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Юбилей на свободата 

и напредъка Свързват ни принципите на необвърза 

ността, борбата за мир, независимост 

и равноправие
ТАЗИ седмица нашите краища чествуват 35- 

годишнина от освобождението от фашизма и по
бедата на социалистическата революция. Именно 
в началото на септември 194ч год. партизанските 
отряди, бригади и дивизии на Народоосвободител- 
ната войска на Югославия разгромиха последните 
укрепления на българската фашистка власт, из
гониха окупаторите и развяха знамето на свобо
дата. Организирани и водени от СЮК — ЮКП 
под ръководството на Тито, нашите партизански 
части през септември очистиха Цяла Югоизточна 
Сърбия от окупатори и домашни предатели и ус
тановиха нова народоосвободителна власт, поло
жиха здравите основи на по-нататъшння напре
дък, щастие и просперитет.

Неописуем и незабравим остава възторгът, 
радостта и щастието, които превърнаха септем
ври и следващите след него месеци в май — ме
сец на бухнала хубост и нов живот. Цветя, пре
гръдки и целувки, буйна народна бойна песен 
отекваше в Бабушница, Сурдулица, Димитровград, 
Босилеград и крачеше към Белград, а сетне към 
западните граници на страната 
ната победа.

Тази неукротима лава от радост и щастие 
представляше изблик на народната воля; тъРже 
ствуваше победата над страданията и жертвите 
с живите маршируваха и загиналите. Осъществя 
ше се един от най-благородните идеали — извою 
вания свободен път към социализъм, в който ня 
ма експлоатация на човек от човека; няма потис 
нати и угнетени, няма беда, няма насилие.

От тези славни дни на победата вече триде 
сет и пет пъти цъфтят теменуги, лалета, иглики, 
люляк; узряват жита и плодове, 
на вечна младост, а узряващите плодове на зре- 

благоденствие. На мястото на опо-

Президентът 
Йосип Броз Тито 
пералната дебата на Шеста 
та конференция на необвър 
заните в Хавана. В 
на Конгресния център в Ха
вана той бе дочакан съРДе 
чно и топло, като доайен на 
движението и един от него 
вите основоположници.

СФРЮна Щшоткри ге-

■

:злата

I
V щ шг-

Титовото изложение, него
вите оценки и становища за 
сегашните международни от 
ношения бяха очаквани на 
Конференцията, както и в 
целия свят с огромно ипте 
ресование. Титовите думи 
участниците на самита сле- 
деха с изключително внима 
ние, изразявайки и по този 
повод признание на големия 
му държавнически опит и 
факта, че Югославският пре
зидент е един от основопо
ложниците на политиката 
за необвързаността и най- 
последователните борци за 
опазване и прилагане на 
коренните принципи и цели 
те на движението.

до окончател-

Цветята ухаят

ла мъдрост и 
жарени домове и селища израстнаха по-големи и 
по-хубави, по светли, по-здрави, в които светнаха 
електрични лампи, влязоха електрични уреди, мо
дерни .мебели, радио и 
печки, перални, хладилници и пр.

Нови пътища минаха през непреходими кли
сури и планини, свързаха села и градове. По тях 
ежедневно сноват автобуси, леки коли и камиони. 
Пъттцата се скратиха за по четири, пет и пове-

ТВ апарати, електрични

че часа.
И наистина всички заживяхме и живеем в 

истинския смисъл на думата като хора. Това е 
несъмнено един от плодовете на победата от пре
ди 35 години.

Обаче революция, която не 
постоянно си пробива път из непознати предели. 
Социалистическото самоуправление откри нови 
перспективи не само пред нас, но изоощо пред 
световния социализъм, защото не всичко се със- 
то и в материалните блага. Същественото е кои 

с тези блага. V нас това не го прави ед
на върхушка от името на работниците, а го пра
вят самите производители — творците на тези бла-

чертаят

(На 2 стр.) Тито на път за Хавана
знае за застой, ПРЕД 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА 

СКИ КРАЙ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАД

разполага

Българската народност в БОсилеградска община осъ
ществява своето пълно равноправие в братската об 
щност на югославските народи и народности. Благодаре
ние па всички обществено-политически сили 
със Съюза на комунистите са постигнати високи резул 
тати.

оборотния и услужел 
бинат „Босилеград", в чий- 
то състав работят 
ООСТ. Общо тези организа 
ции годишно осъществяват 
над 150 милиона дога. бру
то продукт. Втора по вели
чина е Автотранспортната 
организация, която е запо
чнала да работи с три ста
ри камиона и десетина рабо 
•шика. Днес тази трудова 
организация 
около 50 модерни автобуса 
ц над 25 камиона. С над 60 
работника годишно тя осъ
ществява над 45 
бруто продукт. Не по-малко 
значение за икономическото 
развитие на общината има 
и Горската секция, в коя 
то работят около 60 работ 
ипка които годишно 
ществяват над 25 
дни. бруто продукт. От го 
дина и повече в нейния съ
став работи и 
единица за експлоатация на 
кварцова! залежи, 
ннте над 40 хиляди ерози-

ком-га. Те са господари на своя тРУД, сами 
своя живот и са ковачи на своето щастие.

Въвеждането на делегатската система цялос 
тно преустрои обществената постройка в самоу- 
правителна във всички области на живота и чо
вешката дейност. Делегатската система спусна 
и най-сложните и най-отговорни обществени рабо
та до производителите и гражданите.

Но и тук не спряхме, защото пашата револ
юция тече по-нататък към пълна демократизация 
в условията на социалистическото самоуправле
ние. Именно през тези септемврийски дни Тито 
вата идея за колективно ръководене и отговор 
ност се превръща в живот. След юбилейните тръ- 
жества, в които се изтъкват трудовите победи в 
социалистическото изграждане в нашите краища 
— ще се проведат и първите събрания на обще
ствено-политическите организации за прилагане 

колективното ръководене и отго-

четири
начело»

СТОПАНСКО РАЗВИТИЕВ годините на следовоп- 
лия период населението от 
Босилеградска община (неп
рекъснато укрепва своето 
място в обществен го-пол ити 
чсската и икономическа си
стема в страната. Като ис
тински самоуправители п 
чрез всестрадкпата ангажи
раност ша по-широката об 
щиост, и населението от тоя 
край од година в година ви
доизменя и вестранно по
добрява своя бит. След ос
вобождението от фашизма 
агавсякъде се среща ново, 
старото шяма място в но
вите условия. За по-добро 
запознаване с годините на 
тоя възход, за миналото, на
стоящето и бъдещето се 
об-ьрпахме към Симеон За
хариев, председател на Об
щинската скупщина.

— В изминалият 35 годи
шен период в Боснлеград- 
ска община са постигнати 
значителни резултати във 
всички дейности на обще
ствено-политическия и (ико
номически живот. Дока-го 
преди освобождението на
селението се занимаваше 
главно с нерентабилно зе
меделие, след победата на 
революцията, ведно с лаз- 
витието на стопанството в 
страната, се развиваше и 
укрепваше и стопанството 
в общината. Същото запо
чна с формирането на земе 
делски кооперации търгов
ски, гостшшшчарскн, занаят 
чийскн, услужни и други 
трудови организации. От те
зи организации израсти а и 
днес работи производствено-

разполага с

милиона

на практика
ворност.

КактО винаги през изтеклитс тридесет и
гЬЗГЬ Та^давансто ^

нашите народи и народности в с оциалистическа 
Югославия, в която българската народност се пол- 
зваТпълад равноправие. Затова тя, както и ос
ява с пълно народности, се гордее, чс жи

Титово време и под негово 
по-хубав и по-щастлив 

Мкле ПРИСОЙСКИ

ОСъ- 
милиоиа

трудовата

Залесс-
таналите народи и 
вее в
ръководство изгражда своя 
живот.

СФР/О и то в
кНп 4 стр.



БОРБАТАСВЪРЗВАТ НО ПРИНЦИПИТЕ НА НЕОБВЪРЗАИОСТТА,
ЗА МИР, НЕЗАВИСИМОСТ И РАВНОПРАВИЕ.... ....

НР.ОЙВЪОЗаНИе тяхната основателна борба
псииоиг „ решимост да осъществят

правото на свобода и неза
висимост. Трябва да напра
вим
да дойде денят, когато коло- 
лиализмът безвъзвратно да 
принадлежи

На Близкия изток упорито 
продължава израелската аг
ресия и окупация на терито
риите на арабските страни. 
Това представлява дръзко 
предизвикателство 
ните начала на междуиарод 
ния правов порядък внесен 
в Хартата на Обединените 
нации. С години се осуетява 
осъществяването на легитим 
ните права на арабския на
род на Палестина. А тъкмо 
палестинският
сърцевината на близкоизточ
ната криза. Без неговото ре 
шаване няма 
мир пито трайна сигурност 
в целия регион, па и по-ши
роко. Гледайки реално тря
бва откровено да кажем, че 
сепаративните пътища 
това не водят.

Цялостното и справедливо 
решение изисква пълноправ
но участие на всички заин
тересовани страни, 
телно и на Палестинската ос 
вободителна
То трябва да осигури изтег
лянето на Израел от всички 
окупирани арабски терито
рии и осъществяване на пра 
вата на арабския народ на 
Палестина на независимост 
и собствена държава. Това е 
единственият път, който во
ди към мира, сигурни гра
ници и сигурност на всички 
страни в този регион. Счи
там, че такова решение тряб 
ва да се търси преди всичко 
в рамките на организацията 
на Обединените нации.

Ние също така сме твърде 
загрижени поради задълбо
чаване кризата в Югоизточ
на Азия, поради избухване 
на въоръжени стълкнове
ния и прилагане на сила в 
решаването на съществува
щите спорове. Това до
вежда под въпрос сигурно
стта и независимостта на 
народите в този регион и 
предизвиква опасност от по- 
широки стълкновения-

Особено не смеем да се 
примирим с натрапване на 
чужда воля на народите 
чрез военни интервенции. 
Това е във флагрантна про- 
тивположност с принципите 
на Хартата на Обединени
те нации и политиката за 
необвързаност. Затова и тук 
изход от кризата виждаме 
в оттегляне на всички чуж
дестранни части от 
територии и в зачитане на 
независимостта, сигурността 
и мирното развитие на вси
чки страни в този регион.

Това са принципите и под
ход, които определят наши
те становища и към остана
лите кризни огнища в света, 
каквито са Кипър, Западна 
Сахара и други.

Шестата конференция иаРеч на президета Тито на по с намалена. Но ние исс 
още сме далеч от правия 
мир. Понеже днешният 
то е универсален, нито 
бйлен. Постоянно го разтърс 

кризи и стълкновения- 
го надпреварата

нашетокъмпринадлежат 
движение.

Резултатите 
сегашна активност 
на са богати.

През течение на изтекли
те две десетилетия афирмира 
хме коремните принципи и це 

на 11еобвъРзаността 
трайни стойности.

Решително се борехме
и свобода в

Особено се радвам, че в 
пашата среда мога да при- 

члеиове
всичко, та час по-скоро(От 1 стр.)

Господин председателю, 
драги приятели,
С особено чувство на удо

волствие се ооръщам на та- 
еминентна среща на ли

дерите на суверените стра- 
общата

ии-
иа нашата до

ла исти-
ста-

ветствувам новите 
на нашето движение —

Гренада, Иран, Ника- 
Суринам,

Бо на миналото.
ват
Подкопава
във въоръжаването, употре
бата па сила и намеса, за
дълбочаваме на яза между 
промишлено развитите и раз 
вивищате се страни, иерав- 

в международни

ЛИБИЯ,
рагуа, Пакистан, 
Патриотичиия фронт 
Зимбабве и други.

Фактът, че на нашата сре
ща прпсъствуват представи
телите на над сто страни 
а това са две трети от чове- 

— сам по себе си

зи на
ни* -които свързва 
борба за осъществяване 
коренните принципи и цели 

политиката за необвърза- 
независимост

лина
за иа основ-

мир, сигурност 
света.

Дадохме съществен принос 
за успешното развитие и 
изхода иа антиколопиалиата

на нонравието 
те политически и икономиче 
ски отношеиия- 

Сигурността в света, мира 
и стабилността не могат да 
сс осъществяват без коренни 

международ- 
отноше-

ност, за мир, 
и равноправие, за нови меж
дународни политически и 
икономически отношения- 
Между нас като напълно 
равноправни се намират и 
ръководителите на освобо
дителните движения, 
народи и страни, 
съм, в най-къс срок ще осъ- 

своето легитимно 
на свобода и незави-

чеството 
е силно свидетелство на ис
торическата стойност па 
литиката за необвързаност и 

който нашето

ПО"

революция-
Кодифицирахме и решитсл 

ио сс застъпвахме за прила
гане принципа па активното 
п миролюбиво съжителство.

Портивопоставяхмс се : 
политиката на сили и чужде 
странна намеса във всички 
облици, в които сс явяваше.

Раздвижихме дългосрочни 
акции за установяване 
нов икономически порядък.

успешен път, 
движение извървя от своя
та първа конференция през 
1961 година в Белград

изменения ваните икономически
които развиващите 

се страни са изложени на 
и неравно-

въпрос ечиито
доубеден пия, в

днес.
Ние вече тогава 

предвид необходи моста да 
се мине, както бе казано на 
Белградската декларация от 
„стария порядък, обоснован 
на доминация» на нов поря
дък, който се темели върху 
свободата, равноправието и 
обществената правда, конто 
водят към благосъстояние". 
В този исторически доку
мент са формулирани прин
ципите и целите на иеобвър 
заността, се съдържат 
шите трайни стремления и 
визии, както и нашата ре
шимост политиката и дви
жението за небвързаност да 
бъдат независим, извънбло- 
ков фактор на световните 
събития-

Размисляйки върху дните 
на раждане на необвързано- 
стта мога да кажа, че сме 
били, както що сме и днес, 
проникнати от съзнанието, 
че борбата за национална, 
политическа и икономичес
ка еманципация представля
ва неминуемост. Студената 
война, която застрашаваше 
да се разшри върху целия 
свят и застраши неговото 
съществуване, ясно показа, 
че извънблоковата политика 
е в остра противположност с 
интересите и стремежите на 
човечеството.

паимахме справедливдискриминация 
правис. Материалните въз
можности, с които днес раз- 

вместо да 
за благосъстоя-

ществят 
право 
симост.

Позволете ми от името на 
делегацията на Социалисти- 

федеративна републи
ка Югославия и от свое име 
да изразя благодарност 
правителството на Куба и 
президента Фидел Кастро за 
сърдечното гостоприемство, 
както и на значителния при
нос за подготовките по про- 

Шестата конфе
ренция. Народите на Югос
лавия изпитват искрени сим
патии към приятелския ку
бински народ и високо цен
ят неговите успехи в борба
та за свобода и преобразова- 

своята страна. Полз
вам случая да изразя отдел- 

признание на Шри Лаи
ка и нейния председател 
Джайевордене, който в ро
лята на председателствуващ 
д ад аха голям принос за 
нататъшната афирмация и 
последователно осъществява 
не политиката за необвърза-

полага човекът, 
допринасят 
листо и хармоничното разпи

па
къмческа

на

включи-

организация-навеждане на

ние на

но

по-

ност.
Чувствувам нужда да из

разя изключително задовол
ство че срещата на най-висо 
ко равнище на необвързани
те страни за първ път 
провежда на територията на 
Латинска Америка. Ние ви
соко ценим борбата на наро
дите на този континент 
свобода и независимост, по
литическа и 
еманципация, както 
ния принос към световната 
култура и цивилизация-

Тито и Кастро
Допринесохме за осъщест

вяване на универсалност и 
укрепване на ролята и зна
чението на Обединените на
ции.

Направихме забележител
ни крачки в раздвижване на 
проблема по разоръжаване-

Поведохме решителна бор
ба за деколонизация в обла
стта на технологията, инфор 
мациите и културата изоб
що.
С това политиката за необ
вързаност обективно се пот
върди и като най — прогре
сивна сила в световни раз
мери, която руши основите, 
върху които почиват същест 
вуващите неправдиви отно 
шения и създава условия за 
изграждане на свят на прав
да, равноправие и общ нап
редък.

тие на всички, се превръщат 
в своя противоложност. Не
равноправните икономичес
ки отношения стават все 
по-опаони и са източник на

се

ново изостряне и стълкно
вения.

С огорчение трябва да кон 
статираме, че 
змът и расизмът в 
Африка при подкрепата на 
империалистическите сили и 
занапред упорито се запаз
ват. Това за съжаление става 
въпреки крупните промени 
в съвременния свят, в кой
то универсално е приет прин 
ципът за зачитане на човеш 
ките права и основни сво
боди. Но питаме

Богати резултати 
на движението

за
то. колониали- 

Южнаикономическа
и тех- Никога не изравнявахме 

блоковете, нито по реда на 
тяхното наставаме, ни по 
някои други особености, Ние 
отначалото 
се изясняваме срещу блоков 
ата политика и чуждестра- 
ната доминация, против вси
чки облици на политическа
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и икономическа хегемония, 
а за правото на свобода, не
зависимост и самостоятелно 
развитие на всяка страна. 
Никога не сме приели да 
бъдем било чия трансмисия 
или резерв, понеже това е 
несъвместимо със същността 
на политиката за необвър
заност.

От времето, когато се яви 
като вестител на нов — 
од, политиката за необвър
заност стана реална сила в 
борбата за мир и стабил
ност в света, за изграждане 
на нови международни 
литически и 
отношения. Днес е очевид
но, особено когато 
ним за периода, който пред- 
шествуваше 
тта,

се: как мо
гат да се осъществяват чо
вешките права, докато 
щевременно се спречава осъ 
ществяването на основните 
права на цели народи.

Народите
Намибия и Азания 
те легитимни

>
съ-

чужди

Зимбабве, 
и техни- 

представите
ли—• Патриотичният фронт, 
СУАПО и Африканският 
ционален конгрес 
и страните от първата 
ния могат да бъдат убедени

наОще сме далеч от 
истинския мир

на-С една дума, времето, 
ето измина от Белградската 
конференция ни дава за пра
во да кажем, че светът без 
политиката за необвързаност 
би изглеждал 
другояче, ако не 
и до най-лошото, 
процесите към тотална бло
кова подялба и 
шно

пери- ко- — както
ли-

Процесът за намаляване 
прежението в сериозен застой

Процесът за намаляване 
напрежението в междуна 
родните отношения необвър 
заиите страни придават 
ямо значение, понеже 
го виждат и 
вен интерес.

по- на на-значително по-икономически се дойде 
Всъщностси спом-

че все още е ограничен на 
блоковите интереси. А то
ва носи в себе си опасност 
от нови конфронтация с не- 
Съблюдими последици. По
литиката на намаляване на на 
прежението на 
смее да бъде опора за нати- 
сък срещу която и да било 
страна. Тя не смее да се 
осъществи за сметка на тре-

на-нататъ- 
разпалване на студена

та война неизбежно биха 
довели на ръба 
трофата.

Обаче, проблемите, обре
меняващи и днес междуна
родните отношения, не 
малко нито пък 

Опасността

необвързанос- 
че всяко отслабване 

на нашето движение 
ласкване на неговата 
неизбежно би

нии изт- 
роля 

ВОДИЛО КЪМ
дестабилизация на съвкупни 
те международни отноше
ния. А впрочем 
по-често признават 
фактори в

голна катас- в не
свой същест 

тг,_„ „ За съжаление
ТОЗИ процес не е стабилен 
и минава през големи 
кушения. Нещо повече, той 
е в сериозен застой. Негова- 
та основна слабост

никого не
сатова все 

и много 
света, които не

из-прости.
от световно во 

енно стълкновение безспор-
е в това, ти.
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(Ох 1-па стр.)
В света, който 

в който мирът
пето на мира и 
в Европа сигурността

иорието) заема важно мяс
то. в превръщането на Сре- 
диземномориетЬ 
мира 
всички

е единен и

детантът трябва да бъдеТсе- 
оохватеи. Това подразбира, 
че в него равноправно участ 
вуват всички страни, и май- 
гол емите, и най-малките, да 
се разшири върху всички ре 
гиони на света и да обхване 
всички възлови 
международните 
и развитие, 
ва са големите 
ти и

не на акутните проблеми на 
развитие и Дълбоките кри
зи, които захвана световната 
икономика. Това 
терес само на 
страни, но на 

Водещите

не е в ин- 
една 
целия

група
свят.в зона на 

и сътрудничеството, 
средоземноморски 

страни трябва да участвуват 
равноправно в духа на раз
поредбите на Заключителния 
акт от Хелзинки и станови
щата на Декларацията на 
Петата конференция на не
обвързаните страни в Колом 
оо. В

промишлени си
ли, а и другите развити стра 
ни, все още не 
схванат това.

желаят да 
Те оказват 

съпротива срещу съществе- 
промени на съществу

ващите отношения, 
тото заседание на УНКТАД 
някои развити страни, дори 
отстъпиха от приетите общи 
решения в Обединените на
ции. Същевременно нараст
ват усилията на най-развити 
те страни в затворени кръго 
ве с цел да защитят собстве
ните интереси, да решават 
проблемите от жизнено зна
чение за цялата междуна
родна общност. С това ве
дно се стреми към разделе
ние на необвързаните и 
други развиващи се страни. 
Вършат се и различни на
тисци, злоупотребяват се се
риозните трудности на отде
лни развиващи се страни, о- 
собено на най-малко разви
тите.

въпроси на
отношения 

Именно в то мите
възможнос- 

поли- На пе-задължения на 
тката за необвързаност.

Разбира се, 
разведряването

установяването на зона 
на мира и сигурността 
бено в

в процеса ма
осо-

невралгичиите части 
на света, ние виждаме 
ни крачки, които биха 
ли към намаляване

голяма ро
ля и отговорност имат вели
ките оили. При това 

посочваме
важ- 

води- 
на тери

торията за съперничене меж 
ду блоковете и ~ 
ли. В тази светлина 
ветствуваме и усилията 
създаване на такива зони ~ 
Индийския океан, Латинска 
Америка и другаде.

