодишната
дейност върху реализация на
конгресните резолюции Да се
утвърдят бъдещите насоки
на акцията и продължи с усъвършеиствуването иа мето
да и съДъРжашшто на рабо
та в първичните организа
ции на СК.
През изтеклия период пър
вичните организации твърде
успешно завършиха много
работи: подобрено е стопа
нисването на ООСТ, по-развити станаха самоуправителните отношения, укрепна кад
ровата база на СК, издигна
се акционната способност на
по-голямо число първични
организации на СК за дейст
вуване съгласно новия Устав.
Покрай задачите,
които
приведе, а някои от тях и
по-обширно коментира, Ра
дое Костич отделно подчер
та, че през есента ще се за
почне с реализиране на нова
та програма за идеологичес
ко образование във всички
петнадесет общини на Ниш
ки регион. Освен това ще се
обсъдят възможностите за
по-нататъшно укрепване и
омасовяване на СК, толкова
повече, защото тази акция
не се достатъчно упорито во
деше в някои общини.
Трябва да се каже, че то
ва са само някои от по-кру
пните въпроси, за които ще
се разискват и раздвижват
акции в организациите на
СК в региона. Животът веро
ятно ще налага и много въп
роси, актуални за отделна
организация на СК в общи
ната.

ш ШI
ПРИМЕРИ

СГ010РНИ
СТРЕАЧАНИ
СЕЛО СТРЕЛЪЦ. сгуше
но в живописен кът в Лужпрез
котловина,
1 нишката
години
последните две-три
може да послужи за при
мер как една местна общност в стопански изостана
ла община, каквато е Бабушница, може да се издигне
наред с местните общнос
ти в най-развитите селища.
Именно и затуй Общинска
та конференция ма Социали
етическия
съюз за удосто
яване с най-високо призна
ние в съюзното съревнова
ние „Местната общност
и
семейството”.
Село СтрелъД, разположе
но на 12 километра югоиз
точно от центъра на общи
на Бабущница. скътано в
полите на няколко планинс
ки верги, спускащи се от
дърнотравските планини на
юг и гледащо към гордите
скалисти урви на Стол, кой
то е господствуваща височи
на в цялата котловина, на
броява около 290 къщи с
над 1 100 жители. И стрелчани, както и жителите на
повечето села в общината,
пролети отиват на сезонна
работа, а през късна есен
се завърщат. Но повечето
от тях не допускат да изга
сне родното огнище — пра
вят си нови къщи, преуст
ройват
домакинството си

Уреждане на
уЧИЛИщНИд двор

по-новому и остават тук да
слушат вечната песен та
пенлива
и луда Мурговица и останалите планински
потоци, които игриво се спу
скат от планинските склоно
ве към селото.

Ето какво
до края на 1979 година е за
Въпрос председателят на Ме планувано да се изградят
стната организация на Соц пътища от Стрелъц-Лалешев
иалистическия съюз Петър ци-Масурица и Стрелъц Юру
Пейчич, който с директора чДи. За оказване на по-качес
на основно училище
Доб- твени здравни услуги на на
ринка
Богданович”
Бо гдан селението ог района на СтПЪЛНО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ Цветкович
ни посрещна тв релъц4» към който гравити
любезно и учитиво, дока рат Масурица, Раков дол,
През последните години, ърде
то всички останали ръково
стрелчани наистина
могат дители на обществено-поли Дървена ябука. Радосин, Сту
да се похвалят с големи ус тическите организации и ак дена и още някои селища ст
пехи. Миналата година, по тивисти от селото бяха оти- роим нова здравна станция,
в която покрай необходимите
,,повод 6 септември — Даня_ шли в махала Лалешинци
кабинети и пособия ще има
™
^.бо лението' в Стр
Където общинският булдо- и два апартамента за меди
елъч беше положен основен- зер прокарваше нов път за цинските кадри. В изгражда
камък на нова здравна ста- село Масурица.
нето на този обект участвува
нция, тази година — за пра_ В село Стрелъц владее и населението на Стрелъц и
зинка на свооодата
съща пълно единодействие и име- околните села, за което е
та ще бъде предадена на у- шю тук е залогът на паши- въведно отделно местно сапотреба. Миналата година, те успехи
споделя Пей- мооблагане-парично.
също в СтрелъД, беше да ,чич. _ съюзът на комунисден на употреоа нов хубав тите е начело на фронта на
За успешна дейност през
мост на р. Мурговица, по- обединените
социалистичес 1977 и 1978 година — продъл
-асъсао нов училищен интер ки сили в ССРН, а наравно жи Пейчич — Местната общ
11а7т ‘ *
с него пълна активност и ност в с. СтрелъД беше удос
На какво се дължат тези еноргичност
проявяват
п
тоена със СЕПТЕМВРИЙСКА
успехи?
Съюзът на младежта, Съю НАГРАДА И ДИПЛОМ и па
зът на бойците и др. обще
рична награча, ГРАМОТА по-

строи се пътя
ДУКАТ-ДВЕ РЕКИ

Водопровод в Горна Лисина
Възловият проблем за дукатчани, пътят от Две-реки
ЦентъРът на с. Горна Лидо селото им, наскоро ще
синя наскоро ще получи вобъде разрешен, Това е закпроведените долровод. Работите около
лючение
от
през миналата седмица раз изграждането на същия са
говори в Босилеград в ко вече започнали, а местната
ито участвуваха Бранко Ни общност прави усилия колвъзможно
по-шлколич. секретар на Регионал като е
ЯхМ брой домакинства да се
ната самоуправителна оощ- включат в акцията. За сега
иост за птища в Южномор а веки регион, и представи- са включим към 25 домакилетва и 5 трудови органителите на Общинската ску- зации.
пщина и обществено-полити
Разстоянието от местностческите организации в кому та
е
~
„Д улана”, откьдето
ната.
В течение на разговорите взета водата До селото из
мерва
към
2,5
км.
Според
се
е договорено СИО да ком- гашния брой на домакинстпенсира имуществото на хора
както ли загюзиа Кита от църнощичка — маха вата,
рил Зарков, председател иа
ла Голема река, пресичане Съвета на месгтната общ
то му <на пътя през махалата
ност, всеки трябва да запла
в дължина от около 3 км, ти по Ю хиляди динара. С
като <и поправка на вече шаюочаване на поголям брой.
трасирания път от към на- биха били и «по-малки, средправленията Дукат
Г. река
които трябва да даи Две реки — Г. река. Спо стната,
----Много
де едно семейство,
ред разговорите Общинската по-значително е. че всички
скупщина трябва в най-око- ще получат вода. Това е и
ро време да реши имущест- целта ша акцията.
отношения,
Според плана се, очаква че
вено-правните
започна до 8 септември — Деня иа
което тя веднага
освобождението
иа Босиледа разрешава, След целоку- градски край — водопроводът
пното регулиране иа тези от да 67,де готов за ползване. С
горнолисношения ше се пристъпи изграждането му. ойячителен
тозизначи
кт мизграждането
напътя,пичалт иа
този
пяйгггатанай-сигурию
ще
ден занашия «раи
ше
бъ/хе доверена на Горската
си условвд.
сеюхия от Босилеград.