отдел 
важносттано

за уреждане ма отношения 
та и намаляване опасност
та от надпревара и коифрон 
тации между тях и между 
блоковете.

Аз добре си опомням, 
гато с Неру, Насър, Сукар- 
но и Нъкрумах ма юбилей
ното

великите си-
ние при

за Индийският мииистхр па въмшште работи Мишри при 
Тито

страни отваря вратата за 
чуждестранна намеса. Тези 
стълкновения
нашите услия в изграждане
то на нови демократични 

отно
шения- Те не се отнасят- 
само непосредствено до засе 
гнатите страни, но за всич
ки ни. Затова длъжност на 
необвързаните страни е на 
подходящ начин чрез съот
ветни механизми да окажат 
помощ преди споровете да 
прераснат в стълкновения- 
А ако се дойде до тях, тряб
ва бързо да се изнамират ре 
шения с миролюбиви сред
ства. Понеже нищо не е по- 
естествено, но необвързани
те страни във взаимните от
ношения да зачитат и после
дователно прилагат онези 
принципи и критерии, за ко
ито се борят на междунаро
ден план. А това са принци
пите на Хартата на Обеди
нените нации и политиката 
за необвързаност.

вко-
вид разрастването на наше
то движение и все по-голе- 
мите изисквания, които пред 
него се поставят. Ние тряб
ва да служим на света 
като пример на демократич
но договаряне- Затова пред 
нас е задачата за изнамира- 
не нови форми на работи и 
нови облици на решаване и 
общо договаряне.

Господин председателю,
Установяването на нов ме

ждународен 
порядък представлява един
ственият път за превъзмогва

заседание /на Генерал- 
скупщина 1960 раздви- 

имициатмва 
велики сили вместо конфе
ренция да започнат с пре
говаряне в интерес намаля 
ване на напрежението, 
това ясно показахме, че те
хните отношения, от 
произлизат последици и ца 
останалите, не оа само не
що техно. Изтъкнахме, 
обединените нации са място, 
къдет0 трябва да се обсъж 
дат воички съществени про
блеми на съвременния свят. 
Това и днес е актуално. Ми 
сля, че би било необходимо 
движението за 
ността да се застъпи Гене
ралната скупщина редовно 
да обсъжда въпроси, отна
сящи се до процеса на на
маляване напрежението 
света и да превзема мерки 
за неговото подобряване.

Ние считаме, че без разви
тие на детанта и без демо
кратизация на международ
ните отношения няма нито 
укрепване на сигурността в 
света. А положителното ра
звитие в тази насока не мо
же да се замисли без мерки 
по укрепване на доверието 
и започване на истинско, об-

затрудняватната
жихме двете иикономически международни

С
Между на родното 
има изключително значе ние

сътрудничество на необвързанитекоито

Във връзка с това счита
ме, че е твърде важен на
чинът на работа на Коорди- 
национото бюро. Координа- 
ционото бюро трябва да 
действува още по-ефикасно 
като орган на координация 
и раздвижване на инициати
ви, изразявайки оперделени- 
ята и становищата на дви
жението като цяло. Особе
но значение придаваме на 
активното и равноправно ан
гажиране на всички страни 
— членки на нашето дви
жение в осъществяването 
на политиката за необвърза
ност. Това подразбира и при 
лагането на консесуса ката 
единствено възможен начин 
за съгласуване на станови-; 
щата и приемането на реше
ния.

^ В такива условия ние тря
бва още по-последователно и 
по-упорито да 
нашата борба и да намира
ме правите отговори за тру
дностите и съпротивите, с 
които се срещаме. Изходна 
основа за това, по мое дъл
боко убеждение, остава и 
занапред концептът, който 
разработихме на самитите в 
Алжир и Коломбо.

В осъществяването на то
зи концепт взаимното сът
рудничество на необвърза
ните и всички останали раз
виващи се страни има из
ключително значение. Това

полезно това заседание 
не се състои на политическо 
равнище, което е в съгласие 

сериозността 
проблематика. Ние с основа
ние очакваме в това всички 
развити страни, без оглед на 
това към коя групация при
надлежи, да покажат пове
че политическа воля и готов 
ност да дават свой принос 
в собствен и общ интерес.

даче
продължим

СЪС на тази

необвърза-

Драги приятели,в

В периода, който ни дели 
от миналия самит в Колом
бо политиката за необвърза
ност доживява по-нататъш- 
на, силна афирмация- Това 
е последица на увеличени 
те стремежи и още по-гол- 
яма решителност на народи
те да се борят за по-добър 
и по-справедлив свят, с у- 
беждението, че само в такъв

Нашето застъпване за де
мократизация на междуна
родните отношения изизск- 
ва и по-нататъшно развитие 
на демократичните отноше
ния в самото движение. О- 
собено когато се има пред-

е съществен икономически 
интерес и една от приоритет 
ните политически задачи на 
нашето движение. Ние раз
полагаме с огромен потен
циал на материални възмо
жности, който сдружени мо
же да сложим в служба на 
развитието на всяка страна 
поотделно и на всички заед
но. Това същевременно ще 
ни даде възможност и по-ус 
пешно участие в преговори
те с развитите страни с цел 
установяване на нов между
народен икономически пор
ядък.

Във връзка с това мисля, 
че с най-голямо внимание 
трябва да пристъпим към 
все по-акутния проблем 
енергия- Убеден съм 
се покаже, че има: 
интереси. Някъде решенията 
могат да се намерят в инген 
зивна, финансова, 
ционна или някой подобен 

сътрудничество. Някъ-

свят могат успешно да пазят 
своята независимост и обез
печат бръз обществен нап
редък. Не е ни най-малко 
случайно, че почти всички 

които получаваха 
при-

Ние имаме историческата отговорностщо и пълно разоръжаване.
Дълбоко ни загрижва про

дължаването на надпрева
рата във въоръжаването. 
Ние приветствувахме догово 
ра между СССР и САЩ за 
ограничаване на стратегииес 
кото въоръжаване САЛТ — 2, 
с надежда, че това ще бъде 
подтик за приемане на мер
ки на истинско разоръжава
не. Значително е, че по ини
циатива на нашето движе
ние се дойде до специално 
заседание на Общото събра
ние на Обединените нации 
за разоръжаването. Трябва 
максимално да се застъп
ваме становищата и препо
ръките на това заседание по 
следователно да се провеж
дат в живота.

В процеса на детанта 
европейска територия са 
осъществени определени 
стижения- Те се изразяват в 
резултатите на Съвещанието 
в Хелзинки. Това безспорно 

и по-широко значение,

Ние тук се срещнахме ка
то най-отговорни представи
тели на болшинството чове
чество. Пред нас са нови го 
леми задължения. В нас са 
отправени очите на целия 
свят. Това от нас изисква 
взаимно разбирателство и у- 
важение,. пълно равнопра
вие, добра воля за преодол
яване на разликите, дълбоко 
чувство на солидарност и 
най-висока степен на отго
ворност.

Нашето движение е обър
нато към възловите пробле
ми на днешния свят 
просите на мира, сигурно
стта, развитието и общия на
предък. То изразява същин
ските интереси на цялото 
човечество, а не само на ед
на негова част. Дотолкова 
е по-голяма неговата истори
ческа отговорност. Тази от
говорност е на всички ни. 
Ние не смеем никога да из
губим предвид онова, което 
им е общо и което ни сдру
жава. Трябва да се против- 
поставим срещу всичко, кое
то ни разделя и което бла- 
гоприятствува на прониква
нето на чужди интереси в 
нашите редове.

Нашият траен интерес и 
нашата стратегическа цел в 
момента е по-нататък да а- 
фирмираме коронните прин
ципи1 на политиката за необ
вързаност и въз основа на 
тях да укрепваме солидар

ността, единството и дееспо
собността на движението за 
необързаност. Това са си
гурните пътеуказатели на 
нашето движение към бъде
щето. Сахмо така може успе
шно да допринасяме за из
граждането на свят, към ка- 
къвто се стремим.

страни,
своята независимост, 
стъпваха към нашето дви
жение. Също така значител
но е, че отделни страни, ос
вобождавайки се от обвър
заността към военните съю
зи и отказвайки договорите 
за бази на своите терито
рии, се освобождават от о- 
иова, което им пречи да се 
определят за политиката на 
необвързаност и днес да се 
озоват сред нас. Заслужава 
внимание и това, че идеята 
за необвързанюст става оп
ределение на все по-голям 
брой демократични полити
чески движения и партии в 
Европа и другаде.

Наред с афирмацията на 
нашата политика и укрепва
нето на нашето движение, 
изправени сме и пред раз
лични трудности. Някои от 
тези трудности са наследени 
от миналото или са резуп 
тат на различните условия 
на развитие. Някои са пос
ледици на чуждестранни вли 
яния и на различни опреде
ления,
опасност за подялба в дви
жението.

за
че ще 

ме общи От това и аз лично се ръ
ководих, решавайки се за 
тоя далечен и за мен уси
лен път. Ръководих се и от 
отговорността, която имам 
като един от основополож
ниците на движението и с 
крепко убеждение, че няма 
такива жертви, които не 
трябва да се понесат, когато 
се касае за толкова високи 
цели и благородни идеали, 
за които се бори нашето 
движение, а към които се 
стремят всички народи в 
света.

ипвести-

въ-вид
де, както при случая из наи- 

развитите, ще бъде 
необходимо неотложно да 
се облекчат техните трудно
сти, които настават вследст
вие постоянното нарастване 
на цените на нефта, съвре
менна технология и промиш- 

Считаме

малко
на

по-

лената продукция- 
за положително явлепие ня- 

инициативи в тази на- 
които трябва сери-

има
понеже тъкмо стълкновява- 

в Европа довеждат кои
сока, за 
озио да разговаряме, за да 
се дойде до общоприемливи

нията
под въпрос световния мир. 
Обаче трябва откровено да 
кажем, че Европа не може 
да живее в мир и сигурност, 
ако мирът и сигурността не
се осигурят в Делия овят-може да

Убеден съм, че и тази на
ша конференция, както вси
чки досегашни, ще бъде ус
пешна, че ще влее нова сила 
и ще означи нова фаза 
укрепването ролята на поли
тиката на движението за не
обвързаност в международ
ните отношения за благоден
ствие на всички ни и на 
цялото човечество.

решения-
силна афир-По-нататьшна

мация на необВ'ьРза,,ост,га което предизвиква
Със задоволство 

констатираме, че необвърза- 
ните и неутралните страни иар0деи

Европа, които са и тук предстоящото
присъствуващи, играят за- ашю засода11ие на 
бележителна роля в укро"' с.,брание 

на европейското сът
рудничество и сигурност и
* 4 преодоляването

подялба па

вВ борбата за нов между- 
икономически пор- 

специ- 
Общого 

Обединените 
на меж-

Особсио загрмжават стълк 
новаиията, до които се дой
де между отделни необвър
зани страни. Не смеем нито 
един момент да изпуснем от 

че всяко стълкно-

на

на
нации и приемане 
дународна стратегия па раз 
витие за предстоялото де
сетилетие има изключително 
значение. Би било твърде

ваие-го

насърчават 
на блоковата 
европейския континент.

От гледището на укрепва-

предвпд, 
вемие между необвързаните
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"мий ЩЕ БЪДЕ ПУСНАТА ЗА
& Й ОСВОБОЖДЕНИЕТО
р|Ь1 ■■ ■ ца самия'*' извор не бе ре-
•9 гат да сс породят иепредви; проблема с осветление-

дени поща, каквите са сшш и СИПШЛизациията, на
дявано с материал, като стро ПОГЛед дребни детаи-
ителен и технически, но^една I но не хрябва да се заб- 
от причините е и иекачеаше че то;щ е едия много
пата работа на онези, които обект и затова по-до-
работеха въРхУ споменатия е като се посочва и лд
обект. сс закъснее отколкото да б-ь-

Както е известно след пьР пуснат в експлоатация не-
пробно пускане пШеи, обект.

експлоатация, ъР- д сЛдователно след прове-
тшгяганетои по- дени* договор между инвес- налягането и титорите< производителите

па небходимия материал, 
строителите на обекта и пре 
дставителите на обществено- 
политическите организации, 
може да очакваме, 
бъдеще в Димитровград во
дата (за пиене) не ще пред
ставлява проблем.

НА МЕСТНИТЕ КОНФРЕНЦИИ ИАИЗ ДЕЙНОСТТА 
ССРН

Колентнвно ръководство 

интерес на всички дефекти11 Я
ската междуобщииска регио- ““е^чаквахГнс бе пусната
пална общгюст и Младен навреме, но за Празника н.
Стоянович, председател па ре освобождението, на Дим 
тоналната стопанска кама- р0ВГрад — 8 „сно
ва довопроводът ще бъде ос то

собеп и по гърбите ще поте- 
С представителите на ОС че студената вода.

и обществено-политическите След съвещанието,
организации те водиха раз- проведоха представител 
говор по стопанското разви- иа Хи др оса питае , ,Д Р^Д
тйе на общината, калето и за н » „Услуга, „Аихово как- 
перспективите й. Бе иодчер- т0 и представители иа общ- 
тано че е нужно ангажира- 'естВеио-политическитс орга- 
нето> на стопански по-укреп- цизации, станаха ясни и 
налите трудови организации причините поради, които 
от региона да разширяват 
своята дейност в Босилеград 
ска община.

Във всички местни конфе- 
ССРН в Босиле-ренции на 

градска община публично се 
обсъжда програмата за дей- 

ССРН в общината за 
въвеждане на колективно Ръ 
ководене, работа и отговор- 

Материалът 
даден на обсъждане в 

конференции от 
ССРН в

вого
водата в 
бите
издържаха 
ради тази причина 
трябваше да бъде опряна за 
известно време.

ност на
което

на някои
е нзгот-мост. 

вен и 
местните 
страна на ОК на 
Босилеград. иа някои мес-Сдоцо така 

та по трасето, където мина
ват водопроводните търби, ст 
роителиите работи не бяха 
най-качествено направени и 
затуй трябваше тези работи 
да бъдат довършени.

че в
Местните конференции ще 

изготвят предложения за из
менение правилата, 
щи се до броя на членовете 
в комисиите и гелата, как
то и времетраеното 
дата им и Начина 
та в местните организа
ции на ССРН. Всъщност ме
стните конференции ще съ
гласуват своята работа и от
говорност с инициативата на 
другаря Тито. Обсъждането 
ще трае до 10 т.м.

масе закъсня с пускането 
водата в редовна експлоата- 

в орок. Водата сс до- 
от село Пъртопопип- 

естествено, че от едно 
винаги мо

отнася
ния И 
вежда 
ци и 
такова разстояние

Във връзка с развойната 
на общината ще

Т. П.на ман
на рабо- програма 

бъдат проведени разговори 
в републиката, фонда за 
финансираме на икономиче- 

неразвитите краища, в 
региона и в трудовите орга
низации, заинтересовани да 
разширяват своята дейност 

общината т.е. ще се търс- 
ят най-подходящи ~“',то"т"т

години нл възход
почти няма домакинство ^ в 
общината да ня-ма питейна 

В жилищното строи-

ски
тех

има
то медицински сестри, 

лр. Занапред(От 1 ва стр.) 
вни терени,
яваше участвуваха трудови 

решения организации, 
финансиране и изнамиране младежта, 
начини, с които да укрепне 

положение в

•пици иреални условия здравеопаз
ването да издигнем на по- 
високо равнище, т.е. по близ 
ко до «нуждаещите се — за 
яви Захариев.

в чисто залес- вода.
телство съшо са постигнати 
добри резултати. По селата 

вече къщи, даже и 
слама,

в гражданите, 
учениците, пио

нерите, войниците, 
зацията иа гораните и ДР- 

че в тази дейност

СТОПАНСКОТО РАЗВИ
ТИЕ НА ОБЩИНАТА НА 
ПРЕДЕН ПЛАН

няма
обори, покрити със 
а домовете са 
обзаведени.
върши и модернизиране 
ПТТ съобщенията, а теле
фонните връзки, .които лил 
сват в повечето от 
ще се въведат последовател 
но. Няколко такива

органи
съвременно 

Постепенно се
стопанското 
Босилеградска община говорят, 

са постигнати резултати, ко 
ито положително ще влияят 
върху целокупното -икономи 

развитие на община
та — изтъкна Захариев. 
ИЗВЪНСТОПАНСКИТЕ ДЕ 

ЙНОСТИ — ВАЖНО ЗВЕ 
НО В ЦЕЛОКУПНИЯ ИРО 
ГРЕС

вПрез миналата седмица 
Босилеград пребиваваха Джо 
рдже Митич, председател на 
Скупщината на Южноморав-

в
В. Б.

ческо селата

връз-л за та
подчерта Заха-

ки са запланувани и 
зи година 
риев.ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА иаНаред с развитието 

стопанството се развиват и 
извънстопанските 
тл. След освобождението на 
тези
голямо внимание,

успехи са постигнати в 
учебното дело и здравеопа 
зването. Изградени са мно
го нови училища, 
села и по две. В петте осно 
вни училища и във всички 
подведомствени 
съществуват ученически сто 
лове, а в няколко училища 
«и интернати. В Босилеград 
работи и отделението за 
предучилищна възраст. Сто- 
процеитно децата завърша- 
ват основното училище. При 
близителен е процентът и 

, на тези, които завършват 
V средно образование.

ПЕРСПЕКТИВИТЕдейнос-В БОСИЛЕГРАД Имайки предвид постигна 
тите резултати, които се 
отчитат навсякъде, все още 
съществуват нужди, реални 
основи и възможности зап
лануваните акции по-ин
тензивно да се осъществя 
ват. Стопанските организа
ции са поели длъжността за 
по-нататъшното стопанско 
укрепване и разширение' иа 
дейностите си. В досегашни 
ге програми са запланувани 
няколко важни промишлени 
обекти, каквито са: фабрика 
за скорбяла, сушилня за 
лечебни билки овошия и 
зеленчуци, фабрика за ПВ 
търби, оборудването иа нов 
дървопреработвален цех, ек
сплоатация «а фосфатите, 
цех за преработка на квар-

дейности е посветено 
а особе-

ЧЕСТИТИ 11И
Симеон Захариев

В развитие на култура
та и информирането на 
майчин език също така са 
постигнати добри резулта
ти. Населението развива 
свод национална култура, 
език, писмо и всичко което 
е свързано с белезите на 
една народност.

в някоиНА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В 
ОБЩИНАТА

отделения
35-ГОДИШНИНАТА И 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИС
ТКИЯТ ТЕРОР, КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ГОЛЕМИ 
УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНАТА И СТРА
НАТА. КОМУНАЛНО БИТОВОТО 

СТРОИТЕЛСТВО

Няма село, което напъл
но да е отсечено от локал
ните или централни пъти 
ща в комуната, а пътят Бо
силеград — Сурдулица и 
Босилеград — Рибарци е 
асфалтиран. Но, това не 
значи, че всички проблеми 
във връзка с пътищата са 
и разрешени и, че ще се 
спре с изграждането на 
селските и махленски пъти
ща. За отбелязване е дълго

— Прилежното учение и 
^ извънредните условия за 

школуване, дават възмож
ност на голям брой кадри 
с най-различни специалнос
ти, даже и доктори иа нау
ките се намират на отгово 
рни места навсякъде из 
страната ни и участвуват в 
изграждането иа самоупра- 
вителнотю ни общество. За 
това с пълно основание се 
казва, че училището е на
шата най-голяма фабрика, 
която е постигнала и пос
тига най-добри резултати— 
изтъква Захариев.

За отбелязване е, че голя 
мо внимание се посвещава 
и на здравната защита на 
населението. За тази 
предстои и техническо обза 
веждане на новия здравен 

I дом в Босилеград. Вече са 
изградени четири здравни 
обекта в районните центро
ве, а още три трябва наско 
ро да бъдат изградени.

— Кадровият въпрос все 
още не е докрай решен, но 
досега никога не сме имали 

I 11 лекари по -обща практи- 
ка, 4 стоматолога и повече

Г новите залежи, изграждане 
на 120 миниферми 
гат и дребен добитък и т«- 

— От заплануваните 
ции засега

за ро-
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИС

ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МУНИСТИТЕ

ОБЩИНСКИЯТ СЪЮЗ НА СИНДИКАТИТЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪ/ОЗА НА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪ/ОЗА НА 
БОЙЦИТЕ

ак-
е сигурно, 

през първата половина 
октомври т.г. ще започне из 
граждането иа сушилнята, а 
в Горската секция ще запо
чнат работите с техничес
кото обзавеждане на 
дървопреработвателен 
Повече от останалите 
ции зависят от анализите,

че
на

годишната 
трификация иа селата.

— От 1975 година интензи 
вно започнахме

акция по елек- мов
цех.

ак-
с електри

фикация на селата, в които 
нямаше ток. Повече 
същия и получиха. Понасто 
ящем в изграждането 
далекопроводът в дължина 
от 30 километра за селата: 
Белут, Извор, Паралово, Гло 
жие, Райчиловци и Ради- 
чевци, както и 
любатски и лисински райо
ни. До 1985 година всички 
оела в общината ще полу
чат електрически ток. 
отбелязване

суровините, средствата, рен 
села табилността. Някои от до

кументите на тези анализи 
е са вече към края. Имайки 

предвид постигнатите 
зултати, общественото оп 
ределение, икономическата 
н кредитна политика, особе 

от но политиката за развитие 
иа икономически изостанали 
те краища и кадровите въз
можности смятам, че същес- 

За твуват реални възможности 
заплануваните акции да се 
реализират подчерта Захари-

В БАБУШНИЦА

ре-
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ цел

ЧЕСТИТИМ части

35-ГОДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ 
ФАШИЗМА С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛ

СТВО ЗАНАПРЕД е, че чрез го-
капиталовложения От 

гражданите в местните об 
щности и Юг 
политическите

леми
ев.

обществено- Разговор води: 
Васко Божиловорганизации

СТРАНИЦА 4
ПРАТСТВО • 7 СЕПТЕМВРИ 1979



БАБУШНИЦЛ: ТЪРЖЕСТВЕНО 
ТО — 6 СЕПТЕМВРИ ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ-

35 ГОДИНИ СВОБОДНО 

СТРОИТЕЛСТВО
е Постигнахме много, ко още много трябва 
напредналите общини да направим, за да догоним по-

пуснат в двшкегщГсчаст ,Що " КУЛТУ?,НИя ДОМ' беше

градана . ° "реда^"и "а \погреба нова

рама една тухларо-кереми- 
дарна работилница, 
по-късно разширяваше дей
ността си. От иациоиализи-

коятосептем С. Илич

ло 400 работника.
Заводите „Тигър" от Пи

рот дадоха голям принос 
към стопанското развитие 
на тази комуна с изгражда
нето на цех за производство 
па вътрешни автогуми в Ба- 
бушница, в който са наста
нени на работа 550 работни
ка. Посочените трудови ор
ганизации представляват ос
новата на стопанската дей
ност в Лужница.

Днес в областта на проми
шлеността се осъществява 
доход от приблизително 150 
милиона динара, което пред
ставлява 80 на сто от об
щия доход, осъществен з 
общественото стопанство 
в него са заети около 
работника или 60 на сто ог 
заетите в обществения сек
тор в общината — каза 
Илич.

По-нататък Илич подчер
та, че са осъществени и за
бележителни резултати в 
търговията, строителството, 
селското стопанство, гостил- 
ничарство и др. отрасли.

Като се сумира всеобщата 
стопанска дейност, същата 
може да се представи чрез 
няколко основи показатели. 
Днес в стопанския сектор се 
оъсществява общ доход от 
над 800 милиона динара, до
ход от 183 милиона динара 
и има на работа около 1800 
работници, които заедно със 
заетите в обществените дей

ности прави 2 400 работни
ка, заети в обществения сек

раиото имущество чрез до 
броволни трудови акции „Лу 
жница", която днес набро
ява 
1955

тор.
Отделен тласък към раз

витие на тази неразвита об
щина дадоха активностите 
ва сдружаването и свързване 
то на нашите организации 
на сдружения труд с орга
низации на сдружения труд 
от по-развитите краища.

Трябва да подчертаем и 
политическото и обществено

360 работници. През 
година беше основано 

занаятчийското предприятие 
„Балкан" във Велико Бойн
ици, а така също национа
лизираното 
бившите собственици на ме
талообработваща занаятчий
ска работилница. От осно
ваването ои до днес пред
приятието израстна в соли
ден производител на тухла- 
ре корем I щарн и 
приблизително 
Чрез сдружаването с фабри
ката за помпи „Ястребац", а 
сетне и с Машинната 
мишленост в Ниш, тази тру
дова организация влага зна
чителни средства за рекон
струкция и модернизация на 
производствените си мощно
сти, така че ще обезпечи 
нови производствени хали, 
в които ще бъдат вложени 
над 80 милиона динара. Та-

;н?тск I

На 6
стна сеси<г В БабУшшща се проведе и съвме-

общини”^^братските 
ощинн Плевля от Социалистическа република Черна

Бач ;и Петровац от САПВойводина и Севннце от СР 
уловения доклад за 35 години свободно социалистическо 
изграждане на Бабушнишка община изнесе председа
телят на Общинската скупщина Станимир ИЛИЧ.

имущество на

определение на по-широката 
общественост за необходи
мостта от по-ускорено сто
панско развитие на стопанс
ки изостаналите краища. 
Осъществени са забележи
телни резултати и в облас
тта на комуналното строи
телството през изтеклите 35 
години. Голям е приносът на 
трудещите се и гражданите 
в разрешаването на крупни
те проблеми, като в електри
фикацията на селищата, учи 
ли ща, пътища и подобни. О- 
ще през 1974 година е елек
трифицирано и последното 
село в общината, а в повече- 
то домакинства на село са 
обзаведени най-съвременни 
домакински уреди.

Днес в Бабушнишка общ
ина се правят сериозни ус
илия за изграждане на път
ната мрежа, като всяко на
селено място се свърже с 
центъра на общината и с 
магистралните пътища.

От въвеждането на мест
но самооблагане за изграж
дане на пътшца през 
година до днес са изграде
ни 70 км, местни пътища, 
модернизирани са 60 км от 
регионално и магистрално 
значение. До края на 1980 
година считаме да построим 
всички локални пътшца и 
да модернизираме регионал
ните и магистралните. Днес 
в общината има около 2000 
автомобили, от които 1000 са 
пътнически. Постигнати са 
и завидни резултати в жи
лищното строителство. Об
щият жилищен фонд в об
щината възлиза на 8,500 жи
лища, от които 70% са из- 
гражденн след освобождени
ето.

Осъществени са забележи^ 
телни резултати и в общест
вените дейности. След осво
бождението 
над 26 нови сгради. С пъл
но осмогодишно образова
ние са обхванати 98 процен
та от подлежащите за обу
чение, а до четвърти клас — 
всички. Значителна част от 
завършилите основно обра
зование продължават обра
зованието си.

Добри резултати се пости
гат и в областта на здраве
опазването. В Бабушница на
скоро
нов здравен дом, а в скоро 
време ще се строи нова здр
авна станция и в с. Звошщ. 
Отделно внимание напосле
дък се отделя на детската 
защита. Построени са нови 
ученически столове във В. 
Бопинци, Любераджа н Ст- 
релъц, а строи се нова сгря
ла за училище в Звонци и 
Бабушница. М. Анданов

машини с 
150 заети.

Говорейки за 
героично минало на непоко- 
рима Лужница, Илич между 
другото подчерта:

— На зов на ЮКП 
родът на Лужница въстана 
и тръгна на борба срещу 
врага. Още през ноември на 
1941 година в пределите на 
Запланя и Лужница действу
ваше Бабишкият партизанс
ки отряд, а на се зер Свър- 
лижко-нишавският. Населе
нието на СтрелъД, Любера
джа, Дървена ябука, Кне- 
вац и др. селища се дигна 
на крак. Зверските постъп
ки на българските фашисти, 
не сломиха народа, който 
Есе по-масово се приобщава 
ше към партизанското дви
жение С опожаряването на 
селища, с избиването на не-

Като се спра върху изми
натия път от 35 години 
свободно 
изграждане, Станимир Илич 
подчерта:

славното и
, а 
1400

на про-социалистмческо

на-

— В Бабушнишка община 
са осъществени крупни ре
зултати. Ако имаме в пред
вид, че започнахме почти от 
нищо. Преди 35 години в Ба
бушнишка община нито ед
но селище нямаше електри
чески ток, липсваха пътища, 
стопански предприятия, а 
населението се занимаваше 
предимно със селско стопан
ство. При сложна политичес 
ко-икономическа обстанов
ка, през 1946 година в Бабу 
шница беше създадено пър
вото стопанско предприятие 
- .Лужница” По-къспо, пр
ез 1948 беше нашюлализи

ка ще се създадат условия 
за настаняване на работа на 
нови 150 работници, а про
изводството ще нарастне от 
20 — на 150 милиона дина
ра. Подобно развитие има
ше и „Текстилколор", осно- 

през 1958 година, като 
работилница, от

нам
кродшка 
която е създадена ООСТ „Ли 

с около 220 заети, такаеца
днес в този стопански отра
съл в общината работят око-ьиини хора - те не уплашиха 

будното лужнишко населе
ние. .. Напротив 
нието се разрастваше, 
първите партизански 
през 1941 година и батальо
ните през 1942 — 1943 годи
на на 4 февруари 1944 годи 

в село Ябуковик беше 
създадена VII сръбска удар
на бригада от бойци от Луж 
ница и Църна трава. През 

1941 година в Луж-

1973движе-
От

чети На най-добрите - Септемврийски награди
на, грижата за детето. В Международна

та година на детето в Бабуппяща е 
открита нова детска градинка, поло
жени са репица други мероприяшя за 
развитие на подрастващото поколение.

— Петър Димитров, селскостопан
ски производител от село Иашушко- 
вица
то на селското стопанство, специално 
в животновъдството,

— Драгомир Соколовнч, 
квалифициран зидар, работещ в 
муналац" за успехи в работата,

— Слободан Петровнч, квалнфнцн 
рап електромонтьор в Електродис- 
трнбуция — в Бабушница — за усър
дна и примерна работа.
ПОХВАЛИМ ГРАМОТИ ПОЛУЧИХА:

И тази година по повод 6 септем
ври — Деня на освобождението 
Лужница от фашистко иго, председате 
лят на Общинската скупщина в Бабу
шница Станимир Илич връчи на най- 
добрите основни организации на сдру
жения труд и па отделни лица Септем
врийски награди.

ПЛАКЕТИ ПОЛУЧИХА:
— Основна организация 

„Тигър" чех към 
в Пирот — за

на

ноември
нишка д;*околия започна 
действува и първото партий
но ядро, а паралелно с раз
ширяването на партизанско
то движение се развиваше и 

власт. Вече през

за постижения в подобрение

на сдруже- 
заводите 

извънредни
народната 
1943 година в Дървена я°У' 
ка, СтрелъЧ» Раков дол и 
Студена бяха създадени пъР 

народ оосвободите л ни 
април на

високо- 
„Ко-НИя труд 

„Тигър"
трудови резултати,

— Основно училище 
Рибар” — за постижения в подобренн-

възпигателно образователното

„Иво Лола
вите
отбори, а през 
1944 година — и Околииски
народоосвободителеи

бор за Лужница.
На 6 септември 1944 годи

на — продължи Илич 
частите на Народоосвободи- 
телната войска освободиха 
Бабушница и свалиха по то
зи начин фашисткия яР^м, 

изби-

ето на 
дело, са построени

от обнцюст в Бабушни
ца — за големи постижения в разви 
тието и таченето на братството и един
ството и дружбата между югославски 
те народи и народности, която през 
последните няколко години сс обра
тими с местните общности на Бачки 
Петровац и Плевля*_ Раде Митрович — Шумадинац
— прославен комендант на 7 сръбска 
ударна бригада,

— Тихомир Араиджелович —
„Болести по жи-

— местната
— Културно художествено дру

жество „Володя" от братска Плевля, 
което на няколко пъти с успех госту
ва на Бабушница,

— Ветеринарната станция в Бабу- 
шиица — за успехи в борбата против 
болестите по добитъка,

— Радивос Стояиович, от село За- 
видннци — за успешна обществено-по
литическа дейност и активност в мес
тната общност в селото.

Похвални грамоти получиха и Ми- 
мица Павлович, ученичка от основно 
уч «л1г|це Младост" в село Велико 
Бошнтци, която спечели първо място 
в тазгодишния шампионат ..Тито-рево- 
ЛЮЦИЯ мир" II

прекратиха зверските 
на населението, сло-
край на една нечута 

В боевете за освож 
на Лужница падна- 
, свидни синове и 

този край и от 
на страната.

вания
жиха затирания- 
дението 
ха много

ще бъде завършенаспирантура на тема 
вотните в Лужница ,

дъщери от 
други краища 
През Народоосвободителиа- 
та борба изобщо Лужница 
даде 703 жертви. Техните и- 
мена са записани на памет
ника на 1 700 000 жертви, ко
ито даде нашата страна ;за 
своето освобождение от Ф 
шистко ИГО — изтъкна 
Илич.

ДИПЛОМИ С ПАРИЧНИ НАГРАДИ

Киспац —— Мес г-юга общност в
комунално битовото изгра-за успехи в

ждапе, с ра1ШТелнаха общност
у ’ Бабушница за

Часлав Любенович — спечелил 
акордеою1ст в Юго-званието „пръв 

славил" — за успехи в запазването на 
изворния народен мелос в Лужница.

по

осоСииДерезултатИИТв развитието на
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Босилеград обявявастанция вВетеринарнатаОСВОБОЖДЕНИЕСЛАВНИТЕ ДНИ НА БОРБАТА ЗАНЗ конкурсНародът помагаше 

партизанското движение
за единнеопределено време

^"дипломиран
^Говия: Покрай « ГГшеХиГна”

Хе се“'сдружения труд, кандидат** трябва 
Гизньлнява и следите услови*:

на
ВЕТЕРИНАР

1944 г. Босилсградският отр 
Босилеград.

Заедно с босилетрадчави то 
зи пеш чествувахме като 
иай-зиачитедиа дата в дохо 
гавашххата сх! история-

беше лесно, една след дру 
га уи 11 пщржав а х м е 
общини и премахвахме 
народната власта. Ведно 
трябваше да установяваме 
нова, шародиа, власт — каза 
Стоян
бойците в редовете на отря 
да сега живущ в Босиле
град, като добави, че 
първите дни на септември 
са били разбити вончки 
ловни упорища на българо- 
фашистката власт.

НАСЕЛЕНИЕТО от бо- 
силеградски край през НОБ 
с преживяло тежки дни и 
стълкновения срещу бъл
гарската фашистката войска 
и полиция- Доста провали и 
измъчвания- Но напредни
чавите младежи още от 
началото на 1942 година де
йно работеха за иародоос- 
вободителното движение. 
През 1942 година па Весна 
кобила трябваше да бъде 
формиран партизански отр
яд. Поради засилените акции 
на българската фашистка 
войска и полиция разпреде 
лена по Цяла босилеградска 
територия, акцията не мо 

се проведе. Младите

яд беше нселските ретерIшарен факултет

необходимо е да приложите
ЗаиъР,иснше-

Ст,с зявлението
и следните документи: Лакултет и

Диплома за завъР Т,0сегашната работа и опит.

станция в Босилеград.

всеки прозорец цветя» 
всяка
еиия*г 
мени

Евтимов, един от Устро-уста усмивка, 
митинг изцяло лидоиз

___ _ обстановката.
Евтимов ие криейки възхи- 

което му донас-

казпа
мение 
Ветеринарната

до
щението,
« г спомените.

ОгряДтД известно време ос 
босилеградския край-

ос- Жилише не се обезпечава. 
Конкурсът е открит до 

тното място.
попълване на рабо

тапа и
Същият тРябпаию да се ома 

ведно да укрепва! 
пародоосвобо-

отбори. Без кадри 
беше

изпращийте иаЕвтимов си спомня за вре 
мето, когато врагът вппагн 
настоявал независимо по 
какъв начин да надхитри 
партизанските части, спом
ня си за боонлсградскнте 
планински предели, които 
криели несигурност в гъста 
лаците си. Но не забравя и 
един от мпогобройипте мо 
ментн, който говори за ви
сокото партизанско съзна
ние н великодушие.

— На 3 или 4 септември 
1944 год. бяхме тРъгиалп за 
Ново село и в с. Мусул за
пленихме 24 български вой 
пика и един офицер. Да бях 
ме в обратни роли сигурно 
щяхме да бъдем жертва, а 
ние като им взехме оръжие

Заявления с документите
следния адрес:

ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ — БОСИЛЕГРАД.

совява, а 
и местните
дителпи 
— казва
трудно; ,

Евтимов
децата трябваше да 

населението идейно Да 
а прехрана

жа да
членове на СКОЮ осведом
яваха населението- че пра
вилна борба водят еднпетве 
но партизаните, а 
партизанските части се яви
ха на южноморавска тери
тория, те събираха добро
волци, които да влезнат в 
партизанските редове. През 
юни 1943 год. партизанските 
отряди вече бяха в съсе
дно Търговище. Връзките 
заздравяват, а хора от боси- 
леградски край вече отиват 
в тези единици. През лято
то на 1944 година форми
ран бе и Босилеградския 
партизански отряд.

учат,
сс издига, 
домовете нямаше.

_ Оттук заминахме за
Крагуевац, а тогава

беше прераствал в

по
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

С7>/ОЗЪТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
В БОСИЛЕГРАД

когато
вече

отрядът ,, мбатальон, присъединен към 
Пета дивизия |,а КНОЮ. 
Имахме големи и продължи 
телн-и сражения с отстъпва
щите фашистки пълчища. 
и домашните предатели. Тук 

завари и освобождение
то на страната.

Свидните жертви паднали 
против фашизма никога не 
можем и не смеем да заб
равим — подчертава Евти
мов, разглеждайки от време 
на време снимките от вой
ната, спомнаяйки си зл 
падналите другари, тежкото 
положение и за оше по-гол 
ямата жажда за свобода.

ИА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В 
ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТЯТ

35-годишнината и 8 септември — Деня на освобож- 
дението на общината от фашисти си •

социалистическата революция, като им по- 
,1)це по високи завоевания, начинание иуе 
социалистическото строителство на общи

ната и страната.

ни

то, пуанахме ги.
— Последната отпори а то 

на българската фашис-чка
тка власт, която падна пре 
ди да освободим Босиле
град беше в Горна Листна. 
От там целта ни беше да 
свалим властта и в Босиле
град, което беше и гаран
ция за освобождението на 
целия край. На 8 септември

— Отрядът пред себе си 
имаше важни задачи: тряб 
наше да бъдат унищожени та
ка наречените полицейски 
ядра, свалена фашистката 
власт и изкарана българска
та войска. Макар и да не

иго и побе
дата на
ж: пва I 
пехи в

В. Б.

Последните акции на отряда „Момчил войвода“
През месец август 1944 година цари- 

бродския партизански отряд „Момчил вой 
вода" се намираше «а почивка в Широки 
лъки. Тогава се получи заповед от щаба на 
13-ти корпус на НОБЮ да се пристъпи К[,м 
попълване на отряда с нови хорг и да се 
направят всички подготовки за мирно или 
въоръжено превземане на Цариброд — дне
шния Димитровград, с което да се ликвиди
ра фашистката власт и да се предотврати 
изтеглянето на частите -на българския оку
пационен корпус от Сърбия-

Щабът на отряда, съвместно с предста
вители на Пиротския околийски комитет на 
ЮКП, веднага пристъпи към набиране на 
нови хора за отряда от всички села на око
лията. След като премина из селата на Ви
сок, отрядът потегли за село Петровац край 
Пирот, където трябваше да се получи оръ
жие за новопостъпилите в отряда и да се 
придвижи към Цариброд.

За тази цел на 8 септември 1944 година 
Предраг Бошкович — Павле, член на Ок
ръжния комитет на ЮКП в Пирот, заповя
да на един взвод, предвождан от партиза
нина Милорад Йованович — Ватра, да се 
приключи към колоната на войските 
българския окупационнен корпус, за да про 
дължи преговорите по въпроса за разоръ
жаването на тези войскови 
ност преговорите бя>.а з.шочнали преди това 
в Любераджа. Тези преговори с българска
та окупационна войска се водеха от името 
на Окръжния комитет на ЮКП в Пирот и 
щаба на 13-ти корпус на НОВЮ.

По пътя на Цариброд, 
град партизаните от „Момчил

бата за разобличаване на фашистките орга
низации „Бранник", „Легионери", „Ратник“, 
„Отец Паисий", които целеха Да привлекат 
младежите на своя страна и по този начин 
да осуетят борбата срещу фашисткия окупа 
тор.

митровград с помощта на партизанска гру
па. Акцията бе напълно успешно изведена.

Пое юдеи бе извикан и ареплшан комен
дантът на изтеглящите се войски. В затво
ра той направи опит да се самоубие, обаче 
бе осуетен навреме от постовете.

След като бе завършено арестуването 
на фашистки настроените офицери от бал
кона на хстел ..Балкан" в ^нишле пяха при 
зовани да преда г-.т оръжието си и да се при 
ключат към паргшанския отпяд ?з да сс бор 
ят до окончателното поражение на фашизма.

Така партизаните от „Момчил войвода” 
на 8 септември 1944 г. освободиха Димит
ровград.

Отрядът славеше победата на своята по 
следна акция, а димитровградското населе
ние празнуваше четири години очакваното 
освобождение от фашистко робство.

Първият етап на въоръжената борба на 
димитровградското население бе завършено. 
Започваше нов егзп — борбата за оком-ате г 
но освобождение на страната. Тази зада
ча, под лозунга „Всичко за фронта, всичко 
за победата" започна с формиране на Пър- 

л л 1]1аР(И^Р0Д0Кз бригада на 10 септември 
1944 година в Димитровград.

Народоосвободителното движение в Ди
митровградско започна да се. развива към 
края на 1943 година, а пълен размах получи 
през лятото на 1944 година.

През 1943 година започнаха да се уста
новят връзки с окръжното партийно ръко
водство на ЮКП в Пирот за подготовка на 
въоръжена борба. От този момент от Ди- 
~ВГРад зашчнаха ^ се изпращат до 
кло^и^пари °ТРяД санитаРен материал, обле-

В началото нд 1944 година движен гето се 
засили във всички краища на околията. 
Правеха се подготовки за формиране 
отряда. След излизане на една група младе
жи от Димитровград и Висок и в съдей
ствие с Пиротския партизански отряд, 
решение на Окръжния комитет на ЮКП в 
Пирот царибродският партизански отряд 
бе формиран в меоността ..Изворшце" при 
село Сенокос на 3 юни 1944 година.

на

по

След това започнаха гиащи на 
по височките села. На 17 юни бе опожаре
на сградата на общината в Каменица, архм- 
вата унищожена, а служащите разгонени. 
Тов беше първата община, която престана 
да работи два месеца и половина преди 
нчателното освобождение на Диимтровград 
ско. Наскоро бяха предприети 
ции и организация на АФЖ. 
ста.

отряда

око

редица ак- 
По време наот

През^ лятото на 1944 година в Стара пла
нина действуваха царибродокият и пират
ският' отряди. Те предприемаха съвместни 
акции по Висок и долината на Нишава и 
Ерма.