веят към 60 ученици от по-от
далечените села.
Младите горани при основ
но училище „Добринка Богдаиович” залесиха през после
дните две години над 50 хек
тара голини с борови и ака
циеви фиданки. Заедно с тру
дещите се и гражданите от
местната общност движение
то на гораните води борба за
опазване на жизнената среда.
За постигнати успехи в акци
ите по залесяване мнозина
стрелчани получиха и грамо
ти и други признания, а бри
гадата на Гораните при учи
лището парична награда от
Общинския комитет на гора
ните на стойност от 8.000 ди
нара — изтъкна Цветкович.
Чрез сътрудничество на ме
стната общност м училището
— подчерта Цветкович — в
училищния двор са направе
ни алеи и са засадени разни
украсни дръвчета.
Училището също през 1977/
/78 година беше удостоено
със СЕПТЕМВРИЙСКА НАГ
РАДА по случай Деня на ос
вобождението на Бабушнишка община — 6 септември.
Учениците от основно учи
лище „Добринка Богданович”
вече тяколко години с голям
успех участвуват в шампио
г*
ната , Тито-революция-мир”
като доставят голелш радости
Щ
на своите съселяни и родите
Ш
лите.
щ
СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОО
Щ
ПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ”
Щ
На развитието на селското
Щ
стопанство в този район съ
Щ
що се посвещава голямо вни
мание. В сътрудничество с
кооперация „Будучност” в Бауу
бушшща в СтрелъД са създа
Ш
дени комисии при местната
общност, които да се грижат
Изглед от село Стрелъц
за провеждането на отделни
ствено-политичсски органи лучи председателят на мест мероприятия за подобрение
зации. Съветът на местната ната общност Борко Ристнч. на селското стопанство. Осо
бено внихмакне се обръща на
общност също е твърде ак
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И сдружаването и вече са Към
тивен.
края подготовките за създава
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
не на основна кооперативна
Ако нямаше такова един I — РЪКА ПОД РЪКА
организацияство, нима Стрелъц можеше
Активно и резултатно ра
За грижите ,па хместлата обда очбезнечи средства за изгражданс на здравна стан- щяюст и Стрелъц за разреша ботят и комноите по всенаро
ция от 4 милиона динара, вашето на проблемите на ос- дна отбрана и обществена са
Новопостроеният
бетонен «олиото училище и сътрудни мозащита.
Село СтрелъД е снабдено с
мост на р. Мурговица стру- чеството иа това поле гни разва над 3 милиона динара, каза директорът на основно хубава питейна вода. в центъ
доуги два моста в селото —
училище „Добринка Богдано- Ра иа селото има няколко мавич” Богдан Цветкович.
газииа, а в организация на
КтМ 1 милион.
Миналата година — про— Проблемите на основно- местната общност и общестдължи Пейчич — построих- то училище са и проблеми на вено-политичеоките организа
ме и пт т от Стрелъц до шо>- местната общност — каза чгш е добре организирано ин
се Бабуишица—Звонци
в Цветкович. — Разрешаваме Формирането. Жителите на
дължина от 3 км, която ги съвместно. През миналата СтрелъД навреме и обективно
са запознати с всички актуал
струва над 15 милиона дина година в Стрелъц постронх> ра... Успешно се провежда ме и обзаведохме училище» ни въпроси като се тръгне от
местно самооблагане за из- интернат с нов хубав учештгче местната общност до общината и региона « по-широко.
гдаждаие и реконструкция оки стол на стойност от
М. Андонов
на пътните съобщени», като 32.000.55 динара, в .който жнСТРАНИЦА 7

БРАТСТВО Ш

АВГУСТ 1979

ХУДОЖЕСТВЕНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ пл
ТЕАТЪР ..ХРИСТО БОТЕВ" В ДИМИ
ТРОВГМД СЛОБОДАН АЛЕКСИЧ
БЕСЕДА

С

САМОДЕЙЦИТЕ
ПОСТИГНАХА
РЕЗУЛТАТИ
Към художествения ръководител на самоделния театър в Димитровград Слободаи
Алексич се отнесохме е няколко
въпроса
с цел да надникнем по-отблизо в изявите на
самодейците, да чуем по-конкретно за резултатите на изтеклия театрален сезон и за
плановете през идущата, както и изобщо за
постиженията и възможностите на театралните самодейци.
изтек
— Как оценявате
лия театрален сезон 1978/79
година и какво изобщо го
характеризира?
— Въпросният сезон може да се оцени като изклю
чително богат, но не според броя на театралните
представления, а според резултатите, които постипнахдве
ме. Ние подготвихме
премиерни
представления:
„Татул” сот Г. Караславов
на български език и „Камък
за под глава” от М. Новкосърбохърватски
на
вич
език. „Татул” играхме шест
—сяттем пт.ти. а ..Камък за

дата ма публиката.
Враня з Камък за под глава” С. Алексич получи наградата на публиката, а Ии
кола Андонов наградата на
критиката за епизодиа роляНо не това е май-същсстве
ното.
— Освен участието на съ
стезания, дали представяне
то ви и в други места пот
върди казаното дотук?
— Ние гостувахме с „Та
тул” в две местни общнос
ти: Куса врана и Желюша.
с
В Прокупне гостувахме
„Камък за под глава”. Счн
там, че занапред не подго-

Самодейците на сцената
под глава', пет—шест пъти. товка за състезания, а за
С двете пиеси ка зоналния гостувалия трябва да бъде
преглед в Алексинац спече- нашата основна цел. Имен
лихме двете първи места, ко но, в това е и същността:
ето свободно може да се да доставя удоволствие на
окачестви като най-високо хилядите любители на теапостижение. Досега
нито търа в местните общности,
един самодеен театър в ре предприятията. Имаме наме
публика Сърбия не е пости рение да гостуваме в Боси
гнал такъв резултат.
леград и Сурдулица, разби
От друга страна, твърде ра се, доколкото успешно
успешна бе изявата и ка се договорим.
отделни самодейци, които
— Какви планове
имате
спечелиха заслужени приз за следващия театрален се
нания- Постановчикът на зон?
„Татул” Свободан Николов,
— Миналата година теасценографът Сретен
Игов, търът получи управление с
Александър Златанов за
всички самоуправителни ор
ролята на Иван получиха гани и тела. В негова ком
висока оценка и признания- петенция е да се грижи за
Също постановчикът на
репертоара, така че не мо
„Камък за под глава” С.
га да посоча кои пиеси кон
Алексич, С. Хамидович за кретно ще играем. Известно
мъжка и Николина Ранче- е обаче, че ще подготвим
ва за женска роля бяха
о>ще две премиери, ще за
отличени.
държим на репертоара ед
— Безспорно тези призна на пиеса от досегашния ре
ния са резултат на всестран пертоар. Доколкото ни се
но ангажиране на всички в даде възможност, може да
самодейния колектив?
подготвим и трета премие— Именно, сетне и на ре Ра* Тъй като се предвижда
публиканските състезания в откриване ка Младежка сце
Смедеревска паланка и Вра на към самодейния театър.
ня се потвърди високото ка Освен това, самодейците ре
чество. В „Татул” в Смеде довно участвуват в подгот
ревска паланка Ал. Злата вянето на рецитали за дър
нов получи нагоадата на кри жавните и други празници
тиката, а Н. Ранчева награ- и участвуват в други кулСТРАНИЦА 8
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И
Тези дим излязоха от печат две лови издания та Избродателство „Братство :
щура „Шестдесет години революционна борба на Съюза
на югославските комунисти"
— Иосип Броз Тито и Стату
тно решение на организация
та на Съюза на комунистите
в Димитровградска община.
Текста па Статутното реше
ние подготви
Общинската
конференция на СКС и обез
среднеобходимите
нечи
ства за печатане.

тора за освобождение ма
страната и рсоолюдиошю
преобразование на обществого; въвеждането на работническото самоуправление
'извървяния път от*
го'
дина до днес, задачите, кои
то се (намират пред Съюза
; 111 комунистите и останалите
организирани социалистичес
ки сили в настоящия пери
од за по-нататъшното задъл
бочаваше на само у нрави/е лната практика.

Йосип Броз Тито отделно
Брошурата „Шестдесет го се спира върху същността и
ролята
на полетиката за не
дини революционна
борба
обвързаност като изтъква, че
па Съюза на югославските „независимата и необвърза
комунисти” всъщност, пред на политика на нашата стра
ставлява доклад ма ЙОСИП
БРОЗ ТИТО, който изнесе на и на Съюза на югослав
пред тържественото заседа- ските комунисти изхождаше
шие на Централния комитет и изхожда от основните ис
на Съюза ига югославските торически тенденции на на
па шето време — от интересите
комунисти, на (Съвета
на борбата на народите
и
С. Алексич
на
югославските
Съюза
Председа- прогресивните сили за осво
турни манифестации в гра профсъюзи, на
бождение
От
политическата
телството (па Съюза на юго
да.
социалистическа и икономическа зависимост,
славската
— Споменахте Младежка
младеж и Председателството за обществен напредък".
касцена. Може ли да ни
Йосип Броз Тито се спира
жетс какво се предприема ига Конференцията за обще и върху ролята на Югосла
за опресняване па редовете ствена дейност на жените вия в международните от
на самодейците с нови ар в Югославия по повод 60-го ношения и сътрудничество
дшинипата от основаването
тисти?
— Искам да посоча, че в на ЮКП — СЮК, СКОЮ, то със съседните страни, по
нашия самодеен театър чле революционните синдикати сочвайки, че към тези от
ношения ние подхождаме
нуват от 60 до 70 души са и прогресивното движение
последователно, като се ръ
модейци. Между тях
има на жените.
ководим от принципите на
Йосип
Броз
Тито
осветля
работници, студенти, служе
ученици. Възрастова ва извървяния шестдесетго Хартата на ООН и задълже
щи,
нията,
които произлизат от
граница не съществува. Тук дишен революционен път на
работят шест
гимназиални нашата партия, в който с Заключителния акт на Кон
ференцията в Хелзинки.
на
акция
учители, което е особено ва революционна
Брошурата „Шестдесет го
партия,
жно: своята педагогическа Комунистическата
дини революционна
борба
тоест
Съюза
на
комунисти
работа те пренасят и тук, в
театъра. За да се даде въз те се сбъднаха обществени на Съюза на югославските
комунисти”
представлява
можност на младите още по промени от епохално значе
аналитично,
задълбочено
вече да се изявят: ще се ние. Йосип Броз Тито се
най-важните
марксическо четиво,
което
възобнови дейността на Мла спира върху
шестдесетгодиш
дежката сцена. След извест етапи от шестдесетгодишния осветлява
но време може би ще задей път на нашата пзтугия: ос ния революционен път на
нашата партияствува и Пионерска сцена. новаването на ЮКП. което
исторически
Статутното решение на
Създаден е благоприятен об представлява
ществен климат, а всяка са прелом във вековната бор организацията на Съюза на
комунистите в
Димитров
модейна изява се посреща ба на работническата класа
градска община е печатано
с общо одобрение и инте против социалното угнетярес от местната обществе ване;. идейното узряване на на български и на сърбоност.
пред
Югославската комунистичес хърватеш! език. То
— Накрая, какво
вие ка партия, което преминало ставлява потвърждение за
като художествен ръководи през повече фази: разплата провеждане политиката на
тел планирате
в предстоя та с фракциите; Осмата ме равноправие в
употребата
щия сезон, тъй като често стна конференция на ЮКП; на езиците на народите и
се явявате в ролята на пос преминаването на ръковод
народностите в Югославия,
тановчик. артист...
ството на ЮКП в страната; коят0 на практика провеж
— Художественият ръко ролата на ЮКП по време на да Общинската
конферен
водител има за задача да се агресията на фашистките си ция на СКС в Димитровград.
грижи за
художествените ли. борбата й против акула
Д. Р.
качества на дадена
пиеса.
Досега твърде често
бях ПРЕД НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
погьлщан от изпълняване
на други задачи: организа
ционни работи, постановка,
игра. В бъдеще много по
вече ще трябва да отделя
внимание върху художестве
пата работа на дадена пиеПрез втората част на ав
След като бяха разгледа
са.
густ в Димитровград
се
ни информациите, които из
Считам също така, че са проведе заседание на Коор несоха присъствуващите от
модейните театри трябва да дииациоиното тяло на
обСамоуправителната общност
игРаят пиеси, чиито текстове щината отнасящо се до ре на интересите за преобразо
са на особено високо худо- формата в образованието, в вание и възпитание, сти
жествено равиище. Може разширен състав, в което
гна се до извода, че за така
би ще учредим традиция да взеха участие представители
наречените — работнически
играем текстове, които са по от училищата,
сдружения
лучили Стериина награда, труд и обществено-политиче занимания интересът на уче
ниците) или на родителите)
Занапред трябва много по- ските общности.
е минимален или почти ни
вече да ос грижим и за вку
На заседанието бяха раз какъв!
са на публиката, относно да гледани въпроси, отнасящи
Известно е, че в Димитров
въвеждаме съвременни пие се до записването на учени
си в репертоара си.
ците в II етап (трети курс) градското училище са офор
мени
4 основни занимания
— Означава ли това, че в текущия срок.
и то:
занапред няма да се занима
природно-технически про
вате с постановка и че ня
На същото заседание при фил,
правио-бюротехничесма да изпълнявате роли?
състваха
и представители ки, машинен и
каучуков
— Съвсем не. Но повече на Самоуправителната
об
профил.
трябва да се грижа за ху
щност на интересите за наг
Местата
за първите
два
дожествената страна на г__
пи сочено образование и възпрофила вече отдавно са
есата. Впрочем самодейност питание 0т Междуобщинска
попълнени, докато за други
та (означава колективна ра- та регионална общност.
бота и всички резултати и
те два профила, т.н. работ
Бе констатирано, чел досе нически занятия. интерепостижения, които сме осъ гашната
ществили са плод на колек, та се
ОТНася- сът е минимален. Поради тативе,н труд на целия ансам ща се до преобразованието зи причина се стигна
да
бъл. Това е гаранцията, че във възпитанието и образова там че
Координационното
и занапред маже да очаква все^ше^ГсТе°2^шо до I*™ °бяВИ и трети пореден
ме още по-добри резултати. онезиШрез;птаети,С™пъ^
ггро33 ка™в
Разговорът води: Ст. Н.
воначално бяха предвидени!.
Т.
Петров
П : -

ЗАЩО НЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ
ПРОФИЛИ?