Всъщ-чаеги.

До окончателното освобождение

Щ I почти във всички села на околията,
пгПВл^пОГО села с?яха формирани Народно- 
осво^датешш отбори, младежки организа
ции и организации на АФЖ. По време на 

даижение населението от то- 
вте своето антифашистко стано
бода. п°Дп°магаше борбата за своята сво-

на
т.е Димитров - 

__ войвода” —
пяха да убедят мнозинство офицери 
дофицери от запаса 
на своите

ус-
и по

да предадат 
поделения и да оръжието 

сьдойстуваг, 
щото партизанските части да арестуват, еди 
нично и без много шум, всички фашистки 
настроени офицери и подофицери от части
те на корпуса. Договорът бе проведен в Ди-

По това време сред учащата се младеж 

въоръжена борба. Те бяха активи в бор
Б. Николов
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Белград

Шестата конференция на държавните и правителствени■

ръководители на необвързаните страни
■ Президентът на СФРЮ Йосип Броз 
[ ТитО, бурно поздравен от представите- 
\ лите на всички делегации на пленар- 
[ ното заседание на Шестата конферен

ция на необвързаните страни, откри 
като пръв оратор, генералната дебата 

' на тази среща.
Президентът Тито влезна в кофе- 

ренционната зала на Конгресния цен 
тър в Хавана сърдечно и топло посре
щнат, като доайен на движението и 
един от неговите основоположници.

Щом като зае мястото си в първа
та редица, започнаха да му се прибли
жават шефове на Държавите. Мнози
на искаха да приветствуват югослав
ския Президент.

Галерията за журналисти вече бе 
ше препълнена. Блъсканицата отбеля 

% за истинската борба на .камерманите 
и фоторепортьорите за възможно по^ 
удобно място по отношение на място
то на Тито в залата и на трибуната.

Титовата реч, неговите оценки и 
възгледи за сегашните международни 
процеси бяха очаквани на Конферен
цията, както и в целия свят, с огром
но интересование. Участниците в Кон
ференцията следеха Титовите думи с 
извънредно внимание, отдавайки и по 
такъв начин признание на неговия гол
ям държавнически опит и на факта, 
че югославският Президент е един от 

политиката на 
най-последовател-

2

основоположниците на 
необвързаността и 
ните борци за запазване и приложение 
автентичните принципи и цели на дви
жението.

Думите на нашия Президент в те 
чепие на речта бяха няколко пъти пре
късвани с дълготрайни аплодисменти.

Края на Титовата, сега вече може
да се каже историческата реч, 
Шестата конференция на необвързани
те страни, делегациите поздравиха със 
ставане на крака и бурни аплодисмен-

пред

ти.

Текстовете за цените, които публи
куваме в този брой, всъщност потвържда
ват опрдлдалосттз на предупреждения «а

седмица с бележката «а крагуе 
на „Комунист" „(Опасни те

ЦЕНИТЕ И 

ИЗНУДВАНИЯТА
как си, най-малко се говори. Наоколо все 
повече се занимаваме с доказване «а „неу
стойчивостта" на новите мерки «а Съюзния 
изпълнителен съвет, отколкото действител
но да допринасяме за утвърждаване 
критериите и една нова 
концептирана политика на цените.

п I
миналата
ваикия дописник 
леграми"), затцото, към наистина инак твъР 
де комплицирания възел на взаимно зависи 
мите субекти на стопанисването в област 

цените по инерция се добавя и нещо, 
до голяма степен прилича на изнуд- 

Това, че осведоменията за таканаре- 
чеягата или действителна 
се достави договорената стока (суровина

произведение) по „замразената" цена по 
пръв поглед убеди-

на
самоуправлтелно

И тук, в едно такова разбиране и отно
шение към най-новите мерки на Съюзния 
изпълнителен съвет и на 
съвети на скупщините в републиките и ав
тономните области се

та «а 
което 
ване. изпълнителнитеправно да се правят оглушки за такива ре

ални положения и трудности. Особено 
бихме смели всичко онова, което в момен
та се каже за цените да слагаме под зна
менател на изнудвалия и натисци каквито, 
както се вижда, има и към които трябва 
да бъдем трезви и недвусмислени.

невъзможност да
не отразява един наш 

навик, неще каг маниер юнчп сме за 
новата инициатива или нечие решение, без 
оглед на това дали е тя самоуправителна 
или „държавна”, да донасяме крайни съж
дения и да я обезценяваме,

или
правило коректно и на 
тел/но съставени, не мени много впечатлени- 

особено не съзианията ат по-упъте- 
ните в тази материя за изнудвания, техни
те манифестации и последици. Нещата не 
се изменят съществено нито от това, 
изнудванията и натисците, както забелязва 

от Сърбия, не са пред-

ето, а преди да сме 
направили онова, което от нас с право се 
очаква в нейното осъществяване. Наистина, 
«яма мито- по-лош навик, 
вреда за общото дело и идея, които всеки- 

трябва да потвърждаваме

И къде е тогава изходът от моментал
ното положение, в което често смисъла и 
същността на новите мерки на държавните 
органи се засемчава с-ьс старите схващания 
и маниери? Ако кажем само това, че ре
шението е в договарянето и споразумява
нето, както обикновено правим, страхуваме 
се че ще звучи твърде обобщено, подобно 
но остарял политически шлагер. Но, защо 
да се отдалечаваме от същността и смисъла 
на решението за временно макоимирале на 
цените. Защото това решение упътва към 
самоулравигелно утвърждаване на критери 

и начините за формиране иа цените,

ч е
нито по-голяма

нашият коментатор 
назначени непосредствено за деловите пар- 

купуват определената стока,
дневно, всички, 
и обогатяваме.

-говори, които 
но косвено за ДРУ™, т.е. за обществените и 

„замразиха цени-
Що се отнася за цените и тяхната „за- 

мразеност", нямаме много време дори нито 
за изнудвания и натисци, още по-малко за 
творческа работа върху утвърждаването на 
по инакви, икономически и обществено по- 
оправдателни критерии, според които ще се 
формират цените. Затова с конкретна работа 
и принос би трябвало политически да се 
„мери" отношението на всякого към съв
местно договорените мерки и към стабили
зиране на стопанството изобщо. А това мо
же, и трябва, да се прави първенствено в 
организациите и ръководствата на Съюза на 
комунистите.

коитодържавни органи,
те.

сътрудници 
орга- 

лопа-

От текстовете иа нашите
вижда, че съществуват 

сдр,женил труд, които 
биха могли да попаднат в труднос- 

решението за времен- 
„затечеии",

също така се 
лизания ял 1

ите
следователно към договаряне и споразумя
ване, най-широко схванато.

дат или
ти, заради това, че с

максимираие на цените са
легализират своите но 

по-високите цени на суро- 
минута до два- 

бИ бИЛО ИЗ'

«ото
т.е. ие са успели да Вече пребродихме първото деоетдиевие 

септември чийто край е и последен срок 
за посочените критерии, а за критериите ие

ви калкулации с 
вините, санкционирани „в 
иадесет". Във всеки случай ие

на



2 Комунист
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МОМЕНТ НА БЕЛГРАД

отколкото изпълненоПовече договорено,
мунистите по-охотно прие
мат, а и — ло правило — 
биват по-ефикасни.

съблюдават проблемите 
раздвижват целия самоупра- 
вителен механизъм за тях
ното решаване. Гледано от 
тази точка, могат да се вид
ят още редица слаби точки 
в организациите на СК. ле 
е редко явлението секрета
рите да не следят главните 
процеси и съществени проб
леми в свод колектив,
„обсл ужват'' работоводните 
отбори с информации с вто- 
ростепино значение. Така, 
следователно, където поло
жението е лошо, където до- 

отношения

и
НЯМА ДОБРА ОРГАНИЗА
ЦИЯ, А С ЛОШО СЪСТО
ЯНИЕ

те организации на Съюза на 
Касае се най-Нролетошното изостряваие 

на отговорността за осъщес
твяване на стопанската ста- 
оилизаЦИя 
вше резултати, 
извее пш степен 
в шсстмечсоштге

комунистите, 
вече за изпълнителните ор
гани и съекретариатите на 
първичните организации на 
СК, които в много случаи са 
станали по-оператлвми, 
живени и храбри, както при 
откриването на проблемите, 
така и в разрешаването им.

Привлича внимание и под
готовката за заседанието на 
конференцията «а СК на Бел 
град, на която подробно ще 
се разгледа състоянието в 
общностите на интересите. 
Тежището ще бъде върху 

«а работата на 
служби,

даде вече пър- 
което до 
се отчита 

оаланси. 
—- лласът на Организациите 
па съш^а па комунистите 
ооикпоаело се чува твърде 
късно, когато вече настанат 
проолемите, вместо същите 
да се осуетят с правовраме
нно раздвижване на наи-ши 
рока активност.

на политиче-Изостряието
ската и самоуправителиа от
говорност за съдбата на 
папската стабилизация, 
ред оценката на нашите съ
беседници, вече дава пъР- 

резултати. Например, 
юни физичсс- 

обем на промишлсио-

по-о- сто-
спо-

но
анализа
професионалните 
където се проявяват редица 
отрицателни 
броят на служащите в тях- 
постоянно нарства, вербуват 
се най-добрите кадри от сто 
панството, може дори да се 
каже, че в тях бързо расте 
своебразен 
ако се съди по 
професионални служби, взе
ли ролята на скушцинитена 
общностите на интересите.

)..
ЗНАЧЕНИЕТО НА НЕПО-

| вмте 
през май и1

тенденции:КИяТ
то производство с увеличен 
с 9 на сто и в сравнение със 
същи# период от миналата 
година. Понастоящем в ход 
е анализирането на положе
нието в онези трудови ко
лективи, където не с тръг
нало надобре.

СРЕДСТВЕИ НАДЗОР
ри и взаимните 
са нарушени, не може да се 
говори за добра организация 
па СК.

михайло Ковач Когато се касае за огра
ничаване на общото и съв
местното потребление (най- 
напред за прекомерното ин
вестиране) много се очаква 
от отделно формираната ра
ботна група за целия град, 

политнчсс-

макар че в Съюза на ко
мунистите в ьелград все о- 
ще не е започнала установе
ната форумна оживеност и 
зачестилите заседания, спо
ред които още тук таме се 
оценява п равнището на 
съвкупната политическа ак
тивност, признаците на поли 
тическото „ускоряване"' мо
гат да се открият в множе
ството делови договори и из
готвяне на анализи за пред
стоящите разисквания- За 
главните задачи, съдържа
нието и насоката на акция
та на Съюза на комунисти
те в главния град беседвах
ме с Ратко Ьутулия, секре
тар на Градския комитет и 
с изпълнителния секретар 
Родолюо Степанович, Ъогосав 
Машович и Драган Нико- 
лич. Тяхната съвместна оцен 
ка е, че в настоящия полита 
чески момент не е необходи 
мо да се измислят нови теми 
и въпроси, но че главната 
задача на комунистите, ор
ганизациите и ръководства
та на СК е още по-последова 
телно да се осъществява ут
върдената политика.

'Това, впрочем, което през 
следващите дни и месеци 
трябва да се работи, попра- 
во се опира върху цяла ре
дица акции, раздвижени пр 
ез пролетта в Белград и пр
едставлява естественото им

технократизъм, 
поотделимВсички познания за дейст- 

вуваисто на Съюза на кому
нистите на Белград водят 
към едно основно изисква
не — да се обърнат към съ
ществените въпроси на За
кона за сдружения труд, за- 
щото трайна обществена ста 
бил пост може да се осъще
стви единствено чрез въстз- 
нояване на действителни са- 
моуправителни обществено- 
икономически 
Тук специално се изтъква 
значението на летошното за
седание на ЦК на СЮК, ко
ето създаде предпоставки за 
по-широка обществена ак
ция на плана на стабилиза
цията. Такива акции и ко-

I Загубите са все по-малки 
и практически единствено 
Фабриката па отливки из
глежда като същински „гу- 
бигаш". Но и тук е изготве
на саиациоиа програма, с 
цяла поредица мерки, меж
ду които и решаване на кад 
ровия проблем, който дълго 
време натиска този колек
тив. Обаче, има отделни ос
нови организации на сдру
жения труд, чиито загуби 
— понеже са осамотеии — 
не се отчитат на равнището 
на цялата трудова организа
ция. Техният характер 
по-инакъ®, отколкото във 
ФОБ; някъде това е резултат 
на интерните цени, а някъде 
буквално на лентяйството. 
Ново е днес, че тези загуби, 
преди често неидентифици
рани днес все повече се сла
гат на дневен ред на самоу- 
правителните и политичес
ките обсъждания-

изготвякоято
ки анализ за причините на 
състояние 31 задачите и поли 
тиката
Въпреки че материалът още 
не е готов, няколко извода 
се налагат — действителнос
тта, че в Белград вече няма 
достатъчно пари за твърде 
големите инвестиционни апе

Голямо значение се прида
ва и на предстоящите избо
ри в първичните организа
ции Предупреждава се, с 
тези избори да не се преси
ча текущата политическа ак 
ция, нито започва нова. Най- 
важното е, начело на първи
чните организации на СК 
да застанат онези кадри, о- 
нези личности, които преди 
всичко са борци, а не опор
тюнисти, които с личните си 
качества ще тласнат 
ята и ускорят работата на 
своите организации.

инвестирането.на

отношения-
тити, и значително е по-мал 
ко необмисленото навлизане 

Всев нови инвестиции, 
пък, другите от Градския ко 
митет с право предупреж
дават, че работоводителните 
органи в редица колективи 
все още главният изход от

акци-е

трудностите виждат само в 
инвестициите, а не в увели
чение ефикасността и проду
ктивността на труда, плани
рането и самоуправителното 
свързване на производство-

СТОПАНИСВАНЕ

то.
* Доход на „целина“Известната нередовност, 
която вече по-дълго време 
трае в областта на разпреде
лението, все още не е пре
одоляна. В Съюза на кому
нистите на Белград повече 
пъти е вече предупредено 
къде може да доведе енор- 
мното увеличение на лични
те доходи в някои области 
на труда (банките, външна
та търговия, общностите на 
интересите), пък и в произ
водството, където се е рабо
тело лошо, а с широка ръ
ка делило. Впрочем, твърде 
красноречиво е сведението 
от конференцията на Градс
кия съвет на Съюза на син
дикатите, състояла се мина
лата седмица: през 
месеца на тази година в 290 
трудови организации са раз
пределени 565,4 милиона ди
нара над спечеленото. Та
кова

I
В септември Градският ко

митет на СК ще каже дума
та си за това, какво е пос
тигнато в акцията по поп
равяне на стопанската обета 
новка. За качеството на те
зи оценки от голямо значе
ние ще бъде пребиването на 
редица работни групи в по
вече основни организации 
на сдружения труд. Това е 
значителна новост в метода 
на работата на Съюза на ко
мунистите в Белград — и 
като своеобразен бунт сре
щу „диктатурата“ на статис
тическите средни величини, 
които често замъгляват кон
кретните проблеми, 
като директна помощ и ини
циатива.

Миодраг Попович
Тук работникът може, в 

зависимост от вложения тр- 
уд, да осъществи и над 12 
хиляди динара. Но затова 
тук се не знае за думата 
бракувани стоки и за извес
тното „не мога“.

Отделна грижа във фабри
ката се отделя за трудовия 
човек. Всеки работник има 
апартамент или частна къ
ща. Големи средства се 
отделят и изразходват за го
дишни почивки на работни
ците, за книги в библиоте
ката, за топло ядене, за сис
тематически прегледи на ра
ботниците. ..

Всичко това е постигнато 
при твърде тежки условия- 
Голяма част от работите се 
извършват под открито не
бе. Затова работниците ре- 
шили да отделят част от до
хода за нови фабрични ха
ли. Новата фабрика ще 
Жи на повърхнина от 5,8 де
кара, при което фабриката 
учествува с 70 милиона 
нара. Когато бъде построе- 
■на, а срокът е идващата го
дина, ще произвежда 
В хиляди тона изделия, а съ
вкупния приход ще се уве
личи на към 400 милиона ди 
нара.

Така се работи в „Минел“ 
°т първия ден до днес. С 
един самоотворжен труд, с 
голямо старание „Минел“ сс 
нареди между големите тру
дови организации. Качество
то на
високо равнище. За това го
вори големият процент на и- 
знесените стоки.

Зз работниците от Фабри
ката за промишлени съоръ
жения „Минел“ в Костолац 
с право може да се каже, че 
създават доход на „целина”. 
Защото, почти няма произ
водствени хали. 
пречи с осъществения доход 
да бъдат на първо място.

продължение и континуи- 
тет. Главната грижа на Съю 
за на комунистите и на всич 
ки обществено-политически 
фактори в града беше, да 
припомним, постигане на 
стопанска стабилизация. Ве
че от началото на годината 
нещата тръпнаха извън планс 
ките предвиждания: преко
мерно се харчеше на повече 
планове

Но това не

Фабриката е основана през
1940 година. Основаха я ра
ботниците, работещи на мон 
тажа на ТЕЦ „Мали Косто
лац“. Тогава били 40, а днес 
са 250. Изработват 
ри, ленти и тушни транспор 
тери, стоманени стълбове, 
бункери, силоси... Миналата 
година фабриката се намира 
ше във върха на износчици- 
те между 11-те общини в По- 
дунавски регион. И благода
рение на значителните рабо
ти в износа — към 85 на сто 
изделията (най-много в

инвестиционен, 
личен и съвместен, секна се 
в икономическите отноше
ния с чужбина, акумулатив- 
ната способност на

но ишестте
елевато-

стопанс- Няма поправо, 
на задача пред

по-конкрет-твото тръгна надолу, а 
дължеността й нагоре, уве
личиха се загубите и стоко- 
вете, стигна се до негатив
ни явления в разпределени
ето на дохода и личните до
ходи ...

Съюзът на комунистите на 
въпроси 

първостепенно 
значение, като подчерта че 
на тях не може да се гледа 
от тясно, ресорно станови
ще. В основата на

за-
поведение,

„кара водата“ директо 
щу течението на стабилиза
цията. Очаква се новият об
ществен договор за разпреде 
пението, пък и няколкото от
делни за споменатите обла
сти ще въведат 
повече ред. Трябва да се 
припомни, че в края на юни 
вече е опряно увеличението 
на личните доходи в градс
ката и общинската админис
трация и управление, общ
ностите на интересите. Важ
но е, също така, че в трудо
вите организации където е 
пробит лимитът Г 
доходи, е потърсено 
партийно обсъждане 
зи въпрос. Тези 

пристигнат

очевидно, първични
те организации на Сьщза на 
комунистите, от 
то към задачите на стабили
зацията. Как се работи и 
стопанисва — това би тряб
вало да бъде 
предмет на работа на 
ониите конференции 
септемвои. Само така 
да се води пряка и конкрет
на акция, разбира се 
още ло-голямото оспособява- 
не на всички обществено-по
литически органи, 
ки комитет и конференции, 
за занимаване 
си. Не

сре-
отношеиие-

и постоянен 
акци- 
през 

може

тези значителноотдели 
политическо — осъществен е общ 

приход от около 365 
на динара, макар че за 
година е било 
трикратно по-малко — 
милиона

ле-милио- 
тази 

планирано ди-при 120това анга-
динара. Поправо, 

миналата година съвкупни- 
приход е възлизал към 
милиона динара, но 
е било с 32 
нираното.

жиране залегна 
да се раздвижи целият само- 
управителен и политически 
механизъм, всички субектив 
ни сили в града, защото — 
нито Съюзът на комунисти
те би могъл сам да проведе 
тази акция, нито тя би била 
успешна без неговата 
циатива и

желанието

160 околообщинс- и това 
на сто над плана личните 

1 пряко 
на то- 

дни трябва 
отчетите 

заседания- Цялостно

с тези въпро- 
може, впрочем, да се Снежана Шалер,позволи иконо

мист, която води плана и 
анализа във фабриката 
пълва, че от

както това вседаини- още е чест случай — 
ниЯт живот да върви 
но, а стопанския

пратий-
■ по ед-

водеща роля.
Според мнението 

те събеседници, 
насреща, преди всичко 
исканията на 
стабилизация съществено се 
е променял и методът на ра
бота в органите и първични-

от тези 
е важно

до-
ход доходът е биГлочти^М 
милиона динара, което 
плана с 33 270 000

на наши- и това се оцен
ява като същественизлизайки по друго 

течение. Организациите на 
СК би трябвало

напре-
— че е спряно преко

мерното постъпване

е над 
динара, чи

на Дъкстопанската в по-голяма 
преван 

в полити- 
навреме

стият доход е 
57 740 000

на сред
ства за съвместно потребле
ние.

възлизал на 
динара, а средни

ят личен доход е бил 8 700 
динара.

степен да действуват 
тивно, разбира се, 
чески смисъл;

произведенията е на

да
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ПОСТИЖЕНИЯ
„ФИЛМОВИ Наскоро - 60 учебника на бъгарски език

Връчени наградите 

и признанията ме да имат нови учебници на роден език— 
изтъкна главният отговорен редактор в За
вода за издаване на учебници и учебни по
магала в Белград ВОИСЛАВ МИТИЧ. С 
това — продължи МитичДревната Нишка 

от 25
— на дело про- 

веждаме политиката на равноправие на ези
ците у нас, залегнала в основите 
партийни документи.