БРАТСТВО ф 24. АВГУСТ 1979.

Бригадирско пято ’79

ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ ЙА МТБ »БОСИЛЕГРАД«
_
В Н“ТИ
“ МЛа‘
дежки
трудови акции в нашата страна ппиктт
младежки
ишГшТ' Стотици младежки бршади^^всички3^
иТо,пп™ГОСЛа,Ия с Успех реализираха вси“и1,?™
краи.па П °!У Резултатите си, поеха пьтя къ™ рошштс
ботг^^В Първия августовски Съботен слелобе^Г п
ната р™ките лагери и по пътищата навред из попи
ехтеха младежки възклицания и песни Д
рОДИ"
*
БъРщаха се с високо раз
вени знамена, със засмени и Пред тях дефилираше пет
Пъти ударната бригада.
щастливи
лица, с множеНа площада пред здание
ство признания, с дух обла
городен с нови приятелства, то на Общинската скупщи
скъпи спомени, с нова, по- на бригадата бе посрещната
об-силна обич към родината, от ръководителите на
С чувство на щастие и ществено-политическите организации
и
Общинската
удоволствие този ден от
скупщина, където бе устромладежката колония в Ум- ено
тържество, на което
чари тръгна и
младежка бригадирите дадоха отчет за
трудова бригада
„Босиле- работата на младежката 'тру
—
град"...
А когато на входа в Бо дова акция „Автопът 79". Го
рди бяха в тези моменти
силеград се развяха брига
дирските знамена и отекна 48-те бригадира, защото има
с какво да се похвалят.
бодрата бригадирска песен ха
Бригадата пет пъти е про
из
улиците
на
малкото възгласена за ударна,
13
градче се разля прекрасна
бригадира се завърщат
с
картина. Босилеградчани за ударническа значка,
СЪЩО
миг се намериха от двете
толкова
са
получили
похвали,
страни на улица „Георги 12 са
Димитров", правейки жив мане предложени за прие<в СЮК, получена е
коридор,
По платото на и грамота за
обществени
улицата в безупречна реди дейности, -нормите
са преца стройно крачеха брига изпълнявани с 130 на сто
дирите и с песен приветству (през ударните дни и до 164
ваха своите съграждани. От на сто), бригадирите са били
обгорелите им и малко умор примерни във всяко отноше
ни лица не слизаше усмив- ние!..
ката. лъхаше щастие, което
Ръководителите на ОПО и
измами бурии аплодисменти. Общинската скупщина
им
честитиха извънредните ре
От всички страни честит зултати и изтъкнаха, че те
ки, привети, ръкопляскалия. хния пример трябва да бъ-

Де °®РазеЧ на лсички

мла-

са се проявили с примердежи и девойки 'от община ност във всяка активност.
Та Н3 тРУдолюбие и високо Активни 'са били и в идейномладежко съзнание и верно политическо издигане.
в
и®"®“6 по™тиката на СЮК. културно-забавния живот и
ИоГ,'га,ато бе « значението самоуправлението в младеж
<ЖКТа' че младежката кия лагер. Със завидна дей
бРигада получи знаме на брн ност се е проявил и акти
гадирските младежки
аквът на СК, наброяващ
1*ии. ^ което Тя получи тре- членове. Значително е и
тман на постоянна бригада. ва, че освен коменданта вси
■Така младежта от Босиле- чки функции са били колек
градска община в бъдеще
тивни.
всяка година
ще участва
Думите на коменданта по
на младежките
акции натвърдиха и висчки бригади
шир из Югославия.
ри„ с които разговаряхме.
Тържеството продължи с Ето какво ни казаха ндкол
другарска вечеря и увеселе ко от тях:
ние до късно през нощта.
Иван Стоилков,
предсеБригадирите забравиха -умо- дател на комисията за об
рата от пътуването и извън ществена дейност и един от
редно настроени разказваха най-добрите бригадири
за работата на акцията, за акцията:
културно-забавния живот и
Много съм доволен

-

За извънредно трудолюбие, висока съзнател
ност в изпълняване на задачите и дейно участие
в свободните активности 13 бригадири от младеж
ка трудова бригада
„Босилеград" са
получили
ударнически значки. Това са: Иван Асенов, пред
седател на ОК на ССМ, комендант на бригадата;
Даноил Петров, работник в горската секция; Ге
орги Георгиев от Босилеград. Богословова Катери
на от Босилеград, Иван Асенов от Рибарци, Раде
Максимов от Райчиловци; Иван Мицов, Раде Дон
чев, Иван Стоилков, Живко Стоилков, Васил Тассв Владимир Йовчов и Георги Тодоров всички
от Босилеград.
С похвали са възнаградени:
Александър Богоев, Стефан Чипев, Сладжан
Николов, Костадин Костадинов, Борис Тасев. Све
та Стоянов, Александър Милков, Драган Златков,
Ьалентин Янев, Гонев Вене, всички от Босилеград,
Гимча Ризов и Винко Василов от Райчиловци и
Иван Борски от ЦъРнОщица.