крепост
август до 1 септември, 

в продължение на осем дни 
бе сборище на поклониците 
на филмовото изкуство. Ня
колко хиляди любители 
филма видяха 16 филми 
тазгодишната филмова 
дукция на родното 
куство. Специално 
тъкна, че тази година са осъ 
ществени .много артистични 
креации, което свидетелству- 
ва за значителния принос на 
артистите за

Специални дипломи полу
диха и момчетата: Владимир 
Ьулян за ролята на Зоран 
Във филма „Последното със
тезание ' и Иван Куюнджич 

Бяха

на всички

яРаботата върху изработ
ката на нови учебници е 
свързана с големи труднос 
ти, но работниците от Заво- 
да полагат сериозни усилия 
качествено и срочно да се 
завърши подготовката и 
печатването на предвидени
те според учебния план и 
програма на учебници на бъл 
гарски език.

на присъдени още приз-
■ §на нани я.

за наслоената роля във 
филма „Бошкс Буха".

В чест на Международна
та година на детето филмът 
«Последното състезание",
ИТО в Москва спечели сре- 
бърната награда бе прожек
тира и в Нишката крепост.

Тази година особено 
зивно бе 
филмовите
ните общности в Ниш, 
ганизациите на

про- 
киноиз-

жури из- г.
й 5

ПРОЗОРЧЕ КЪМ СВЕТАУпа-
ко-

II
6УК8АР ЗА ПЪРВИ КЛАС НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА

по-нататъшното 
развитие на югославския иг
рален филм. Журито прие 
решение гранд-при награда- 
та „Челе-кула” да се даде 
на Раде Шербеджия за роли- 
те„вЪв филмите: „Завръща
не , .Журналист" и „Наже- 
жение . За най-добра женс
ка роля е нагоадена с ..Цз- 
рица Теодора" Мерима Иса- 
кович за ролята във филма 
„Иована Лукина”. Драган 
Николич получи наградата 
„Цар Константин" за най-до
бра мъжка роля 
във филма 
класа".

- линтен 
посещението на 
артисти в мест-

*ййДа, срещаме се с гол е 
ми трудности — каза Ми- 
тич. На първо 
при създаването 
кални учебници — 
ва вече сме подготвили 
заглавия 
мират автори. След това и 
процедурата около създава 
ието на нови учебници 
широка и

учебници на б7,лгарс:ки език 
по техническо оформление 
по нищо не отстъпват от 
учебниците на останалите 
народи и народности у нас. 
Дори в известни случаи са 
и над това равнище.

дагогическите общности в 
общините, в които живее 
населението от българската 
народност Воислав Митич 
изтъкна. .

в ор 
одружения 

ТРУД> както и в няколко със
едни общини на Ниш: Долье 
вац, Бела Паланка и Проку- 
пие.

място
на орипи- 

а таки-
18

трудно се ,на-
Характерно_ за тазгодиш

ния фестивал „Филмови сре
щи” е, че се проведе в годи
ната на великите юбилеи — 
60-годишкииата 
СКОю

—• Сътрудничеството с
тях е на завидно ниво. С 
помощта ,на образователни 
те общности напоследък 
по-лесно намираме превода 
чи за изработка на учебни
ци, но е необходимо това 
сътрудничество занапред 
да стане още по-тясно в 
интерес на още по-качестве 
на и по-съдържателна ра
бота върху изработването 
на нови учебници — каза 
накрая Митич.

е
продължителна, 

така че и при наличието 
на всички необходими 
ловия, тези учебници изли-

От заплануваните 60 уче 
биика на български език— 
не са получени 
за Читанка—христоматия за 
VII клас, Граматика по сър
бохърватски за училища с 
.немайчин 
език за V и VII клас и Гра 
матика по 
за училища с немайчин бъл 
гарски език за VII и VIII 
клас.

на партията, 
и революционните ус-, изпълнена 

„Национална Ръкописисиндикати и че 
филми са посветени на на
шето неотдавнашно револю
ционно минало — антифаши 
стката партизанска борба. 
Партизанските филми всъщ
ност бяха и най-гледаните 
филми в Нишката крепост.

Филмите пък със съвреме
нна тема тълкуваха пробле
мите на настоящето и с по- 
голям или по-малък успех 
показаха, че постановчици, 
режисьори, артисти главно с 
доста успех пресъздават де
тайли на нашето съвремие.

повечето зат с известно закъснение. 
Но до средата на септем
ври
печат 18 учебници (оригина 
лни), а 42 са преводи от 
сърбохърватски език, от 
учебниците в сръбските учи 
лища, защото програмата е 
еднаква.

Също така бяха връчени и 
други награди и признания: 
голямата повеля за женска 
роля из Гордана Кослновпч 
за мъжка 
Полич, повеля за 
женска роля на Теа Глажар 
мъжка роля на Бобан Пет
ровия, награда за женска е- 
пизодна роля на Мелихате 
Айети, за мъжка епизодна 
роля на Данчо Чеврески. Де 

бютанска награда за женска 
роля получи Суада Авдич, а 
за мъжка роля Хади Шеху.

вече са излезли от
сърбохърватски

сърбохърватскироля ка Радко

— Бих искал да подчер
тая — каза по-нататък Вой 
ела в Митич

Във връзка със сътрудни 
чеството с образователни
те общности и просветно-пе М. АндоНовче новите

Ст. Н.

Подготвено в усвояването 

на нови знанияВъз основа на чл. 43, 128—130 от Статута на Изда
телство „Братство” Съветът на трудовата организа- 
зация

ОБЯВЯВА КОНКУРС Учебната година в петте 
основни 
разователния център започ 
на навреме, 
та в която започна обучени 
ето, водихме разговор 
Любен Арсов, просветен ст, 
ветник, като го помолихме 
да ни отговори на въпроси-

преподаватели нямат пълен 
брой на часовете. Но, ни- 
то един преподавател ня
ма да остане без работа, а 
проблемът ще бъде реша
ван чрез задължения за ре 
ализпрано на други активно 
сти в училищната и извън
училищна дейност.

2. Какъв е кадровият съ
став в училищата?

— Все още в повечето 
училища липсват специално 
ти по домакинство, музи
кално, изобразително изкус 
тво физическо възпитание. 
Освен за физическо възпи
тание, фонда ма останалите 
предмети е малък и на раз 
писаните конкурси никой 
не се явява. Може да се ка
же, че кадровият състав в 
основните училища и обра
зователния център е срав
нително добър.

ченията ще се провеждат в 
две смени. В основните учи 
лища освен в бистърското, 
което даже не 
критериите за работа, 
мещения има. Но за отбел
язване е, че освен босиле 
градското и горнолюбатско 
то основно училище, учили 
щата нямат 
залп.

училища и в об-

За обстановказа вакантното място директор и главен и отговорен 
редактор на в. „Братство"

изпълнява
по-

с

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

физкултурни1. виеше образование,

2. полувисше образование

3. Най-малко пет години работа в журналис
тиката, киигоизДА/телската дейност или в общества 
но-политическите организации.

те:

— Още в началото на 
годината, с какви труднос 
ти се срещат трудовите ко 
лективи?

— Естествено, трудности 
има. Поради миграцията, по 
отношение ма миналата го
дина, броят на учениците в 
основните училища намаля 

В петте основат учили 
ща четири паралелки са по- 
малко. Даже подведомстве
ното учнлшце в с. Извор 
е закрито, защото няма им 
то едни ученик. В с. Голеш 
училището ще работи само 
с три ученика. От 
пък страна се 
шък преподаватели. В цен
тралното училище в Горна 
Любета от вкупния брой ша 
часовете за двама препода
ватели няма въобще, дока- 
го в останалите,

5. Учебници по 
предмети в основните учи
лища още няма. Как гледа 
те на тоя проблем?

всички

— По тоя въпрос работа
та е малко и специфична. 
Учебниците трябва да бъ
дат изготвени на сърбохър
ватски, а след това преве
дени на български език. 
Има още, които не са пре
ведени!, поради обективни 
причини. По български език 
учебници има за I, II, 
III, V VI клас, докато за 
IV и VII клас предадените 
Ръкописи не са приети. С 
други ръкописи тези учеб
ници чце бъдат готови по- 
късно. Дотогава ще се пол
зват старите учебници но 
нова програма.

4. Кандидатът трябва да е поданик на СФРЮ, 
идейно-политически да е определен за самоуправи- 
телни социалистически обществени отношения, за 
равноправие на народите и народностите на /Ого- 

необвързана и независима външна ио- 
СФРЮ, да не е съден за углавни дела

ва.
славия, за 
литика на
срещу народа и държавата и през последните пет 
години да не е съден за углавно дело с умисъл*

5. Кандидатът е ^женда^даде своЯщ=
друга 

явява изли-приетата*»? трудовите хора развойна програма. 3. Какво е състоянието с 
помещенията ?

Молба с необходимите документи се подава 
™ 15 дни от обявяването — В самото начало 

учебната година помещения 
иедостигат само п образовате 
лигия център, където и обу

надо издателството в срок от ^ 
на конкурса ву,в в. „Брактпо 1

В. Б.всички
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КАЗВА, ЧЕ ТОВА, КОЕЕДИН МЛАДЕЖ, КОЙТО. ПОДВИЗИТЕ НА __ „
НАПРАВИ НЯКОЛКО пъти ьОЧЕРК ЗА 

ТО ТОЙБРИГАДИРСКИТЕ ПЕСНИ И УДАРИПРИТИХНАХА 
ТЕ НА ТЪРНОКОПИТЕ Задължение на всеки, 

които знае да плуваАКЦИИТЕ ГОДИШ! 

В СЪЩАТА
Дълбочината от 4 метра 

който е „изпе- 
плуисяето, 
абсолютно

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТА 
ТИТЕ И ПОДГОТОВКИ ЗА 
СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО

за някого,
1-7,л” згшпята на 
не представлява 
никакъв проблем, защото 
за добрия плувец това с 
приятно място за плуване.

Точно такъв е и откри
тият бпсейт в Звоиска баня, 

минимална дълбочи- 
80 сантиметра, а мак-

— На 32 младежки трудо 
ви акции в Югославия в три 

50 хисмени работеха над 
ДяДИ младежи и девойки — 
Седем нови акции — здрава 
крачка напред — отчитане 
резултатите и — подготов 

ки за следващото лдто.
На 2 септември на мла 

акции в

с виАкциите приключиха 
соки резултати ла всички 
бригади. И тази година бри 
гадирите се завърнаха с мно 
жество удариически 
ки, похвали, грамоти... 
само ня-колко примера от 

На акцията

знач-
Ето чцято 

на е
сималната 4 метра.

На пръв поглед дълбочи
на, която не може да пред 
ставлява никаква опасност, 
защото за онези, които не 
знаят да плуват 
пата дълбочина обезпечава 
абсолютна сигурност Г 
за съжаление :не е 
Много е трудно да се над
делее онова човешко,
„след като могат другите, 
мога и аз" и затова често

дежките треудови 
Югославия приключи с рабо 
та трета смена, с което бри 
гадирокото лято '79 официе 
яно и успешно стигна Д°

трета смяв-ш.
„Делиблатски песък" 
ки бригади станаха пет П7>- 
ти ударни, бригада ..Кру
шак” от Валево участвува
ща на акция „Морава '79" 
е предложена за най-високо 
признание — грамота „60 го 

брига

всич-

края-
През изминалото лято на 

32 съюзни
ции участвуваха над 
бригади с 50 хиляди брига
дири, квартируващи в око
ло 40 комфортни младежки 
лагера. Тази година са от
крити 7 нови акции, а жиз
нените условия на бригади 
рите са подобрени с 11 но
вопостроени комфортни ла
гера. Освек това, над 
милиона младежи и девой
ки работеха на местните 
трудови акции. Тези фак
ти говорят, че младежкият 
доброволен труд у нас е 
пълен замах. Ново бригадир 

нови и повече

мжшмал-
ак-младежкп
900 Н'>,

така.дини СКОЮ", всички 
ди на „Сисак ’79" са удар
ни и получиха най-голямо- 

акцията
1 н

то признание на 
— лента „22 пони 41“, на

пъти се изпада в изкуше
ние, а след като се влезе 
във водата и не се почув 
ствува дъ,нотс, най често 40 
век започва да ое дави...

Басейнът в Звоиска баня 
е „гълтнал" само една жер 
тва, а те Щяха да бъдат 
много повече, ако близко 
до него не живееше скро
мния, но храбър младеж 
Раде Стоянов. Кой знае да 
ли и този нещастен човек 
щеше да се удави, ако то
ва не се бе случило през 
ноща, когато на 
нямаше никой и най-вече.

МТА „Козара" най-добра 
бригада бе „Симо Погачаре 
вич" от Враня и бе предло
жена за знаме „Велко Вла- 
хович"... На СМТА „Братство 
—единство”, на черногорско 
то крайбрежие работят 5500 
млади в 108 бригади, а бри-

два

в

ско Лято 
акции. Така все по-голямо 
число младежи и девойки, 
желающи къпането във во 
дите на Адриатика и реките 
да заместят с работа на 
строителните обекти, получа 
ват възможност да си обез 
печат виза за по-хубаво —

гадирите ще дохаждат все 
докато не възобновят пос
традалото от земетресение 
приморие.

басейна
К. Георгиев Таня Стаменкович със своя побратим Раде

когато тук не бе Раде.
Едва ли има човек в 

Звоснци и околността, кой 
то да не у чувал за негови 
те подвизи.

Преди около две години 
той изнесе Ор дъното на 
басейна вече удавената Та
ня Стаменкович, с която 
по-късно се побратимиха. 
Днес Таня е ученичка в 
VII клас восн. училище в 
Бабушница, но своя 
побратим не забравя и тя 
често пъти, заедно с майка 
си гостува на Раде и него
вите родители в Звонска 
баня-

Това лято Раде работеше 
на същия басейн, но този 
път и официално като спа 
сител.

— Много щастлив 
бъда ако това 
което го имах това 
можеше да го 
всеки, 
маше да 
плувци, а това да помогнеш 
на човек, не само във вода 
та, аз го смятам като за
дължение на всеки, който 
знае да плува — каза Раде 
Стоянов.

Изглежда, че страхът по
някога е много по-голям от 
хумаността, която прите
жава Раде, защото през то 
ва лято често пъти се случ 
ваше, в басейна да се на
мерят и много други добри 
плувци, -но винаги Раде ска
чаше да спасява давещият 
се. лрабрият
ва лято спаси няколко жи
вота, но както самият той 
каза, по-добре е неговото 
тазгодишно работно 
Да не съществува, 
рече да няма

трудово летуване.

ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС НА “МОСТ“ТРУДЪТ — НЕЩО ПОВЕЧЕ

Младежките трудови ак
ции «а родината ни дават 
много значителни комунал
ни и други обекти. В това 
е тяхното и каноническо 
значение. Но това не е вси 
чко и не е единствената цел. 
Спроведените анкети показ
ват, че младите отиват на 
акции най-много заради то
ва, че този вид работа ста 
на незаменима, разнообраз 
на и масова школа на мла
дите поколения У нас Най- 
много от анкетираните из
тъкват другарството, като 
най-силен мотив за акция- 
Бригадирското другарство, 
казват не е като обикнове 
ното и не приключава с 
раздялата, а продължава в 
нова форма.

Онова, което акциите пра 
ви повече от изкопаните 
кубически метри зем* е 
интересният и разнообразен 
бригадирски живот с множе 
ство обществени, културно- 
забавни . и спортни дейности. 
Времето, проведено в мла
дежкия лагер е също тол 
кова пълноценно, както и 
онова на трасето, а свобо
дните активности хубава въ 
зможност за всестранна пре 
ди всичко самоуправителна, 
изява на бригадирите. Зато 
ва незабавно трябва да ое 
премахне практиката да се 
изпращат „силни" бригади, 
които на всяка цена трябва 
да поспишат рекорди. Мно 
го по-значително е да се из
пращат млади хора, готови 
да тръгнат в трудов, но и 
самоуправителен поход.

С цел да насърчава 
дейност на творците от 
народност в областта на литературата- 
публицистиката и науката 
„Мост’ обявява творчески

творческата
българската

имат всички граждани на СФРЮ.
2. Творбите трябва да са написани 

на български език — по 
на шилеща машина раздел тройка или 
четливо на ръка и да бъдат означени 
с шифър (обозначение). На редакци
ята се доставят по три екземпляра от 
предложената творба за наградата, а 
името на автора трябва да е сложено 
в отделен зтворен плик, върху който 
трябва да е написано същото обозна
чение, както това на творбата.

3. Изборът на темата е свободен.
4. Тъй като тази година е юбилей

на — 60 годишнина на СЮК и 35-годи- 
шнина от освобождението на нашите 
краища от фашизма и победата на со
циалистическата революция — нау
чните и публицистичните статии 
трябвало да бъдат 
В споменатите

възможностсписание 
награден

конкурс за 1979 година и то за след
ните жанрове: ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ, 
РАЗКАЗ, НОВЕЛА, ЕСЕ, НАУЧНА СТА 
ТИЯ и ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ. 
За посочените творби се 
следните награди:

нов

предвиждат

I. ЗА СТИХОТВОРЕНИ: 
първа награда р00 дин. 
втора " 
трета "

700
600

II. ЗА РАЗКАЗ 
първа награда 
втора ” 
трета "

Щ. ЗА НОВЕЛА 
първа награда 
втора ” 
трета "

IV. ЗА ЕСЕ 
първа награда 
втора " 
трета

V. ЗА НАУЧНА 
първа награда 
втора ” 
трета

VI. ЗА ПУБЛИЦИСТИЧНА 
първа награда 
втора " 
трета

щях да 
задължение,2300 дин. 

2.000 " 
1.500 "

би
посветени на тях. 

статии могат да 
разглеждат теми от областта на НОБ, 
социалистическото строителсхво, 
родната власт, комуналното устрой
ство, учебното дело, културата, здра
веопазването,

лято
изпълнявасе

защото тогава ня-
2.500 дин. 
2.000 ”

съществуват нена-

1.500
селското стопанство ипр.

5. Обемът на научните и т/бли- 
диетичните статии може да &ьде'най- 
много до 20 страници на пишеща ма
шина раздел тройка.

6. Наградените творби, оценени от
саниетовшеЖУРИ’ печатането в спи 
рап епп™„ П0лучат и съответен х»ио- рзр според съществуващата тарифа.

Последен срок за доставяне на 
Р. кобпИТе За иаграда е Ю НОЕМВРИ тг 
Ръкописите трябва да се изпратят на ад
'Я "анЖнзйСТВО БРАТСТВО" „мост” РАДНИя КОНКУРС НА

Реб^ат™сепйТ НагРаД™„ конкурс 
„Братстао” Съобщени чрез вестник

СИ. „МОСТ”

2.500 
2.000
1.500

Дин.
II

СТАТИЯ
2.500 дин. 

2.000 ” 
1.600 "II

СТАТИЯ 
1.800 дин.
1.500 младеж и то1.200

"УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА- 
1. Право

награден конкурс
щена участие в творческия 

на списание „Мост" място 
което ще 

неплуващи.
Т. П.

редакция на

СТРАНИЦА 8
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Комунист<2*- *ЪГ ИЛ КОМУНИСТИТЕ 
ЛУБАРСКИ РЕГИОН в ПОДРИНСКОКО

междундционалните отношеня в сюк

ЦЕНТРАЛНА ТЕМА 

СТОПАНИСВАНЕТО

на „влияние от вън”.
Обрад Кович такива имаще 95_ а

Въпреки че в Съюза на Загрижва че загубите се 
комунистите няма „по-важ- появиха в някои организа- 
ни" и „по-малко важни” въ- ции, където не г Р 
проси, все пък един въпрос това, което във всеки 
в тези летни дни отделно е ча„ повече е последица на 
актуелен в организациите и субективни слабости откол- 
Ръководствата на Съюза на кото на трудностите в сто- 
комунистите в Подринско-ко панисването на по-широк 
лубарски регион. Периодът, план.
който след лятната почивка За загубите тези дни се 
настъпва ще бъде изпълнен разисква оживено в органи- 
с решителна борба за стопа- зациите на сдружения труд 
нисване и осъществяване на и в общините. Всички се 
програмите и мерките на оживиха. Анализира се със- 
стабилизацията. И поправо тоянието, утвърждават при- 
около този въпрос — сега чините за загубите, приемат 
е очевидно — ще бъдат гру- програми за санация и мо- 
пирани и другите теми, кои- билизират всички субектив- 
то тази есен интензивно ще ни сили, загубите час по-ско 
се занимава Съюзът на ко- ро да се наваксат, а трудо- 
мунистите в Подринско-ко- вите колективи да почнат да 
лубарски регион. работят по-успешно. Според

Вече в началото на септем думите на Зоран Маткович, 
ври ще се Състои заседание сложено е ударение на 
на Председателството на върждаване 
Междуобщинската конферен 
ция
тите, на което критически 
ще бъдат оценявани резулта
тите в стопанството и осъш - 
ствяване политиката на 

стабилизацията и пестенето.
На заседанието, изтъква Зо
ран Маткович, секретар на 
Председателството на Меж
дуобщинската конференция, 
ще бъдат утвърдени 
редствените задачи в пред
стоящия период, които в ос
новата си изхождат от зак-

Данни за размишление и
акцияотколкото

На инициативите 
отношения все повече 
комунистите

и издигането на практиката в междунационалните 
допринасят и новите облици на работа в Съюза на

се очакваше
слу-

Чедомир Б. Кузманович — и не са достатъчно свър
зани със сдружения труд. 
За равноправието на езици
те и писмата хората тряова 
да се възпитават и няма да 
се явяват неуспехи в. 

организирането на курсове 
по оспособяване за двеузич- 
на работа (Сомбор). 

Участниците в съвехцание- 
на приемане на то също така предложиха в 

трудещи се от редовете нл чужбина да се организират 
народите и народностите, съвместни културно-художес 
Затова е посочена необходи- твени програми на всички 
мостта щото самоуправител- народи и народности, вмес- 
ните оощности на интереси- то поотделни такива, 
те да държат сметка за шко В Бачка топола в 110 пър- 
луване на хора от народно- вични организации на СК е 
стите за потребите на общи
ната. Планирането на кадри 
трябва да бъде свързано 
със стипендирането, а пос-

На регионалното съвеща
ние в Нови Кнежевац, Ко- 
вачица, Нови сад и Сремска 
Митровица с председателите 
на комисиите за междунаци- 
онални отношения към общ
инските конференции и ко
митети на СКВ, бе разгледа
на активността в осъщест
вяваше на становищата и 
решенията на XI конгрес на 
СЮК, VIII конгрес на СКС 
и Заключенията на XVI 
конференция на СКВ за на
ционално равноправие и раз 
витие на социалистическите 
самоулравителни междуна- 
ционални отношения. Съве
щанието бе организирано от 
Комисията на Председател
ството на ЦК на СКВ за раз 
витие на социалистическите 
самоулравителни междунаци 
онални отношения.

Целта беше да се подтик
не активността на комиси
ите, да се допринесе към 
съгласуване на плановете и 
програмите за работа и ак
цията на Съюза на комунис
тите на Войводина да се 
насочи към най-значителни
те въпроси от осъществява
нето на политиката на СЮК 
в междунационалните от
ношения- Поставените зада
чи са и осъществени. Пред
седателите на комисиите раз 
движиха всички идейно по
литически въпроси, които 
считаха като съществени и 
актуални в осъществяване 
на националното равнопра
вие.

В отделни общини е забе
лязано, че малко числящи 
се към народностите са нас
танени на работа в органи
зациите на сдружения труд. 
В Бела църква, например, 
пито в един развоен план на 
ООСТ няма разработена по
литиката

приключила
връзка с осъществяване на 
задачите, утвърдени на ХШ 
заседание на ЦК на СКВ. 

следното с със създаването Същевременно в тази общи
на дохода. В Бачка паланка на

акцията във
ут-

отговорността
на Съюза на комунис-

във всички облици на 
идейно-политическото . оспо
собяване е въведно 
телно изучаване на нацио-. 
иалния въпрос, учене на ези
ка на обществената среда и 
равноправието на езика и 
писмата.

от над сто стипендианти, са
мо двама са словаци. В Се- 
чан утвърдили, че имат мал
ко числящи се към народ
ностите на ръководни посто
ве. Названията на населени 
местта са изтъкнати като 
твърде сериозен въпрос. По 
здравена е обществената ак
ция в общините върху под
готовката за гласуване на 
съответен закон ‘за 
Проблем е също така 
изтъкването на повечеезико-

обеза-

Посочени бяха и оценките 
за състоянието и трудности
те в осъществяване на поли
тиката на национално у- 

това. ноправие. Оценено е, че меж 
и дунационалните отношения 

са добри и стабилни, 
постоянното укрепване на 
братството и единството и 
социалистическото единение.

непос-

рав-

люченията на юнското засе
дание на Междуобщинската 
конференция на Съюза на 
комунистите.

Междувременно, на съве
щанието в Скупщината на 
Междуобщинската регионал 
на общност във Валево бяха 
дадени първите оценки за 
шестмесечната

при
ви названия на огранизации- 
те на сдружения труд.

Подчертано е, че центро
вете за професионално-насо- Изтъкнато е, 
чено образование са станали ният 
повече общински, а по-мал- 

както бе-

че по-ускоре- 
икономически напре

дък в стопански недостатъ
чно развитите общини е от 

реформата крил възможности за по-бъР 
зо и по-равномерно наста
няване на работа на числя
щите се от всички народи 
и народности, които живеят 
в тях. Сдружаването на час
тните селскостопански 
изводителн и създаването 
на условня за пенсиониране 
на земеделците, също така 
значително допринеят към 
равноправието на трудовите 
хора на село. В укрепването 
на всенародната отбрана и 
обществена самозащита пре
обладава съзнанието за ог
ромното значение на нацио
налното равноправие за ус
тойчивостта на нашето об
щество, независимоста и не
обвързаната външна полити 
ка на нашата страна.

ко регионални - 
ше планирано вработа на 

Подринско- 
Те по-

стопанството в 
колубарски регион, 
казват, че няма 
самоуспокодв ан е. 
вото в този край е работи
ло поправо, цялостно погле
днато, — успешно. Съвкуп
ният приход през 
полугодие, в сравнение със 
съЩИя период на миналата 
година, е по-голям с 32 на 
сто. Фондовете са увеличе- 

19 на сто,

място за 
Стопанст-

РЕЧЕНО -ПОРЕЧЕНОКакво тревожи: в лознишка 
„Вискоза” про

за пропуските в работата и 
слабото стопанисване. Въп
росът за отговорността и 
мобилизацията на всички 
субективни сили за непосред 
ственото осъществяване на 
утвърдените задачи по про
веждане на стабилизацията

първото

Осем организации на сдружения труд и основ-
нзплатнлн 

износи
ни организации в община Търстеник 
след периодичната равносметка по-високи 
за сметка на личните доходи и съвместното пот- 
рребление, отколкото било позволено в самоупра- 
вителното им споразумение

ни също така с 
докато участието 
ството в осъществения и ра
зпределен доход е увеличено 
с 3,8 на сто. Обаче и покрай 
благоприятните основни покп 
затели, характерно е, че из
носът е намален с 19 на сто, 
че рентабилността на сто
панисването е останала 
миналогодишното 
докато икономичността е до 
ри малко намалена. Нелик- 
видността на стопанството в
Подринско-колубарски

повече изпъква- *Ао"

на стопан*

ще доминират и на предсто
ящото заседание на Предсе
дателството на Междуобщин 
ската конференция на Съю
за на комунистите.

На икономическата стаби
лизация Съюзът на комунис

Подринско-колубар- слсд дветмссечката 
сметка изплатили

Така е нарушено собстве
ното им самоуправително 
споразумение, което органи
зациите сами са приели и 

равно 
по-голям

пият правозащнтник на са
моуправлението в Търсте- 
пик Страхипя Лазич, след 
като бил осведомен за това 
явление от Службата на об
щественото книговодство, е 
предупредил управителните 
органи в споменатите органи 
зации и събранията на ра
ботниците за незаконността 
при разпределението на чис
тия доход и изплащането на 
личните доходи. Същевре
менно е предложил органи
те да приемат програма на 
мероприятия за премахване 
последствията от пробиване
то на утвърдените пропор
ции.

Трябва да се постави въ
прос защо за тези явления 
са си направили оглушка и 
органите на самоуправитед- 
иата работническа контрола 
в споменатите организации. 
Тяхната длъжност е била

Участниците в съвещани
ето посочиха, че първични
те организащш повече да 
бъдат ангажирани в тази об
ласт, по-често да разглеждат 
въпросите за реализацията 
на политиката на национал
ното равноправие и да бъ
дат ангажирани в борбата 
за укрепване на братството 
и единството и развитие на 
социалистическото ни едине
ние. Обаче, някои първични 
организащш на СК кампани
йно се занимават с тези въ
проси, изостават в осъщест
вяване на задачите в отдел
ни области и не схващат ви
наги ролята на комисиите за 
междунационални 
ния. Затова е подчертана 
необходимостта първичните 
организации на СК система
тически да се занимават с 
въ просите на равноправието 
на народите и народностите 
във всички области на тру
да и творчеството.

на
тите в
ски регион ще се вр7,ща и 
в течение на
на други проблеми. Тя, очак
ва се, ще привлече 
нието и в течение на пред
стоящите избори в първич- 
ните организации на Съюза Към Селскостопанско гьрго- 

комунистите. Защото, це- виския комбинат ,ДъРсте- 
на изборите ие е само пик" е изплатила 1926 099 

да се изберат кадри, но то- динара повече ООСТ „Сло
ва е момент да се даде оцеи га също към Селскостопан-= гя«-вв а*** »=
всички Обществени сили ВЪР как™“ Трнкот-

^самоуправлението371^% ажът „Търсгеничаика", Земе 
зи въпроси ще бъдат най- ^^на“0°ПС8оС'? „Польо- 
мпого °°СЪ'^ 'И „а пазиою приврадпик" в Почековина. 
ита и п° Д р т0 С такова резпределение на

за осъщест<* ,е™ чистия приход са нарушени
и изготвяне.™ разпоредбите на Закопа за 

сдружения труд и обществе-

равнище,
износ за лични доходи и 
съвместно потребление, от
колкото е позволено. Основ
ната организация на сдруже 
пия труд „Западна Морава”

обсъждането

внима-ре-
гион все 
ложението отделно е затру- 

на факта, 
стопански 

От 14-
днено следствие 
че този край е 
недостатъчно развит, 
те общини в региона, десет 
спадат между «©достатъчно 
развитите.

Най-много тревожи, 
губите са увеличени с 2,3 на 
сто в сравнение с миналата 
година и възлизат на повече 
от 139 милиона динара. Две 

общите загуби от

ца
лта

че за-

е подтиквал
отноше-

трети от
падат на два колектива 
лознишка „Вискоза и шаба- 
чка „Обнова”. В някои об
щини няма загуби. Харак
терно е, че по-малък брои 
трудови организации имаг 
загуби. Миналата година, 
след първите шест месеца,

да не позволят разпределе
нието на чистия доход, про
тивно «а самоулравителння 
общ акт и на Закопа.

ваиията 
на текущата 
на новата средносрочна раз
война програма.

Л. В.



4 Комунист
„НИШ-ЕКСПРЕС"ОПИТЪТ ИЛ

КУЛТУРНА ПАНОРАМА НА КОСОВО

От грачанишките вечери 

до дечанското лято
богат културен живот 

се чуха и в Дечаиската худо 
колония, която ве- 

дссетилетия събира 
от пялата страна и 

значителна роля и а_ 
косовското

Няма
малки
слабости

Иетрович, Срсчко Тодоровнч 
и други.

1 римшшшкитс самодейци 
могат да оъдет пример иа 
другите, отделно па онези 
културни центрове, в които 
с иаст-ьиваие на лятото иао- 
Гъ1шл и културлата енвота.

зен иМшшсав Мшшч
жествена 
че две 
творци

Грачаиица е надалеч 
пата ио едноименния манас
тир от 13 век — Оисер на 
средновековната архитекту
ра и прекрасна галерия на 
стенопис, известна е Грача- 
ница и по Улниаиа, някога 
шен „най-светъл античен гр
ад". Това село край Нршцн- 
на в последно време се про 
чу и по една културна маии 
фестация, наречена „Грача- 
нишки вечери", които вече 
трето лято събират много* 
оройни артисти, писатели, 
художници, фолклорни ан- 
самолн. местният дом иа 
културата е много малък за 
да приеме всички посетите
ли на тази манифестация, 
чиито организатори са мла
дите от Грачаница и тяхно
то културно-художествено 
дружество „Живонл Ио- 
вановнч". Протичат „Гра

чанишките вечери" в раз
говори с авторитетни тво 
рци за политиката, литерату 
рата, музиката... Всяка ма
нифестация съпътствува вик 
торини за познаване на ис
торията на ЮКП-СЮК, рево 
люционните синдикати и 
СКОЮ. Програмите обогат
яват срещите и разговори
те с бойци, бригадири, ми- 
ньри, изтъкнати обществе
ни работници.

1103-

играе
фирмацията на 
културно 
прекрасния 
чаии сс събират писатели, 
художници, музиканти и ар- 

.. Разговарят за твор-

градския транспорт. Тук се 
практикува, че двама вода
чи, които в течение на месе
ца работят на същи лини, 
със същи возила и са ми
нали ст&ция брой километри 
да получат по износ различ
ни доходи. Разликите възли
зат и до 3 000 динара — а 
това не е малко стимулация. 
За този износ трябва да се 
бъде точен, да се икономис
ва гориво, спазва рейса и да 
се бъде коректен към път
ниците.

По какъв начин всичко 
това така прецизно се ме
ри, следи и пресмята? В 
„Ниш-експрес” ни казаха, че 
без добра организация на 
работата и без прилагане на 
съвременни методи на труда 
всичко това не би могло да 
се проведе. Тук се наблюдава 
всекидневното потребление 
на гориво за всяко возило. 
Щом се нарушат нормите, 
търсят се причините. В ре
монтната работилница една 
смяна „смее" дневно да из
разходва материали на стой
ност от 50 хиляди динара. 
Ако разходите се увеличат 
— това е тревога за специ
алистите 
рат. Взаимните задължения 
между ООСТ, а всички та
кива са във връзка с произ
водството, са уточнени в спо 
разуменията, а всяка сут
рин на кратки срещи ръко
водителите на ООСТ опера
тивно се договарят и съгла
суват становищата.

Опитали се

В Велимир Филинович ^наследство, 
амбиеит на Де-

Че няма дребни слабости 
в рабо-

на едно предприятие,

И докато афишите покан
ват на „грачанишките вече
ри", вратите иа многоорои- 
ии културни институции в 
ггрищина остават 
репи. 1лавиият град не мо
же да се оплаче от липсата 
иа институции, занимаващи 
се с култура, а през послед
ните години най-малко мо
же да се оплаква от недо
стиг на помещения. Защото 
иоластпият театър, напри
мер, вече навърши три де
сетилетия плодотворна раоо- 
та. печат върху културния 
живот на града дават иолас- 
тната народна и университет 
ска оиолиотека „Миладин по 
повпч', след това Фолклор
ният ансамоъл „Шота", да
лече известният хор „Коле
гиум канторум". Музеят на 

Гадиотелевлзмя 
Приарша, Домът на ЮНА, 
Художествената галерия и 
разни други институции. 
При това през последните 
години израстна цяла плеада 
литератори, музиканти, худо 
жници, скулптори, графици 
и други творци. И аматери- 
змът е в устрем.

С изграждането на мемори 
алния дом „Боро и Рамиз" 
се създадоха безгранични 
възможности за разнообра
зен културно-забавен жи
вот. А тук са и други нови 
сгради, на които може да 
ни завидят и европейските 
културни центрове. Мислим, 
преди всичко, на Народата 
и университетска библиоте
ка, монументален храм на 
писаното слово, който ще 
бъде открит на 30 октомври. 
Под снежнобелите кубета на 

струваше 
динара, могат 

да се поместят около два ми 
лиона екземпляри 
списания, вестници... 
шата нова библиотека по ве 
личина може да се сравни с 
Националната в Париж и 
Конгресната във Вашингтон. 
Следователно, не сме бедни 
с помещения за култура, но 
все пък, имаме недостиг на 
културни манифестации. За
това оправдателни са иска
нията на лрищинци за по-до
бър културен климат и по- 
креативни културни работ
ници. Културата трябва да 
върви в крак с другите об
ласти и затова са необходи
ми по-основни промени 
зи дейност.

Искания за

и малки пропуски
гнети.
чсството и отиват по селата, 

мотиви за
тата
убедихме се тези дни при по- 

иай-голяматакъдето намират 
нови стихове 
А този край наистина изо- 
бнлствува с мотиви — 
се почне от древната архи- 

Висоюи Дечанм

затво- сещеиието на 
транспортна организация 
юпжата част па Сърбия 
„Ниш-експрес". В разговор с 
повече общсствеио-политичес 

и стопански р7,ководи- 
най-големи

или картини. в

като

тектура па 
и други стари сгради с изк
лючителна хубост до плапии 
ските върхове и питомни до
лини, дивим предели кръсто
сани от рекички и потоци. 
Всичко това дава извънред
на възможност за вдъхнове
ние и творчески порив. До
като художниците създават 
попи платна, писателите ра
зговарят за представянето 
на творчеството им на ези
ците на народите и народ
ностите. Летошнитс разгово
ри в Дечаии показаха, че ли 
тературийте творци от Ко
сово са малко превеждани. 
Но издателствата в страната 
показват интерес към пуб-

ки
тели в няколко 
ООСТ иа тази трудова орга- 

в която работят 
2 200 работници и осъществя 
ват общ годишен приход от 
616 милиона динара, бяха 
пи показани редица норма
тивни актове, в коитО пре
цизно са дефинирани всич
ки трудови задължения иа 
всеки трудещ се в трудовата 
организация, но и техните 
права, произтичащи от за
дълженията. Отделно онези, 
в областта на разпределе
нието, обосноваващи се на 
вложения ТРУД на всеки 
трудещ се.

— Ние своите нормативни 
актове — заявиха в „Ниш-ек 
спрес" — поне два пъти го-

низация.

Косово

ликуване и превеждане на 
литературното творчество на 
Косово, обаче в самата Об
ласт няма достатъчно органи 
зирана преводаческа 
ност.
по-тясното сътрудничество с 
издателствата. Пак ние са-

дишно допълняваме и измен- 
яваме, защото онова, което 
практиката демантира 
трябва да „живее" в норма-

Казахме вече, че всичко, 
което става в Грачаница на 
културното поле е заслуга 
на работливите самодейци 
от селото. В рамките на КХ 
дружество работят драмати- 
ческа, фолклорна, музикал
на, изобразителна и декла* 
маторска секции. През изтек 
лите 12 години, колкото съ
ществува този деен колек
тив, членовете му организи
раха повече стотици драма- 
тически представления, лите
ратурни вечери, художестве
ни изложби... Самодейците 
от Грачаница участвуваха 
на многобройни прегледи на 
културното творчество нав
ред из страната. Любителите 
на сценичното изкуство дъл
го ще помнят успешно преда 
дените премиерни представ
ления — „Банович Страхи- 
ня", „Дивите лози”, „Свето- 
вете застанаха”, „Артерия 
на ненадейната смърт”, „О- 
биконвен човек”, 
на сцената поставиха драма
тичният писател Ратко По- 
пович и журналистът Джор
дже Йевтич. Трудно 
да се_ отделят имената на са
модейците, които носят 
плещите си целокупната ак
тивност. Все пък се изтък
ват: Зоран Васич, Васко Ст- 
оикович, Видосава Йовано- 
вич, Зоран Николич, Жика

да интервени-
дей-

Също така изостава не

тивните документи.
И тъкмо тази редовна пра 

ктика веднаж приетите пра
вилници да не се смятат 
„трайни решения" — допри
несе този колектив

мите сме причинители, 
литературното 
от това поднебие бавно про
никва извън границите 
Косово. В дечанските разго
вори са раздвижени редица 
инициативи за преодоляване 
съгледаните недосътатъни и 
слабости.

И когато се касае за ини- 
цитивите, трябва да се спо
менат и някои, раздвижени 
от художниците от Косово. 
Освен предложението в Де- 
чани да се открие Художес 
твена галерия, тези дни те 
потърсиха подрумите, 
сардите и други неизползу
вани помещения, да се из
ползват за ателиета. С 
ще се подобрят условията 
за работа на косовските 
дожници, каквито само 
Прищина има 
Инициативата

че
творчество за

на в Ниш
да се посочва като пример 
как трябва да се мери ра
ботата и върши разпределе
нието. А тук се цени и мери 
всичко каквото работникът 
направи за един месец и 
след това „корегира" с об
щите резултати на ООСТ. 
Работниците са стимулирани 
за по-продуктивна работа, да 
икономисват материали и 
гориво, да спазват рейсовете- 
и коректно да постъпват с 
пътниците, да пазят возила
та. Почти и няма гаранти
рана стартна основа, а съще 
ствува личен доход, 
износ зависи от работата в 
течение на три месеца.

Работниците се договорили 
и това са записали в своите 
правилници, че никой 
правдателно не смее да от- 
съствува от работата. Който 
неоправдателно не дойде на 
работа и заради това вози
лото „не излезне на линия", 
губи правото на стимулация. 
Шофьорът, който 
риво над нормата, бива пре
дупреден. Ако и 
харченето на гориво не на
малява, возилото се изпраща 
на детайлен технически 
глед и се отклоняват I 
туалните дефекти, 
и нататък водачът 
гориво над нормата, той се 
„оваля" от линията. Подобно 
е положението и 
ците. Ако се

казаха ни
— да установят и по тясно 
сътрудничество с милицията 
по движението, но в това не 
са успели. Ако возилото на 
„Ниш-експрес” направи на
рушение

сданието, което 
300 милиона и .милиционерът 

накаже водача, тук считат, 
че е наказано и предприяти 
ето^ Обаче, водачът плати 
глобата на място и всичко 
се завърши с това. Твърде 
Рядко милиционерът ще ос
ведоми трудовата организа
ция за „по-малко" 
ние на водач от 
тието.

книги,
На-

ман-

това наруше-
предприя-чиитокоито ху-

в В „Ниш-експрес” отделно 
подчертват, че през този пе
риод им се увеличили лич
ните доходи средно с 500 ди
нара в сравнение с минала
та година, благодарение на 
стимулацията на по-добрата 
работа и

към сто души. 
заслужава 

внимание и сигурно ще сре- 
разбирателство 

компетентните органи. Тол
кова повече, че 
художници, скулптори и гра 
фици вече

могат нео-щне н
на

косовските

поведението настанаха познати 
и признати и извън грани
ците на Областта и по-широ-

в та- всеки отделен човек и 
че съвкупният им доход е 
по-голям с 15—22 процента, а 
след новите мерки на Съюз
ния изпълнителен съвет за 
икономия на горивото тези 
резултати ще бъдат още-по- 
добри. Но същите 
мо ще се видят след девс 
месечната равносметка.

Всичко

по-разнообра- храчи го-

Комунист след това

пре 
евен- 

Но ако
по-осезае-

’* »»» и■елчжя нзДавня на вестник .Коиутсг" 
д-р Антон Вратута. ЩГШ
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Издава: Издателска трудоваЦия „Комунист“.
Печата се па сърбохърватски 

“ хърватскосръбсви (кирилица и латипк- 
5»), на словенски, македонски и албански 
■ в съкратени издаиш иа бъдаар^™ 
гарски, словашки отнгппш вя ' език. ' РУ»*ъвски ■ руеннекн

харчи това — 
„Ниш-експрес" — 
нато благодарение на добре 
организираната система на 
информирането в колектива. 
Твърдят, че всеки работник 
прецизно знае глобалните 
месечни планове 
ООСТ

изтъкват в 
е постиг-На Издателски* съвет на .Комунист“ 

за бьрбн: Мария Тодоровнч. 6, телефон с механи- 
случи едно во-Директор и главен и 

всички
В*л*о Мила диво кич

зило в течение 
два пъти да не излезне 
линия поради дефекти, 
никът, който го подържа гу
би правото на стимулация. 