идейно-политическите
Дей- моите и резултатите на на
ности в лагера, за новите шата бригада, която бе съ
приятелства и другарите от ставена от младежи и де
другите бригади... Всички в войки, на които това е пър
един глас споделят, че са ва акция. Радват ме всич
Всички споделят, че тру щастливи от участвуването ки признания, между тях и
дът е изградил и
техните в акцията и об&щават, че грамотата за успехи в общ е
личности, че акциите им ха и догодина ще са бригади ствените дейности. Сега на
ресват, заради обществено- ри. А на въпроса какво им място се уверих, че младеж
политическите.
културно-за е направило най-силно впе ките акции са истинско мяс
отто за разширяване и укреп
бавните, спортните и всички чатление, без двоумие
другар- ване
братството и
един
други дейности, заради ве товарят: голямото
единство ството всред младите поко
ликото и крепко братство и ство, братство и
между
бригадирите.
ленияединство — най-много.
На утрешния ден в каигце
Живко Стоилков Също по
През това лято акциите
получиха още една димен- ларията на председателя на лучи ударническа значка,
ОК
на
ССМ
Иван
Асенов,
примерен
и деен бригадир
зия: младежите и девойките
на дело упражняваха колек който бе комендант на бри във всички трудови и други
гадата,
бе
живо.
Бригадири
активности:
тивното
ръководство и от
— Това ми е първа акговорност, с кОето
дадоха те бяха дошли да си вземат
ударническите
грамоти
и
по
значителен принос към осъ хвали. И още малко да бъ пия, тю сигурно не и после
дна. Считам, че акциите ос
ществяването инициативата
дат заедно.
вен икономическо имат гол
на другаря Тито.
— Младежката
'—
трудова
ямо идейно значение, кое
Особено горди са младе
бригада
„Босилеград
бе
жите и девойките, които ра С7,ставена от 39 младежи, 5 то според мене е и най-голямо
идейно значение, коеботиха или работят иа чер девойки и 4 пионери. Съв
тление и големите възмож
ногорското крайбрежие. Те
местно
с
бригади
от
Звсзданости
за всестранна изява
се проявиха с висока сте
ра, Чукарииа. ИмоТски. Ада, иа бригадирите.
Братската
пен иа солидарност
към
Дебър и бригада „Югосла сплотеност и голямото дру
черногорската младеж
и
вия"
от
Франкфурт
на
Майгарство
между
бригадирите
целия черногорски народ в на, съставена от деца на
от всички бригади бе ига ви
премахването
последиците
соко равнище и здрава ос
от 7<атастрофалиото
земе наши работници, работехме
79".
МТА
нова за отлични постиже
иа
„Автопът
тресение. Във всички места,
Още от началото
всички ния.
които сполетя природното
И Георги Георгиев, капи
бригадири съзнателно изп7,л
бедствие бригадите остдцсси треньор яга футболния
твиха изключителни резулта дяваха всички задачи и бла- тан
отбор „Младост” се завър
годарение
гча
това
постигнах
ти и трудови победи и ига
на с ударническа значка:
място реализираха обеща ме завилетг успех. В първата
нието „Черногорското край локала нормата изпълнихме
— Активни бяхме и на
със
120
ята
гто.
а
през
удар
брежие ще бъде по-хубаво
ния ден бригадата
беше спортното поле, а по фут
от «преди".
бол
и волейбол бяхме пър
падаха удзрття и 'нормата реализи ви в младежкия лагер. Но
Тук всекидневно
ра със 1 ^4 иа сто. Второто
рекорди, тю високи пости
улаштическо признание бри мен ме още повече радва,
жения имаше и на всички
че на всички други полета
гялата ни получи иа края
останали младежки акции.
на
на
първата декада — изтъ от живота и работата
Младежите и девойките и
юга комендантът Асенов и акцията осъществихме доб
този път на най-хубав яа- и Род" яжи:
ри резултати. На акцията
чии потв7,РДИха миогократВъв втооата
декада спечелих и някои положите
на полза от тази свеобразна спечелихме той удаопически лни опити, които добре ще
ТЛ В света единствена маними дойдат в работата с фут
югославската ппизнятшя: бпигадата бе уда болистите.
Фестапия на
па оедолния и изш,ноед
младеж. Затова и всеки от она
Катарииа Богословова е ед
пия удаоси ден и в декада
тези младежи и девойки в та, я иоомита изпълнявахме на от петте девойки в бри
УНИзелени бригадирски
гадата.
съшо така ударник:
130
пя
сто
(в
удярпгитс
Форми ттте ви каже: „Шас- Със
— За моето семейство мо
дни ст.с 164 на сто>.
же
да
се
каже, че е брига
ТЛИВ СъМ. че бстх иа акция»
Асенов изткиа. че боигаттге отивам пак".
дирите, макар и без опит. дирско. Татко ми е рабоКГ.

Труд за родината
На всички съюзни младеж
ки трудови акции
нашир
из страната ни продължава
да цъфти доброволният мла
дежки труд. На 32-те стро
ителни обекта бодри, весе
ли и въоръжени със силен
творчески елан пристигнаха
и ударнически работят бри
гадирите и бригади рките от
трета смяна.
Още от първите техни моменти продължава да ехти
прекрасна трудова песен на
търнокопите, лопатите, ко
личките и строителните ма
шини пригласени от весели
те младежки приказки
и
разнежените тонове на из
виващите се бригадирски пе
сни. И първите делови ре
зултати показват, че
тези
младежи са дошли с ясна
цел: успешно да
продъл
жат и приключат делото на
своите другари и другарки
от първа и втора
смяна.
През първата десетдневка на
смяната те това напълно ус
пяха и никой не се съмява,
че реализацията на задачи
те ще приключи по народ
ната „краят делото краси".
А отчетите за работа на
бригадите в първата и вто
рата смени са истории за
изключителни делови
ре
зултати, преизпълнени нор
ми, ударнически труд,
раз
иообразни бригадирски активности. многоброни и поз
нанства и приятелства, голя
мо другарство, братство и
единство за мнош бригадир
ски признания—
Хиляди младежи и девой
на
ки от всичка краища
Югославия» работили в I и
II смяна се завърнаха в ро
дните си краища с песен на
уста горди, че подариха на
уста
редния значител
скъпата
ли обекти. Но, не само
радя това.

Ив. Стоилков
тил на 4 акции, майка ми
е била бригадирка на Власина, а през това лято аз и
сестра ми облякохме зелени
те бригадирски униформи. На
акцията работех
с всички
сили и не избирах работа.
Да бъдеш ударник значи да
изпълниш всички задачи на
трасето и в свободните дей
ности. да служиш за при
мер на другите.
Валентин Янев е най-младият член на бригадата, пи
онер на девет години:
— Спечелих много
нови
приятели от всички брига
ди. Като най-млад всички
ме обичаха и помагаха ми,
а аз се трудех да изпълня
вам задачите. Много ме за
радва похвалата, която по
лучих. Беше ми хубаво н
ще отивам пак.
К. Георгиев
В. Божилов
СТРАНИЦА 9
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РЕПУБЛИКАНСКИЯТ
ОБЩО УПРАВЛЕНИЕ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД

ШАНС ЗА МЛАДИТЕ
РАБОТНИЦИ
От основаването на Титовия фонд на СР Србня изммна
ха пет години. От тогава до
сега, чрез всекидневното си
укрепване, този фонд нзрастна в извънредно значителна
класово-солидарна обществе
на шютитуция на работгшчес
ката класа и ща самоуправителнчгге организации на сдр
уження труд за стнпендиране
на млади работници и деца
от работничеоки семейства.
По тоя начин материалната
страна!на младите работници
и учениците от бедните рабо
тнически семейства не е вече
пречка за продължаване на
образованието им.
Широката възприетост на
Типови* фонд като свой, от Все повече млади — стнпспдиантн на Титовия фонд
страна «а трудещите се и
гражданите изобщо е резул ползват от средствата па фон труд в стопанските и извъпетат на дълбоката им привър да и общините, в които жи толански дейности. Тези по
заност към епохално-прогре вее българска народност. Та треби са особено изразени в
сивното дело на другаря Ти- ка напр. основните и трудо икономически изостанал итс
то. Членовете с привързано ви оргшшзацшг и индивиду общини в които недостатъч
стта си към фонда укрепват ални лица в Димитровград ния брой на кадри е и тВъРДи позициите на работническа ска община в Титовия фонд де голям.
та класа в изграждането на ще внесат 615 хиляди динара,
самоуправителното ни социа в Бабушнншка 500 хиляди, в
В. Б.
листическо общество. В об Босллеградска 142 хиляди и
ществено-политическата сис в Сурдулишка 856 хиляди ди
тема той действува катоспе нара. За отбелязване е, че в НА ЗДРАВНИ ТЕМИ
цифичен организъм с изрази тези общини през изтеклия
телно солидарна особеност в период са разделени над 50
стипендирането на най-способ стипендии на млади работни
ните млади работници, учени ци и деца от работнически
ци и студенти от работничес семейства. Всъщност това е
сърбежът сам по
себе
ки семейства.
значителна помощ и за шко
В СР Сърбия в Титовия луване на необходими кад си не е болест, а само сим
фонд са зачленени към 8 хил ри. А всичко това говори и птом при различни заболя
яди основни организации на за големите резултати, които ващия. Понякога заедно или
сдружен тРУД, обществено-по са постигнати чрез Титовия променливо със сърбежа се
литически организации и об фонд в краткотрайния пери чувствува парене на кожа
та, друг път се
появява
щности, самоуправителни и од от съществуването му.
чувство на гъделичкане или
местни общности и над 450
хиляди работници, граждани,
се
усеща
пълзене
на
мрав
За отбелязване е, че броят
ученици и пионери. Досегаш на стипендиантите в средни ки. След силно разчесване
ния записан петгодишен член те, полувисши и висши учеб сърбежът се замества
с
ски внос възлиза на 200 мили ни заведения от година на го болка.
она динара. През тоя период дина се увеличава, което е и
Доказано е, че сърбежът
дадени са над 3.400 стипен- нова възможност най-добри и болката са две усещания,
дии. Ползвайки тези стипен те млада работници, ученици които показват анатомичесдии до сега школуването са и студенти да продължат об «и и физиологически връззавършили 1.100 стипендаан- разованието си. Също така ки. Чувството на сърбеж
ти.
има
и възможности,
ст може да се унищожи с пре
Свой пълен принос към ома ипендиантите да се насочват дизвикването на силна бол
совяването и укрепването на към онези специалности, за ка в съответното място на
материалните основи дават и които има нужда сдружения кожата. И двете усещания
се предават по едни и същи нерви.
Според някои автори на
БОСИЛЕГРАД
границата на епидермата и
дермата се намират така на
речените „точки на сърбежа”, които хистологически
представляват с групирания
на финни нервни влакна с
нисък праг на възбуждане
при механически, термически или електрически драз
нения. Химически фактори
като някои видове фермен
ти. бактериални ППОДУКТИ,
хистамин и др. с7>що могат
Републиканският, секретарипреподаватели във ла дразнят точките
иат за подобрение бъзпи- Христов,
сър
Варненския институт за прос беж. Нарушения на за пеританието и образованието на ветно делр (НРБ).
В. Б
сЬерното
кръвоснабддване
Белград от 20 до 25 т.м. орга
низира в Босилерад семинар
по български език и литера
тура за учителите от начал■ните, както и за преподавате
Щ
лите които /предаодават бъл
Щ
гарски език във горните кла
шш
сове на основните училища, в
крито учат ученици от българ
ската народност. Всъщност на
семинара присъствуват прос
■*
ветни работници от Димит
ровградска, Бабушнишка. Су
рдулишка и Босилеградска
общини.

СЕК ЕТАР ЗА ПРАВОСЪДИЕ И

Миодргг Трифуиович
посети Димитровград
В рамките та редовната
на
си дейност в началото
тази седмица в Димитровпребивава
републикан
град
ският секретар за правосъ
дие и общо управление дру
гарят Миодраг Трифуиович.
С постиженията, които Ди
митровградска община, с
помощта па широката 10(5щсствсно-политическа
общ
пост, е осъществила в свое
то следвоенно икоиомическо, политическо и обществе
по развитие другарят Трифупович запозна председа
теля иа Общинската скуп
щина аз Димитровград — Бо
рис Борисов.
За дейността «а Общинска
та организация на Съюза на
комунистите говори секрета
рят на ОК на СКС — Вен
ко Димитров; а за работата
на органа на управлението
председателят на Изълнителлия съвет — Иван Денчев.
В7ЦЗ връзка с работата и
проблемите на С7,да репуб
ликанският секретар бе за
познат от председателя на

СЪРБЕЖЪТ Е ЗАБОЛЯВАНЕ

Петдневен семинар
по български език

ш

На семинара просветните
работници ще опреенят знанията си по бъдгареки .език
и литература, -а лектори са
Лидия Славова и Димитър

Изглед от „Воденици" край Босилеград

също могат да предизвикат
сърбеж.
В много случаи не откри
ваме видими изменения
в
областта на сърбящата ко
жа. В други случаи сърбе
жът е краткотраен, в дру
ги случаи хронически и бол
ните се разчесват до кръв
(при което чрез предизвика
ната болка се
преодолява
сърбежът). В някои случаи
хроническият сърбеж смущ
ава съня на болния, а имало е случаи на самоубойство при непреодолим сърбеж, когато основното, пред
извикващо сърбежа забол
яване е отговаряло на тера
левти ческите мероприятия,
не и съроежът. Сърбежът
може да обхваща цялото
тяло (общ,
генерализиран
сърбеж), ида отделни негови области)
локализиран
сърбеж).
1. Общи, Ръзпалителни ко
жни заболявания, като напр.
екземи, червени лишей, уртикария и др.
2. Паразитни кожни
заболявалия, като напр. краста, дрешни въшки и др
Бременност (през втора
та и половина), вследствие
нарушения на обм^ата рее
пектияио функционални не^
вровегетативнн
разстрой"?ва.
^усл^То^с^уГС
злнчт? видове^лергия^1

сГсСКР&)ГЪГТ ^

налети.

. 0 ен>‘ професио-

5. Разстройства
ната. хормонални иа обмясмущени я. ‘ опганически
болести
на нервната
система, черно
уроних,ескТб^бревдГ^лдваггоя. простатна алздома
паразити в червата (аскари
ди. оксиуритении),
ехинокок във вътрешните органи
(бял дроб, черен,
дроб
и
ДР-). По-особеНО' вяимание.
измежду
растройствата
на.. ормяната заслужава за-

СТРАНИЕРА,0
’

Васил
Общинския съД
Тодоров.
След като изтъкна удовол
постигналото
от
ствието
другаря? иодраг Трифунович подчерта, че и в област
та на правосъдието в общи
всички
вата са създадени
условия гражданите да ооьшествдват своите коиститу
циоини и законни права
бързо, ефикасно и успешно.
Другарят Трифуиович бе
доволен и от обстоятелство
то. че намалява броят на
различни съдебни дела, кое
то е не само заслуга на Съ
да, но м на всички субекти
кои
вни сили и граждани,
то несъгласията решават по
мирен начин, а което се от
разява положително и вър
ху общия политически кли
мат в общината.
На края Миодраг Трифунович изтъкна, че е неопходимо да се /направи всич
ко за цялостното реализиране
на конституционните и за
конни разпоредби в употре
бата /на родния език.
А. Д.
харният диабет, за какъвто
винаги трябва да се мисли,
особено у по-възрастни хо
ра. Мнозина мислят, че ви
новник за сърбежа е уве
личеният процес на кръвна
та захар. Фактически сърбе
жът се обусловя не от тъкан
ната или кръвната захар, но
от свойствената за тази бо
лест Възбудимост на пери
ферното
кръвообращение.
Допринасят за сърбежа и
циркулиращите в кръвта в
увеличено количество жлъ
чни киселини. Локализира
ният сърбеж може да
се
Дължи на екзема или шюдермия, а когато е на окосмената част на главата —
на себорея, ВЪШКИ или Ня
кое кожно заболяване. При
сърбеж около ануса трябва
Да се изследва за хеморои
ди. хронически
простатит
глисти и др. При
сърбеж
по и около гениталиите да
се мисли сЪщо за глисти.
Лекуването при различни
видове сърбеж зависи от ос
новната причина. Всичко го
ре изложено показва пъстрата етиопатологична
панорама на силштома „сърбеж". А този факх подчертава недвусмислено необхо
димостта, щото болният винаги да се яви на преглед
при лекаря-дерматолог, песпективно, когато се налага,
и при интерниста или дру
ги специалисти. Не са ред
ки случаите, когато страда
щите от продължителен сър
ж започват да
лекуват
сами като най-често мислят
за „алергия" и гълтат напр1з
пег,т^СеВъЗМОЖта противоаюг?е КО лекарства- Различкожни папУлки, везиискат
п УСТУЛКИ
и др-сърбене
искат ’ да
преминат,
сеЪТизт?ДЪЛЖаВакожата
изпълва с
драскотиш!
нГт'"^^83- Най“Сстне бол^
__
ДРИ дерматолога с
че въпреки взитнето на толкова много ле
кгшетва адепгилта
гтодължава да то безпокои. Но канГза\Ж-.~се
..кпас.