Но и покрай тези „наказа- 
разпоредби, в правил 

ниците на „Ниш-експрес" и 
ма много повече такива, ко- 
^°тт^?ИМулират Работниците
пабг?тбре И п°-ик°номично да работят, повече да 
мисват. Как 
в практиката,

отговорен ре- 
издакия на „Комунист": организа на месеца

на
относве меха на своята 

и трудова организа
ция и своите ежедневни за- 

и задължения- Всеки 
тук знае колко ще заработи, 
ако съзнателно 
та работа,

я „прекатурва”, което е 
още едно потвърждение за 
констатацията, че всеки доб
ре осведомен работник 
же да бъде добър работник 
и добър самоулравител.

** " Сч»в«я I Ц К(гц
УГ* *щ*°рпд Даюддакв- 

11 "" Расгко Йове-
Мавайло Ковач, 

Иою Марио* ич. Бра клела* 
I, Зо|яца Станимиро]

ун
дачител ни

Излиза
С указ па презндеяга на Ревувл.аап

» с У»ав от м двпемвпя° й,“"*-
'*"•»• . С 0И|“

в петък.
Върши СВОЯ- 

а колко ако са-от 2214 и Мл
-МО

иконо- 
изглежда това 

«о в,., показаха ни
на примера на водачите в

две
МО-



Привлекателни Кътове

ВОДЕНИЦИ“-БЪДЕЩИЛАЖ
Като най-атрактивна

99
турис

тическа местност в Босиле
град и околността му е мес
тността „Воденици". Устието 
иа Божичка и Любатска ре
ки, където се създава Дра
говищица около 600 
югозападно от

крак на път отива за Божи- 
ВД вторият на Запад 
Любата, и третият на 

Босилеград.
За значението

те клисури свидетелствуваш 
и средновековната крепост 
Градище, в 
вестил

13 витла, а днес работи само 
една воденица. Местността 
се нарича „Воденици” пора
ди водата и малките прими
тивни воденички, които бя
ха накацали по бреговете на 
Любатска и Божичка реки. 
По преданието на дядо Симе 
он Стоянов от

за
изток— за

на панински

МЕБЕЛНА ФАБРИКА 

„ВАСИЛ ИВАНОВ—ЦИЛЕ'- 

ДИМИТРОВГРАД

метра 
Босилеград 

при надморско равнище от 
750 м. Това

която се бил за- 
тогавашнидт пълко- 

водец крал Бус, по който и 
Босилеград получил 
си. Крепостта била 
иа от камъни и 
Цялата била
нови. Днес личат само ос
новите на средновековна чер 
ква, а чудесен е и високият 
камък наречен Митков ка
мък. Чрез местността Гради- 
ще лишава колски 
ващ за махала 
трап, Липа и Шиидарска 
хала в село Гложйе. 
люстността Било, по-рано 
навал турски път, от Боси
леград, край гробищата, и 
за Руднични камик през 
Манастир за Долна Лисина. 
По-рано на „Било” имало 
един огоомен стар храст. 
Днес се намират повече бо
рови дръвета, акации, а на 
места орехи и лески.

През стената „Било”
1895 година бил ------
сек, просечена била стената 
в широчина 1—2 метра, в 
Дълбочина на 6 метра и тук 
минава вадата за напояване 
от Божичка река, Било, До
бри дол, Чачковица, Митрин 
чукар, към местността Из-

Босилеград,
водениците някога били 
крити със сламени

е местност, къде- 
съединяват две 

нински реки, а разделя три 
планини. Местността „Воде
ници” е природно създание 
на едро-зърнести твърди гра
нити, ярко изпъкнали 
и тесни алувиали. 
почват тесните 
двете

то се по-пла- името покриви, 
а като най-стара воденица 
се смята Мицева воденица, 
която се намирала под 
тността „Било”. По-рано 
деници имали братят Сте
фан, Здравко и Филип Анге
лови — Самарджийски, под 
местността Попово нивче 
десния бряг на Любатска ре-

построе- 
хоросан. 

срината из ос- мес-
во-стени 

Тук за- НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
И ГРАЖДАНИ

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

клисури на
планински 

кито змиевидно се 
през дълбоки и 
ньони, между трите 
ни — Милевска 
изток, техният гребен Све
ти Илия се разклонява 
хълма Рисовица 
в местността Било.

От западната

рекички, 
протягат 

тесни ка- 
плани-

на
път, оти- 
Богослов ка.

При тази воденица 
вал стария път за село Па- 
ралово и отивал за планина 
Църиоок. Сетне били пос
троени по-добри воденици 
като тези на Глигор Зарев, 
Димитрия, Треперски, Ха- 
ралампи воденичаря, Стамен 
от Долна Любата, Крул1е, 
Стоян, Душан и др. стопани.

През стара Югославия тук 
имало покрай водениците и 
още две дъскорезници, два 
дарака и тепавица.

Днес местността е запази
ла името си, докато водени- 
чките не съществуват. Ра
боти само воденицата на 
Любен Крумов, която се уп
равлява от съпругата му Па
влина, единствената жена- 
воденичар. Тази воденица е 
стара над 90 години, а едно
временно им служи и за 
къща, в която живеят.

ма- 
През 

1 ми-
мина-планина от

ЧЕСТИТИ
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през 
и изчезва

страна стър- 
мно се спуска Гложка 
нина, чиито дълг гребен 
за до местността „Градище” 
и от югозапад странето, Ай- 
душка вода и Голи 
хълма Дойчин дел, 
краен североизточен 
на планина Църноок.

През векове

пла-
сли

И

Рът, под 
който е 

склон 35-ГОДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
ОТ ФАШИЗМА

през 
прорязан у-

планинските 
а под влияние на мноводи,

го ниски температури, раз
яждали твърдите гранитни 
скали, изразени с 
Удар,
корита и по такъв 
се създали разновидни завои 
и седловини, а между 
оставали най-твърдите ска
листи гребени и била. Офор 
мената извънредна конфигу 
рация с особен пейсаж, по- 
вечето покрит с гори и дру
ги растения, прекрасният ам 
биент, където се разклоня
ват пътища в три посоки, а 
един модерен мост, единият

с пожелания за още по-високи завоевания в соци
алистическото изграждане на общината и страна. 
„ЦИЛЕ” произвежда всички видове съвременна ме
бел по твърде евтини цени и с високо качество.

мощния 
спускали се речните

ворщица.
Под месността „Било” 

левия бряг на Божичка ре
ка се намира старата елек
трическа централа, която е 
построена през 1929 година. 
В сградата днес живее едно 
семейство.

начин
на

тях

През последните години 
местността „Воденици” през 
летните месеци служи 
плаж на босилеградчани.

ГАСНЕ ВОДЕНИЧАРСТВОТО за

Преди 30 години на мест
ността „Воденици" имаше С. Евтимов

БОСИЛЕГРАД НА ЗДРАВНИ ТЕМИ г

ДВИЖЕНИЕТО-НЕОБХОДИМОСТ ЗА ЧОВЕКАИА ПРАЗНИКА НА 

СВОБОДАТА
оптимално ниво. Но веднага възниква 
въпросът: а как, кога и особено къде 
да се упражняваме?

За младите хора физкултурата и 
спортът са привлекателни, те сами 
търсят възможности за спортуване. За 
съжаление в голям брой от случаите 
вратите на спортните съоръжения са 
затворени. Достъпни са само на със
тезателите. Хората в средна и нап
реднала възраст пък обикновено не 
могат да отделят време за упражня
ване, или пък нямат достатъчно воля 
за това, като я прикриват с липса на 
време. А най-естественнят начин за 
упражняване на физическа култура е 
ходенето. Има хора, конто използуват 
рейс, трамвай или друг превоз дори 
И на малки разстояния, което не е 
желателно.

Най-полезно е, разбира се, ходене
то всред природата, туризмът. По 
възможност всеки почивен ден би 
трябвало да се използува за туристи
чески излети.

Обединяването на човешкия 
вот от движения се превръща 

един от най-сериозните проблеми 
на съвременното здравеопазване. Дне
шното дете се движи все по-малко в 
сравнение с децата от преди 25 30

жн-
вече

в

военното развитие на общи
ната.

Също така на 8 септември 
по тържествен начин ще 
бъде положен основен ка
мък на нов дървопреработ
вателен цех в Босилеград. 
Ще бъдат проведени и реди 
ца спортни състезания-

В рамките на чествувале
то па празника в Босилеград 
ще бъде положен венец 
гроба на Славчо Дипов, за
гинал по време на стачка в 
Кошутняк през 1941 година.

В. Б.

ТАЗГОДИШНИЯТ 8 септем 
ври — Деня на освобождение 
то на Босилеградско ще ми
не под знак на чествуване 
на 35-годишнината от осво
бождението на този край от 
фашизма. В чест на праз
ника на 7 септември в Боси
леград ще бъде устроена 
тържествена академия с по
дбрана
вена програма, 
празник на свободата във 
всички училища по един 
час ще бъде посветен за раз 
говори във връзка със след-

години.
на децата 

към игри на открито и движения се 
потиска както от родителски амбиции, 
така и от напрегнатите училищни про 

все повече се насищат 
детския

Естественият стремеж

грами, които
с предмети, претоварващи 
мозък- Това става обикновено за сме
тка на физическото възпитание, 
тано за „второстепенен” предмет, 
напредване на възрастта положението 
не се подобрява. Огромната учебна за 

учениците от горните класо- 
заковава целодневно иа масата.

също пред- 
респоктпвио

смя-
Скул т урно-х удожест- 

На самия на

етост па
ве ги

Редица производство 
обездвижване,

принудително заемане иа работна пол 
полиграфия, работа на конвейер, 

електронна промишленост и ДР- И в 
бъдоне «се полече. професии ще обе
дняват на движения. Насипващ» 
та всеобхватни механнзпцня на труда 

човешкия организъм с по- 
от малкото движения

Обездвижване означава

полагат

за:

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
Бабушница застрашава Но дори и това не е съвсем дос

татъчно, защото живият човек
паследиците 

живото тяло. 
постепенно настъпване на процеси на 
обратно развитие и атрофия, започва- 

недейиитс мускули и разпрос- 
се в нервната съРДечио'с'ь 

Така

В СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 10
има

нужда от ежедневно и то достатъчно 
стоварване! Това означава дневно* 

да се минават пешком между 6 и 12
вре^

състояние.
щи от 
трандващи
довата и дихателната 
бавно, но сигурно започва влошаване 
на човешкото здраве.

Единствено сигурно средство 
противодействие на последиците 
обездвижване о физическата култу- 

Умело подбрани и добре дозира
ни физически упражнения могат да 

на всеки организъм, 
възраст за поддържане ца сили 

състояние 1щ

км в зависимост от възрастта, 
мето и здравословното 
Незаменимо средство, което съчетава 
движения с бързина и придвижване, 
средство на бъдещото, колкото й 
странно да звучи този израз днес във 
века на автомобила.

Заедно с пододящо умствено нато 
варванс, системните физически упра 
жнешЕя са сигурно средство за запаз
ване на физическите и умствени въз
можности на човешкия организъм.

Д-р. В.Х.

система.

ЧЕСТИТИ
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но-големи успехи в социалис-

за
от6 СЕПТЕМВРИ —

с пожелания за ои*е
тическото строителство.

ра.
въвпомогнат 

всяка
те и функционалното
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ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД Модернизацията 

това е нашата 

перспектива

Пъпно зачитане езика на народността
о случаятНо интересен

Драголпта, к-ьдето и- 
5 ученика, а селото 

184 домакинства.
ще има

образуват паралелки, къдсто 
пгс сс преподава па сър
бохърватски език, при задъл 
жително изучаване па бъл
гарски ако са налице оста
налите условия, отнасящи се 
до създаването на такива па
ралели! (съответен брой у- 
ченици и пр.).

ав-В последният ден на 
геет се проведе съвместна 
сесия на трите съвета 11а оо 
щнноката скупщина в Днмн 
тровград. В уводната реч, 
която произнесе Борис ьо- 
рнсов, председател па скуп
щината, делегатите бяха за- 

по-подробио с ре- 
от стопанисването 

месеца 
Беше коиста-

със с. 
ма само 
наброява
Там идната година 
достатъчен брой ученици 
училището най-вероятно от- 

ще работи.ново
И в основното училище в 

с. Каменица от първи до ос- 
само 25 учеии-

познати 
зултатите
през първите шест 
на годината, 
тирано, че деловите резулта
ти са добри и нито една ор- 

сдружения

— Нашето бъдеще е модер 
низацията на съществуващи
те и изграждане на 
обекти и техника, която при 

разбира

С години организацията на
вамов<С—^2(иле''У работеше 'па 
Ръба на рентабилността,

може да се говори 
като за минало време, 
наистина представля- 
едип черен период за 

се от спо

им клас има
а броят па преиодавате- 

е 7, но поради отдале- 
Каменида от

ЗАКРИВАТ СЕ УЧИЛИЩА
ТА В ДОЛНА НЕВЛЯ И 
ПОГАНОВО

ка, вонилите
чеността на 
Смиловци, където сс намира 
основно училище, — закри- 

е от-

но се, ку-тежаваме и, 
пуването на нови, модерни 
машини — казва директорът 
ьа „Циле” другарят Георги 
Нанков. В подкрепа на рхуи 

които каза другарят Нац 
посочвап!е гова, че 

:$а 29 -ноември грябва
да бъде пуснат в експоата- 

обекта, войто са вло-

на затова 
само 
което 
ваше
всички трудещи 
менатата организация-

ганизация 
труд не е имала загуби. Поради липса иа необходи 

мия брой ученици, от тази 
учебна година прекъсват с 
работа основните училища в 
Долна Невля и Поганово. 
За настоящата учебна годи
на, поради миграция на на
селението, в Долна Невля и- 
ма само 3 ученика и пора
ди тази причина същите ще 
ходят на училище в Горна 
Невля, отдалечна около 4 
километра от Долна Невля.

По същите причини се за
крива и основното училище 
в село Поганово. Учениците 
от Поганово ще отиват на 
училище, най-вероятно в 
Тр. Одоровци, отдалечно 7 
километра.

ването иа училището 
срочено, докато не сс наме
ри подходящо решение.

През изтеклия период сто
панството в общината е осъ* 
ществило общ 
360 285 000 динара 
представлява увеличение с 
30 процента в сравнение със 
същия период на миналата 
година. Броят на заетите е 
нараснал с 6 процента.

През първите шест месеца 
на годината стопанството 
Димитровградска община е 
осъществило доход 
143 155 000 динара, а осъщес
твеното повишение възлиза 
на 42 процента в сравнение 
със същия период на 1978 
година.

Посочените стопански ре
зултати ясно говорят, че 
стопанството в Димитров
градска община се стабили
зира и бележи ускорени тем 
пове в развитието си.

Но и тази година отпуски
те по болест не намялават, 
дори показват увеличение 
от 51 на сто.

доход от 
което

те,
ков,Делегатите па трите съ

вета на скупщината обсъди
ха също така и отчетен док
лад за утвърждаване иа ще
ти от природни бсдстивя, ка
то беше взето решение да 
сс отпусне сума от 200 хил
яди динара от резервния 
фонд за покриване на ще
тите. Обсъдено беше и про
екторешението на обществе
ния план иа Общинската 
скупщина за переод 1981 — 
1985 година.

Организацията на сдруже- 
труд, чиято основна за- 

мебс-пия
дача е изработката на 
ли, като че ли - 
започна да „става на крака
та си”, така, че днес тя пред 

солидна фао-

циця
жени много надежди на тру 
дещите се, защото личните 
им доходи ще 
50 процента!

В момента се строи така 
наречената Управителна сгр 
ада, в която са вложени 4 
милиона динара, а в чиито 
помещения ще бъддвт поме
стени и машини,
„последна дума” 
ката в тази област. Монти
рането на споменатите маши 
ни зависи от това дали тех-

отведяъж-
нараснат с

ставлява една 
пика за мебели от страмата 
и чужбина. Днес „Циле” при 
тежва 24 магазина, навсякъ
де из страната, а 
произведени тук, в Димит
ровград, се търсят доста.

в

от
мебелите

които са 
на техни-

В „Циле” са заети 235 ро
ботика, а в близко бъдеще 
гози брой на заетите ще бъ
де далеч по-голям. ните производители ще ги 

доставят на време.
След като бъдат монтира-

Т. Петров

Фактът, че шестмесечието 
(януари — Юни) е положитет 
но т.е. се е работело без 
загуби, говори достатъчно, 
след като се знае, че преди 
някоя, година, тук избухна 

• катастрофален пожар, който 
унищожи «е само обектите 
но и голяма част от готовата 
продукция.

Днес хората от „Циле” вла 
гат огромни усилия, за да 
достигнат онова равнище, 
което им и принадлежи. Ве
че отдавна тук се говори, че 
трябва да се обединят с ня- 
коя по-голяма организация, 
като например „Югодърво” 
и т.н.

ни новите машини, производ 
ството в фабриката за мебе
ли „Васил Иванов — Циле" 
ще бъде увеличено значител 
но, а сьответно ще бъдат вкл 
ючени нови работннин Усло 
вията ,в които ще работят 
сегашните работници, а и — 
бъдещите ще бъдат далеч 
по-добри от сегашните.

Може да се констатира, че 
заетите от посочната органи
зация на сдруженият труд 
могат да бъдат доволни от 
постигнатото и, че тяхното 
утре ще бъде много по-свет-

Партизански марш в 

Димитровградската общинаМежду другите проекторе
шения, които бяха обсъде
ни и гласувни на сесията на 
Общинската скупщина, бе
ше и проекторешението, от
насящо се до изменението и 
допълнението на Статута на 
общината. Скуганщината взе 
решение образователно-въз
питателната работа в предучи 
лищните заведения и основ
ните училища да става на 
майчин — български език 
при задължително изучава
не на сърбохърватски език.

За децата от сърбската и 
останалите националности и 
децата от смесените бракове 
в предучилищните заведения 
и основните училища ще се

По повод 35-годишнината от Освобождени 
ето на Димитровградска община организациите 
на СУБНОР и Общинската конференция на соци
алистическата младеж организират партизански 
марш от Димитровград — Лукавица и Димитров
град — Желюша.

Заедно с .младежите ще маршируват и бой- 
Царибродския партизански отряд „Момчил 

войвода”, които ще евоцпрат спомени от партизан 
ската борба.

ци от
ло.

Т. П.Т.П.

Резултати постигнати с голяма 

воля и себеотрицание
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИС- 
ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СУБНОР

В ДИМИТРОВГРАД

На спортните състезания, 
състояли се през май месец 
тази година в Димитровград, 
най-добри резултати 
наха учениците от село Тръ 
и ски Одоровци. На състеза
нията между основните у- 
чилища от община Димит
ровград участвуваха предста 
вители от воички 
училища, които се състеза
ваха в десет дисциплини. От 
общо десетте първи 
чениците от основно 
лище

во, състояло се в Димитров 
град, са плод на голямата 
воля показана от страна на 
учениците. Разбира се, и на 
добрата спортна база, която 
самоинициативно 
ме преди около две години- 
ии, каз?. другарят Стоименов 
тези дни.

плинзи, „козели” за преска
чане, въже за изкачване и 
др. Тенис на маса е спорт 
номер едно не само за 
чениците от споменатото у- 
чилище, но и за младежта 
от селото.

постиг- V-

построих-
ЧЕСТИТЯТ

Изобщо резултатите, кои
то бяха постигнати на състе 
занията
през май тази

основниНА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕГЦТЕ СЕ И наистина непосредстве
но до самото училище 
се намира игрище за баскет-

Димитровград, 
година, са 

станали един голям стимул 
и задължение за всички у- 
ченици от основно учили
ще „Иван Караиванов”, и 
не само за тях, а и за мла
дежта от Трънски Одоров

в
сегаместа у-

тт Учи-
„Иван Караиванов” 

завоюваха девет. Наистина 
резултати, с които не 
да се похвали нито едно дру 
го от общината.

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВ- 
ГРАД ОТ ФАШИЗМА — 8 СЕПТЕМВРИ бол, хандбал (с желязни вра

та) както и игрище за волей 
бол. Всичко 
ученическите ръце.

може това е дело наИ
35-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОБЕДАТА 

НАД ФАШИЗМА

с пожелания за още по-високо строителство 
циализма в общината и страната

ци.
Една учебна стая, 

преди не се използваше 
ционално, сега е

физкултурна г 
така че и през зимните 
сеци нечсе бездействува. За
лата е обзаведена с най- 
модерни физкултурни съоръ 
жения като например: трам

Безсъмнено най-заслужи- 
лият за постигнатите резул
тати е преподавателят по 
физкултура Васил Стоиме
нов.

която
Този положителен пример 

на учениците и техните пре
подаватели от село Трънс- 
ки Одоровци може да послу
жи като пример как се сти
га до добри спортни резул
тати.

рана со- преуреде-на във зала,
ме-

Споменатите
завоюваните

резултати и 
места 

първенст-
първи

на тазигодишното
Т.П.

СТРАНИЦА 10

БРАТСТВО • 7 СЕПТЕМВРИ 1979



61ойп« егдтпТхае)1«*исГги2впов гч)».

шт§€тг*
ВАви5А//СА СЛОЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„АГРОКОМБИНАТ” — Ниш —.1
„ТЕКСТИЛКОЛОР" — БАБУШНИЦА

ООСТ „ТАЛАМБАС” — Бабушница

В магазините си в Бабушница и по селата ви 
предлага първокачествени стоки при добро об
служване.

КОНФЕКЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
Н ДРУГА ТЕКСТИЛНА ГАЛАНТЕРИЯ

НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ,

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ТЕКСТИЛНИ И ПЕЧАТНИ ТЪКАНИ

!

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ
Празнина

на свободата — 6 септември

ЧЕСТИТИ

Празника на свс#сдата — 6 септември 
11.с пожелания за нови успехи занапред

с пожелания за новия успехи занапред.

Зи&п1сс€>

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУЖНИЦА” 
В БАБУШНИЦА

ГОСТИЛНИЧАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДР' ,КЕНИЯ )РУД Ц-ЬРПИ 
ВРЪХ” СЪС ЗАВЕДЕНИЯТА СИ В ПРОИЗВЕЖДА:

— Шприцовани произведения от постриол, полиес
тер, полимерацетати,

— Овални плочи от полиестер,

— Части на санитарни уреди,

— Полиироп1иеп11г.и гу,капи и чували, гьвкзри по
лиетиленови търби,

— Луплекс-плочи и други материали от метакри- 
лати.

БАБУШНИЦА,
ЗВОНСКА БАНЯ,
НА АВТОГАРАТА В БАБУШНИЦА, 
В БЕЛА ПАЛАНКА,
В НИШ,

ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ПИТАТЕЛНА ХРАНА ПЪРВОКЛАСНИ 
АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИТИЕТА

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — 6 СЕПТЕМВРИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 
ЗАНАПРЕД.

ЧЕСТИТИ
6 септември—Деня на 

освобождението= - —- -

с пожелания за още по-големи успехи в социалис
тическото стронтеслство

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД" В БОСИЛЕГРАД 
НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА, ПОТРЕБИТЕЛИ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

' • I

-
ЧЕСТИТИ На всички граждани и трудещи 

се в община Босилеград
35 ГОДИШНИНАТА И 8 СЕПТЕМБгИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД ОТ ФАШИЗМА, ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ОЩЕ ПО-ГО- 
ЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНАТА 
И СТРАНАТА.

ЧЕСТИТ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
И 35 — ГОДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
ОТ ФАШИСТКИЯ ОКУПАТОР, КАТО ИМ ПОЖЕ
ЛАВА УСПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕЛНО ОБЩЕСТ

ВО в общината и Страната.

В СЪСТАВ НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЯТ:

ООСТ „СЛОГА” за търговия и гостилничарски услуги,
ООСТ „НАПРЕДЪК" за селскостопанска дейност,
ООСТ „УСЛУГА" за комунално-битови услуги и 
ООСТ „ИЗГРАДНЯ” за строителство

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ, НАШИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД ВИ ПРЕДЛАГАТ КАЧЕСТВЕНИ И БЪРЗИ УСЛУГИ И С 

ДОВЕРИЕ СЕ ОТНАСЯЙТЕ ДО ТЯХ, АКО ТРЯБАВА ДА СЕ СНАБДЯВАТЕ, 
СТРОИТЕ, ПОПРАВЯТЕ ОБЕКТИ И ПОДОБНО.

ГОРСКЧ СЕКЦИЯ — БОСИЛЕГРАД
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КОМ РАЗ колектив на 

АВТОТРАНСПОРТА БОСИЛЕГРАДлшоз1-ААлаА
Кантора

Димитровград
СЕ И ГРАЖДАНИ, ПЪТ-

НА ВСИТиц™Тилови ПРИЯТЕЛИЗдравният дом 

в Димитровград
ЧЕСТИТИ

И 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ 
КАТО ИМ ПОЖЕЛВА 

ИЗГРАЖДА

Димитровградска 35-ГОДИШНИНАТА 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО,
УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО

НА ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

1Ш гражданите от 
община

ЧЕСТИТИна всички граждани и трудещи се
НЕ8 септември — Денк на 

освобождението на 

Димитровград от 

фашизма

ЧЕСТИТИ-
АВТОТРАНСПОРТ „БОСИЛЕГРАД" върши

извършва поправка на мо-
превоз

8 септември — Денк на 

освобождението на 

Димитровград от 

фашистко роботво

на пътници и стоки и 
торни возила.

АВТОТРАНСПОРТ „БОСИЛЕГРАД”: разполага 
дерни автобуси, които 
дините:

с мо-
ежедневно съобщават на

БОСИЛЕГРАД — БЕЛГРАД и обратно, 
КЛИСУРА — НИШ — БЕЛГРАД и обратно, 
БОСИЛЕГРАД — СУРДУЛИЦА — СКОПИЕ и 

обратно,

БОСИЛЕГРАД — КРИВА ФЕЯ — СКОПИЕ и 
обратно

БОСИЛЕГРАД — ВЛАДИЧИН ХАН — НИШ и 
обратно

пожелава високи завое-
социалистическото стро-като им 

валия в 
ителство на общината.

обмен на чуждс-„ КОМПАС” върши 
странна валута

КОМПАС" оказва всички видово ту- 
ристически услуги

им пожелава високи завое
вания в социалистическото 
граждане на общината и стра

ната

като
из-

пътешествия,„КОМПАС” организира 
екскурзии и излети в страната и чуж- 
бнна.
Заведението на „КОМПАС” на I рани 
чно-пропусквателния пункт Градини 

— приятно кътче с богат избор на до
машни специалитети, безалкохолни и

като и на местните лижи от Босилеград до райо 
нните центрове на общината.

С автобусите на АВТОТРАНСПОРТА БОСИЛЕ
ГРАД” се пътува бързо, сигурно и удобно.алкохолни напитки. УУ V V.

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

* а «* *?

ДОС&и см ЦЛп 
к»стекиоад Ш. 
иа аисохосрадъм 
и ни<когт+лни4 1 Ш~ \Ш9Л1\

ДИМИТРОВГРАД
иа гражданите от Димитровградска община

на всички работиици и трудещи се,

на деловите приятели

ЧЕСТИТИ „ГРАДНЯ" извършва всички видове ниски и ви
соки строежи

„ГРАДНЯ строи промишлени обекти, обекти на 
обществения стандарт, инфраструктурни обекти,

,ГРАДНЯ строи частни домове, жилищни обек
ти и всички видове частни обекти

”]^^АНЯ оказва различни строителни услуги: 
обработка на желязо, изготвяне на строителни 
детайли и пр.

„ГРАДНЯ произвежда разнообразна, 
на бетонна галантерия.
Граждани! Търсете строителните услуги на 
„ГРАДНЯ”

„ГРАДНЯ” 
ител

8 септември - Деня н> 

освобождвниетв иа 

Димитровград от фашизма 

и 35-годишнината от победата 

над фашизма съвремен-

™желава на всички трудещи се и граждани още 
по-високи резултати в социалистическото изграждане 
ЮгославиУПРаВИТеЛНа’ с°Чиалистическа

г

необвързана е съвременен, качествен и евтин стро
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ИНДУСТРИЯТА НА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ Спокойните дни ни 
един злодей

Много по-късно, когато вихъра на войната 
премина, и когато след себе си остави пепелища, 
още пресни могли и опечалени хора, можеха да 
се съблюдават много събития и да се открият 
дотогава добре прикриваните причини.

В този случай, освен най-верните сътрудници 
на Куцаров, домашните предатели Джурлаков, Ми
ха Саламджия и Петър Кузманов бе открита и 
действителната роля на много други, твърде влия
телни хора, които били в самия връх на българска
та фашистка армия-

Това са преди всичко генералите Маринов и 
Бойдев, коменданта на 25 дивизия, която била на
станена в Битоля, тоест коменданта на Пета бъл
гарска фашистка армия- По същото време бяха от 
крити и многобройни злодеяния, които извършени 
под заповед на тези двама коменданта. Но по 
този повод да оставим това в друг план.

През последните дни отношенията между Но
ва Югославия и Отечественофронтовска България 
били изключителни. Тогава трябвало на българския 
народ да се даде ръка на приятелство и-да му се 
окаже възможност от името си да изпере,всички 
мръсотии", което българските фашисти извършиха 
на Балканите от името на този същ народ. Един 
от начините бе и даване на възможност на бдлгар 
ската армия да участвува в изгонването на герман
ските фашистки единици. Така и се стигна до 
там, че към края на 1944 година с позволение на 
Върховния щаб на НОВ на Югославия да дойдат 
две български армии, с които на наше голямо из
ненадваме командувал генерал Иван Маринов.

Но наближавал момента, когато е трябвало 
съгласно Атланската повеля да се съди на всички 
военни злодеи. Такива в България имало доста, а 
между тях и Маринов. В такава обстановка е било 
необходимо да се намери Куцаров като главен 
свидител срещу главнокомандващия, и като човек, 
на когото е трябвало също да се съди.

Тази ни малко лесна задача била доверена на 
Бранко (Атанасов) Кафкал, представител на ОЗНА 
в София- След дълго търсене в българските затво
ри в Пловдив бил намерен бивш войник, който по 
време на войната бил в Прилеп. Познавайки Куца
ров, този войник го обадил на властта, но на не
гова голяма изненада бил арестуван и затворен. 
Куцаров и по-нататък спокойно се разхождал по 
улиците на Пловдив и след много трудности на 
Кафкал била дадена възможност да го разпитва. 
Иван Куцаров признал дословно всичко. Призна
нието написал със своя Ръка, пък дори начертал и 
схема на мястото, където били погребани патрио
тите, заклани край Дабница. Спрямо тези схеми 
не е намерено само мястото, където бил погребан 
Рампо Левковски и покрай изчерпателното обясне
ние. Ето как то гласи:

„Когато се стане пред клозета (в казармата в 
Прилеп) и се отправи поглед по посока на два върха 
на Пелистер в двора се вижда едно дърво. Изпод 
това дърво е погребан Левковски".

Но всички събрани доказателства малко са би- 
от полза. Положението в България 

променяло. Звенарите, тоест Военната лига, запре- 
тила, че ще излезе от Отечественофронтовското 
правителство доколкото и по-нататък се върши 
предаване на военните злодеи. Правителството би
ло отстъпчиво за щастие на много злодеи. Така се 
случило, че много злодеи никога не са отговаряли 
за своите злодеяния. Между тях е Иван Маринов, 
и неговия едноимец Куцаров. Наистина Куцаров 
заради принадлежността към разузнавателната слу 
жба на фашистката българска армия е осъден на 
14 години, които никога не е издържал.

Набързо дошла 1948 година, когато специалис
та, какъвто бил Иван Куцаров е трябвало адек
ватно да се използва. Станеш преподавател в ди- 
версантско училище на Витоша изнад София, но 
неговите ученици не забележили значителни ре
зултати. Това бе само още едно поражение, този 
път па „професор” Куцаров.

Така една личност, благодарение на благопри
ятен климат и време, което минава, се трансфор
мирала. Някогашният поручик и злодейства „про
фесор”, след това директор на гробищата в Плов
див, а днес гостилничарски работник.

Онези хора, които с действуването 
раздор и омраза между народите, които служейки 
па фашистка Германия н със злосторните си иде
али клали и убивали, сега са авторитетни граж
дани. Генерал Маринов е, да не забравим, член на 
Българската академия на науките и изкуството в 
която го зачислиха мемоарите, дело, което свиде- 
телствува за несъществуване на македонската на
ция, което говори за „милосърдието и честните на
мерения” на българската „освободителна” фашист
ка войска в Македония.

Спокойно текат мирните софийски дни на 
Куцаров, Маринов и още много злодеи, които ве
роятно никога няма да( докосне ръката на правда- 

Те разказват за близкото минало, те фалши
фицират историческите факти, а действителните 
документи грижливо скриват в добре пазени 
архиви.

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
ДИМИТРОВГРАД”

В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
РАБОТНИЦИ,

тДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
И КЛИЕНТИ

ч Е С Т И Т И

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР" ПРОИЗВОЖДАТ: 
с пожелания за още по-високи завоевания в социална 
тическото строителство

■ Радиални гуми за леки и товарни коли 
Диагонални гуми за пътннически и 

коли
— Всички видове вътрешни гуми

Дюшеци, възглавници и други индустриални 
стоки от гума
— Всички видове гумени топки,
— Гумени нишки,
— Съвременни, модерни и удобни спортни 
обувки,
— Дълбоки ботуши за защита при работа,
— Обувки от гума (лачени дамски, детски ботц- 
шки и др.
— Технически стоки за широко потребление,
— Технически стоки за автомобилната и други 
видове промишленост,
— Лепила всички видове (за широко потребле 
и за нуждите на промишлеността)
ГРАЖДАНИ! Търсете изделията на ЗАВОДИТЕ 
„ТИГЪР”! С качеството, съвременния изглед и до 
стхпните цени стоките на „ТИГЪР” се търсят не е. 
само на нашия, но и на чуждестранния пазар. 
ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР” — ВАШ ПРОИЗВОДИТЕЛ 
И СНАБДИТЕЛ-

« СЕПТЕМВРИ 
ФАШИЗМА ОТ

:
товарни

за коли

1

ЛИ полека се

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

оур' конФекищл

ТЗЯСиттОхпуъ
^ДИМИТРОВГРАД / ^

I

АИЖИТРОКГИйД

ЧЕСТИТИ г

8 септември — Деня на есвебождеяието на 
Димитровград от фешистсно иго

си сеели

пожелавайки им още по,-високо завоевание в социалистическото изграждане

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” произвежда: съвременна мъж
ка, дамска и детска конфекция.
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” СЕ ПРЕПОЗНАВА: 
по съвременната кройка, финната изработка, модните ли
нии, изяпщия външен вид и достъпните цени на своите 
изделия*

Искате ли да вървите под крак с модните 
изисквания на деня —
Т7>СЕТЕ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”!

та.

I
И да кажем още веднаж: по софийските ули

ци и през тези топли дни се разхождат авторитет
ни злодеи. Вероятно свидетнлствуват за събитията 
в неотдавнашното минало, вероятно 
на това време и разум.

упорств^ват и

СТРАНИЦА 13БРАТСТВО в 7. СЕПТЕМВРИ



БАСКЕТБОЛ

Свобода"—„Еи младост“ (Ниш)АНЕКДОТИ

99 91:85Реша на 

човека свои ръче и измениха резул
тата в своя полза. Вече в 
Ю — та минута „Свобода" 
осъществи солидно предимс
тво _ 33:22, а пет минути 
по-късно резултатът беше 
48:30! Към края на полувре
мето гостите се разиграха и 
намалиха разликата с 6 точ-

1 сеп- 
спор-

ДИМИТРОВГРАД, 
тември. — Игрише. 
тен център „Парк”. Зри^е- 

300. Съдии: Зорап и Дра 
ган Мачек (Вор). СВОБО
ДА: Джокич, Петрович, Ма
тов 6, Елеиков, Бабич, Симе- 

2, Симов 24, Филипов, 
~ Раиге-

ли:

ГРЪЧКА ИЛИ ГЪРЦИНА 

БАНЯ
годиниПреди няколко 

Джони Холидей бил много 
отчадп, защото но знаел ка
кво да си пожелае по слу
чай рождения ден. Още по

бил Джони Старк, не

онов „
Соколов 24, Петров 

17, Геров 18.
В интересна и динамична 

баскетболис-

ки.лов В продължение на играта 
„Свобода" успешно запази 
предимството от първото по
лувреме и това благодарение 
на добре настроените 
майстори Симов,
Геров и Рангелов, които ус
пешно улучваха от полу-разс 

и петимата на

отчаян 
го вият импресарио:

— Искаш ли един 
— ройс”?

видел цел ав- 
пути да части де1 

и нп-

спортна среяца 
тите
Свобода" се наложиха сре

щу отбора на „ЕИ Младост 
с резултат 91:85 (54:48) и спе 
челиха две важни точки 
борбата за запазване на се
гашния състезателен статус.

В първите минути на ма
ча баскетболистите от Ниш 
се проявиха с добра игра, 

желанието да

СВАТ ПЕТРА не съм 
густ Тражи га иеколко 
ка йе станул сдруже!н землюрадник

Тражим жену му Пери- р* 
каже дека се наоди

димитровградска„Ролс на
кош-

Соколов,— Имам си достатъчно.
_ Искаш ли нов костюм

за сцената?
— 0, вече си имам сто и 

петдесет.
_ Искаш ли нова колек

ция от грамофонни плочи?
— Вече имам три хиляди, 

нали знаеш.
— Би ли ти доставил удо

волствие един нов кон 
езда?

— Вече имам десет коня-
Тогава разяреният Джони 

Страк попитал саркастично:
— Тогава да не би да ис

каш книга? Великият Джони 
съвсем спокойно отговорил:

що не помага, 
ко, она че ми Ьарем 
Петар — и она Ьу нема.

Децата само се усмивую и нищо не

в
Нотояние.

„ЕИ Младост" бяха в подоб
но настроение така че зрите
лите до последната минута 
се наслаждаваха от неизвест 
пата борба и хубавите ата-

говоре.
Ту за онядан сешм си у двора <> ч у 

йем кучето некога лайе и ко виде дека ие 
Петар поче да върти опашку.

__ дека си бре свате не познавате ч
те познайем. Дека се

изтъквайки 
спечелят точките. Но, наско- 

това домашните бас ки.“ сват ро след 
кстболисти взеха играта С. Мановв

кучето, а камо я да 
наодиш? АФОРИЗМИза

Видим сват Петар се мдого промени \ 
Поцърнел ко гарван и само вецете му се 
белею. Чудим се, зверим се, кикво йе ста- Гладът и мечката •^Г^^АИСКА
нуло с свататога.

— я ми кажи свате куде беше цел 
август. Те тражи те иеколко пути да чер
пиш дека стану сдружен землюрадник.

— Манчо, кико да ти кажем. Децата 
ме излъгаше. Кажу, тате, йела с нас, че те 
водимо у Гърчку, млого йе йевтино. И я 
кико не съм ишъл у странство реко дай 
да видим барем Гърчку тува йе близко до 
нас. Седомо у „стоядина” и за йедън дън 
стигомо. Млого ми се допаде и престоямо 
тамо цел месец. Слънцето нейе ко нащо.

Празната ръка и кучето не я атиж^НеКА 
Глупаците дават пирове, учените седят на

— Не вече си имам една. масата. АНГЛИЙСКА

Запитали Жилбер Беко 
дали професията на артиста 
или певеца е обикновена про 
фесия. Той отговорил:

— Съвсем не, защото ако 
някои живеят от нея, дру
гите пукат от глад. Посред
ствените атристи, също как- 
то и добрите като че ли са 
заразени от някакъв вирус да 
участвуват във все повече 
представления. Младежите 
виждат само Габен или Бел- 
мондо, а девойките 
фия или Брижит. Така те 
само увеличават броя на ми- 
зерствуващите артисти или 
певци. Не това е професия 
като другите, защото всеки 
истински артист предпочита 
да играе за нищо, отколко- 
то изобщо и да не играе. А 
не можете да ми посочите 
нито един тенекеджия, инду 
стриалец, счетоводител или 
даже адвокат който да е го
тов да работи без пари.

Виното за един пир на богатия — полвин го
дина яДене за бедния-

Отговаряй на удар с удар.
Героизмът не се нуждае от възхвали.

ИНДИЙСКА

КИТАЙСКА

АРАБСКА

пече оюлпята, и це\ изгоре.
Тека ми разказа сват Петър па Всеки, който търгува с лъжа, се разплаща ссе истина.

ХАУСАзамисли..
— Ама. скат. М.»ччо са пе съ\. леш:.\ 

да ти распраям кико се проведо по Гърч
ку Това че ти распраям др\т лут. Са сам 
дошъл да те замолим да ми дадеш два цър- 
вендаБа да искарам до дека исплате млеко
то, а дал сам и две телчина. Че има паре, 
ама са сам зорлия...

— Че ти дадем бре сват Перо и три 
цървен/.аЬа ако очеш па другу године йела 
с мене у Гьрцину баню уместо па г-.рчк; 
море. Ем че си имаш паре, нема да смиташ 
на децата, а пак че се испечеш на слънце
то...

КОМУНАЛНО-УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„УСЛУГА” — ДИМИТРОВГРАДСо-

На своите потребители и купувачи, на гражданите 
и трудещите се от Димитровградска община

ЧЕСТИТИ
8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА ГРАДА ОТ ФАШИСТКА ОКУПАЦИЯ
Испимо по йедну чашу реЬию и сват 

Петар си отиде и ми обеща дека догодине 
заиедно че идемо да летуйемо у Гърцину 
бан>у у Димитровград и че полевамо цве
тето на децата додска се върну от Гърчку 

А са на краят да кажем, ако п.-„ некс.й
нека 

не съм

като им пожелава високи завоевания 
в социалистическото изграждане на об

щината- • -
Продуцентът Жак Бар про 

явил изкючителна смелост, 
като предложил на Фернан- 
дел главната роля във фил
ма „Завърщането”. Това е 
историята на приятелството 
между един човек и 
кон. По този случай 
бийците са пуснали 
виц:

— А кой ще 
ролята на човека?

„УСЛУГА” снабдява населението с 
видове промишлени 
стоки

всички
и хранително-вкусови 

в собствената тръговска мрежа
:1

у Гърчку и останул без паре, 
дойде при мене я имам паре, нигде 
ишъл у странстцо.

ишъл
№ един

шего-
стария

„УСЛУГА” оказва различни видове тъкачни, 
строителни, радио и телевизионни, комунал
но-хигиенични и др. услуги в собствените сер визи.изпълнява

ТУРИСТИЧЕСКА
АТРАКЦИЯ л

вл-язе ви нзщимит- 
ровгв&дчяр- ‘/'ге.* от>— 

праь-
^гт-оггифъкшт &

ре ееруе етр- 
РРРРЯ- ч &&А<грсе/*р ,Р7ро- 

шеш? V ешчл *щакее
гов& е орнчо път/ч/е?-

1 дд» уста»*Мшт. петров