та"! И тЬгава 'само о Н аК'°Лц2тт'2ШИ Лекуване са Достатъ
9а. Ре отърве болният от
м.ът'нте си.;
-с

д-р д. Л.
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СРЕЩИ НА АКЦИИТЕ

ПРИМЕРНИ ИБРАХИМИ
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Най-възрастната
Зулбия, 'КОято има 22сестра
годи
ни и следва философия
със

°брт^а?ел^"ЪДентъра Иво
Лола Рибар”
Косово по-

яш.
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социология на Философския
факултет в 'Прищина, е вече
втори път на Съюзна
акпия, както и четири години
по-младият й брат Мехмед,
ученик
в
образователния
център „19 октохмври” в При
щина. Н а по-младата
сестра Фетия това е първа ак
ция, а за да тръгне на нея
са повлияли по-възрастната се
стра и брат й и техните раз
кази за другарството и брига
Дирския живот. Инак Фетия

ле.
— За акциите много слушах и любопитството победи
разказва Зулбия. —
бащата Бечир е работник в
строително предприятие „Ра
лгаз Садик” в Прищина, а
майка — домакиняНито
един момент не се съпроти
виха на нашите решения да
заминем заедно на акции.
Миналата година с бригада„ Братя
Крайнович"
уча
ствувах заедно с брат си на

Съюзната младежка трудова акция „Делиблатска пешчара 78" и спечелих ударническа значка. Другарството,
братството и единството, вой
чко това се
манифестира
на практика, което особено
ме въодушеви и ето отно
во дойдох на акция* Също
то ,ще се повтори и идуща
та година. Тази година поведохме и по-младата си сес-тра, а идущата ще тръгне
и най-младата сестра Фекрия, която сега има 11 години.
За бригадирите Ибрахими
чухме много похвални думи
в бригадирския стан „Зеле
Велкович" на Власина. На
обекта постигат отлични ре
зултати, изявяват се и
в
културно-забавните дейнос
ти. Фетия е най-добрият рецитатор
в
бригадирския
стан, а Мехмед е
добър
спортист. Зулбия е член на
Съюза на комунистите.
а
предложението бе
дадено
именно на миналогодишна
та акцияКазаха ни още, че са твър
де доволни -от онова, което
тук на Власина доживяват:
само времето да позволи, та
повече да допринесат за ус
пеха на бригадата в спечел
ването на най-високите при
знания на акцията. Тогава
примерните Ибрахими биха
били още по-доволни.

Фотохроника

тш»
■

:Ш

и

шж
V-

*

Я Ч

’№ %.
1ш

яии

Туристическият сезон и на черногорското край
брежие е в пълен разгар. Туристи има и повече
отколкото се очакваше, особено онези, които лято
то прекарват в палатки, понеже хотелите не са в
състояние да приемат всички гости. Обаче, Черна
гора и по-нататък е голяма строителна площадка.
Навсякъде се работи върху премахване последи
ците от катастрофалното априлско земетресение,
Руши се унищоженото, поправя леко повреде
ното, строи се ново... Най-усърдни и най-безупречни в изграждането, във всеки случай, са младе
жите и девойките.
На строителните обекти нашир из Черна гора
тези дни пристигна трета смяна на СМТА „Брат
ство-единство 79”. Стотици младежи и девойки от
всички краища на страната втори месец вече ра
ботят та следващата година черногорското край
брежие туристите да посрещне подготвено.

С. Ми кич

ДИМИТРОВГРАД

Формиран Смет за аащита и опазване на околната среда
В присъствието на
представители <>т трудовите ор
ганизации, Местната общ
ност, ОК на ССРН, Синдика
тите. Социалистическия съюз Самоуправителната об
щност на интересите, как
то и на избраните членове
на новоформирания
Съвет
за
опазване на
околната
среда, на 17 август в Дими
тровград бе проведено пър
вото събрание.
Под председателството на
новоизбрания
председател
на Света, другаря Илия Пе
тров, на събранието
бяха
обсъдени най-важните
бъ
дещи задачи и бяха взети
решения за подобряване хи
гиената в града.
Всички присъствуващи се
съгласиха, че трябва ведиа

га да се премине от думи
към дела, тъй като на 26
август се очакват гости от
съседна България, както и
много гости от вътрешност
та на страната. Още повече,
че наближава и 8 септември
— Деня на освобождението
на Димитровград, и градът
трябва да работи през цдсрещане на гостите си.
С пълно съгласие бе взе
то
решение, че
Съветът
трябва да работи пред ця
лата година, и че в акциите
трябва да взимат
участие
всички
пионери. младежи, работници, служещи и
всички онези, които могат
да дадат принос за красота
та и хигиената в Димитров
град.
На заседанието бяха об

НА ТРАДИЦИОННИЯ МЛАДЕЖКИ ФУТБОЛЕН

съдени и някои проблеми,
които и от по-рано са би
ли в центъра на вниманието
като например: асвалтиране
на улиците,
реконструк
ция на същите,
уреждане
на парковете и градинките,
слагане на кошчета за бок
лук по улиците и др. Об
щата констатация
бе, че
съвестта на гражданина все
пък е решаващ фактор в
опазване на околната среда.
Самокритични бяха всички
присъствуващи и както под
черта другарят Иван Дон
чев, председател на Изпълни
телния съвет, не се спазват
нормативните актове доне
сени от страна на Общин
ската Скупщина, отнасящи
се До опазване иа чистотата
Т. П.
в града.

Рибата—месец, жител на тропическите морета,
с необикновена, кръгла форма, твърде много из
ненади рибаря самодеец Гъдина Рифоа, който я
улови близо Авър на Атлантическото крайбрежие.
Ловейки да „убива времето” на почивката си, Рифо изтегли 15 (килограма тежка риба—месец, а
незнайки какво е изтеглил, както нито останали
те жители, нито професионалните рибари на град
че Ерето. По-къоно, когато трофейът бе показан
на специалисти — зоолози, бе констатирано, че
става дума за залутял тропически вид. Разбира се,
такъв улов веднага стана цел на фотоапаратите.

ТУРНИР „ДИМИТРОВГРАД 79”

»АУТСАЙДЕР« ПОБЕДИТЕЛ
Младежите от Димитров
град и околните села цяла
та ваканция използват
за
различни свободни дейнос
ти, между които най-масови
и най-популярни са спорт
ните състезания- По тради
ция, голямо число участву
ваши в интересните спортни
борби, младежкият турнир
по малък футбол „Димит
ровград 79" е лятна спорт
на манифестация „номер ед
но" в Димитровградска об
щина.
Тазгодишният, дванадесе
ти по ред футболен турнир
..Димитровград 79" се проведе от 23 до 30 юли, а учас
тие взеха 30 отбора от Ди
митровград и околните се
ла с над 300 талантливи мла
ди футболисти. Миогобройните любители иа футбола

през последната седмица на
юли редовно идваха в сле
добедните часове в спорт
ния център „Парк", където
имаха възможност иа място
да видят надеждите на ди
митровградския футбол, да
се любуват на хубавите им
игри н с бурни аплодисмен
ти да възнаграждават ус
пешно организираните ата
ки. А извънредни игри и
спортни вълнения имаше в
изобилие, така че не трябва
да учудва фактът, че мачо
вете наблюдаваха и по хил
яда зрители.
Състезанието се проведе
в извънредна спортна атмо
сфера, а най-добри бяха отборите „Аутсайдер" и „Власаки Алексов", които побе
диха всички противници и

се срещнаха бъв финалния
мач. С минимална
победа
(3:2) „Аутсайдер"
спечели
първо място, но симпатиите
иа публиката останаха на ст
рана на отбора „Вл. Алексов", чиито състезатели бя
ха най-млади и се проявиха
с иай-атрактивна игра. Тре
то място на турнира спече
ли отборът „Суково" след
победа над „Луда нощ"
с
3:0.
Патрон на тази полезна
спортна манифестация бе
ОК на ССМ. При връчване
то на наградите председател
Цанко
ят на ОК на ССМ
Костов изтъкна, че състеза
нието напълно постигне цел
та сн и заслужи да продъл
жи традицията си.

„Ботушът" иа снимката ©същност е извънре
дно ясна снимка на Апенинския полуостров, напра
вена от спътника „Тирос — Н", а регистрирана в
федерална
обсерваторията в Бохум, Германска
Република. Снимката е направена на 7 август по
ради дима, (издигащ се от острова, близо до „върха
на ботуша". Димът е настанал вследствие изриг
ването на сицилианския вулкан Етна, който през
лятото на много (италиански и чуждестранни ту
ристи, прекарващи почивките си на този хубав
остров, развали настроението, прекривайки пре
красните плажове и романтичните градчета с де
бел слой сива пепел.
Фото — Талюг

С. Маков
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— Имахме
прекрасно море

писмо оди

и поглед към
хотел А-категорид

БАй-ОНЗИ
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ТодЬе године чекам да напишем некойу
думу и за нашите рибарйе оди Цариброд, а
ти Ьи обикаляш кико дъж около Аукавачйи Белеш. Мълчиш за иш ко бъда у гач ,
чунЬим при н,и нема тресЬе за делаше.
оно — не треейе, а цели сълпци има..
Н>екня ми се вали Моня оди читалище
то: Ей, да видшн йучер закачи на Гоинсгш
яз йедну колко сълпъц- „А Ойболи му казу;
йе: „Мене ми се откачи иедна „метровица
куде Обреновско ърело”.
По шега иде Пеца с очилата и ока: „А,
бе... мертек... мертек...) и шири руЬе оди Козарицу до Мъртвинуту) и немого да Ьу из
влечем — отиде си!”
И све тека: йедън испущил сълпца, друг
мертек, трет метровицу, а да им надзърнеш
рибарската Ьошетия ка се върчаю оди рибарлък има кво и да видиш: само по некоя
плочка, говнярка или смърдл>ив скооал,.
Теквейе лъже и да им опрости човек,
нали каже народната поговорка дека >Азал
ията йе най-големото ловджийско оружиие.
Ама ко да опростиш на Лацка кига върля сваЬи дън оо целу вурню леб у рекуту
да намами скобалйете? Или на Колю ласкалатога кига натовари половин амбар морузу

стари
Срещат со двама
приятели.
— Какво работиш?
_Търгувам със стари веш— Е, как т,рпи работата?
— Добре, разпродадох всич
ко, което имах...

Страхът е единственото нещо от което трябва да
се страхуваме.
Ф. РУЗВЕЛТ

Двама старци си спомпят
за младостта:
— Заради мен прлестна
девойка рискува живота си
— въздъхва единият.
— Как така?
_ Тя казваше, че по-ско
ро ще се удави в Дунава,
отколкото да се омъжи за
мен.

*

и Ьу върл>и у Въртаню да збере шарашете?
Или па на Биру Рашинога дека през ваканцийуту му носе и ручък и вечеру на ГоинсЬи яз, тека се заватил човекът?
А има и йоще по-тежЬи случай: Мета
художникът лани беше истепал на деду си
кокошЬете, та да може със цревата н>им да
лови кленове. Момчило па на жену си постурал пердетията оди прозорците и Ьи пъл
ни с твърд леб, па Ьи завира по подмулйете да се збирайу скобалйете.
Е, има и йоще по-тежЬи рибарсЬи ядо
ве, ама за н>и че си Ьутим, да не згазимо
дукат и я, и ти, Бай Манчо. Реко си, удари
им йедън рабуш колко да се знайе и да не
се изтърве кико най-големата риба на рибарйете.
А съга довиждане на рекуту — и бистро, бистро!
Ай у здравйе — Бай Онзи

НАРОДНИ
МЪДРОСТИ
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— Ти къде влезе?
— В медицинския..,
— Много хубаво. Аз въ»
ветеринарния— Като завършим, ще се
лекуваме един друг.

Не е разумно да се боиш от онова, което е не
избежно.
ПУБЛИЙ СИР
Колкото по-малко страх изпитваш, толкова по-мал
ка е опасността.
ТИТ ЛИВИЙ
Първо на света боговете са създали страха.
СТАНЦИЙ
Само скръбта има граници, за страха няма никакви.
ПЛИНИЙ МЛАДИ
Страхливото куче повече лае, отколкото хапе.
КВИНТ КУРЦИЙ
Под външната храброст е скрит голям страх.
ЛУКИАН
Сграхливостта е майка на жестокостта.
МОНТЕН

Ц

Епиграми
ПИСМО
Тате, пиша директно
до полето —
прати още кинти за морето!
В. Л.
НАГРАДА ЗА ИСКРЕНО
СТТА
„Признат грях не е грях" —
в това ндма съмнение.
Но аз взех, че си признах
и сега съм пред уволнение...

Страхливецът умира при всяка опасност.
която
го заплашва, храбрият умира само веднъж.
ШЕКСПИР
Който е изплашен е победен наполовина.
А.В. СУВОРОВ
По-добре страшен край, отколкото безкраен страх.
ШИЛЕР
Страхливостта в своя разцвет се превръща в жес
токост.
X. ИБСЕН
Страхът има голяма крачка.
ФРЕНСКА

ПИРОШЦИ в
ДИМИТРОВГРАД

•

